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EUDOXIU HURMUZAKI
Fruaoziu Hurmuzaki e coboritor dintr'o veche familie boerească,
din Moldova. Zelul şi devotamentul patriotie al acestei familii sunt
cunoscute şi admirate de Romăni. Numele ei nu se pronunță şi nu
se va, pronunţa de căt cu respect şi recunoştinţă.
Membrii familiei Hurmuzaki au ocupat adesea demnități innalte in
Moldova şi familia a fost adese-ori distinsă pentru meritele ei de
cătră Domnii Moldovei. Grigorie Ghika YY. Bătrănul îi dărui moşii ;
iar cărţi Domnești ale lui Grigorie şi Alexandru Callimach, ale lui
loan Sandul Sturdza mărturisesc lămurit, că Hurmuzăkeştii s'au
dovedit pururea ca nişte credincioşi şi aleşi boieri ai țării şi ai divanului Domnesc.
Dintre strămoşii lui Eudoxiu Hurmuzaki amintim numai pe următorii: pe Manolaki Hurmuzaki, pe care, la anul 1711 îl intălnim
in

divanul

lui

Nicolae

Mavrocordat;

pe

Mateiu

Hurmuzaki

care-a

ocupat mai mult timp importantul post de părcălab al Cernăuţilor;
pe postelnicul Alexandru Hurmuzaki carele, in anul 1766, s'a ocupat
cu culegerea de documente istorice şi căruia-i datorim copia cea mai
completă şi cea mai corectă a cronicei lui Ioan Neculcea,

VI
Despre partea, mumei, Eudoxiu
Hurmuzaki e “nrudit, după cu
dovedesc documente, cu Vasilie
YYV. Lupul, ctitorul frumoasei
biserici
Trei-lerarchi din

laşi

iţa din

si
0 parte

şi cu Ieremia

Bucovina.

VV. Movilă,

ctitorul mănăstirii

|
Bucovina trecă in posesiunea
casei împărăteşti de Austria,
dintre moşiile Hurmuzăkeştilor
au remas În provincia cea

nouă, altă parte remănea,
in Moldova. In anul 1804
tatăl lui Eudoxiu,
Doxaki Hurmuzaki, se mutâ
la, Cernăuţi şi se aşeză
definitiv la IOŞIa
sa Cernauca.
N
De atunci numele Hurmuzăk
eştilor e nedeslipit
de ursita Bucovinei,
Această familie a

fost

in

capul

culturii Bucovinei;

acolo ea luptat

Bătrănul Vornic Eud
oxiu Hurmuzaki, tat
ăl istoricului nostru
de-o natură veselă,
, era
sociabilă; iar focul
cel
nutrea in inima lui
pentru ţară şi po
po
. pen
r,
tru ori-ce lucru bun
şi frumos l'a, revărs
asupra intregii sale
at
familii, Fiii şi fiicele
lui au devenit cetăţe
buni, demni, respec
taţi, oameni culţ
ni
i şi devotați ştiinţ
Vornicul Eudoxiu Hurm
ei şi binelui.
uz

ei pentru țară şi
naţiune,
demne de imitaţ,

aki au avuţ două
fiice şi cinci fii.
incăţ Vor remănă

Eudoxiu şi Alexandr
u Hurmuzaki

ăi de mult lucraseră
tot-deauna, ca exe
mple

nu mai su
nici fratele lor
mai mare Consta
ntin,
au merite mari pe
i
ntru națiunea ro
mănă,
Constantin fă in
Moldova unul din
capii tuturor lupt
pentru susţinerea
elor intreprinse
drepturilor politice
ale Romăniei, pe
unirii principatelor,
ntru realizarea,
pentru infiinţarea
tuţiona şi pentru
Suvernului represen
respăndirea inve
taţiv constiţămăutului şi a
culturii,
Precum

VII
Alexanăru

inflăcăra prin scrierile sale,

cari vădesc o natură ideală

şi poetică, pe-o generaţiune întreagă din ducatul Bucovinei şi din
Moldova.
Eudoxiu avi, ca om politie şi de stat, o influinţă mare şi decisivă asupra patriei lui. Insemnătatea lui insă pe cămpul ştiinţei
trece -peste marginele

m.

Bucovinei

şi chiar ale ţărilor locuite de Romăni.

Eudoxiu Hurmuzaki s'a născut in anul 1812 la moşia părintească
Cernauea,

situață

gimnasiale

le-a

nu

departe

săvărşit

şi de drept le urmă,
tatea din Viena.

de capitala micului Ducat.

la liceul

impreună

din Cernăuţi;

cu frate-său

Studiile sale

studiile umanitare

Constantin,

la universi-

Eudoxiu Hurmuzaki stabili acolo relaţiuni de amicie cari âvură o
mare influenţă asupra activităţii sale politice. Mulţi din colegii şi
„amicii

săi

de

universitate

au

jucat

un

rol

important

in afacerile

mobarchiei austriace, fie ca bărbaţi de stat, fie ca invăţaţi.
Pe la finele anului 1849 ministrul de justiţie Alexandru Bach, îl
chemâ la Kremsier pentru a cere de la cunoştinţele sale speciale şi
locale consilii in privirea decreteler ce erau a se emite pentru organisarea Bucovinei. Tot-odată Bach îl însărcin cu traducerea in
romăneşte a codului civil şi a codului penal.
In anul

1850

in comisia
„juridică.

ministrul

de justiţie,

pentru elaborarea
Afară

unui

Schmerling,

lexicon romănese

îl numi

de aceasta Eudoxiu mai luâ asupră'şi examinarea căr-

ților romăneşti de şcoală pentru Bucovina şi căţi-va ani
el îngriji traducerile in romăneşte a edictelor impărăteşti
_ Jurisprudenţa nu era insă ţelul ce'şi defipse Eudoxiu
pentru studiile sale. Altă ştiinţă il atrăgea, altă ştiinţă
getările sale.

El se deduse

ardoarea unui june studios.
terminarea

membru

de terminologie

studiilor

sale

de-a răndul
şi a legilor.
Hurmuzaki
domina cu-

istoriei chiar din capul locului

cu -toată

De aceia el nici nu părăsi Viena după

universitare,

ci stătă

un

lung

şir de ani

acolo dedat cu .totul studiilor istorice. Zelul, pasiunea sa pentru şti-

VIII
ință îi deschise

inainte de anul 1848 uşele arch
ivului cesaro-regese
al imperiului austriac. Din acel
moment el 'şi consacrâ intreaga
sa
viaţă, în timp de trei decenie,
investigaţiunilor privitoare la istor
ia
Romănilo

r. Intr”un concept abia ince
put care poartă titlul „Dre
pt
precuventare“, dar care a
rămas intrerupt prin neaştept
ata
moart
e.
ce "l-a surprins in mijlocul
Iuerărilor sale, Eudoxiu se
esprimă sin-

gur ast-fel: „Mare mulţumită
se cuvine pentru aceasta liber
alităţii
„Şi bunei-voințe de Mecena
â guvernului C. R. care "mi-a
deschis
„Un material atăt de copios
şi *l-a pus la indămăna cerce
tării
mele
„Ştiinţificee,
Aceste cercetări, aceste lucră
ri neobositul invăţat nu
le-a părăsit
nici odată. In mijlocul
luptelor

re, in timpuri

singur moment

de victorie

din ochi

politice celor mai vii
şi mai arzătoaea, şi în ore de tristeţă
el nu scăpâ un
lucrarea

lui, rămase
țiune

credincios ştiinţei, că-

şi iubire.

Acestor

cerce-

documente şi fragmentele unei

!

ţ

autonomia

veni la Cernăuţi

forma constituţi
onală
Mai ăntâiu el

2 continenţul nostru
,

cu căt intrea=
» IN Jurul căruia, se
luptau Bucorinenii
pen4 ŞI

a Burovi

Publicată în linabe
romănă , şi ;

bisericească

i ncoace |]
îi

a ţărişoarei lor.

i
9 marte

Poema

ae

ii Scisăi Q George şii
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Alecu, foae care contribui mult ca să pregătească ţara la o eră nouă.
Lupta ce se inciusese acolo era lupta elementului romăn în contra
elementelor slavone — fie acestea ruteneşti sau leşeşti. — Din ea Romănii eşiră victorioși şi conducătorii spre această Victorie au fost Bu-

doxiu Hurmuzaki, tatăl cu fii sti Eudoxiu, Alexandru, George şi
Neculae, in jurul cărora se grupară toate elementele bune şi viabile
ale

națiunei.
Ast-fel intră in viaţa pablică.
EI desvoltă şi pe acest cămp de acţiune un zel neobosit şi o acti-

vitate unită

cu multe

sacrificii; insă n'a perdut nici cănd

din vede-

re cercetările sale ştiiuţifice; el a rămas pururea credincios studiilor
sale istorice.
Ăntăiul act politic al lui Eudoxiu Huymuzaki a fost petiţiunea pre-:
sintată în anul 1849 la Kremsier impăratului Austriei in numele
Bucovinei. Această petiţiune, bazată pe temeiuri istorice espunea dorinţele Bucovinei. Succesul lui Hurmuzaki fă deplin. Prin silinţele
sale şi ale celor de-o convingere cu dănsul o diplomă impărătească
declară Bucovina de ducat independent, separat de Galiţia, şi'i dărui
o adunare provincială (Dietă) şi o stemă proprie. E adevărat că în

anul

1860,

sub

ministeriul

Goluchowski,

s'a făcut incercarea

de-a

revoca immunităţile diplomei impărăteşti, dar reincozporarea Bucovinei cu Galiţia nu avă de căt o durată scurtă. 0 petițiune nouă, compusă de Eudoxiu Hurmuzaki şi acoperită cu semnături foarte nume- roase s'a prezintat, iarăşi impăratului şi, sub ministeriul Schmerling,
Sau recunoscut din nou şi s'au intemeiat trainic aceia ce dreptatea
cea bună şi suferinţele mult timp indurate nu mai puteau pierde.
Eudoxiu Hurmuzaki desvoltâ in această luptă un tact politie atăt,
de insemnat, un zel patriotic atăt de înflăcărat, un devotament penîru lucrul public atăt,de depărtat, de ori-ce priviri egoistice, incă
îoți concetăţenii lui într'o singură voce il ardicară in fruntea con-

ducătorilor. EI fă ales de Cămpulungeni membru al Dietei provineia-

x
le, cu
nei il
Aceste
clintit,

al căreia presidiu fă investit de impărat,
cară Dieta Bucovitrămise la Viena să ocupe un loc in parlam
entul imperiului.
posturi le-a ocupat Eudoxiu Hurmuzaki
cu un devotament nedemn de toată urmarea, de toată admira
ţiunea, pănă in Marte
1874, cănd fă răpit prin moarte

țărei şi naţiunii.
„Cercul acestei intinse activităţi politic
e, el il socoti prea strimt,.
Eudoxiu Hurmuzaki ţină să fie in deoseb
i recunoscător Cămpulungenilor, căci ei "i deduse putinţa de a
fi folositor patriei, şi acceptăa
fi arbitru in procesul ce ei aveau
cu fiscul. El expuse acest proces
interesant inti”o scriere remarcabilă,
şi fă. atăt de fericit de a'] ter-mina prin 0 impăcăciune. Hurmuzak
i nu se mulţumi însă cu aceas-

ta, ci el mai

consacră

anual,

intrun

lung

şir

de ani, căte-va săptămăni pentru a, aplica prin0 deli
mitare minuțioasă actul de impă-

căciune urmaţ.
Cămpulungenii recunoscători
au rădicat iîn' memoria,
apărătorului lor o movilă
mare de stincă, căreia îi
deteră numele de
Movila

lui Hurmuzahi.
Recunoscăndu-i-se meritele pent
ru impărăţie şi ţară, Eudoxiu
Hurmuzaki a primit în Pevruari
e 1873 titlul de baron.
Această onoare
i s'a conferit pe temeiul Veche
i sale nobilităţi şi al recu
noscutului
titlu de cavaler, pe care
Am

espus

l'a avut familia sa,
cuvinte activitatea, politică
a lui Eudoxiu Hurce el a lăsat nouă moştenir

in puţine

muzaki. Hărtiile
e dovedesc că activitatea lui ştiinţifică n'au fost;
mai mică. Ceea, ce putem
spune este: că
viaţa lui Eudoziu Huimux
aki a fost o viaţă bin
e umplută. Ea poafe servi de exemplu
ori-cărui bărbat
conştiinţă la traiul său
trecător pe aces
i era, tipul unui bărbat
adevăraţ cult, statornic
„al unui invăţat scrupu
los, infatigabil şi mod
est,
i şi infocat pentru binele
public, al unui amie
u putem destul

lăuda modestia lui:
zeci de ani la ist
el lucrâ treioria, Romănilor ,
fără ca să arate
ce tezaure "păs-

08

XI
tra, fără să facă cunoscut cuni
cura in viaţă de laborioasele sale
Dar Budoriu Hurmuzaki “şi-a
neperitor prin istoria Romănilor,
lecţiune

de

documente

le-a, cules.

privitoare

le-a prelucrat. El nu se pută bucercetări.
ridicat sie'şi monumentul cel mai
scrisă de dănsul, şi prin marea cola

istoria

Romănilor,

pe care el

Ă

Dacă Şincai a fost

cu drept cuvânt

admirat

de generaţiunile ce

“i-au succes, pentru opul său meritoria, unde sunt adunate ca intrun
registru cronologic toate ştiinţele aflate in istoricii cari au scris asu-

pra afacerilor romănești, — dacă publicarea Chronicei
cătră Domnul

Moldovei

Grigorie Alexanăru

Iui Şincai de

Ghica s'a considerat

ca un

fapt patriotic şi demn de toată lauda; — nu putem să nu aducem
tributul unei admiraţiuni nemărginite lui Eudoxiu Hurmuzaki pentru
tesaurul lăsat naţiunii, şi mulţumirile noastre cele mai sincere ministeriului cultelor şi instrucţiunei publice, care a intreprins publicarea laborioasă a acestor manuseripte.
Tesaurul Hurmuzaki, este compus din două părţi distincte: —

toria prelucrată

in limba

is-

germană, şi colecţiunea, de documente în

copie, trase după insăşi originalele. —
Prelucrarea

istoriei Romănilor,

din nenorocire,

nu e complectă.

0

posedăm numai în mod fragmentar, Pierderea e imensă, căci puţini
scriitori se vor deda la prelucrarea materialului de care dispunea Eudoxin Hurmuzaki, Ăncă mai puţini îl vor putea domina, şi incă mai
puţini vor pune atăta scrupulositate, atăta minuţiositate, atăta conştiinţă in esaminarea faptelor, în constatarea adevărului. Pre lingă.
aceste, Eudoxiu

Hurmuzaki

uneşte un

stil sobru,

dar plăcut,

şi 0 es-

punere clară, aş zice chiar plastică. Bl e tot-d'a-una obiectiv in faţa
faptelor ce descrie, are necurmat dovezile in mână, şi chiar acolo
uude este cuprins de căldură, aceasta este produsul faptelor ce el
descrie.
Publicarea, vastei culegeri de documente va forma şapte volume sn

XII
gquario

cu peste trei

mii

de documente.

Dintre

aceste volume au şi
apărut două, cuprinzănd document
ele secolului al opt-spre-zecelea.
Lucrarea istorică cuprinde: istoria
de'naintea intemeiării principatelor romăneşti, — starea biser
icii greco-răsăritene în Ardeal
— şi
frag

mente din istoria lui Miha
iu Viteazul, a lui Constant
in
veanu şi a r&stimpului de
la 1604 pănă la 1782.
Iată

monumentul

tui

bărbat

Mulţi bărbaţi,

va fi

ce şi-a ridicat Eudoxiu Hurmuzak
i.

neştearsă

iubitori

tănele, ce el a deschis

ori şi unde

bate

de ştiinţă şi laborioşi,

exploratorilor

adev

0 inimă

Brănco-

Memoria acesromănească,

se vor nutri la făn-

ărului,
Mulţi Romăni se
vor lumina şi'şi vor intăr
i amorul de patrie
la
acest isvor bogat,
datorit unei labori necu
rmate, neobosite de
trei-zeci de ani.
Fie memoria lui
Budoxiu Hurmuzaki eteruă,
Fie exemplul lui urmaţ
de mulţi cetăţeni.

Pentru această vastă Şi frum
oasă

publicaţiune, ministeriul culte
şi al instrucţiunii publice
lor
a numit o comisiune
specială, compusă de
Domnii Mihai] Kogălniceanu
, Alexandru Odobescu,
Teodor Rosetti şi
Subscrisul, dăndu-le
secretar pe D. loan
ȘI
avici
,
cărui
ce în public omagiele
a ţin ati adumele pentru zelul şi
activitatea desvoltată
executarea acestei gre
la
le intreprinderi,
Bucureşti,

Maiu

18379.
Dimitrie

A.

Sturdza,

FAMILIA HURMUZAKI. |
In zilele lui M. 'T. Cicerone, pre cănd moralitatea publică şi privată luase lovituri grele, sentinţa

să fiă repetată
ca să nu mai

cădem

incă şi in păcatul

tori cătră bine-făcătorii noştri.
noastre;

eară

Gratitudo

adesea în Roma vechiă.

daca nu

suntem

rara virtus,

ajunsese ca

Să ne apere Geniul nostru,
acesta,

de a fi nemulţumi-

Pie-ne de ajuns cu alte scăderi ale
in posiţiune

de a răsplăti cu bine ee-

lor cari se incearcă să ni le coreagă, să le impuţineze, cel puţin să
nu'i dăm uitărei. In casul de faţă datoria cade asupra noastră celor ajunşi astăzi la bătrăneţe, Descedenţii noştrii vor avea apoi să
judece, daca trebue să rămănă şi ei mulţumitori cătră aceia, cari au
incăreat de bunătăţi pe părinţii lor.
La, inceputul conversaţiunei mele, deschisă asupra colecţiunei lui
E. Hurmuzaki, apucasem a promite pe scurt, că mă mustră conştiina, pentru că in 28 de ani nu am fost in stare a mă uşura de
sacra datorie a gratitudinei cătră casa Hurmuzaki *). Astăzi doresc
a vă convinge, că acelei case ilustre *i suntem datori toţi cu recu*) Aici se inţelege una din Conferinţele

ţinnte la Sibiu in Dec. a. 1877.

XIV
noştință

şi cu conservarea

perpetuă

a memoriei sale intre noi;

eară

intru aceasta imi vor fi de: ajutor nu numai inform
aţiunile căştigate

prin

esperienţa, personală , ci. altele,

cate mie de cătră unii nobili amici.

poate

şi mai

preţioase,

comuni-

Nobila familie Hurmuzaki nu este
originariă din Moldova, ci e una
din cele care emigraseră innainte
cu vre-o 250 de ani din o insulă
de ale Archipelagului, locuită ameste
cat de greci şi italieni, anume

Veneţiani, pre căna

republica Veneţiei

se află

in

lupte conţinue cu
Turcii. La ruperea Bucovinei
de cătră Moldova străbunii acestei
familii avuseseră, proprietăţi în
ambele: părţi; dară precum
cele-lalte

familii patriciane (boereşti), aşa,
şi familia Hurmuzaki nevoind
să suproseliţismul religios, de alta
incercările de germanisare, s'a retras la propriețăţile
sale din Moldova, Locurile acelor
familii le ocupară in
tere, de o parte

gară

Bucovina. suecesiv alţi oameni
noi, care 'Şi căştititluri şi ranguri austriace.
După luarea, Basarabiei de
cătră Ruin a. 1812,

sia
şi după ce Moldova, cătă
mai rămase ca principat
autonom. ingenunchiase maj
de tot sub jugul cel cumplit
turco-fanariotic, Eudoxiu Hurmuzaki
veni earăşi in Bucovina,
unde
"şi cumpără domenul Cernauca,
intre Prut şi Nistru,
la distanţă ca de 1
oră de la capitala Cernăuţi.
1/3
Aici capul familiei şi gentila
Elena, descendentă din familie
'sa soţie,
de Domn, după ce işi regulă
sale economice, işi concentrară
afacerile
toate cugetele şi grijile
cătră un sinSur scop sublim: ca să
dea fiilor şi fiicelor pe
cari Je dăruia Dumnezeu, educaţiune şi
instrucţiune demnă şi
de aspiraţiunile pe care
le nutrea în peptul lor.
„Inceputul inţelepciunei
este frica Domnului,
era simbolul lui Eudoxiu
Hurmuzaki. Aşa dar
educaţ
iunea, religioasă
mai pre sus de toate, Aşa
sa

cuie

Nina

neci şi sărbători,
nu lipsea mai

nici

ur

ar

in presenţa
odată

"294

şi intâmplat. In reşedinţa
sa cea nouă
pxoch
ul

ai i

comunei

e

avea

să facă, rugă-

ame

Le a ă oaspeţilor amici, de de dun
care
îgrij
im iubitul meu soț, ca
pruncii

Se

AV
„noştrii in acest

amestec

de limbi

să rămănă

aceia ce sunţem

noi,

„adecă români, şi să 'şi conserve sentimentele lor naţionale in toată
„Viaţa“, era refrenul soţiei sale. Numai aşa s'a putut intămpla, ca
cei cinci fii, şi două fiice ale lor, de şi crescuţi intre atătea limbi,
au ajuns ca să fie tot atătea modele de virtuţi private şi publice,
tot odată insă şi aprigi luptători pentru desvoltarea noastră najională în timpuri de acelea, pre cănd a se numi cine-va romăn trecea
aproape de crimă,

Pentru instrucţiunea pruncilor, părinţii au făcut sacrificii, precum
inaiute cu 50 şi 60 de ani abia se mai vedea la familiile cele mai
ilustre din Europa. Patru fraţi, cei mai mari, Constantin, Eudoxiu,
Georgie, Alexandru

au absolvit pe întrecute facultatea juridică

la uni-

versitatea din Viena, şi numai Nicolae după esamenile de maturitate
sa decis a rămânea pe lângă părinţi la ocupaţiuni economice. Suro-

rile, Bufrosina şi Elisa, pe lingă ce 'şi vărsase cerul preste dănsele,

toate darurile sale, care fac pe femeiă, demnă de inalta sa, vocațiune , avuTă şi parte de educaţiune şi instrucţiune, precum în zilele noastre le
cer pedagogii

cej mai

celebri ai Buropei.

Diferinţa în ctate intre Constantin şi Eudoxiu era numa de un an
şi căte-va luni. Cu dinşii diute'odată studiau la Viena ardelenii Ioan
Popazu,

loan

Maiorescu,

Constantin

Alpiai

şi regretatul

losit Pop.

Constantin Hurmuzaki decis a luă diploma de doctor in drept, abia
apucase a depune vre-o două riguroase, pre cănd una din familiile
principale de la Moldova, il indupleca să lase ori-ce studiu ulterior
şi să treacă

la Iaşi cu scop

de a purta

cele

mai

grele procese,

pe

care le avea atăt acea familie, căt şi altele căte-va cu statul Rusiei
pentru proprietăţile lor din Basarabia. 'Moate încercările de a scăpa

moșiile acelea din ghiarele fiscului vusesc, rămaseră pănă pe la 1835
vane. Procesele se purtau la St. Petersburg, precum de sine se inţe-

lege, în limba rusească şi după legile ruseşti. Unde să afle boierii
om de incredere, care să cunoască tot-de-odată limba rusească şi le-
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gile ruseşti?

Junele C. Hurmuzaki

avă rarul

curaj

de a lua asu-

pră'şi acele procese. In opt luni invâţă şi limba şi legi, eară apoi
tvecănd in Rusia, după lupte de jurisconsult-atlet căştigă procesele şi
“salvă averile familiilor moldovene. Dară apoi Constantin nici nu mai
scăpă din Moldova, pentru că moldovenii cunoscură in curănd eminentele lui calităţi, cum şi propriul lor interes de a'1 avea tot-4'auna, precum zic latinii, a consiliis.
Dară nici Constantin nu eră,

omul care să facă paradă de persoana sa; de aceia imensa lui activitate nu numai în sfera juridică, ci şi pe terenul naţional, abia eşi
Ja lumină in o parte a sa, la a. 1848. Bărbat bine făcut, frumos,
ca toţi membrii familiei sale, elocinte, precum pot să fie numai oa-

menii

cari inaintează

mereu

cu epoca şi sunt ageriţiin luptele publice,

ajutat de un tact fin, propriu carăşi la intreaga familie, dânsul ştie
să atingă scopuri mari în linişte, fără a insgomota lumea de prin-

prejur.

Frate-său

Eudoxiu,

avuse,

cu escepţiune

ței sale, viaţă şi mai retrasă.

de primii ani ai activită-

Decis odată a se devota, precum ob-

servasem aiurea, pe toată viaţa sa la studiul istoriei, retragerea,
sa,
de lumea mestecată o vom afla cu totul naturală, Abia
cătră finea

vieţei sale

să

induplecâă

se accepte

prea

onorifica funcţiune, dintru

care îi chiămat la ai săi, spre marea noastră
durere.
Al treilea frate, George, acea figură dulce şi
amabilă,

care dorea,

să aibă braţe spre a cuprinde cu ele căte un
milion de romăni din-

irodată, şi al patrulea, Alexandru, acel
cap genial, cu inima simţitoare
iot-d'a-una mai mult pentru alţii de căt pentru
sine, aceşti doi fraţi veniseră tocmai la, timp spre a lua
în anii regeneraţiunei pe umerii

lor cele mai grele misiuni, din căte
a0roațe menta gastro universal erau de implinit in acea epocă
. Voind să aprediăna mai
de
vedere,

că. patria la i i

Ai

nu

ne este permis

a perde

din

cul lor de activitate cu atăt maj su ar ECONIVă, Piu urmare şi cermai strimtorat; eară
î
g

i
mim e
"$ pi Ea 3,

Nm

calea lor cu atăt

“e.

“
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mai plină

de obstacule,

cu căt

elementul

romănesc

de odinioară

al

acelor regiuni, ajunsese ca să fie ignorat mai de toată lumea, şi de-

căzut aşa de rău, in căt de esemplu in a. 1849 pre cănd petreceam
şi eu in acea provincie, in capitala Cernăuţi numai prin suburbii se -

mai aflau romăni, care aveau o şcoală şi un docente bătrăn cu simbrioară de 60 fl. pe an, pre cănă fondurile bisericeşti
era preste cinci
- milioane. Intr'un consiliu de familie se decide infiinţarea unui diar
intr'o ţărişoară, unde până atunci se citea in cercuri prea restrinse
numai unele diare germane, ici colea şi franceze. Ia ce limbă să se
publice acel giar?

Nu

cum-va

in limba

maternă,

de oameni, care in cei 71 de ani (1777—1848)
ba romănă,

sau

că o vorbeau ăncă

numai

pentru

acele

clase

sau uitaseră lim-

cu clasa

ţăranilor,

ţără-

neşte; sau pentru acel cler, din care o parte considerabilă adoptase
limba germană de limbăa conversaţiunei diurne, imitănd pe curtea
episcopească , la care se xorbea

mai

nemţeşte

mult

şi ruteneşte,

cu

atăt mai puţin romăneşte. Se invoiră deci, ca diarul „Bucovina“
să easă in ambele limbi, germană şi romănă in text paralel, odată
pe stptămină, dară in format mare. Eră redacţiunea impreunată pe
acele timpuri

cu responsabilitate

cine s'o iea asupră'gi?

grea,

Se ce-

reau indivizi, cari să şi steala inălţimea vocaţiuuei lor, să şi cunoască ambele limbi perfect. Aceia putea să fie numai unii dintre fraţii
Hurmuzaki. Aşa, redacţiunea se incărcă pe umerii viguroşi ai fraţilor George

şi Alexandru.

Cu ce resultat,

să

vă spună

fie-care pagi-

nă a Bucovinei, pe care ori-cine o mai are, să 'şi-o conserve ca un
clenodiu pentru posteritate. Eu in loc de a da probe de spiritul şi
aspiraţiunile acelei publicaţiuni cu citate din ea tusăşi, pe care le pot
afla şi alţii, voiu aduce mai la vale altele din scrisori private, in

care
blicul
vară
du-se

de puluni de
aflăncăt se

ori-cine vorbeşte mai mult ca in familie, fără a se jena
cel mare şi amestecat. Cu singura escepţiune de trei
ale anului 1849, pre cănd redactorul de atunci al „Gazetei“
internat prin forţa majoră in Cernăuţi, mai ajută pre

11,006
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pricepea, toate greuțăţile redacțiunei le purtară ambii
Îraţi în acea
epocă de criză supremă, in care Alexandru, ca şi
mulţi alţi publicişti din acele zile, pe lângă nu ştiu căte averti
smente, trebui să sufere şi un arest militar de cinci zile, arest
dictat din vendetă mes-

chină, şi fără

altă

satisfacţiune,

de

căt că unii

din bărbaţii eminenţ

i
ai naţiunei "i consolau cu imprejurarea, că chiar
şi reacţiunea ahsolu-

tistică incepuse a, respecta, puterea, logicei din diarul
bucovinean, şi

că mulţime de intrigi țesute contra
romănilor să demascau şi spărgeau
prin revelaţiunile aceluia,

Intmaceea cu laude simple şi cu felicit
aţiuni, fie acelea ori-căt de
sincere, nu se Susține nici
op publicaţiune. Era de prevăzu
t, că anume un iar fundat intre
sus atinsele conjuncturi provinc
iale,
nu se
va susţine numai

din abonamente.

Dară

unde subvenţiunea

materiaIk? Nicăeri, de căt numai
de la familia Hurmuzaki.
Chiar
şi aşa,
diarul „Bucovina,« putea
să aibă viaţă mai lungă
de
căt
numai
nă in a. 1850. De 0 parte
pă
insă acel diar fă exilat ca şi
„Gazeta“ din
principatele romăneşti,
la orâinul categoric al
consulilor ruseşti, pe
atunci prea-potenţi ca
nişte proconsuli de ai
Romei in ţările subjugate, eară de alta in Transilvania
şi Banat de şi nu era interzisă
pe

faţă, era insă luate mesuri secrete,
că nimeni din cei ce se afla
publice, să nu cuteze a ceţi
„Bucovina.“ Preste acestea
sănătatea lui Alexandru alterată foarte
in
urmarea luptelor continue
şi a laboarei prea
in funcțiuni

incordate, il constrinse
ca să depună pana pănă la
zile mai senine, care insă
DU Veniră pănă pe la 1861,
A ducatul Bucovine
cănd trecă
i pri
ata mamucă a, fam n prefaceri radicale. Intr'aceia mama, neu
iliei, mai apoi păr
ii
arc
hu
intele ei şi adevăratu
al romănimei i di
din BBucovina, mutănd
l
pat
riu-se Ja loc de
a ce or fricii,
repaus etern,
lăsară pe familiă
prelungi ŞI prin
in doliu profund,
moartea, Venerabi
carele
lelui ginere, a
ghieg Sturza,
marelui logofăt, Ghe se
urmată in
ora, 18
Dară

meritele

59
famili ei Hurm
uzaki

nu se mărginesc

numai la c0-
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ji

loanele

„Bucovinei“.

nu Sar

fi fundat la gimnaziul

Nici odată catedra de limba şi literatura romănă
nemţesc

din Cernăuţi,

daca acea, fa-

milie ce'şi luase misiunea de la D-zeu pentru salvarea cel puţin
a
unei părţi din elementul nostru naţional, nu star fi făcut,
cum să

zice, luntre şi punte pentru

ajungerea

acelui scop sănt. Fericitul

in

memoria noastră Aron Pumnul, născut in Veneţia in districtul Făgăraşului, fost intern la St. Barbara în Viena, după aceea profeso
r
in Blaş, abia scăpase din Transilvania prin Moldova la Cernăuţi după arestări şi persecuţiuni diverse, pre cănd fraţii Hurmuzaki işi zi-

seră: „acest romăn trebue să ajungă la noi profesor de
limba şi
literatura romănă“. Ideia de a vedea propunăndu-se limba
noastră la

unicul gimnaziu din Bucovina,

era atăt

de nouă şi neusitată, incăt

ventilarea ei puse la mirare chiar şi pe episcopul diecesan şi pe
alţi
bărbaţi, de altmintrea respectabili; din care causă nu a lipsit
nici

oposiţiune destul de tare. Dară fraţii Hurmuzaki

odată decişi a rea-

lisa planul lor şi nededaţi a recede cu una cu două, folosindu-se iute
de connexiunile lor de la Leopole şi Viena, surprinseră pe adversari

cu fapta compliuită, şi A. Pumnul
intervalul

procesului

se bucurase

fă denumit profesor, după ce in
de toată

ospitalitatea

ilustrei fa-

milii,
Intreba-veţi despre urzitorii societăţei literarie din Bucovina? Pe
fraţii Hurmuzaki "i veţi afla și la aceea operănd în linia primă. Voiţi
a şti care au fost principalii luptători intru emanciparea

sub Galiţia? Veţi da și aci tot de fraţii Hurmuzaki.
(di

Bucovinei de

Ospitalitatea, casei Hurmuzaki! Apoi aceia era proverbială în trei
vecine, eară anume in anii - regeneraţiunei ajnnsese la. culme.

Boerii şi feciorii de boieri, căţi scăpaseră din vecina Moldovă în Martie 1848 cu fuga in Bucovina, trebuia să petreacă la Cernauca cu
sâptămănile şi lunile, inainte de a pleca în alte părţi, sub pedeapsa
de a fi dechiaraţi inemici ai casei, dacă nu i se accepta ospitalitatea. Intocmai acea primire adevărat, părintească şi frăţească avură in
E”
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a. 1849 ardelenii refugiaţi,
sau altmintrea călători, ofiţerii de la
Năsăud, funcţionari, profesori, pănă cănd veni răndul şi la redactorul Gazetei şi al Foiei, ca să fie adoptat chiar intre membrii familiei, onoare aceasta, pe care el o a prețuit mai sus de căt toate
decoraţiunile. In Iuliu şi August 1849 se bucură de acea ospitalitate episeopul Iustin, Sion unchiul şi nepotul; doi ardeleni, pre lăn-

gă care mai invită in fie-care săptămănă ăncă şi pe alţii, dintre cari

"mi-aduc aminte de genialii şi neuitaţii boieri juni moldoveni Anast.
Panu, Petru Casimir, Russo, mai tărziu Cogălniceanu, unchiul
şi nepotul, Iacob Bologa in trecerea sa de la Viena cătră
Transilvania,
canonicul "Tim. Cipariu, protopopul Grig. Mihali ş. a.
şi mai "nainte
Alexandru Cuza. „Cătă incomoditate“, ar zice unii
din generaţiunuile
nouă, cari nu mai pot avea ideia de vechia ospitalitate
romănească.
Nu aşa zicea venerabilul septuagenariu Eudoxiu
Hurmuzaki, ci pre cănd

incăleca superbul său armăsar arab ca şi ori-care
june câvaler, ca
să'şi vază de ale economiei afară la cămp, întorcându-s
e cătră oaspeţi: Bă nu vă pună păcatele ca simi fugiţi
în absenţa mea. Măi
George,

eu te cunosc din ochi, că vrei să fugi.
Vin de mă sărută,
şi'mi dă parola că nu vei fugi“.
Nici o duminecă nu trecea, ca să
nu fie invitaţi

şi alţi oaspeţi din Cernăuţi,

sau dintre proprietarii

vecini. Pe ziua sa onomastică ce
cade in Septembre, se adunaseră
toţi
membrii familiei, eară serbarea
ţiniă opt zile. Adevărat sărbătoa
re patriarchală,
.
Se zice despre bătrăni, că le
place a lăuda trecutul, „lau
dato
res
temp

oris acti“. Noi hătrănii de astă
zi nu avem causk să ne lăudăm
trecutul cel amar şi dureros; zău
însă nici cu acest materialism
groSolan
,

nici cu

egoismul

impertinente

vom putea impăca nici odată
.

pitalitate,

apoi

acest

cuvânt

din

această epocă

nouă

nu

ne

De altmintrea fiind aci vorb
a de os-

acum, după trei-zeci de
ani aproape, nu
mai are semnificaţiunea vech
iă şi cu atăt mai puţin
vechia izapor=
tanţă, mai ales in ţări semi
-civilisate, precum este
de es. Ungaria,

:
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Galiţia, "Transilvania, Romănia, prin. urmare şi Bucovina. Ospitalit
atea de odinioară, pe lăngă ce era un criteriu al vieţei sociale,
na-

ționale şi familiare, notă caracteristică

de bună voință, generositate

şi amiciţie, ea se presentă tot de odată ca o necesitate in
ori-ce
țară, unde aşa, numitele ospătării, ospele, hotele, pe turceşte hanuri,

nu era cunoscute nici din nume, precum nu era nici locurile de convenire din 'zilele noastre, numite cluburi sau cazine, societăţi. de lectură, cafenele elegante, care lipsea şi pe la oraşe şi cetăţi, cu sin-

gura

escepţiune

de unele situate in căte un centru, sau in calea ma-

re a comerţului european; mai departe in lăuntrul țărei, daca nu ţi-ar

fi deschis uşea vre un proprietar sau vre un preot mai instărit, ade-

„sea nu ai fi cutezat; nici a mănea lă alt loc necunoscut, mai ales
când "ţi putea fi in joc chiar şi securitatea personală. Lipsa de drumuri aşternute şi cu atăt mai mult de căi ferate, silea, pe lume de
oameni, ca să cuteze a intreprinde călătorii numai în anumite anotimpuri şi după preparative luate săptămăni inainte, Daca foloasele,

daca importanţa ospitalităţei in starea vechiă a societăţei noastre şi a mijloacelor de comunicaţiune era atăt de mare pentru locuitorii
aceleiaşi provincii sau regiuni, cu căt trebuia să oblige ea mai mult
pe călători din alte ţări, mai virtos daca aceia erau sau nişte refu-

giaţi din'aintea

despotismului,

sau

scăpaţi

numai

cu corpul şi cu su-

fietul din flacările vre unei revoluţiuni sau răsboiu civil! Casa Hur-

muzaki a fost adevărat loc de azil sacru pentru mulţime de patrioţi
eminenţi, aruncaţi de valurile şi catastrotele anilor 1848—49, precum fusese şi iu a. 1821—23 şi in 1828——29. Dară ospitalitatea
casei Hurmuzaki avea o proprietate a sa, pe care nu ştiu să o drescriu altmintrea,

de căt numind-o

antică

în sensul

clasic al cuvăn-

tului. Membrii familiei în loc să aştepte mulţumită

de la oaspeţii şi

amicii lor, le

mulţumeau

dânşii,

eară

după

ce să depărta,

"i invita

din nou prin scrisori atăt de amabile şi obligatorii, incăt te aducea
în tentaţiune de a pleca earăşi la Cernăuţi şi Cernauca.
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sorei are a face numai cu persoana fiului adoptat in 1849 lângă ai
sti). Subscrişi: Părintele şi mama familiei, toţi cinci fraţi, sora
Eksa şi iubitul său soţ.
.
ÎN
|
In vara anului 1852 fiind şase membri ai familiei earăşi la Dulceşti, în epistola

din

8/2, Iuliu prin

venerabilul

cap al aceluia

aduce

aminte earăși la acei cunoscaţi din Trinisilvania, ca să nu'i dea uitărei.
”
Acesta fusese proprietarul. nobil bucovinean , boier moldovean,
Eudoxiu, s6u precum se subseria' singur, Dozake
Hurmuzaki , unul
din cei mai tari pilastrii ai religiunei şi bisericei;
casa lui altarul

naţionalităliței şi al limbei noastre; soţia şi fiicele
sale locoţiitoare
ale virginelor vestali lăngă focul sacru, fiii săi
tot atăţi Fabi luptă-

tori pentru sănta cauză, ginerii săi demni
imitatori ai socrului lor.
Eu insă nu pot să stau acilea; datoria
mea frăţească mă obligă
a serba in special memoria celor trei
fraţi, răpiți dintre noi prea
curând

prin

cruda

moarte,

căci puţinele cuvinte nu pot dă la nimeni ideia justă despre meritele
lor immortali, eară ceea ce mă
supără foarte, este neputința la care
am ajuns, ca să nu mai fiu in
stare de a

vi”i presenta intocmai precum au fost
şi au lucrat dănşii.
va veni cănd-va vre un biograf,
care va indeplini toate neajunsurile mele,
Am atins in decursul narațiunei
mele, că: toţi membrii familiei
Hurmuzaki imbrăţişaseră causa
romănilor din Transilvania cu
tot zelul şi devotamentul. Mg
Dară

doare foarte, că nu mai sunt
la măna mea
documente, din care s'ar vede
a, că din toate institutele
serioase de
cultură şi bine-facere, căte
stau intreprins aici la noi
în
anii d'ăni
utistice, nu a fost mai nici
unul, la care.mem-

aki să nu fi part

icipat atăt direct căt şi îndireci, Biserică, şcoală, reun
iuni, toate era objectele
ingrijirei lor, la
toate au concurs cu
Sume consid erabile. In
lips
ă
de
alte documente
care cred că se conservă
undeva in vre o archivă,
mie 'mi caută să
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recurg earăşi la corespondențe private, din puţine
căte am fost in
stare a păstra sub statul polițienesc, ca nişte reliquii
scumpe.

Voiu incepe cu activitatea fratelui Constantin. Dintr'un
posteript

alătnrat

la scrisoarea

din

26

lanuariu

1850 a doamnei

Elisa G.

Sturza sora sa mai mică, aflu, că acest bărbat
genial de stat făcea
spese cu profisiune spre a deschide foilor romăne
şti drumul in Mol-

dova printre turci şi muscali, care ținea ţările romăne
şti ocupâte,
Din scrisoarea sa de la 5 Octombre 1851 să vede,
că ambele sale

surori, doamnele Eufrosina şi Elisa, continuă
colecţiunea căntecelor
romăneşti şi punerea lor in note, incepută din a.
1849, luănd spre

acest
acest
tenţă
după
şile,

scop artişti aleşi, pe
rar talent (artistul
şi imboldire a mea
esecutarea celor mai
-mai bine de 36 de

care curând

care "i plătea in mod splendid. „Pănă acum
Mikuli) au transcris sub nemijlocita asisşi a surorei mele Săftica (Elisa, Elisabeta),
buni lăutari ce i-am adus din toate părcăntece naționale, din cele mai frumoase,

se vor trămite la Lipsca“.

Eată dară, că inainte cu 30 de ani âncă şi musica naţion
ală era
in programul naţional al familiei Hurmuzaki. Bani costau incerc
ările

acelea, şi “i număra

mai ales genialele surori.

In epistola sa din 7/19 Decembre st. v. 1851 pre căt de amplă,
tocmai pre atăt de măduvoasă şi interesantă din diverse. puncte de

vedere,

Const.

Hurmuzaki

'mi face cunoscut,

că cu ocaziunea

adună-

rei de familie la Dulceşti a strins şi inaintat 400 A. mon. conv. lui
Simion Barnuţiu, pentru că după ce in deputaţiuni naţionale incetase ori-ce cămp de activitate a sa, să 'şi poată continua studiele juridice la universitate. 400 fi. m. c. făcea inainte cu 27 de ani căt
astăzi 800 fl. Mai departe Constantin arătă in aceiaşi epistolă, că
pentru bisericele prădate de unguri in Transilvania au adunat vestminte, cărţi bisericeşti şi preste acelea 1000 fl. mon. conv. trămise .
toate la episcopul Andreiu Şaguna. C. Hurmuzaki insă nu se indestuIA numai cu atăta, ci indemuâ şi rug pe guvernul Moldovei, ca să

-
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facă apel la ţara intreagă, iu favo
area bisericilor devastate, ceea ce
se şi făcă, eară in capul listei
magnaţilor ţărei se puse banul Domu,
marele, dară nefericitul patriot
Grigorie Sturza cu 100 de galbe
ni,
după care urmară, alte Subscrip
ţiuni. Sumele au ajuns succesiv
la Sibiu şi se pot vedea din compturi
le episcopiei (acuma mitropolie
i). De
almintrea,

epistola, aceasta din 1851
merită să ajungă in proprietat
ea
publicului, cu escepţiune
de intimitate strict privată,
la
care
nu
are
drept nimeni alţul.
Din epistola lui Const.
Hurmuzaki de la 28 Iuliu
st. 7. 1852,
văd că earăşi mai 'nâintase
o sumă de bani in aur
la casa episcopiei din Sibiu, şi tot, odată
60 de galbeni pentru
casa reuniunei fe-

cărţi romăneşti

spre

a le impărţi

gratis la Sibiu, Blaşiu
eară 36 exemplare din
şi Braşov,
baladele lui Y. Alexandri
să se vănză în folosul reuniunei femeilor
Romăne. In acelaşi
timp C. Hurmuzaki “şi
dedese tot concursul
său vigoros in

tru

Cronica

lui G.

Şincai,

societate cu A. 7.
Laurian, penca să poată vedea,
lumina, ceea, ce se şi
in-

Pre căt timp se pub
lica,

» Bucovina“, fostul
stat în corespondenţă,
redactor al „Gazetei:
necurmată, cu redact
a
ori
rigintele şi genial
i
ei şi mai ales cu diul Alexandru;
dară din toa
cel

or doi fraţi numa
tă acea corespond
enţă a
i 15 epistole au
putut scăpa de
absolutistică. Nu
vechia poliţie
ţi-ar â păsat nim
ic, să le tot ci
gia era, că luate
tească , dară ur
odată de la om,
nu ți se mai int
siune; de aceia
orcea in posespe unele de şi
inocente, dar
scria
Alexandru,

le făceai

auto-da-fâe,

ă poate umoristic
e, cum
in foc cu ele,
că "ţi aduceai

XXVII
aminte

de cuvintele cumplitului cardinal Richelieu:

» Serie'mi pe-o bu-

căţică de chărtie trei cuvinte de ori-ce iuţeles vei vrea tu,
pentru
ca din acelea să "i formulez un proces criminal şi să te duc
cu ele

la pierzare*.

Avea

drept Richelieu, pentru

că intr'un stat despotie,

in cazuri de acelea restul '] făcea şi implinea denunţatorii,
spionii şi
marturii mivcinoşi, un procurore servil, un advocat fără conştiin
ţă şi

un tribunal de iepuri.
La inceputul acestei conversaţiuni premisesem,

Hurmuzaki au dat la toţi pruncii lor
model.

Daca

nu m'aş

teme,

că voiu

modestiei,. aş spune aici, că ambele
limbi străine,

eară limba maternă

că părinţii familiei

de ambele sexe educațiune de
trece preste

dulci

legile

stricte ale:

surori cunoseu căte cinci

o cultivă din mica pruncie,

au ur-

mărit regulat desvoltarea ei și s'au aflat tot-d'a-una în curentu
l literaturei noastre. Acel stil ce curge- lin ca şi o vălcea din
frumoasele cămpii ale patriei, acele frase elegante, acele idei simburo
ase şi
totuşi pline de spirit, marture ale unei inteliginţe superioa
re, ar pu-

tea convinge

pe ori-cine despre adevărul

ziselor mele,

daca nu ar fi

aşa de puţine acele fiinţe, care să fi avut ocasiune
de a cunoaşte
modul scrierei dumnealor. In epoca pe care 0 am eu
inaintea ochilor, subiectele de predilecţiune ale doamnelor Eufrosina
P. Petrino şi

Elisa G. Sturza

ga grija cea
țările locuite
ca la cele ce
aci aşi mai
educaţiune şi

era: educaţiunea, liţeratura, musica,

la care se adio-

mare de a inmulţi coleciunile căntecelor naţionali din
de romăni, a le clasifica şi a face spese considerabile,
se aflau calificate, melodia să fie pusă pe note. Tot:
denunța cu mare plăcere, că in familia Petrino prima
instrucţiune a fiicelor a trebuit să se facă în urmarea

voinţei determinate a mamei lor, immediat sub ochii dumneaiei așa,

că din căte-va obiecte da insăşi mama lecţiuni. "Tot asemenea aş
mai şopti amicilor culturei noastre, că doamna Elisa Q. Sturza in

lipsă de prunci proprii, împarte cu profusiune ajutoare la alte famili, ai căror

pruuci

au lipsă

de bună

educaţiune.

Dară

fiind-că fi-
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cele lui Hurmuzaki,
ca să ştie stănga

ca şi odinioară
ceea

ce face

neuitata d-lor mamă, nu sufere

dreapta,

voiu

pune

frău

voinţei mele,

cu atăt mai virtos, că figura.cu cap şi ochi
de Minervă de la Rusniţa ca şi acel ideal de vestală de la
Dulceşti impune tăcere, ună
prin căutătura sa maiestroasă, alta prin
acel aer de bunătate şi blăndeţe cuceritoare. Cu toate acestea insă,
eu cer indulgenţa dumuealor pentru această lipsă de discreţiune,
şi o cer pe temeiul, că parte considerabile din virtuțile atinse
de mine numai cum ai atinge
floricica Mimosa, au ajuns de mult,
chiar fără ştirea şi voia d-lor,
in domeniul istoriei naţionale; căci
nu este permis bărbaţilor uaţiunei a desconsidera devotamentul
acelor femei, care au conlucrat
şi
conlucră la, realisarea

salvatoarei noastre civilisaţiuni. Mulț
umit'ceă
cu mulţime

de feme

i, ale căror frumuseți
fermecătoare consistă în virtutea
lor christiană, in virtuțile familiare şi naţionali. Daca, dănsele,
ca şi fetele cele inţelepte din
evangelie, "şi mărginesc activitatea
lor în cercul familiei şi răsp
und
in ascuas, ca dimaintea altarului
din casă, la vocaţiunea dest
inată lor de
cătră Dumnezeu şi natură
, datoria bărbaţilor faţă
cu acele virtuţi
este, a le face cunoscute

care după

meritul

lor.

fam
Femei

£
mara e e

lăuda

iliei celei mari. şi a le distin
ge pe fie- i
romăne
Ei

rului, noi ne putem

care
, in mijlocul unei reac
uni generale din toată
ţiEuropa, in vederea baione
telor ruseşti şi turceşti, intr'o epocă a,
pesimismului

universal, aveau
cutez a zice, divina
presimţire şi prev
edere, ca
„Daţi'mi voiă să vă
Spun intima mea con
vingere,
lă va reeşi fără înd
oială, în cătă Yre
me ve avea
ragioşi apărători<,

tăria de suflet, şi

să

poată

scrie:

că causa naționaaşa demni şi cu-

(Blisa 6. Sturza, Iaşi
26 Ianuariu 1850)“
am zis, de această măr
femei
ime sufletească, nu
se poate să mai rămănă

:
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feri, vom avea satisfacţiunea inălțătoare

de inimi,de a fi presentat,

generaţiunilor ţinere. tot atătea modele de adevărate mâme, nu numai ale familiilor proprii, ci ale familiei celei mari. Âncă odată:

Femei romăne, ştiu să zică patrioţilor persecutați pe moarte: „Bărbaţii, care in curs de atăţi ani au ştiut a desvăli cel mai rar curaj intru implinirea sfintei lor chiămări şi a infrunta cele mai spăimăntătoare pericule, n'au nici cum trebuinţă de a noastră măngăiere, Aceasta o află in conştiinţa binelui ce au făcut, şi sunt; în sta-

re a mai face, precum

şi in speranţa

ce trebue

să le insufle sfinţe-

nia câusei pe care o au imbrăţișat şi apărat cu aşa mare căldură şi
măestrie etc.* Acestea, şi acestor asemenea, erau cuvintele de incurajare ce se indrepta pe la.2/,, August 1840 din 'Tusculum, din re-

şedinţa

de la Dulceşti

Sau mai bine ăngeri

de cătră proprietarii ei.
veghiători,

Femei sunt acestea,

genii buni lupţători chiar contra des-

tinului funest al multor hărbaţi? Onoraţi femeile! a comandat
Schiller bărbaţilor naţiunei germane. Onoraţii virtuțile femeilor romăne, cer eu de la bărbaţii naţiunei romăne.
Serbaţi memoria membrilor familiei Hurmuzaki duşi de la noi la
viaţă mai fericită, rog pe națiunea noastră. Ertaţi neajunsurilor mele,
căci nu am fost in stare să vă dau icoană mai fidelă a casei pâ-

triarchale de la Cernauca. Ca să'mi pociu ajunge scopul acesta, aş
fi avut să mă supun la altă laboare importantă, adecă la, scrierea
istoriei Bucovinei pe aceşti trei-zeci de ani din urmă, din care fami-

lia Hurmuzaki "şi are partea leului.
G. BARIȚIU.
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|.

şi succesele proselitismului

7OMAn0-0a-

folie între Romăni în genere şi anume în
regatul Ungariei şin impărăția bizantină.
Curând după creştii narea
cepă a se sili să-şi

i
Ungurilor

intinză supremaţia

Consideraţie
scaunul papal inin. generat
ă. be

şi asupra popo- sertiri în Sia.

rului romănesc, iar silinţele lui prinseră greutate şi sucpoa ieri

ces

in măsura,

in care sporea

primatului Roman,

puterea

şi insămnătatea părţi ale Unga=

se'ntăriră indeosebi după ruptura de. riei.

plină cu biserica grecească (1054) şi preced cu mult; epo-

ca intemeierii

şi Valahia,

celor două

principate

romăneşti,

Moldova

Căsătoriile regilor maghiari de lege catolică

Bela III (117
— 1196)
5
şi Bela IV (12835
— 1270) cu
Princesse bizantine de lege grecească, a celui de'ntăiu cu

11,006

1

a celui

din

urmă

cu Maria,

fiica impă-

1141)

cu princesa

sărbească

Elena,

fură în cursul Vea-

cului al doi-spre-zelea şi al trei-spre-zecelea, o ocazie bine-

venită

pentru

Papa,

ca prin

reginele

acestea să

exercite

liniştitul rol de mijlicitoare sau impăciuitoare intre
Roma

şi Constantinopol, mai ales cănd cazurile de
litigiu erau
arele, de vreme ce reginele, prin poziţia
lor, erau legate

să aibă oare-care consideraţie pentru religia, seţilor
lor,
purtători de coroană. Pe de altă parte regii
ungurești,
in desele lor răsboae cu Mongolii, Cumanii,
Polonii şi Turcii

Aveau

mereu

neroie

de

ajutor,

iar

Papii

puicau

şi

erau
pururea gata de-a le fi la 'ndămănă,
scoțăndu-le ajutor
in resboiu de la mulţi potentaţi creştini şi
prin aceasta
interesele lumeşti ale Ungariei şi cele
religioase ale Ro-

mei se acordară, nu odată, pacinic şi
prin bună înţele-

gere, potrivindu-se spre mulţumirea
amăndoror părţilor.
Materia, sau compensaţia acestei bune
invoieli era adesea

supunerea

Sărbilor şi Romănilor

de lege

grecească sub
Supremaţia papală şi sub jugul bisericei
romano-catolice.
Ast-fel se'ntemplâ, cu Sirmia,
ţară, care după migraţiunea
popoarelor,

remăsese la impărăţia bizantin
ă, din care cu
vremii căzuse 0 parte
la coroana Ungariei şi
în
catolicismului,

trecerea

sinul

pe cănd cea-laltă

parte, situată pe
malul drept al Dunării, treci
mai tărziu şi mediat cătră
Ungaria, luănd-o 0 soră a
regelui Andreiu II (1229).

Populaţia din Sirmia se compune
a din Sărbi, Greci
şi Rocarii fără deosebir

Măni,

e

se ţineau

tală şi aţiţau cu atăt mai
mult
Scaunu
Ma!

de biserica

orien-

pofta de convertire a

lui roman, cu căt
propaganda,
mari resultate văd
ite in olatul

catolică ajunsese Ja
de pe malul stăng

aa

Comnena,

rea

Anna

ratului 'Teodoros Lascaris, apoi căsătoria lui Bela UI (1131—

al Dunării,

Şi intr'adevăr

Papa Grigorie al IX-lea

de-

clarâ intrun anume edict, adresat capel
anului Aedigius,
că onoarea scaunului apostolic cere neapă
rat, ca locuitorii
de lege grecească ai acelei părţi de
ţară să fie convertiți la legea catolică de rit roman; Papa
le ingăduie Sirmioţilor să-şi păstreze episcopul, de or
fi avut păn'a-

tunci şi de se va uni cu biserica Romană;

insă

episcopatul

catolic, intemeiat

pentru

la din contra
o jumătate

a

Sirmiei, va cuprinde in eparchia-i şi cea-l
altă jumătate,
căştigată de curănd şi'n ori-ce caz Sirmia,
de dincoace să
se impreune cu cea de dincolo de Dunăre
şi amăndouă
impreună să fie supuse archiepiscopiei din
Kalocsa, ca instanță ierarchică immediat-supraordinată.
*) Ast-fel proselitismul catolic işi făcă drum în acele locuri
, favorizat
de guvernul maghiar, dar succesul lui deplin
deveni pro-

blematic din cauza favorabilei poziţii
geografice a tării şi
a fanațicei cerbicii a locuitorilor, de vreme
ce scăderea

in numer, resultată din convertire, era
pusă Ja loc prin
deasa immigrare din ţara vecină a altor
Sărbi, iorudiţi
prin lege. Totuşi Papa Grigorie al IX-le
a făcii tot ce

pută pentru

a smulge

acele eri de la legea

grecească şi

de la patriarchul ecumenic şi nu se mărg
inea numai la
mijloace spirituale şi blănde, ci apelă adese
a la constrin-

Serea cu de-a-sila,

Tuturor cruciaților din Ungaria bună-oară, cari
s*arfi
arătat gata de-a merge în Slavonia pentru stărp
irea ereticilor, Papa le dedea ocrotirea şa, pre căt de
zeloasă,
pre atăt de puternică in contra ori-cării superări sau
imPresnrări în vremea campaniei, *i recomandă spre
acest,
*) Epistola Papa Gregorii IX ad Aegidium Capellanum dd”
Perusii V Nonas Martii (3 mart) 1229,

sforşit, îngrijirii deos

ebite a episcopului Bosniei şi a celui
din Agram, autoriză pe cel de'm
tăiu să poată da ahsoluţiune de mult
e penalităţi bisericeşti, încurajă po
i

şi pe Ducele din Slavonia,

Coloman,

care-şi prop

usese leinuăduşi erezia din ţară (hzereti
cos de Selaronia partibus
în man

u forţi et brachio

demnăndu-l
pentru

căt

extento viriliter extirpare) în

la indeplinirea hotărtrii sale
şi făgaduindu-i,

va țină

campania, scutul şi ocrotirea
cea mai
energică pentru bunurile şi drep
turile Ducelui, dănd ordin in acest inţeles

episcopului

din Agram. *
,
Persecuţiunea, sistemaţică,
şi inderătnic continuată a bisericei greceşti
avă un Succes vederat.

tele bisericeşti şi spirituale

din

cuprinsul

Preste tot iustitu-

ale celor de lege grecească

Unga

riei proprie se topeau vezănd
cu ochii
şi pe zi ce mergea le amenin
ţa primejdia nimicirii. Mai
Cu samă zelos se arăt
ă,

intru aceasta regele Audr
eiu al
II-lea, numiţ lerusalimiteanul
(1205 —1235). Inlăuntrul
diecesei Weszpr

imului mai remăsese
credincioasă cultului

Srecesc chinovia, Wisseg
rad,
necontenit numai preo
ţi şi

care posedase de la'n
ceput şi
calugări de legea. grec
ească

pentru săvărşirea, serviciu
lui divin şi indeplinirea
regulei

mănăstireşti ; in-dealtmintrelea

mănăstirea, mai era
pâtrouatul regelui. Aviz
şi sub
ată, la Sine Ensaşi atăt
in
rituale căt şin cele
cele
spinirene,

lăsată inlăuntru şi afar
ră nici 0 jugrijire,
ă făSupraveghiare sau ajut
or, scăpătată,
despreţuită şi părăsită
intr'adins, biata
mănăstire gre-

*) Epistola Gregorii
P. P: IX aq Colomanu
14 et 17 Octobris
m vegem Sclavonia
dd?
1234; aq Episcopu
m Bosnensem dd”
bris; ad Crucesign
atos Hungaros
17 Qetoet
Episcopum Zagr
17 Octobris 12834.
abiensem dd%
(Theiner, Monument
spectantia 7,
a aq Hungariam
I, pag. 128—13
sacram
0)

cească trăgăna o existență miseră spre
păsul ei şi ocara
marii sale comunităţi religioase. In loc
de ajutor material, regele-şi puse de gând s'o prefacă pur
si simplu in

mănăstire catolică, socotind că inflorirea
ei ar fi cu putinţă numai atunci, cănd ar incăpă pe
mânile unui per-

sonal monastic tot de-o samă in traiu şi
limbă cu bisericile invecinate. Papa Onorie al III-lea
incuviinţă cere-

rea regelui maghiar şi in anul 122]
ingădui ca să intre
calugări latini in posesiunea mănăstirii
, să evite insă prea

marea scandelă şi să randucască calugărilo
r greceşti obroc
de la mănăstire, pănă se vor stinge
unul căte unul. *
Persecutarea şi oprimarea ereticilor şi
schismaticilor creştini precum şi a locuitorilor necreştini
din cuprinsul ţerilor ungureşti nu atărna tot-d'a-una
numai de libera so-

colinţă a regelui după vremuri,
ci foarte adese-ori persecutarea li se impunea regilor
ca o datorie deosebită,

întărită cu jurământ solemn, pentru
a căreia implinire
strictă şi serioasă scaunul Roman
caştigâ, dreptul moral
şi juridic de-a stărui.
Ă
Un asemenea caz ne presintă regele
Bela IV, fiul ăn-

tăiu-născut al lui Andreiu II, care
fă incoronat fiind tată-

sea âncă in viaţă. Bela IV işi alese
se soţie de legea
grecească şi anume pe princessa Maria
, fiica impăratului
bizantin 'Theodoros Laskaris |, După insis
tența tatinesu,
Bela IV işi părăsi soția, după ce trăise
doi ani cu ea,

dar trebui s"0 reprimească in căsătorie in
urma

unei po-

runți papale, ccea, ce şi făcă intadevăr şi fără
stingheÎN

0

*) Epistola Honorii

P. P. Ii ad Archiepiscopum

Strigoniensem

et Abbatem de Pilis „ dd” Laterani 20 Aprilis 1221 (Theiner Modum. Hung. 7, |, pag. 29.)

reală,

după

ce s'a 'ntors

din

archiducatul

Austriei, anda

pribegise mai multă vreme ca, fugariu.
Totuşi scaunul
Roman avea multe scrupule in privirea tăriei
credinţei
sale, espuse unei soţii resăritene, din
care cauză scaunul

căuta

să

s'asigure

în alt mod mai

temeinic

de acea cre-

dinţă. Ast-fel Bela IV intră in voia
legatului papal Iacohus Pranestinus (numit şi Pecor
arius Placentinus), in
mănile

căruia depuse un jurământ
in toată forma, pe
care-l intări, eliberând un
document, provăzut eu pecetea
cea mare, prin care se legă,
ca inlăuutrul teritoriului stu
regesc căi, eră pe atunci
sau căt va creşte pe viitor
să-şi

pue toate puterile ca, să stirp
ească din rădăcină pe creşşi schismatici şi pe acei
mincinoşi , care'nclină spre islamism sau
iudaism şi preste aceasta
făgădui că-i va sili să se
Supue şi să dea ascultare
scaunului roman pe toţi creşti
nii, cari se arătau
protirnici
Sau neascultători bisericei
romane, jăsăndu-le insă
ritul
lor naţional. 3)
Ia puterea unor ase
menea jurăminte, pe
care nu le
puteau refuza nici
la încoro
tinii. eretici

potrivite,

regii

nare
fiind înlănţuiţi

Ungariei

cu datorie religioasă-morală şi jur
idice legală, ca să
ste
rpe
ască, pe eretici
şi schismatici, intre
cari cei de lege
gre
cea
scă, formau
majoritatea,
Roma

le

şi

tri

mitea dese aducer
că să-şi implinească
i aminte
riguros această dat
orie, lucru ce i
se impunea şi repeta
, cu aceeaşi rigoare
şi clerului catolic.
In an. 1227 Papa
Onorie III trimise
pe capelanul său,
magistrul Accontius
în
calitate

ÎN

IE

*) Joramentuni
,

(Theiner

Mon,

de lega Papal in
Ungaria

Tegis Bela IV qqo
Strigonii, 23
Februarin 1934
T. 1, No. 209
i .)
pag. 124
|

Hung.

N

pentru

ca atăt

provinciile

in țara-ungurească

ei laterale

să surpe

principală

nu numai

N

căt şi in

pe eretici şi

pe apostaţi, ci să strice tot-odată cuiburile lor şi să
pedepsească pe dositorii şi patronii lor. Mai cu scamă
subjugarea, Bosinei luă ochii Papei, şi atăt legatul Aceon-

tius

căt, şi archiepiscopii

ordine stricte in această

din

Gran

privire,

şi Kalocsa primiră

iar un

asemenea

ordin

so dete şi unui nepot al regelui. Sora regelui Andreiu
al Il, Margareta, se măritase după impăratul grecesc
Isaac Angelus şi din această căsătorie avi un fiu anume

loan, care,

după

moartea

tatănistu

se aşeză in Ungaria

şi se datori prin făgăduinţa juruită să intreprindă o
cruciată contra ersticilor din Bosnia. Mai tărziu acest
prinţ fă cuprins fireşte de remuşcări, care-" opreau de
la indeplinirea acelei făgăduinţe nesocotite, de vreme ce
ar fi trebuit să se oştească improtiva coreligionarilor
sti proprii,

însă Papa

Onorie al III se adresă cu serioasă,

mustrare cătră cruciatul trăgănător şi in caz de împrotivire il ameninţă cu toate censurele bisericeşti, indicate
de canoane in cazul unui asemenea sperjuriu. *)
Ca şi regele Bela IV sub Grigorie IX, tot ast-fel
Vladislav IV se văză silit in anul 1279 in zilele papei
Nicolae III, să rostească public și solemn prin jurăment supunerea sa cătră scaunul papal şi implinirea
exiginţelor

bisericeşti,

intări in mod

ce i se

dăinuitor

de față a episcopului

propuneau,

prin anume

de Fermo,

pe care le şi

chrisov.

In fiinţa

care era legat apostolic,

*) Epistola Honorii P. P. Ii ad Magistrum Accontium, dd” 3
decembris 1921; ad Archiepiscopum Strigoniensem, dă 5 decembis 1221; ad Archiepiscopum Colocensem dd 15 Maii 1225; ad
loannem filiam Margaritae dd? 15 lanuarii 1227.

anume
mireni,

Filip, apoi a tuturor

demnitarilor

bisericeşti

şi
regele jurui pe evangelie indatori
rea sa apodictică,

nu numai de a păstra
intregi drepturile şi liber
tăţile
bisericei catolice in cupr
iusul regatului său, ci
de-a
şi
converti

pe Cumani la această biserică
şi in fine se legă,
ca in toate ţerile principale
şi laterale ale coroanei ungureşti să-ş
şi toată

i pue in cumpănă toată
autoritatea sa juridică
puterea
Sa,

pentru

a stârpi pe eretici, sub
care
denumire erau cuprinşi,
după obiceiul vorbei de atun
cea,
şi schismaticii Sreco-orient
ali.
Cu toată zeloasa impinger
|
e din partea Romei,
biserica
latină nu pută să

esclusivă,

ajungă

pe care Oâveă

in

in

Ungaria la acea domnie

vedere

de atăta, vreme şi cu
atăta persistenţă, intru
ajungerea căreia şi isbutise
multe priviri. Neapărate
in
trebuinţe politice, inspiraţ
conservării broprie,
iile
nevo
ile

unei

situaţii ce se impunea,
legau adesea, căsătorii
intre dinastia regală
a Ungariei
şi alte case de regenți
de lege necatolică,
căsătorii, care
Du remăneau fără
efecț nici pe terenul
profan al statului,
nici pe acela al
politicei

repetară mai cu seamă religioase. Asemenea
in descendenţi regilor
şi Andr

casuri se

eiu II (lerusalimiteanu
Bela III
l) incascriţa
curtea bizantină.
amă
ndo
i cu
Ast-fel fiica, celui
dântâiv, Margareta,
se mărită la anul
1185 după impăratu
l grecese Isaac
Augelos II. Regele Bela
IV
ica

(fiul lui Andreiu II) luâ
pe

i

”) Juramentum
Regis Ladislai
(Pheiner Monu
m. hist, Hung
atie.

de

e

doros Laskaris, iar
Bulgaro-Romănilor,

IV aq Budae
23 Junii 1279.
q, I, No. 556
, pag. 339), câd
Regno e terri S
nohis subiectis,» se

Asan.

Primogenitul

şi urmaşul

lui Bela

IV, Stetan V,

avea de soție pe Elisabeta, din familie
de Comani, ale
căreia mai de aproape rude erau şi remas
eră păgâni,
iar dintre numeroasele sale fiice cea
mai mare, Con-

stanţia, se mărită ânpă Leon, principele Rosiei
, a doua,

Sabina, după Radislav, Ducele Galiției,
a treia, Anna,
după Rastislav Ducele Bulgariei. Dintre
fiicele, rămase
după Stefan Y, princessa Anna luâ pe Andron
ic, fiul
impăratului grecesc Michail Paleologul, pe
când sora ei
cea mai mică, Elisabeta, se cunună cu
regele strbesc,
Stefan. Rutenii, Sărhii şi Bulgarii, atărnători
de regatui
unguresc, aparţineau, ca şi grecii, hiseri
cei greceşti-

resăritene, aveau mare antipatie contra latini
smului
bisericesc şi a papismului Roman şi intra alipir
ea lor

adănc-inrădecinată

cătră

biserica

din

moşi-sirămoşi,

ei

du se lăsau mistificaţi sau clătinaţi cătuşi de
puţin prin
incuscrirea, caselor lor domnitoare

La Buda dimprotivă,
familie cu cele-l-alte
atăt de departe, in căt
respective aflau intrare
macula

acatolicismului,

VEzuţi,

de-și pe

asemenea

eretici

ca tot atăţea

cu dinastia

maghiară,

consideraţia pentru legăturile de
case domnitoare totuşi ajungea
emigranții sau fugarii din statele
şi primire în Ungaria cu toată
din

care

resultă

că

erau

rău-

de altă parte

nu se putea ignora, că

şi

emigraţi

schismatici

duşmani

intrau

in ţară

ai puternicei biserici a statului

şi ca elemente dissolutorii. *)

Une-ori asemenea, alianţe de familie cu case de regenţi

PI
|
*) Relaţio Episcopi Olomucensis ad Summum Pontificem Grego„Tian P. PX, preveniens condlium generale; dd” 16 Decembris
1273. (Theiner, Monumenta historiea Hungaria. T. ]. No. 545,

pag. 306).

|

n

de altă, lege dedeau curţii Romane o
unealtă indemănatecă, ca prin mijlocirea princeselor mărit
ate să event
in ţară străină in favorul religiei
catolice o propagandă
pe căt de ascunsă, pe atăt de
spornică. Maria, soția
byzantină a lui Bela IV, trimise
in anul 1247 pe doi

minoriţi

la

şi se va
Vatatzes
catolice.
intenţia

scaunul

papal,

dăndu-i

ştire, „că

plănueşit

sili de-a readuce pe Greci şi
pe impăratul lo
(Ioannes III Ducas) in sînul
bisericei FOMan0Innocenţiu III cu mare părer
e de bine penbru
zeloasă şi folositoare, lăudâ
pe regina şi-i mul-

țumi, indemnănd-o să
urmeze necontenit intru
aceasta
şi să aleagă mai cu seam
ă oameni cuminţi şi
tăcuţi
ca
soli,

care mergând la faţa locului
să stee de priceputul
spre

Vatatzes,

a] căştiga pe depli
legii. *) Dar căzănd Constantinopolu n pentru schimbarea
l pe mănile Latinilor,
fanatismul şi
şi mai
ajutor

mult,
intro

ura Grecilor improtiva
Francilor se adaose
în căţ Vatatzes nu voi
să dee mână de
afacere,

care

chiar ca. incercare era
poriculoasă ; deci proiectul
căzi din-capul-locului,
găsindu-se
că n'are perspectivă
de Succes,
Cu atăt mai activ insă
era scaunul cu convertirea
Bosniacilor, cari in
urma proselitismului
latin, zelos cu
asupra de măsură şi patronaţ,
puter
nic
de
regii Ungariei,
treceau intr'adevăr CU
grămada la biserica, catoli
că, pentru

*) Epistola Inmocentii
P. p, Ip Regina Hungar
missa dq Lugâuni,
ia Maria trans30 lanuarii 1947,
Hung. Tom, I.
(Theiner, Monum.
No. 377, pag.
hist.
203).
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cuprinsul Ungariei contra, ereticilor,
schismaticilor şi
păgânilor precum şi contra patronilor, protectorilor,
dosi-

torilor şi apărătorilor lor, să-i tragă la respundere şi la

pedeapsă

in

temeiul

postulatelor

canonice

şi a disposi-

țiilor papale pe calea inchiziţiei şi să se serve ca de
proxime organe executive de ordinul predicanţilor (Dominicani) şi al minoriţilor (fratres ordinum priedicatorum
et. minorum, *) Cu mai mult resultat luâ Benedict XII

acest lucru in mănele lui, cănd văză, că prin mijloac
ele
legale, intrebuinţate păn'acum, Bosnia, nu va pute fi ţinută

de loc la legea

catolică.

stu, uu ajungea

ea singură

Puterea,

ce-o

exercită clerul

la opera intreprinsă şi avă

nevoie de potenţare prin spada autorităţii mirene. Aşa
dară Papa se adresă în an. 1340 cătră Banul Bosniei,
Stefan, cu cererea şi admoniţiunea, ca să ridice din nou

cultul religiei romano-catolice, impinse aproape la peire
prin nenumăraţii eretici, mai cu seamă de lege greceas
că

şi să-i
gănd

nimicească

acest ban.

cu totului tot, precum îşi pusese de

Acelaşi papă rugâ tot intr'o vreme pe regele Ungariei
Carol Robert I şi stăti de el, sub reserva de-a nu-i
ierta păcatele, impuindu-i ca datorie de conştiinţă precum

şi ca ordin anume, ca să dea mănă de ajutor cu sfatul,
fapta şi ori ce mijloace materiale şi morale potrivite
lui Stefan banul Bosniei la opera stărpirii, căci acesta,

presupuind că va av6 ajutor cu de prisos de din afară,
concepuse idea, plăcută lui Dumnezeu şi priincioasă cato*) «Hujusmodi

propositum , quod de ipsis extirpandis de prin-

“cipatu predieto laudabiliter concepisti, viriliter et invariabiliter
<proseguaria.» Aşa scrie Benedict al XII din Avignon cătră banu!
Bosniei, Stefan, la 28 Fevruarie 1940.
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licilor, de-a estermina pe ereticii
din țara lui şi de-a
ridica şi respăndi catolicismul.
*)
Neisbutite în:
In acest chip, puind in cunipănă
toată autoritatea
cae în Baga
regală

şi bise

ricească şi intrebuințănă fără
cruţare focul
Și Macedonia. şi sabia, scaunul
papal isbuti intr'adevăr să facă
intrare
ca irea Poli legei şi primatului
catolic in Slavonia, Sirmia
şi
Bosnia,
tor cu Bulsarii. intrare de şi
nu esclusivă, qar durabilă
căci
a
instr
ăinat
de la biserica resăriteană atăt
majoritatea populaţiei,
in mare parte slavă, căt
şi fragmentele de populațiune
romănă mai mult ori mai
Puțin numeroase presărate
pe
ici pe colo; dar în
matca aşezării romăne,
adecă in
Cumania de pe atunci, prec
um şi in Bulgaria slaronă
şi in Macedonia romănă,
opera convertirii dete
numai de
neisbăndă şi se sparse
in
in protivă-i

atăt

cerbicie

fiue, lăsănd puține urme,
avănd
imprejurările esterioare,
căt şi fanatica

a populaţiei, căci aceasta ştiu
să-şi apere cu
curaj şi tărie viaţa, ei Cara
cteristică pe terenul politie
religios.
şi
Provincia romană din
resărit Moesia de jos
(Moesia
inferior) fusese cam de
pe
la
ince
putu
l
veacului al 5-lea
după Christos cu
mplit de invăluită
de năvăliri de ale
Hunilor, Avarilor,
Slăvenilor şi Bulg
arilor şi abia pe
capătul sutei a VIl
la
-a prinse o form
ă
politică mai tare,
Bulgarii, un neam
de oameni de viţă
ugrică sau finică,
se ridicară din aşez
ar

ea

lor de lângă Volga,
rânduri, tănduri
se impiuseră
inainte Spre sud
şi apus, bătură
bizantine, luară
oştile
cu puterea Mo
esia de jos,
acolo statornic,
descălecară
)

Miss
Hung.

se "ntinseră

Littere Benedicti P..
P. XII,
ago Avinio
Tom,

ne,

I, No. 95]

28 Februarii
pag.

682).

peste

amăndouă

Daciile şi

Carole, Regi Hun
garia trans1340. (Pheiner,
Monum,. hist.

e PENE ETp>re e 70

ir

peste Sciţia mică (adecă peste bucata de loc spre răsărit
de Moldova, aşa numita Dobroge) şi intemeiară impărăţie
neatărnată şi puternică, care putu să stee impotriva
impărăţiei romane din răsărit curs de două veacuri aproape.

Ei se amestecară

cu Slavii numeroşi

cu autohtonii

supuşi

din Moesia şi

de acolo intr'un singur popor, primiră

un idiom al limbei slăvene, se creştinară in cursul avilor
862—866 şi supuseră biserica, lor patriarchului de Constantinopole. Domnitorul lor, Hanul Boris, îşi puse la

botez numele Mihail, luă curănd după aceea
rege, dovedind ast-fel şi prin cele de dinafară,

titlul de
că tinde

hotărît la o continuă neatărnare a statului său. Indrăsneţul lor rege, Samoil, irupse devăstănd şi pustiind pănă
n Pelopones. După multe lupte cu impăraţii bizantini,

Bulgarii totuşi

căzură la urma urmelor de măna impt-

ratului bizantin Basilius IL şi fură incorporaţi

cu impă-

răţia romană a răsăritului (în an. 1018).
Se strecurase un secol şi mai bine de supunere Tesignată, cănd iată că o altă naţionalitate cu mult mai veche
şi mai numeroasă, se "mpreună cu ei pentru respingerea,
in comun a supremaţiei bizantine, puindu-se în fruntea,
mişcării. Autohtonii din Moesia, contopiţi de mult cu
foştii locuitori romani ai oraşelor de pe Dunăre, precum
şi cu acei colonişti romani,

cari, la părăsirea

Daciei

de

impăratul Aurelian in an. 274, fusese strămutați pe
malul drept al Dunării in proviucia Moesia, numita de
atunci Dacia

ripensis,

singur popor

corciu al Vlachilor (Romănilor), popor de

concrescuseră

incet-incet

intrun

păstori, a cărui aşezare de căpetenie era in munţii
Emului, in care insă elementul roman, ca mai cult şi
mai tare, precumpănea cu mult pe cele-l-alte.
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»Vlachii, aşezaţi in munţii Emul
ui,

in Macedonia și
„la poalele şirului de mun
ţi ai Thessaliei, iuzestraţi c'o
„Sprintenie de căprioară, se cobo
ară adesea din munţii
„lor spre Grecia spre a adu
na pradă sau a comite fapte
„hoţeşti. Nici un guvern
nu cutează a-i impresura cu
„Tesboiu

|

,

nici

un monarch nu-i in stare
să-i strunească,
„Ei nu ştiu nimic de legi scri
se şi sunt chiar in hoţiile
„lor ciudaţi,

căci omoară pe indărătnicii
Greci, dar pe
„tăbdătorii evrei îi pradă,
insă îi lasă cu viaţă. *
Ast-fel îi află şi-i descrie
ăncă pe la anul 1170 un
vestit călător din veac
ul al doi-spre-zecelea,
rabinul
Beniamin de Tudela,
a cărui mărturie o
cert
ific
ă toţi
oamenii vrednici de credinţă
din
acea
vrem
e,
ca
fiind
cu temeiu. *) Această
nație a trebuit; să se
plece căt-ra
tinp sub jugul
autocrației bulgare
, pănă ce, după
căderea acesteia, se
uni cu opresorii ei
de altă dată
contra inamicului comun,

|

Bizanțul, după care
intemeiă
cu Bulgarii un staţ
unit; de Romăni şi de

apreuvă
Bulgari.

———_——_

Inceputul,

CAPITOLU

dur

ata

LII.

şi subjugarea

bulgar.

Inceputui re.
gatului roma.

Statului

romiăno-

Poporul
Tomănesc
no
No-a
bulgar
ear. in. Ivi. îiCIil e biz
i antine
i
dii n

ui Asab,

i ; Macedoniai
essalia, parte şi in Dac
,
număr căţ ŞI Prin ia ripensă şi intrecea apoi atăt
tărie fizică

)
Prin

*

:

>

-

9

a

.

pe naţia grecească

._.

) Beniamini de Tudela
itinera, Imgduni Batavo
rum

1638.

mai

.
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civilizată dar şi mai moleşită; oftă 43 mult sub guvernul bizantin, slab de bătrâneţe şi pre căt de neințelept,
pre atăt de iubitor de arbitrariu.
Chiar numai iubirea de pompă şi risipa, pe care le vădea peste măsură curtea impărătească, trebueau să ducă
neapărat la supraimpunerea şi stoarcerea tuturor prorinciilor, dar mai mult de căt acestea ingreuiă populaţia,
şicanată in mod nesuferit, administraţia vitregă şi aspri-

mea fără cruţare, ce impănzeă toate ramurile vieţii publice. Prilejul cel de'ntăiu la răscoala Romănilor l-a dat
armătorul act guvernamental. Impăratul Isac II Angelos,
luănd in căsătorie pe fiica, numai de zece ani, a regelui
Vugariei Bela II, nu putuse căştigă consentimentul acestui din urmă de căt numai c'o mare sumă de bani, iar
drept zestre nu primi nimic alt, de căt petecul de păment de la Nissa păn'la marginea ungurească, ocupat |
pe nedrept de acest rege în zilele lui Andronic impărat.
Pentru ridicarea marii sume, ce aveă a da Ungariei şi
pentru a intimpină fastuoasele chelţuieli de nuntă, nu s'a

atins cum-vă veniturile visteriei, ci Isac II Angelos scoase
o dare estraordinară in natura pe impărăţia toată şi nu
cruţăde dănsa nici pe poporul hulgaro-romănesc, care
păn'atuncea nu fusese obligat, de căt la plata unui tribut, care tot se mai putea suportă şi la punerea de
oameni pentru oaste.

Darea in natură consistă din oi, rîmă-

tori şi vite albe, ce aveau a se prestă ; deci fiind in ţara bulgărească mai mare bielşug de turme de vite, de căt in cele-lalte
provincii, de aceea i se şi cerea mai mult de căt altora. Romănii, cuprinzănd cu aşezarea principală munţii Emului şi incre- zăndu-se tare in greutatea de-a străbate in acele locuri, precum şi in tăria oraşelor lor, zidite in ripe adănci de văi
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sau

lângă

prăpăsfii

ca şi

cele-lalte

aşezări ale lor, de
mult ştiuseră a se ţină intr-o
atărnare slabă de guvernul romeu (romau-resăritean)
şi nu odată "i arătase colții

Bizanțului. Asprimea, cu care
se percepea, darea, confsde

carea turmelor
guvernului,

umpluse

vite şi cele-lalte
de

asupriri din partea

astă-dată păharul de amăr
ăciune,

de'ntrecea marginele. Impi
nşi la estrem de-o dreaptă
oţărire, ştiindu-şi propria lor
superioritate numerică şi
fizică,
Romănii, şi cu ei Bulg
arii, căutară scăpare
in rescoală
cu arma n mănă. Doi
romăni isteţi, fraţii Petr
u şi Asan,
se puseră in anul 118
5 in fruntea poporulu
i
lor şi a
celui bulgăresc, cari
eră, deja in iritaţie impă
timi
tă şi in
inficrbinţea]ă pornită
spre fapte prin ajutorul
unor fanatici religioşi cumpăraţi
şi prin Proorociile acestora
, rostite in stare ostatică.
Cei doi capi romăni,
cumpătareți
Cum erau, voind a
se feri de aparenţa
unei procederi arbitrare, incercară a
se pun

e

mai ăntăiu pe-o ţemelie
drept, mergând
de
amăndoi în persoa
na la curtea,
tului la Kypsella
impă
raşi espuindu-i atăt
dorinţele poporului
lor căt şi ale
lor proprii

şi rugănd să li se
incuviinţeze.
Primirea Romănilor
in
armata romeică (roman
riteană) şi resplătirea,
ă-resăfraţ

țele lor de-a imp
ăcă

ilor Petru şi Asa
n pentru silinlucrurile, Prin
dăruirea unei moși
i,

Puncte de căpetenie
ale

cererii lor, care se
moderată, cu mint
poate numi
e şi lesne a se
primi. Dar in car
sorții stă scris
tea
alt-fel, căci făr
ă bici 0 dibăcie
li se dete Scurt
politică
şi cuprinzător o
Tesoluţie negativă
. Aceas-

ba chiar ameninţări

serioase,

că'ndată

după

intoarceneci.

lor ei &nşii vor conlucra ca să ridice răsco
ală, mai cu
samă Asan, om din fire indrăsnej şi pornit,
clocoti la curte
aşa de tare şi dete fr&u aşă dem dragă voie
măniei sale,

in căt prinţul Ioan porunci să-i dee o
palmă

pentru pur-

tare necuviincioasă şi ohrasnică. *) Representa
nţii poporului, cu cauza pierdută, se'ntoarseră intr'
adevăe cu ris
şi cu ocară, dar guvernul impărătesc le-o
plăți in cur&nd

scump

aceasta,

Poate că indemnările celor doi fraţi la resco
ală pe faţă
nu Yor fi prins la'nceput in poporul lor, de
vreme ce acesta
se da'nnapoi din'aintea mărimei şi primejdiei
unei ase-

menea

intreprinderi.

Eresul

veni de astă

dată in ajuto-

rul curajului naţional. Petru şi Asan zidiră
in Em o
biserică cu hramul sf. Dimitrie şi puseră
să se adune

acolo o samă

de oameni, bărbaţi şi femei,

ce se pretin-

deau demoniaci şi cari fuseseră căştigaţi
pe sub mănă
pentru plinul naţional. Cu gene pline de
sănge şi dăndu-gi ochii peste cap, cu pletele incălcite
fălfăind selha(ec, aceşti oameni ştiură cu scop să facă
aşă de bine
aşă de amăgitor turbarea religioasă şi
spumegăndă, că
in stadiile intermediare a accesului adică
in aşa numi-

tele momente lucide,

vorbele lor rostite cu strigăt, infier-

bentau repede mulţimea lesne-crezătoare. Fi strig
au, că
Dumnezeu hotărise libertatea poporului bulgăresc ş'a celui
romănesc şi că aprobă scuturarea jugului de atăţea ani;

că tomai de aceea sf. marele mucenic

Dimitrie

au părăsit

locul unde petrecuse păn'acuma şi-i se aducea inchinare,
orașul Thessaloniki, căci numai voeşte să aibă a face cu
*) Nicetas Choniates, Historia (edit. Bonniana pag. 482.)

11,006

i

2
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Grecii şi a venit in mijlocul Bulgarilor şi Rominilor, a
să le fie mână de ajutor la marea operă. Deodată e
moniacii amuţiau pentru căte-va momente oare cum lniştiţi, arătau că li se chinue sufletul şi că se luptă intr dpi
apoi sfişiaţi pare că de-o nespusă durere, se
shăteau ș
se vercoleau şi mai cumplit, urlănd riinduri rănduri. inipul esitării a trecut, să ia armele şi să atace pe bizan-

|
|
i
!

tii; pe nici un prins să nu”] lase cu viaţă nici să-i lase

Isac Angelos

iat

să se răscumpere, să nu se mişte nici de rugăciuni
nici
de jurăminte, ci să tae fără milă pe cei
prinşi or să-i
nimicească intr'alţ chip.
|
Mulțimea

din a cărora

stărnită

prin

gură credea

vorbele unor asemenea prooroti,

caude

glasul

. lui Dumnezeu,
campania ăn- alergâ la arme şi irups
e in rescoală făţişă, Mergăndu-le
tăia (1188), bine de la'nceput, crede
au şi mai mult in hotărirea milostivului Dumnezeu şin ajutorul
lui. Petiu şi Asan, cari,
politiceşte deduseră, foc răsbo
iului, deveniră supremele
Capetenii milit

are şi se proclamară independenţi.
Petru purtă
"nainte o

Prerogativa

in

coroană de aur

pe cap (orega-

Picioare, ceea ce eră
numi

impăratului, Romănii
cercară mai antăiu să
surprindă şi să ia Oraşu
l întărit Pristava
din Em, dar
nu isbutiră, deci consi
derănd

Sreutatea şi primejdia
impresurări mai îndel
unei
ungate, hotăriră
a ocoli oraşul şi a
se cobori din "nălțimile
şi ponoarăle Emului
la şes. Se
aruncară pe neaşteptate
asupra oraşelor greceşti
(romeice)

şi a alto localităţi din
Vanieni şi terîră cu sine poalele munţilor, prinseră mulţi
o

ale traiului.

nu-i pută

Eşind

impăratul

mulţime de vite şi altele
de
Isac contra

iufrănge din Căpul-locului

, lor in campanie,

pentru strimtorile
de munţi şi de greutatea de-a
pătrunde prin visuinile lor,

A

mică

vioxos) şi papuci roşii

mea

de-acuma
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dar iar fără nici o ispravă nu-i venea să sento
arcă. Deci.

resgăndindu-se

se. folosi de-o negură

deasă,

ce se lăsase

int”una din zile acoperind ponoarăle munţilor
şi ascun-

zătorile, alese

de duşmani,

atacâ energic

pe neprevăze-

torii romăni, cari nu băgase de samă mişcăr
ile lui,
dintro parte, din care nici se aşteptau, le băgă
spaima
n oase şi c'un atac combinat aşa-i aruncă de
bine claie

peste grămadă,

în căt Romănii, cu conducătorii lor cu tot,

adică cu Petru şi Asan
strună- pănă dincolo de
pare la Cumani. Moesia,
Em păn'in Dunăre fără
acesta puteă

s"0 petreacă

o rupseră de fugă ş'o ţinură
Dunăre, căutănd ajutor şi scăpărăsită de răsculați stătea din
apărare la voia impăratului, şi
in bună

voie, să ocupe ară şi

oraşe şi să le stăpănească statornic. Dar in loc
de-a
" lepădă garnizoane cu de prisos in oraşele şi tărgu
şoarele
din Em, aşezate in văi sau pe culmi de dealuri,
el se
mulțămi să aprindă proviziile de grăne din ţară
şi legtnat in linişte prin amăgitoarele asigurări
de supunere

ale romănilor, ce resăreau sporadic pe ici pe coleă,
el se'ntoarse in capitală. Pustiise şesul, immulţise nevoia
locuitorilor, urcase ura şi mănia lor şi totuşi le lăsase
putinţa

de-a reincepe lupta cu succes,

ceea ce se şi'ntămplă

c'o

indrăsneală şi mai mare de ct iunainte, Cănd Isac
Angelos se'ntoarse: fălindu-se, şi ca'ntr'un fel de triumf, in
capitală, Grecii cam in bătaie de joc se minunau cum de
măntuise el aşa de iute şi uşor o treabă, pentru care
impăratului Basilios, nimicitorului Bulgarilor (Bulgarokfonos) îi trebuise atăţia ani, atăta osteneală şi atătea
sacrificii,

Abia eră deşartă şi măturată Moesia de oşti impărăteşti, când iată că fraţii Pet

20
A doua campanie fără ispravă iv 'anul
1186.

Dunărea pe malul drept cu putere adunată şi cu mer
nate oşti de ajutor de la Cumani, iutrară în patria or

şi luară hotărirea de-a nu se mulţămi numai cu țara
aceasta, ci de-a luă din căt ţinea statul bizantin căt

de multă ţară vor
răție

romăno-bulgară

pută, pentru
unită,

după

a ridică apoi o imptcum

se intinsese

nainte şi eră iusemnată prin graniţi fireşti.

mai

Impăratul,

reținut în capitală de poftele şi plăcerile lui,
nu eşi SIn-

gur contra primejdiosului duşman,

ci puse 'n fruntea oti-

lor pe unchiu seu prinţul Ioan, care era investit
cu dem-

nitatea de Sebastocrator *) Acest general
dovedea

multă
circumspecţiune şi trezvie şi "ncepă
treaba foarte cu băgare de seamă și şti să birue pe inamic in multe lupte

pentru sigu

ranţă, se trăsese la munte
şi se ţineau intradins
departe de şes. Kantac
uzenus, socotind că ascunderea
acea
sta

e senin de slăbiciune
şi frică,
se simţia sigur, făca
tabără în cămp limpede,
fără să
pue străji, avanposturi
şi cercetaşi, fără chiar
să ridice
=)
.
prin

Titlul bizaatia de
Onoare
|
«Innălţime imperial
ă»,

«Seas

toerator» star traduce poate

i

museţea şi avănd mari bogă
ții, dar care măndru fiind
şi
remănea, pe jos in ori-ce
Tăsboiu. In vremea aceasta
insurgenții, una ca să se
mai
resufie în linişte, alta
de-o necumpătate indrăsneală,

ai

deci trebui să depue comanda.

Urmașul său a fost
asemenea un prinţ, Cesar
Ioannes Kantacuzenus, cumn
at
al impăratului, pe-a carui soră
o ținea, om de toată fru-

Tea

şi să-i şi facă alte insemnate păgubi,
când puterea intrunită a acestuia şi anume
călărimea, se coborise in şesul
,
hlin de păşuni. Dar norocul lui
şi mintea lui serioasă
sterniră improtiva, 1
ui prepusul, c'ar solicita să usurpetronul,

21

obicinuitul
- şanţ cu val imprejurul locului taberei, ceea
co se cădeă in asemenea cazuri. Insurgenţii
surprinseră
noaptea pe neaşteptate tabera, duseră spaimă
şi neorănduială

in

oastea

inamică,

o Iuară

pe fugă,

omoriră

şi

prinseră o parte dintr'Ensa şi puseră măna
pe corturi şi

pe uneltele

zenus
plin

de resboiu.

pe frumosul
de supărare:

său

Inzădar incălecă

cal arăbese

„Urmaţi-mă!*

Cesar

Kantacu-

şi striga soldaţilor

Ce să'] urmeze,

cănd

el singur nu ştia unde mergea şi nici puteă vedă
ce se'ntămpla tocmai atunci in tabără. Răpit şi el de fuga
tuto-

rora, lăsă in urmă, nu numai cortul său de
general, dar
pănă şi haina lui de gală in floarea fierul
ui, lucrată cu

fir de aur, pe care-o imbrăcară apoi cu măndrie cei
doi

fraţi,
scăpă

Petru şi Asan, venind biruitori în
oastea romeică la loc sigur, cănd

urmă-i, Abia
se şi puse in

locul incapabilului Cosar Kantacuzenus, cel mai vrednic
de şi tănăr general din vremea aceea anume, Alexius Wranas. De atunci mişcările şi operaţiunile oştirii se făcură
cu circumspecţiune, dibăcie şi cu bună ispravă, in căt
şi
increderea şi curajul oamenilor crescură vederat. Dar mai
serios de căt la innăbuşirea rescoalei romăno-bulgare Wra-

nas găndea la coroana din Constantinopole,

după

care am-

biţia lui intinsese de mult; mănile intr'ascuns. EI inaintă cu
oastea contra capitalei, o impresură cu mare energie impreună cu impăratul Isac Angelos, căştigă pe la'nceput căte-va
succese neesenţiale, dar nu pută să ia oraşul şi căză in fine

in luptă de măna viteazului Conte Conrad de Montferrat,
care cun succurs de 250 de cavaleri şi 500 de pedestri
adaoşi la oastea impărătească, comandă centrul și hotări
soarta zilei printr'o năvală indrăsneaţă. Capul lui Wranas,
infipt in lance, îl măntui pe *mpăratul de rivalul lui cel mai

periculos,

a căruia

rescoală

intrerupsese

şi campania in

contra Bulgaro-Romănilor, dăndu-le acestora liniştea de si-

gur dorită pentru a se odihni şi intări.

In anul următor (1187) sămânţa cea rea a
neprecauțiunii impărăteşti rodi pe deplin, căci el lăsase teatrul
răsboiului din Moesia fără nici o garnizoană şi nu
inda-

Campanie romeică fără succes în a. 1187,

torise

populaţia

de-ai

da ostatici cu de prisos. Fraţii

Asan şi Petru, intăriţi prin Cumani din partea de
loc,
in care mai tărziu se "nfiinţă Moldo-Valachia, intemei
n-

du-se cu incredere pe oștirea lor de
luptă, disponib

ilă
şi cu de prisos, nu se mai mărgin
iră a se răsboi de
după înălţimi de dealuri şi din dosul
scutitor al pădurilor, ci pustiiră şi arsără temein
ie şesurile şi oraşele
Traciei.
Lui

Isaac Angelos

îi pără

rău

de greşala

ce 0
făcuse in ăntăia sa campanie din
Moesia, deci pentru a
o indrepta, hotărt ca prin zelul
său propriu să-şi aprindă
ŞI oastea pentru răsboiu şi purces
e la Taurocomos, cătun
din apropiarea

oraşului

Adrianopol,

parativele pentru răsboiu.

de unde

incepă pre-

Dar abia isbuti să strigă
o
i aleşi şi cu cai buni, in fruntea

ole, lăsănd aici uneltele grele
La ştirea, că inamicul pustieşte

athopolis (acum Burgas) şi de
la
a

>

apte de Jambol)

de un

tren

greu

impăratul porni

incărcat cu prări,

re nu se putea mişca
inainte de căţ incetincet,
Romănii se
de ajun

grăbiră să dosească la mun
te pe drumuri

Peru

cu

prăzile,

acoperindu-l

cu oaste in

e euâ -l contra ori-cărui atac, după
atacat
car
Tăteeaseă
j ă ei tnşiindu
impreună cu Cumanii oastea impăq
in modul lor obicinuiţ şi moşten
it din vechime.
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Se repeziră

săgetănd

şi aruncănd

de bătălie ale duşmanilor;

lănci asupra

şirurilor

indată după asta se risipiră

iutr'o fugă nebună şi prefăcută, pentru
inamici să-i urmărească, apoi de odată

a-i aţiţa pe
dedură faţă,

strinşi şi orănduiţi porniră co furtunoasă vehemenţă
asupra inamicului, dănd turbaţi cu săbiile. Cu acest mod

de luptă, neobicinuit; pentru Romei, c'0 cerbicie netemâtoare de moarte, cu strigătul sălbatec şi pătrunzător
la atac, Romănii ştiură să aducă oastea *mpărăbească,

intr'o poziţie critică

şi să-i rărească şirurile văzând cu

ochii. Romgii intepură să se clatine, cănd iaţă că le
veni impăratul in ajutor, c'un corp de reservă intact
ăncă, şi-i goni pe Vlachi, cari auzind sgomotul cu intenţie

mărit

crezură

de

cornuri,

că trupa

e'cu mult
Ast-fel

trămbiţe,
romoică

mai mare,

numai

surle

de ajutor,

şi alte instrumente,
ce venia asupră-le,

de cum era aceasta in realitate.

isbuti

Isaac Angelos

să scape oastea, sa

de nimicire şi de prinsoare şi să ajungă Adrianopolul.
Pentru că cu toate astea incălcările pustiitoare ale Vlachilor se repetau ca şi mai nainte, impăratul căutâ să
le pue

stavilă

sau

in persoană,

generali ai sti. Asan,

sau

prin cei mai

buni

spirit isteţ şi plin de isvodiri, se

ferea cu băgare de seamă de ori-ce bătălie la larg şi
ocolea cu ingrijire ori-ce intimpinare cu impăratul; dar

intreprindea

călcări dese,

tot-dea-una

are

poftă

cari provocau şi dovedeau,

să atace şi e gata

de luptă;

că
de

odată ce o intorcea numai pe altă parte, eşia la iveală
cine-ştie unde, păndea pas cu pas oastea romeică, îi
intindea curse şi nu lipsia nici-odată să se folosească
de ori-ce loc gol

de pildă

la

al inamicului.

Agathopolis,

care

Daca

fusese

'mpăratul

mergea

atacat de Vlachi,
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indată

ei se 'ntorceau

spre Filipopole şi pustiiau locurile
de prin prejur. Daca "mpăratul alerga in ajutor
ul unui
ţinut ame nințat sau atacat, Ylachii alergau
tocmai in

ținutul,

pe care ?] părăsise el. Din Filipopole
imptratul
oraşul Triadiţa, unde părea a i se desch
ide şi
oferi o intrare uşoară în munţii
Emului, această tărie
inaintâ

la,

de căpetenie a Vlachilor; dar veni
o iarnă grea
ienele mari de omât și inti
midară pe impărat,
mai continuă campania. E]
aşeză oastea lui din
in cartiere de iarnă şi se "'ntoars
e pe la sfărșitul
- 1187 in capitală, unde
căută să se distragă de
tăţile unei camp
publice,
Campanii fără
folos in anii .

1188 şi 1190.

anii, nu tocmai
te atru şi alte petreceri
.

glorioase,

şi trode nu
'Pratia
anului
greu-

cu spectacole

Abia se disprămăvărase anu
] următor (1188), cănd

impăratul şi plec din nou
capul-locul ui cu şi
mai

în Campanie, acuma insă din

puţină isbindă de căt in anul
trecut. 'Trei luni impresură
în zadar mica cetățue Lov
iţos,
al acestuia, anume
Ioan (loannitius, Kal
ojoannes). De şi
cestiunea acestui res
boiu stetea acum
mai rău de căt
ori-cănd şi cerea o
desfășurare de puteri
partea Byzantinilor
mai mari din
, totuşi impăra
tul intrerupse
şi de
campania şi se "nt
oarse oare-cum ta
fugar

*)
3

pag.

Niceta
515—5

pp ioniata,

Historia

(edit.

Bonniana de anno 1834),
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cu

Necontenitele prădăciuni pustiitoare
Cumanii in provinciile bizantine,

ale Romănilor uniţi
îl siliră pe impă-

ratul Isaac Angelos să-şi iasă din nou din liniştea lui
ticnită şi din pofta lui de plăceri. In an. 1190 el incepă

„0 campanie

bine

inarmată

şi lăsănd

la o parte oraşul

maritim Anchialos, ajunse pe drumuri cu incunjur şi pe
poteci in interiorul munţilor Emului. In vremea aceasta
Asanizii ştiuseră să folosească de pacea, ce li se deduse
şi intăriseră - poziţia lor după putinţă. Cetățile şi orăşelele din munte erau parte apărate cu ziduri şi valuri

“proaspete, parte provăzute cu cele cerute pentru resboiu
şi cu merinde contra primejdiei unei lungi impresurări.
Impăratul, surprins de această stare a lucrurilor, se

“abțină cu prudenţă dela ori-ce intreprindere cu urmări
mai intinse şi mărgini din capul locului durata campaniei la două luni.

Romănii

iarăşi, credincioşi tacticei lor,

se feriră de ori-ce bătălie la larg, se ţinură ascunşi la
puncte de ale munţilor, la cari nu se putea pătrunde
şi păndeau lacomi din multe dosuri, pentru a se arunca
din ascunzătoarea lor asupra inamicului. Impăratul, aşteptănd un asemenea

să iasă
retragerea

căt
lui,

de

atac,

curănd
apucă

hotări să scurteze

din

un drum

regiunea

campania

inamică;

mai scurt,

şi

deci la

insă cu mult

mai anevoios şi mai periculos de căt acela, pe care-şi
pusese la cale intrarea lui in munţi. O strimtoare, care
ducea prin ripe inguste de munte pe lăngă ponoară de

stănci şi iunălţimi piezişe de-a lungul unui păriu repede,
neşăsuit,

şi ?n care

nu

se putea

desvolta pedestrimea,

deci şi mai puţin călărimea, dar prin care puteai să

ajungi mai repede la oraşul Berrkoă (Veria), puse oastea

romeică şi pe imprudentul impă
rat in cea mai mare
imejdie de peire.
|
ST vant opt 0 conducea
protostratorul (omis
curţi

;

i) Manoil Kamytzes şi Isaac Komn
enos, ginere i
Alexie Angelos, care-a impărăţit mai
tărziu; iar a
garda
o ducea

Seba

stokratorul Ioaunes Ducas,
mele
impăratului ; la niijloc, inaintea
căruia mergeau ae
grele de resboiu şi suita
estraordinară, conducea
a i
Isaac Angelos cu frate-său Seba
stokratorul Alexios. A
garda eşi in linişte

din
Ochii cu toată puterea
impăratul, miniştrii şi
dină de săgeți şi de

inundă oastea

strimtoare, căci Romănii ÎȘI
e
pe mijlocul oștirii, in care
se ai
cei mai "alţi demnitari. 0 eri
bolovani, prevăliţi de pe stănci
,

romoică, mrejuită din
toate părţile, cart
nici se putea desfăşura cum
se
cade,
nici putea resisia
inamicului, covărşitor prin

prin

fugă

număr, nici se putea măuui
Desperarea mări resis
tenţa, incunju-

repede.

taților Romoi; dar indărătnicia plină de
ură şi vitează

ă agresivilor Romăni

era

la cea mai mare

oţelea şi furia lor, Impă
ratul CnsuşI

primejdie

de viaţă şi pierdă in
luptă casca sa scut
itoare de-o form
ă
proprie.
Şirurile Romoilor
se răreau văzănd
cu ochii, se clătinară din ce 'm ce în
mişcări convulsive, pănă
ce cuprinse
de instinctul vieţii
şi in batjocura, ori-c
ării discipline,
Se Tisipiră

intr'o fugă selbatecă Şi iresistibilă.
Cu toată
care căuta

inimoasa,
acesta

ceată,
nu

pută

scăpa

din

să-l scape pe "mpăratul,
inghesnială cu una
cu dont

Şi pentru a-i deschide 0
eşire, fură sacrificate nu numa
i
> Ci fără Scrupu

"ntămplau

In acest

l chiar
să_; Stee 'n cal
e.
chip num

soldaţii

romoeici,

ce se

ai şi cu cel mai mare greu
isbuti
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impăratul

să se desbată

strinseră şi rămăşiţele
țiune,

cărora

li

se

nevătămat

la Berrhoă,

unde se

scăpate ale oştii sale de espedi-

arătă adesea

in public,

pentru

că-i

era să risipească plausibil faima respăndită şi crezută
de toţi, că perise cu desăvărşire. Dar el nu se mulțămi

numai cu risipirea acestei faime, ci intorcăndu-se "n
capitală, avi neobrăzarea să pretindă meritul şi gloria

unei campanii biruitoare. Marea pierdere de oameni,
care umplea oraşul şi ţara cu jale, scăză in curând
aroganța sa pe coarda de jos a modestiei cuvenite şi
sub presiunea opiniei publice, regentul deşert trebui să

recunoască degetul lui Dumnezeu in această pedepsire, care
se făcuse unei impărăţii măndre de cătră un popor, care

remăsese atăţ, de 'ndăr&t în privire spirituală şi morală. *)
De atunci peri şi nădejdea acestui monarch byzantin
de-a cuceri cu temeiu pe Romăno-Bulgari şi ar fi fost
bun-bucuros să nu sufere din partea, lor altele şi mai
multe şi mai dureroase.
acuma "nainte mai mult

Deci aţă cu ei se mărgini de
în defensivă, prin care insă ei

deveniră mai indrăsneţi şi mai poftitori.
i
Imholdiţi prin biruinţele lor repeţite, iar prin prădă- pam panie Ro
ciuni fericite umplăndu-se cu de prisos cu averi Şi CU raceilor contra

arme de tot felul, romănii deveniră neimblănziţi şi nu îi aereitar

se mai mărginiră

la pustiirea

|

şesului cu tărgurile sale

deschise şi cu ogoarele, ci atacară oraşe intărite. In an.
1191 luară Anchialos, siliră Varna să li se supue, derămară cea mai mare parte a oraşului Triadiţa (numită
odată Sardica), despopulară Stumbion şi tărîră cu sine

pradă de oameni și vite.

Choniate

Historia (edit, Bonniana),

pag. 560—566.

h.

*) Niceta

Ra
amr
a

za

din oraşul Nissa o însemnată
DI

Impăratul, neputând veni in ajutorul
tuturor oraşelor şi
ținuturilor incălcate, şi neştiindu-se
hotărt cui Să-i sară
mai de grabă, cui mai tărziu
in ajutor, îşi împărți
oştirea intre generalii mai buni,
lăsăndu-le iri voia lor
să facă -ce vor socoti, şi se mărgini
cu rezidirea Varnei,

cu intărirea mai bună a oraşului
Anchialos, puind gartăriile acestea, părăsite de
inamicul, ce se retrăsese. De
vreme ce insă ca toate
dispoziţiile acest
nizoană destulă in amândouă

impăratul

ea,

merse

?n

romănii

nu

persoană

in

conteneau cu incursiunile,

contra

anului 1191, şi anume
in provincia
astă dată ceva mai comod,
luăndu-şi
(7ovaixovizus) cu sine; ci presenţa

lor

in toamnă

Filipopole, şi de
şi curtea de femei
lui a fost,în de

ajuns pentru a Stăvi
cutreerările romăno-cuman
e, Jupanul
Serbilor se ridicase
asemenea ostil şi deră
mase
orașul
Skopia. Isaac Angelos porni
in contra lui, îl atacâ lângă
Morava cu Succes, îl arun
c claie peste grămadă
şi ninici
mare parte a oștirii
sărbeşti, puse pe fugă.
Făr'a da pe
la Nissa, impăratul

merse

Trădarea lui
Constantinus
Angelos,

păn'

la riul Sava,
"ntimpină cu Socru său,
regele Bela MII, apoi
se
la Filipopoli şi de aci
astă dată de a maj; intra în capitală, ferindu-se
in periculoşii munţi ai

unde se

'ntoarse

bine de

Emului.

Pentru a pune Filipopole intr:
o
59 aptra, fiind provincia cea mâi mai bună stare de-a
espusă incălcărilor
dușmane, impăratul
dete

Comanda peste oştire
şi flotă
vărului său propriu,
Constantin Angelos.
Acest
condu
cător
âncă tânăr

, insă cu mari daruri,
intreprinzător, viteaz
dar pornit cu batimă, ştiă să depr
indg
armata cu ascullare punctuală şi ct disciplină
exem
plar
ă,
in căt ea lua
În
*) Nicetas Chonia
tes, Historia, (E
ditio Bonniana),
pag. 568— 569.
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seama şi se mişca la ori-ce semn, la ori-ce găndire a
lui. Intrepriuderile sale contra inamicului se şi executară
cu acea repejune şi vehemenţă, proprie temperamentului
lui, şi uude nematuritatea tinereţii sale nu nimerea calea

dreaptă, acolo mai indrepta şi implinea esperienţa matură,
a generalilor de sub măna lui, ce i se deduseră spre
inlesnire. Ast-fel se făcă, că romănii se temeau mult

mai mult
Asan,

de

de d&nsul,

căte

ori

de căt de impăratul;
aveau

de

gănd

că Petru şi

a se arunca

asupra

Filipopolei sau Berrhoii, îl nimereau pe urmele lor şi
se vedeau primejduiţi, în căt cutreerările pustiitoare pe

pământ romoic

deveniră

tot mai

rare.

Immăndrit

prin

asemenea succese, de şi nu hotăritoare, ademenit de-o
uemăsorată ambiţie, sub inriurirea viociunii tinereţii, i
se clăti fidelitatea, deci Constantin Angelos îşi formâ
un partid in armată, tinse la coroana impărătească, se
'mbrăcă in haină de monareh, incălţâ papuci“ purpurii,
şi "ncercă, de şi 'n zădar, să căştige pentru planul lui
Watatzes,

ce-i

era

Mare bucuriei

se făcă

ini tabăra

i
romănilor

*
e

B irainţe ale
ale
despre cum praințe

eşise acest lucru şi Petru şi Asan se veseleau cu multă „martie şi caue-

vărere de bine, ca şi cănd Constantin Angelos şi-ar fi intins întradevăr măna după ţara şi poporul lor propriu;
ei declarau sus şi tare, că'mrăratul nu putuse să facă

rea lui Isa ac An-

gelos în a. 119%

ra
E SR

Basilios

e

apusului

Rat

majordomul

RP

pe

cumnat. Dar la urmă, plecănd de la Filipopoli spre
Adrianopoli la sus-pomenitul cumnat al lui, pentru a'şi
urmări planul, fă oprit în drum de partizanii lui proprii,
prins şi dat pe măna impăratului ca vinovat de innaltă
trădare, care spre pedeapsă puse să-l orbească, cruțănd
cu toate astea pe complicii lui, de şi erau vrednici de
pedeapsă.

bine romănilor,

de căt orbind pe Const

antin
ei prooroceau in bătaie
de joc şi se rugau nb
.
să dea Dumnezeu să nu

los de pe tronul impărăţi
ei

cum-vă,

se mai

coboare dinas ia i
Bizanțului, nici să 1
i.

pentru că numai cu
ajutorul ei Et
spori şi immulţi,

nesc se poate

poate

tăi

cuceri cei
poate 'ntemeia un guvern
naţional cu dinastie E
dintr'ai lor. Icurănă incur
siunile romănilor Crescură
vi

zend cu ochii, atăt

in numer căt şi in putere.
polis, Sardica, Adrianopolis
Pimp
precum şi alte oraşe şi
N
suşoare

mai mici trebuiră să sufere
pe rănd sumeţi
Asanizilor, cari, de la căde
rea lui Constantin, irumpest
mult mai des şi mai lesne

; căci oastea roni,
dorel
iar leneşă şi nedisciplina
tă
facă pe voie, sau ii opunea şi sau il lăsă pe inamic PE

o
Impăratul, supărat intr'ana resistență
şi nespus de
siuni ale Romănilor
şi Cumanilor, precum
uit in ambiția sa, strinse
iarăşi oaste şi
ei pe cei mai
buni

generali

foarte slabă.

cotinusle înCUrşi adiinc Jig-

puse in fruntea

ai sei, dar şi de astă
nu dedă de căt de Tău.
dati
Cei doi generali Alexius
şi Basilius Watatzes,
timida
cela -comandănd trupele
resăritului,
cesta pe-ale apusului,
incinseră cu insurgenți
i lăngă Arkadiopolis o bătălie,
in care

fură biruiţi; Guido,
fugă ruşinoasă, se
pus pe
măntui pe el, dar
lăsă pe cămpul de
luptă cea mai
bună parte a corpu
lui

său
(atzes peri şi e] şi
trupele lui, Impăratul,de armată; Wadacă văz, se
iarăşi in Ders

hotări să iasă

În

oană

in campanie şi
să-şi
Se strinseră trupe, se

IRI

*) Nicetas Chonia
tes, Historia,
(eâit, Bonniana)
pag. 570—573,

apr

mai mare
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formară legiuni nouă, so tocmiră mercenari in mare numer, şi i se promise sigur, că'ndată după inceputul campaniei, socrul impăratului, regele maghiar Bela III va
trimite pre la Vidin ajutorul de irupe, ce i sc ceruse,
Pentru intreţinerea unei oştiri atăt de suficiente, Isaac
Angelos luă din visterie 15 centenare do aur şi preste
60 centenare de argint, purtă de grijă să se stringă tot
soiul de unelte de r&sboiu şi de ale bucatelor, şi ast-fel
bine armat şi c'o resignată hotărire, porni in cele de'ntăia zile ale lui Martie in anul 1193 din capitala sa,
ca

șă'nceapă campania.

i

el avea

un

inamic

cu mult mai

periculos in cea mai mare apropiere, cărni in bunătat
ea
şi neprevederea lui, i se'mcrezuse prea mult şi in contra
căruia se sfiise să ia măsurile cuvenite. El merse să În
sfat la un ghicitor prea cunoscut pe atunci şi foarte căutat, anume Basilakios, in casa căruia se răză pe sive

Ensuşi pe-o icoană cu cchii scoşi şi fără pălărie impărătească; afară

de aceasta

ghicitorul

acela il trată

cun

dispreţ, ce era aproape mojicie. 'Tâcuta proorocie simbo-

lică a icoanei so'mplini prea curăid. Intr'aderăr,
propriul său frate Alexios se conjură contra lui, li plănui

căderea, căştigă armata, nobilimea innaltă şi pe demnitarii cei mai 'nalţi pentru sine, se sui pe iron, prinse
Pe'mpăratul, care apucase să fugă, ii scoase ochii şi'l

aruncâ intr'o mănăstire, care de astă dată ţivă locul inchi-

sorii.

Ast-fel Nemesis resbunâ c'o neimblănzită asprime

ingenunchiarea şi moartea

crudă,

rului său Andronic Komnenos. *)

ce-o

flicuse predeceso-

a

*) Nicetas Choniates Historia (Eâit. Bonn.) pag. 587—596.
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Denăuplecarea
ce

Nou] împărat, Alexios Angelos, ştiind bine
în ghudulii

A ticăloşirea impărăţiei,

biruitoare în se 'mpace cu romănii incercă o coardă pacinică, căntăsă
resvrătiţi şi trimise pentrua coasa
"0 anume solie fraţilor Petru şi Asan;
insă pertratărie
rsiuni

7

Y

3

se sfărâmară din capul locului, pentru
că acești oanei
deteră nu numai respuns sumeţ
şi dărz, ci puseră aș
nişte condiţii de pace, in căt
primirea acestora nu pulei
să se "mpace nici cu interesul esenţial al impărăţiei ni

cu digni

tatea proprie a Romilor.
tul în Asia la anul 1195 ca să Abia s'a dus imperăreguleze partea resări
teană a

impărăţiei, cănd Asanizii şi reinc
epură ostilităţi.
Ei irupseră in Bulgaria şi anume în mănoasele
locuride

la Serras, bătură o legiune bizantină, ce

tăbără acul,
risipiră cele-lalte trupe
romoice, şi prinseră pe coma
dantul romeilor, Alexios
Aspietis. Apoi cuceriră mai
multe

cetăţi mici (forturi), se puseră intro
stare mai bună&
tărăr

apărare,

ă

cu sine

prăzi

nembsurate

şi se'ntoarseră

in linişte in patria lor. Pentru a preve
ni asemenea inttuPlări rele pe viitor, impăratul trimi
se contra inamicului
0 oaste mai mare Şi
puse in
tocratorul Isaac, Atitudinea frunte-i pe ginere-stn, Sebasenergică a impăratului, lu
data lui destoinicie Ia
TEsboiu şi cele-lalte calită
ţi persosonale, prin care intrecea
cu mult pe fratele său detronat, produseră in
tabăra
inspirăndu-le Precauţiune romănilor o vederată ingrijire,
şi abţinere de la ori-ce
ni
lire resboinică.
suflet,

nu-i

Plăcă

lui Asan

şi, inimos

cum eră, i se opu-

m

ări
ica ezzuat sehot
_ re.dreptuFai
eNA —res zise
el — nu
ră
buese nici
l, melnici
pin; ise orbește, tre
ci trebue să
cetez e mai : ăntăiu.
)
valoarea lor adevăr
ată; pen

tru numele bun ori ru al unui

om,

ochiul

e — daca stai

să cauţi bine — un judecător mult mai bun de căt
urg=
chile, de vreme ce urechile nu ne spun ceea ce li
s'a

'ntimplat lor chiar,

ci ne dau ştiri străine,

care so con-

trazic intre ele une-ori, pe cănd ochiul se'ntemeiază
pe
esperienţa proprie şi ca martor al celor văzute de dănsul,
merită deplină crezare. 'Toată viaţa de mai "nainte a
acestui impărat de acum, Alexios Angelos, doredeşte iusă,
că el n'a luat nici odată parte impreună cu frate-său
Isaac Angelos la resboaele, pericolele şi ostenelele romailor, drept care nici n'a căştigat hlamida de purpură şi
coroana prin meritul lui propriu, ci prin intămplarea unui
noroc orb. Ar fi o cimilitură greu de deslegat, ca acest
0m, care n'a luat parte la campaniile numeroase ale Roilor contra romănilor nici cu votul nici cu capul, să
se prefacă aşa de odată şi ca din senin in tocmai contrariul de ceea ce fusese. 0 asemănare vie va caracteriza
şi mai bine po acest om cu tot neamul lui. „ Vedeţi —
urmă Asan — aceste fire care atărnă de la sulița mea,
deosebite prin coloare, nu prin impletitură. Ele sunt din
aceeaşi materie şi un ţesător le-a ţăsut pe toate; dar
fiind-că se deosibesc prin coloare, ţi-ar veni a zice, că
sunt din altă materie, şi căalt meşter le-a făcut, ceea
ce in realitate nu este. Isaac şi Alexios Angelos, aceşti
fraţi incoronaţi, au avut acelaş tată, au eşit din pântecele aceleaşi mame,

au

avut

pe acelaş

pământ

aceeaşi

soartă, de şi in alt şir, căci Alexios e mai mare de avi.
Deci vor semăna şi la purtarea resboiului, ceea ce so ra
dovedi cu atăt mai limpede la cea de'ntăiu ciocnire, cu

căt Romii, bătuţi pururea şi pretutindene de noi şi
Deputendu-se făl c'un singur succes, au scăzut mult in

11,006
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,

privirea curajului ş'a increderii şi sunt mult mai
moi
de căt innainte. Afară de aceea mai atârnă de-asup
ra lor

ŞI blăst&mul lui Dumnezeu, pentru că cu viclenie au rtsturnat; din scaun pe Isaac Angelos, care-i scăpase de cun-

plita tiranie a lui Andronic Komnen.“
Cu asemenea cuvinte Asan ştiă să reinsufle oștirii sale
spiritul increderii şi al bizuirii pe sine
şi iudată şi porni

c'o indrăsneală şi c'un neastămpăr fără margini
0 nkvală, pustiitoare în ţinutul de lângă
Strymoan şi in ptovincia
Amphipolis.

Generalul romou, sebastocratorul Isaat,

om ăncă tăuăr, sumeţindu-se de-o mică
isbăndă ce-o căștigase de la moeput asupra romănilor, auzi că
gătesc să năvălească asupra oraşului Serras, ei se preşi fără să

îi cercetat ăntăiu bine numărul exact al
inamiculor,

dedă
indată semnal din trambiţă să plece
improt
iva
lor,
inch
lecă el ensuşi cel

de'ntăiu calul de bătălie, implătoşat

armat pănă?n dinţi, intinse sabia "nainte contra unui inamic,şi
ce nu se vedea ancă şi porni in
galop, cu toată oastea
tot mereu inainte, par-c'ar f mers
la un vănat cu haitişi
sau

la vr'un joc de intrecere de-a calare,
Astfel alersă atăt calarimea, in galop căt
şi pedestrimea cu grabă
pripită 30 de stagii (5/7 de milă patrat
ă) contra inani-

cului şi osteniră nebunește inainte

i

numeroasă

de-a sencepe atacul,

utare temeinică le-ar fi trebuit
pu-

şi maj dest

oini
potrivite, puin
d- 0 să păndească din
dosuri şi ascunzători,
şi peste aceşti
a năvăli Isaac orbe
şte, sigur de biruinţă
furie bachanti
co
că,
unde apoi se şi "mcurcă cam iţele unei
Dreje de v&na
t,

Când năvăliră Romănii şi
Cumanii din
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locurile ce-i acopereau, atunci întrâ spaima'n oasele Romoilor surprivşi, cari, puţin ce se'mprotiviră şi căzură
mulțime, de săbiile romănilor, pănă ce'n urmă tot in galop şi dănd frăele slobode, o croiră la fugă de măncau
pământul, risipiţi pe deplin, goniţi de vrăjmaşul invingător, şi abia

cu mare-ce

ajunseră

in oraş

la Serras,

unde năzuiră ca la un liman de mântuire. Archistrategul Isaac &nsuşi căză prins pe mâna unui Cuman, care
tăinui mai ăntăiu lucrul, să pue singur la o parte marea,
sumă de răscumpitură. Asan, oblicind aceasta, il luă pe
nobilul prisonier in păstrarea lui. Cu atăta ruşine se
măntui şi această campanie a Romeilor.
Dar vehemenţa şi neinduplecata cruzime a destoinicului
în resboae Asan, se reshunâ la uma urmelor asupra lui
chiar. Un preot romeu,

căzut in prinsoarea

romănilor şi

osăndit de-o cam dată de-a fi deportat în munţii Emului, se rugâ de căpetenia Romănilor fierbinte şi in limba
romănească,

pe care-o

ştia bine,

ca

să'l cruţe

şi să-i

dee drumul. „Nici odată!“ respunse Asan — „căci eu ara
„hotărit, nu să-i liberez pe Romei, ci să-i sting de pe
„faţa pământului, căci aşa vrea chiar Dumnezeu.“ 0ftănd din greu şi cu ochii plini de lacrimi îi respunse
atuncea preotul, lipsit de nădejde: „Nici tu n'ai să ai
parte de indurarea Dumnezeească, pentru că nu vrei să
te'oduri de un biet om, care prin tagma sa preoțească
stă in de-aproape relaţie cu Dumnezeu. Şi capătul vieţii
tale s'au apropiat de tot şi-ţi vine, nu iu somnul blănd
al adormirii fireşti,

ci cu acea

cruzime,

care de reguiă e

|

păstrată incruntaţilor oameni ai silei.“

Această proorocie aspră se'mplini prea cur&nd, căci abiă,
sentorsese Asan in patria lui, Moesia, cănd il şi ajunse
*

Omoriîrea lui
Asan, Rescoala
lui Ivanco.
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din urmă
țional

soarta

de-ai

cu care

lui,

anume

fusese ameniuţat.
Ivanto,

legat cu el

Un counade-aproape

prin legăminte de inrudire şi de prietenie, avuse relaţii
oprite şi necinstite c'o cumnata ălui Asan, adecăcu sora

nevestei acestuia, şi atrăsese asupră-şi mănia acestui
furios

conducător,

caren prima furie ameninţâ cu moartea chiar

pe soţia lui proprie, cu prepusul

c'ar fi ştiind de acel

lucru neiertat. Asan se hotări în fine să se răsbane
in
persoană asupra lui Ivanco, şi trimise acestuia
vorbă cu

mânie ca să vie la el tărziu după miezul
nopţii şi-i re-

petă chemarea, cănd cel chemat pregetă
de sfială, promiţănd a veni a doua-zi. Ivanco se sfătui
indată cu rudele şi cu prietenii lui, despre cum
trebue să se poarte

intr'un

moment

ca acela

de serios,

0 sabie, pentru a-şi vinde viaţa

luâ cu sine pe ascuns

căt se poate de scump

şi merse apoi tărziu noapţea, la inverşunatul
Asan.

cum il zări

pe cel chemat,

trase

sabia.

repede

îi veni o furie

Dar tot aşa de repede

Acesta,

selbatică și

o trase Ivanco
pe a sa, lovi şi străpunse pe Asan,
şi
puse capăt neplăcut vieţii etoicului conducător al Romănilor.
Ivanco fugi
din locul faptei sale, se puse "n
inţelegere cu confidenții

şi tovarăşii săi şi se hotăriră,
a ridică fiamura resvrătirii, căci şi fără de aceasta
rudele, prietenii şi parti-

zanii lui Asan nu vor stă cu
mănile 'n sin; iar de le-ar
merge după
dorinţă,

atunci

Ivanco să

fie pus Domn, căci
va domni mult maicu dreptate
şi
mai
după lege decăt
Asan, carele,

precurn se ştie de toţi, avea
obiceiusă pue
toate celea *n ascuțişul sabiei
şi să-şi împlinească ori-ce

inspiraţie a furiei lui; iar daca
ar eşi alt-fel şi
nu după dorinţă, atunci tot mai lucrul
remăne
o cale in direcţia contrarie, adecă
de-a se

supune impărăţiei romoice
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cum se va pută mai bine. Acest plan, luat chiar in noaptea omorului, află mulţi partizani şi desghinul intre romăni crescă repede şi deveni faptă implinită. Cum că
dejă Ivanco putuse

concepe

planul

de-a

ucide

pe Asan şi

că putuse află destulă inimă pentru aceasta, cată a se
atribui în mare parte sgăndăririlor in secret şi ademenitoarelor făgăduinţe, cu care ştia să] innădească prisonierul sehastocrator *) Isaac,

care-i pusese ?n perspec-

tivă intre alţele de-a-i da de soţie pe fiică-sa Teodora;
dar inștigatorul

tainic

navă

parte

să ajungă

omorirea

lui Asan, căci puţin inainte muri şi el în inchisoare.

Răscoala lui Ivanco isbucni puternic in flăcăraie şi se
lăţi repede. In cea de'nţăi uimire el isbuti să ocupe
Chiar tăria de căpetenie din ţinuturile Emului, adecă
cetatea Târnova, care aşezată pe un vărf de munte,
lingă riu plutițor cu ziduri tari şi alte şanţuri şi valuri,
Ocupa

cel

Lăţindu-se

dentăiu
ştirea

rang

intre

oraşele romăno-bulgare.
moartea lui Asan, crescă aşa

despre

de mult şi numărul răsculaților, in căt putură să resiste
bine şi energic lui Petru, care venise asupra lor, din
Care

cauză

acesta

hotări

să'l

incunjure

pe

Ivanco

şi

Prin aceasta să”1 ostenească şi să'1 mistue. Tot atăt de
neputincios se simţea şi Ivanco de-a birui pe Petru şi
nu văză altă scăpare, de căt in refugiul la impăratul

rombic

şi ?n ajutorul

acesta. Intre acestea

de oaste,

Petru

ce lar căpăta de la

ridicase ca tovarăş de guvern

şi părtaş al puterii sale pe fratele său mai mic, loan
(Ce-i
INI

ziceau

şi

*) Sebastocrator
ZEP

SRI

I

Ioaunitius

şi

Kalojoannes)

care scăpase
.

-

eră predicatul unei dignităţi mari pentru prin.

.

.

.

ţii de singe, care prin aceasta căștigau oașe-cari prerogative, de-a
purtă d. ex, o coroană mică.
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in patrie din inchisoarea
stetuse ca ostatic, şi nu

fratelui său,

de la Constantinopole, unde
stetea intru nimic îndărătul

Asan, in privirea urei improtiva Romeilor

şi a furiei de a-i persecuta,
Această stare de lucruri Ivanco o aduse la cunoştinţa
impăratului Alexie Angelos, şi'l indemnâ să trimită oaste

şi strateg

care

cu ajutorul

lui

(al lui Ivanco) vor pule

in ori-ce caz să ia in posesiune oraşul 'Tărnova şi Mosia,
care at&rna de acest oraş. Planul,
dac'ar fi incăput pe
mănă tare şi cu mijloace suficiente sub conducere
a personală a impăratului, ar fi isbutit fără
indoială, dar

„aşa incăpă pe mină slabă. Reţinut de iubirea de comeditate

in

capitală,

Alexie numi pe văru-său, pe marele

comis (protostrator) Manoil Kamytzes comandant supren.

Acest

din

urmă

abia

atinsese

in

fruntea,

oștirii salt

Vimânt
ul Moesiei despre Filipopole, cănd 11 sili să &
'ntoar
că

—

Nam

rescoala

îl intrebau —

trupelor

„Cu

sale

ce

proprii. „Unde ne duci?

inamic

Şam

putut S'ajungem

scăpâ
ce-te,

ne mai batem?

cănd-va, alta, de căt; doar să

cu viaţa
din peirea proprie? Intoarce-te, intoarmdăr&t

du-ne

in

patrie

faima neintemeiată, Cum-că

!«

incheeturile

disciplinei

Cănd

se

mai

Jăţi şi

inamicul, cu tot soiul de

arme, năvăleşte la spatele
Romoilor,

toate

să

mai cutreerat de atătea ori aceste căi de munte?

atunci se desfăcură

şi retragerea, oastei romoite

degenera intr'o fugă fără de regulă
, Adevărat, că imptratul Puse să se intreprinză
din nou campania in contră
firul şi cu mai mari
oştiri, dar şi aceasta curse
midaţi e esuat

cu vite

azul

de vreme ce Romei, moleşiţi
şi înti] oreau cu teamă din drumul ori-cării ciocniri
inamic.

Pe cănd

Petru

sporea

in curaj ŞI
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putere de luptă şi era singur stăpăn atăt pe teatrul
de luptă căt şi in ţara cucerită, Ivanco pierdă din
parte-şi nădejdea intr'un spornic ajutor despre Romei, se
furişă tiptil din oraşul

'lărnova,

pe care nw'l

mai putea

mănțină,

şi se refugiă la "'mpăratul la Constantinopole,
cu gând să] căştige in persoană pentru interesul său.
Ruşinea Romailor, de a fi invinşi in aşa chip de un
popor incult şi mai puţin numeros, “i injosea şi'i des-

curaja, jignind

adânc

mândria

A impinge şi a, esploata

se potrivea tocmai
Ivanco,

Acestuia

cum

cu planul
"i

mai

naţională

a

Grecilor.

se cuvine această mănărie,

şi nevoia de ajutor a

veni

la îndemănă

lui

şi impreju-

rarea favorabilă, că şi Petru pierdă viaţa de măna unui
connațional induşmănit şi că in urmarea firească a
acestei intămplări domnia preste romăni şi Bulgari trecă

asupra fraţini-său loannitius (loan), care nu avea ăncă
esperiență, nici se arătase cine-i. *)
| Ivanco găsi la "mpăratul o primire

prietenoasă

indemnătoare şi ştiă să-şi

vază la curte.

facă in cur&nd

Bărbat "nalt şi subțire,

de-o eminentă

Spirituală; temperament

vioiu

şi pornit

tărie

şi

fizică şi

spre mânie,

Caracter statornic, plin de planuri cari mergeau departe,
dar pe cari le cultiva cu inderetnicie, prietenos în purtarea

lui cu Romoii
dualitatea sa,
mirare şi isbuti
în mare graţie
rătoarea lui
E

dar mănţiindu-și pururea intactă indivifugarul acesta era un tip vrednic de
curând prin servicii folositoare să ajungă
la Byzantini. Impăratul incuviinţă insu-

Ivanco

*) loanniţă e pănă
fiul xumelui Ioan.

cu

Teodora,

in ziua

fiică sebastocratorului

de azi în limba

română dimina-

Isaac, pe care acesta, î-0 promisese de mult, puse să-l
treacă pe Ivanco in lista de rang a celor mai apropiate
rude ale dinastiei domnitoare şi-l incărcâ cu prerogative
şi averi.

Fiind-că

nunta

nu

se putea face ăncă cu logod-

nica Teodora, ce era în vrăstă copilărească, peţitorul
nerăbdător îşi aruncâ privirea lacomă asupra mumei
logodnicei

şi peţi

sale,

cu

văduva

Anna, care

era in floarea vrăstei

măna

socotind,

dinadinsul

ei,

că

in locul

mieluşelului sugăţoriu, e mai bună oaea mumă, crescută
şi folositoare. Intre acestea el era de mare folos Romilor

in campaniile lor şi ei îl opuneau
Cumanilor

năvălitori

ca

pe

un

in genere cu bun succes,
Din

când

devăr

cănd

acesta,

in

cănd

mergea

îmaintea,

Romăno-bulgarilor şi
campion

frunte

şi

3

el se asocia

la răsboiu

tuturora

de

prin

cu suita

şi se

impăratului,

distingea intr'a-

destoinicia

sa militară.

Cu privire la neopritele şi prea desele incursiuni pustiitoare ale Romăno-bulgarilor şi Cumanilor in Macedonia

„Şi Tracia, precum şi în vederea pustiurilor, create
în acest
chip

de-a lungul

Emului,

speranţele

Romeilor năpustiţi,

incepură a se concentra, incet-incet pe creştetul lui Ivanco
,
că singurul

Campaniile
zădarnice ale
împăratului
Alexie contra
Romănilor şi a
căpitanului
lor Chrysos:

contrarin

de-o

samă

cu Asanizii. *)

Intre acestea nevoia impingea totuşi pe Byzantini
să
se "mbărbăteze la o acţiune puternică.
Oraşele Traciei,
cumplit de părăduite de către Romăni
şi Cumani, se
rugau fierbinte impăratului să le dee
de sirg ajutor;
afară de aceste se mai cerea o opunere coresp
unzătoare
la năvălirile prădălnice ale căpitanului
de bande Chrysos, care
"şi punea la cale cu multă tăinicie incurs
iunile sale in ţinutul
II
*) Nicetas Choniates, Historia (edit.
Bonn.), pag. 612-—624.
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Serras. Acest Chrysos era romăn de origine, alt-fel un om
mărunt de stat, şi cănd se ridicase naţia lui contra
Romilor, el nu numai că nu se unise cu mişcarea lui
Petru şi Asan, ci ăncă se opinti contra ei şi incheiă
chiar un pact cu Romoii, prin care se punea la dispoziţia lor impreună cu ceata lui de voluntari de 500 de

oameni.
țioasă,
secretă
repede

Curând se dete pe faţă insă
fără credinţă şi vicleană: el
cu connaţionalii sti resculaţi,
şi aspira el &nsuşi la domnia

Descoperinău-se

aceasta,

el căză

purtarea lui ambistetea in inţelegere
căută să se ridice
asupra patriei sale.

in disgrație şi fu inchis

în temniţă, dar jurăndu-se că e nevinovat şi oferindu-şi
serviciile, ştia să ia atăt de bine ochii Bizantinilor, in
căt îi dedură drumul. El fă trimis în campanie cu insărcinarea de-a apăra contra inamicului orăşelul de munte
Strummiza, ale căruia case păreau, privite din poala
muntelui, ca nişte cuiburi de păsări, iar locuitorii ca
păsările chiar; dar şi acuma el amăgi guvernul impă&rătesc, căci luâ acest oraş, dar îl luă pe seama lui şi

cu intenţii personale,
pe invecinaţii Romoi
Pentru a pedepsi
subjuga pe cei-l-alţi
şi castelul Kypsella,
dispuse

toate

cele

şi de acolo chiar incepi să băntue
cu ostilităţi făţişe.
pe acest trădător căt şi pentru â
Romăni, impăratul plecâ la oraşul
strinse acolo o oaste numeroasă şi
trehuincioase

pentr'o

campanie

cu

isbăndă ; dar după o pregătire numai de două luni, i se
şi uri, se sătură de toate gândurile resboinice şi se
'nțoarse fără nici o ispravă în capitală, după care se
risipi şi oastea, adunată de geaba. Necredinţa conjugală

şi neapărata condamnare a soţiei sale Eufrosina îi părea
impăratului un lucru mult mai important şi mai urgent
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de căt apărarea teritoriului statului, siguranţa supuşilor
sti şi curăţia onorii militare a impărăţiei, *)
In anul următor (1199) impăratul totuşi se *mbărbătă, porni din castelul său Kypsella la Thessaloniki şi
merse cu oaste improtiva rebelului Chrysos, carele nu
se mulţumise

cu luarea,

Strummizei,

ci luase in puterea

sa şi cetatea Prosakon, unde "şi aşeză scaunul său
de
domnitor. Dar această cetate era o tărie de rangul
ântăiu, “favorizată cu deosebire de natură şi de
artă,
deci foarte greu de luat. Aşezată intre stănci cari

cădeau

şi

drept

vărfuri

in

jos,

ascuţite

la

culme

iară

la

rupturile

bază

in crestături

formând

o singură

massă stăncoasă, neavând de căt o singură
cărare de
intrare, ăngustă şi şerpuindu-se cu
greu intre două pră-

păstii, alt-fel incunjurată de stănci
şi grămezi de piatră,
care nu se puteau trece, şi pe unde
abia caprele se

puteau

sui,

(acum

Wardari)

incunjurată

de adănc-volburătorul

care se "ncolăcea

riu Axios

asemenea unui şarpe

pe lângă ea, cu ziduri innalte, cu turnuri
tari şi provzută

cu întărituri indrăsneţ inaintate şi
lucrate

cu tot
meşteşugul cuvenit, cetatea asta, dedea,
un puternic punct

de razim

pentru

care era

priceput

numai

baza, de operaţiune a viteazului
Chrysos,

la defensivă.

intru
Acest

ale

reshoiului

şi se mărginea

căpitan preţui pe deplin marea

insemnățate a acestui loc intărit,
păn'acuma,

in părăsire
ŞI făr de nici o garnizoană din partea
Romoilor; deci
el incunjură cetatea cu magine de Sverlit; proiectile
de

Piatră şi cu alte soiuri de praştii de tot felul,
adun

mări

provizii

de nutreţ,

bucate

şi vite in prevederea

ÎN

*) Nicetas

Choniates,

Historia

(edit. Bonn.)

pag. 643 şi 644.
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unei impresurări mai lungi şi aşteptă inimos şi cu tărie
oastea romoică,

Singurul

neajuns,

de

care

cât-va garnizoana lui, era lipsa de apă
care trebuia adusă cu ciuturele din riu.
Intre acestea domneau

suferea

bună

intru

de băut,

în tabăra Romoilor două păreri

opuse asupra planului de operaţie, ce ar trebui urmat.
Sfătuitorii şi căpitanii, care aveau esperienţa resboaelor

şi erau familiarizați

cu

pe *mpărat; să ocolească

şi să ia mai ăntiiu

teatrul campaniei,

îl sfătuiau

de-o-c'am-dată cetatea Prosakonu

cu puterea

cele-l-alte oraşe, loca-

lităţi şi ţinuturi, căte s'au fost unit cu Chrysos şi abia
după biruirea acestora, să 'mceapă atacul in contra cetăţii

Prosakon ; căci Imarea localităţilor lesne de biruit ar
spori curajul oștirii, ar immulţi prăzile, Par pune pe

Clrysos în poziţie grea, ba Par aduce poate la desnă-

de la 'meeput neindăjăuire; pe cănd atacăndu-se chiar
vinsa cetate şi stăncile ei, cu neputinţă de a fi urcate,

urmarea, ncapărată ar fi numai osteneli zădarnice
„măcelărire de prisos a oștirii proprie.
Dar ori-căt de cu minte şi admissibil erâ acest
innalţi şi
eunuchii, oamenii de casă, curtenii mai
ne şi
viociu
cu
ă
imberbi ai impăratului i se opuser

şi o

sfat,
pajii
indă-

& pătrunde
şi se făcură luntre şi punte, pentru
dreptul
de-a
să meargă
cu opinia lor, ca trupele adecă

rătnicie

0s.
contra cetăţii Prosakon şi contra lui Chrys
ei — aeau
socot
—
a
aceast
De va căd6 cetatea
a picăiri. De ce
tunci inamicul nu va mai put6 resist

l acela, care luat
să nui meargă de-a dreptul la punctu
De ce să inainteze
odată, aduce moartea inamicului?

cerea in asemenea
ca incunjur şi ocolituri? Apoi petre
trebue să fie cu
locuri se Ibatece, fără de farmec,
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atăt mai nesuferită şi mai infiorătoare, cu căt S'apropie
anotimpul, in care fructele de tot soiul incep a se MR

în acel raiu de grădină
măna

lui Dumnezeu,

de lăngă Propontis, sădită

care străluceşte cu atitea îromustţi

şi te chiamă, de nu te poţi improtivi. Sophirea zare
dulci şi răcoritoare, improşcarea cu apă a delfinilor,
p
cerile băilor, fălfăirea în zigzag a răndunelelor,
ce se
gugiulesc, murmurul şerpuitor al isvoarelor limpezi a

cristalul, căntecul farmecător al privighetorilo
r, şuerul
ciocărliilor se sfăraie sburănd sprinte
n, gungnuirea ŞI

cântecul celor-l-alte păsări în dumbravă şi rediuri,
suni

de sigur atracţii indestul de puternice şi ademeniri
inesistibile, pe cari nu trebue să le respingi de dragul
unui

folos mic sau poate numai fictiv,
Tdilice

star

păr

asemenea

cuvințe

|

de induplecare ll

mijlocul resboiului şi totuşi fură
ascultate

pe deplin de
impăratul, care se svărli acum
cu toată graba şi cu
toată puterea asupra, cetății Prosakon. Cănd
intreprinse
cel de'ntăiu asalt, n'a putut isbuti,
cu toate silinţele

şi tot eroicul curaj al năvălitorilor,
numai din cauză,
că nu se făcuse pregătiri
destule, că eununchii nu pre
văzuse

nimic, din căte erau datori să
prevadă in puterea
funcţiunii lor, ba nu procurase
la vreme nici măcăr
cele mai trebuincioase lucruri,
precum sape şi scări

pentru suirea pe ziduri.
In

ziua

următoare

Romoii

Teinnoiră

j

atacul, dedură
insă de o resistență şi mai
mare din partea inamicului,
Care căştigase

mult în privirea curajului şi
gustului de
intreprinderi prin succesul zilei
ăntăia.
O adevărată ploze
de pietre se revărsă asupra
năvălitorilor, sfărămăndu-i,
Un mechanie meşter,
odinioară la Romei,
acum insă cu

e

45

leafă mult mai mare în serviciul Românilor, indrept
mașinele-praştii cun efect sdrobitor asupra năvălitorilor

şi prevălea mari bucăţi de stănci asupra lor. Garnizoana,
încând o eşire noaptea, dărămâă toate lucrările de impresurare ale Romoilor, risipi străjile lor şi puse 0 mare
parte a oştirii in aşa neorănduială, in căt protovestiarul
loan, unul din cei de'ntăi generali, fugi din cortul stu,
fără de papucii lui in floarea broaştei, pe cari-i purtă
ca 0 prerogativă a innaltei sale demnități, cari papuci
și ris mare

Buţi

aceesta.

de

ei făcură haz

inârăsneţilor Romăni,

ajungind în mâna

de

vin,

goale,

prăvălite

noaptea pe mare intuneric din cetate, hodorogeau greu,
prăvălindu-se şi speriau pe impresurătorii, care nu pricepeau ce este.

Pierzănd nădejdea, cuceririi atăt de grele a acestei ce-

asupra

tăi, amar desamăgit

prinderii, şi shatăndu-se

ceri mai lungi

crezutei uşurinţe a intre-

nerăbdător contra

unei petre-

de campanie , impăratul

in tabăra

Alexie

hotârt să -căştige pacea pe calea tratărilor de invoială şi
nici 0 jerttă nu-i

prea mare

părea

pentru

aceasta.

Ca

şi cănd ar fi fost biruit

dejă, el lăsă cetatea

Pro-

mele juridice; apoi "i făgădui,

că de şi acesta eră dejă

căsă-

prejur în
sakon, oraşul Strummiza şi toată ţara de prin toate forposesiunea, şi spre folosul lui Chrysos după
de ajutor la o nouă însurătoare in

torit, îi va da mănă

Constantinopole c'o mireasă, pe care'şi Ya alege-o Chry-

sos dintr'o innaltă familie
rezidență impăratul

despărţi

aristocratică.

Abiă intors in

pe fiica protostratorului său

cu care ea
(marelui comis) Manoil Famytzes de bărbatul,
cu nuntaşi aleşi
trăia în legitimă căsătorie, Ş'0 trimise

la impăcatul

Chrysos,

care şi făcă

pe loc nuntă.

La ma-
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sa cea mare mirele se arătă foarte destoinie în
serriciul lui Bacchus, şi cănd mireasa, după obiceiul grecesc
de atuncea, nu voia nici să bee nici să mănănce, nici
să
urmeze invitărilor lui, el cuprins de mănie incepă
s%

mustre şi s'o injure, oprind-0, din despreţ in limba
grecească, ca nu cum-va să guste ceva, *)
Aşa

sumeţie;
ivanco se leapădă de Romesi, se apără
bine şi in fine e
prins,

capăt

cu

ruşinos

toate

avă

campania

acestea

intreprinsă

impăratul căută

cu atăta

despăgubire

şi uitare in jocuri copilăreşti şi
în plăceri uşoare, În
al cărora mijloc il surprinse o
nouă veste rea.
Norotitul dezertor Ivanco se suise
din treaptă in treaptă

la mare vază atăt pe terenul politic căt
şi pe cel s0cial prin puterea sa de acţiune şi dibăcia
sa. Soţ al ne-

poatei impăratului,

se apropiase

prin legături de inrudire,

de dynastia

domnitoare

i se incredinţase comanda peste

trupele, cari stănd lângă Filipopole,
erau menitea abate
navalirile romăno-bulga

re, şi ajunse la o putere nelimitaţă in acea regiune, pe care-o
administra după propria
lui chibzuinţă. EI işi schimbâ numele,
şi dintr'un fel de

consideraţie măgulitoare pentru
impăratul,

se numi şi €l
Alexie, dar pregătea în toate
taina şi cu toate perspectivele succesului o rescoală in contra
impărăţiei romoice.

Intre connaţionalii săi recrută
cu succes prin bani şi daruri un partid,
destoinie

de resboiu,

îi dete arme

inde-

ajuns, zidi in imprejurimile Emului casteluri atăt de
tari
şi aşa la loc potrivit

aşezate, in căţ intrarea la ele
cătă
să remăe inchisă inamicului,
j

bizantină, care eră de-un
neam cu dănsul, impuţină
şi
inlătură pe aceca, ce eră compusă numai
din greci sau

no

o

*) Nicetas Choniates,
Historia (edit, Bonn.)
pag. 665—675.
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din alt-fel de Romai, şi ori-cătă bănuială ar fi putut da
toate acestea, el totuşi ştii să le urzească aşa de bine
şi să ia ochii cu atăta meşteşug, în căt impăratul, fie
de frică ascunsă,

fie de orbire adevărată,

il lăudă pentru

tot ce făcea, îl incărcă cu daruri bogate şi-i intra in
voie la ori-căte ar fi cerut.
Consiliarii şi curtea impăratului suspectau intr'adevăr purtarea lui Ivanco şi susţineau că pregătirile lui ascund o vederată primejdie pentru statul romoic, de vreme ce un barbar, care cu puțin inainte fusese inamic de moarte al Romoilor, nu se

putuse schimba ca din senin in amicul lor sincer şi statornic; căci nu cuvintele sale dulci, ci faptele sale prohlematice îi tradează planul de usurpaţiune, cel are ?n
gind; deci destituirea lui Ivanco din funcţiune şi demnităţi o dictează imprejurările chiar şi acest; sfat, i se poate

da impăratului cu bună conştiinţă.
Monarchul, stăpănit pare că
nea surd la aceste admoniţiuni
convinse indestul de curând de
vimitoarea, ştire, cum-că Ivanco
din capitală la Pilipopole şi c'a

de-o oarbă ursită, remăbine intemeiate; dar se
adevărul lor, cănd sosi
(Alexie) se făcuse nevăzut;
avut cutezarea de-a ridi-

că acolo flamura răsvrătirii. Incremenit; de ştirea unui
eveniment atăt de neaşteptat, neştiind cum să pue pe picior de Ditaie o oaste indestul de puternică şi neştiinduse sfatui cu lipsa sa de energie şi de putere de acţiune,

impăratul se mărgini la ”nceput cu incercarea de-al im-

pică, trimiţănd
curte şi care-i

la Ivanco pre un eunuch,

impiegat la

fusese

prieten,

cu insărcinarea, ca să im-

de-a'şi

implini

scopul

hlănzească pe rebel prin vorbe bune şi, de se poate, să'l
euabată cu totul de la calea resvrătirii. Dar vicleanul
nuch,

departe

soliei,

il imboldi

şi
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mai

mult

tivă

pe rebel in intenţiile

sigură,

sfătui

că prea

să părăsească

sale, îi puse in perspec-

curănd or
şesul

să']

şi să caute

atace

Romoii şi”

scăpare

la munţi

atăt pentru dânsul, căt şi pentru partizanii săi. Sfatul şi
incurajarea aceastase potriveau bine cu intenţiile şi
hotărirea lui Ivanco, şi fură lesne ascultate. Pentru
că intre

asemenea

imprejurări,

vălvoarea rescoalei nu se

putea năhuşi prin pace, invoială sau desistare, ginerii
impăratului şi marele comis (protostrator) Manoil Kamytzes plecară in campanie contra rebelului co insemnată
oştire. Dar de la inceput ei dedură mare pas rebelului,

aşternăndu-se

pe luaţ şi pe ascuns

acest chip o mulţime de vreme.

pradă,

şi pierzănd cu

In corisiliul de resboiu,

se priciră de-o cam dată cu părerea unor capete
fierbinţi, cari stăruiau, ca să se mute teatrul
răsboiului chiar

in munţi pentru urmărirea

directă a lui Ivanco, (Alexie)

dar în urmă găsiră totuşi mai cu cale şi luară
hotări-

rea,

de-a

se pune

mai

ăntăiu

in possesiunea

oraşelor şi

locurilor tari, pe cari le cucerise Ivanco.
Făcură atac
asupra unei tării, zidite pe-o clină de munte lăngă Kri-

tzimo *) pe care-o şi luară cu asalt,
de şi nu fără pierderi simţitoare. Tot ast-fel căzură şi
alte orăşele şi l0-

curi întărite in puterea Romeilor năvălitori,
nai cu văr

sare, de sănge, mai prin capitulaţie.

Alexie

(lvanco),

dibaciu

intru

Cu toate acestea

ale resboiului şi bogat in

iscodiri, şti să le creeze poziţii grele şi mai eu samă cu
un vicleşug resboinic avă un Succes escelenţ. El puse să

Stringă o mulţime de turme, ce păşteau pe plaiurile munților, le cobori Ia şes şi le trimise impreună
*)) Acest nume
«cricimăs,

aminte, şte cuvântul

c'un nu-

romănese şi azi întrebuințat
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măr de Romei prisonieri, ca parte de
aliatului său Ioan, stăpănitorul regiunii
trul lanţului de munţi al Balcanilor,
incă de mai "nainte o alianţă definitivă
tăţiei romane

a resăritului;

la dos co parte a oştirii
noii din lăcomie, dorinţă
compatrioţii lor, vor pune
a propriei lor măntuiri. Şi
noil Kamytzes,

auzi

cum

el se puse

pradă, curenită
Zagora, inlăuncu care încheiase
in contra impătot intr?o vreme

lui, ştiind prea bine, că Rode pradă şi din iubire pentru
la o parte ori-ce consideraţie
intr'adevăr protostratorul Maacel

despre

tren

însemnat

de

vite şi de oameni, şi porni din cartierul său general Batrachocastro spre

oraşul

Baktunion,

în apropierea

trenu-

lui, şi "dată ce sosi in zarea acestuia, impinse trupele
sale toate la pradă şi spoliaţiune, iar el &nsuşi, mergând
călare fără nici o grijă pe un cal de primblare, privea
ta spectator numai, lupta, ce se incinsese.

Dar de-odată se

repezi Alexie (Ivanco) pe neaşteptate cu oștirea din ascunzătoare, incunjură pe neprevăzătorul protostrator in mai
multe puncte, îl mrejui din toate părţile şi] grămădi
trebuit să se dea prins.

aşa de râu, în căta

Descurajaţi

prin bine-isvoditul meşteşug, Romoii nu mai cutezară să
dee piept cu rebelii, a cărora indrăsneală creştea văzănd
cu ochii, şi nici nu se mai incăierară in luptă cu ei, ci
se retraseră iar la Filipopole, buni-bucuroşi de-a se vedă
siguri de armele lui Ivanco măcar după valurile acestui
oraş.

Rebelul biruitor

turile şi orăşelele,
fie pentru că erau

luâ acum

care meritau

în posesiune

toate for-

vare-care consideraţie,

pe vărfuri de dealuri, fie că erau .greu

de ajuns, stând în creerii munţilor Emului; apoi impinse

la revoltă, şi localităţile şi ţinuturile din şes, în căt turburarea' se Jăţeă asemenea unei «epidemii. Isbucnise dejă

11,006

4
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in flacări rescoala
Xanthia şi păn'la
dera și se lăţise
rimilor lui. Ivanco

in regiunea de la Mosynopolis pănă la
muntele Pangous, atingea oraşul Abpeste ţinutul Smolenilor şi a impreju(Alexie) nu uită, ca s'aducă Romei-

lor din regiunile rebele pierderi insemnațe, prinzăndu-i şi
ucizăndu-i, pe cănd pe connaţionalii săi, cari se asociase

de bună voie cu revolta, îi lăsă în pace pe possesiunile
lor. Dar cu puterile îi crescă şi indrăsneala şi acel soiu
de cruzime sălbatecă, pe care aproape toate popoarele barbare 0 consideră ca vitejie personală; deci se
"nttmplă
aievea, că la ospeţe Ivanco tăia in bucăţi Romei prinşi.
Impăratul Alexie, departe de a se măhni tocmai mult
pentru neisbutirea, campaniei, arăta din contra prin faptele
sale, că el privea prinsoarea prototostratorului
său, Ma-

noil Kamytzes,

ca un caz de noros pentru dănsui şi ca 0

resplătire, ce i-o hărăzise soartea. EI puse- măna "ndată
pe averea

foarte

mare,

aproape

regală,

a acestui demni-

tar, nu lăsă nimic din ea neştiricit şi nepipăit
şi
condamnă, pe soţia şi pe fiul nefericitului prisonier ?n ne
la inchi-

soare,

ma lor;

fără

chiar de-a motiva in mod căt de general
cridupă care se duse pe la sfărşitul primă-verii la

Kypsella, pentru a se odihni în ticnă.
*)

Progresele rebelilor nu- i dedură
insă de căt prea puţină pace. EI işi strinse
oa stea, porni la Orestias (Adrianopole), dar tăbări acolo mai
multe zile in deplină inacțiune fără să ştie încotro, cu
totul nelămurit, şi nehotărit de

ce să sapuce, După opinia sa
rebelul Ivanco (Alexie)
iar pe oastea romeică ţe puteai
intemeia .
aşa de puţin in căt numai la strigă
tul inamicului, treDIN
eră neinvins,

*) Nicetas Choniates,

Historia (edit. Bonn.) pag. 675-68
1.
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sare de spaimă. Chiar eşirea la resboiu a impăratului în
persoană

eră

cu totul de prisos în părerea

Romoeilor, şi

ca un fel de ironie pentru buna isbăndă a rebelilor, dar
mai cu samă un stimulent puternic pentru inamic,a cărui indrăsneală sporeşte cu ori-ce retragere a Romeilor.
Considerind puterea imprejurărilor, monarchul intr'adevăr țină samă de acestea toate, şi trimise pe cei mai
“credincioşi dintre secretarii sti la Alexie (Ivanco), ca să-i
facă propuneri de invoială ; dar in caz de trebuință el calculă şi cu asasinarea şi pregătea in taină cele trebuincioase. Pentru a nu stă cu totul cu mănile ?n sin, el

porni in fruntea armiei in provinţia Filipopoli, atăcă castelul Stenimachus, ocupat de inamic, il cuceri şi condamnâ garnizoana la robie. Ivanco din parte-i despreţuia

ori-ce intălnire cu autocratul şi nu voia s'auză de pace
de căt

sub

recunoască

următoarele

prin diplomă

două

condiţii:

impărătească

ăntăiu,

să i se

de intărire toate

oraşele şi ţinuturile, căte le luase păn'acum in possesiune; al doilea, să i se trimeaţă cu insignii impărăteşti

logodnica sa, princessa Theodora. Impăratul incuviinţă
intmadevăr aceste condiţii şi atăt el căt; şi Ivanco intăriră prin jurământ solemn invoiala. Impăratul trimise
acuma

pe Alexie,

cel mai

in vărstă ginere ce'l avea, să-i

ducă lui Ivanco această solie de pace şi in puterea impăcării giuruite să&'1 poftească prietenos in tabăra curţii
pentru o convorbire. Acesta, neavănd nici un prepus, urmă invitarea, dar în vremea vizitei fă prins după po-

runca impăratului, care 'şi uită de jurământ, aruncat in
temniţă şi pus în lanţuri. Se mţelege că acuma Romeii
oraşele

şi intăriturile, ce fusese pănă

putură

luă lesne

acuma

in mănile Romănilor, şi după

ce impăratul mai
*

trimise în exil şi pe Mito, fratele lui Ivanco, se mitoarse
în capitală,
Năvălivi unite
a Romănilor
in anul 1200
gi retragerea
Cumanilor

măndru

de laurii,

căştigaţi intr'ua nod atăt

de mizelese. *)
Pierderea conducătorilor încercaţi le iu Romănilor dez
cam-dată,

ori-ce chezăşie de succes

strălucit a activităţii

lor răsboinice, dar le lu nici curajul indrăsneţ al luptei, nici dorinţa de-a intreprinde resboae şi năvăliră pră=
dalnice.

în anul

1200

Romănii,

uniţi cu Cumasii,

irap-

seră in 'Thracia, pustiiră cea mai frumoasă parte a ţării
şi se'ntoarseră a, casă cu mult plean, fără să fi fost atinși
măcar. În această incursiune ameninţaseră pănă şi capitala împărătească despre muscat, dar căutară să se Iese
de alte

Halici

atacuri

şi Kiew

în urma

ajutoarelor,

te deteră

Romeilor,

pe eari

Ruşii din

inrudiţi prin lege,

atăt de buna lor voie, precum şi după îndemnul păstorilor
lor bisericeşti.

de mult

anume

Ruşii zeloşi în pravoslavie, o luase

de râu Cumanilor,

cum-că

aceştia pre-

cupeţeau la popoară necreştine pe creştinii prinşi
în roivile lor prădalnice. Roman,” marele Duce de
Galiţia,

ridică în grabă

mania

o vaste raare

şi puternică,

şi o pustii cu atăt mai

uşor,

irupse in Cu-

de vreme ce etă

mal mare parte a Cumânilor purcesese
în contra Romoitor,

aliaţi fiind cu Rominii. Atacul în Spate îi sili pe Cumani

să se retragă şi să'pi apere propriul
lor
opri tot odată de alte incursiuni, procurănă pământ şi vi
prin aceasta
Romoilor
un armistițiu bine-făcător şi mută

Marele Duce Roman

uşurare.

căntâ indealtmintrelea in cazul acesta

ŞI de interesul său propriu; căci căzuse
la ceartă şi luptă
ca Rarik, principele
ide Wiew şi 'Cumanii

luaseră parte

Iu
a
poa Bonhoe
*)- Nicetas Choniataa
Historin (edit.
de anno 1895) pi.
oniates, Piri,
685085
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contra lui, ca aliaţi ai lui Rurik. Roman, domnitar cu
putere de acţiune şi viteaz, învinse in lupta aceasta, pricinui mari pierderi vitezei trupe augiliare a Cumanilor,
|

care luptă in partea lui Rurik şi-şi folosi in chipul acesta
şi lui &nsuşi şi Romoilor. %)

„Ast-lel

viţejii Romăno-Bulgari

proprie a lor

existenţă

polițică

isbutiră să stoarcă o
de

la Romeii

cei iper-

asigurată a sta-

civilizaţi, insă tot atăt de demoralizaţi. Intemeiătorii româno-bulgar.
meatărnării şi conducătorii poporului lor şi a celui bulgăresa e drepţ,

că 'n

cea

de'ntăiu

năvălire

mai

mare

(1185) fară biruiţi şi în urma infrăngerii, ce suferiră,
o parte a băntuitei populaţii romăneşti fugi dincoace pe
malul stăng al Dunării şi se aşezâ, măcar pentru cătă-va

vreme, în ţara Cumanilor;

dar îndată ce Bizantinii dove-

diră, că nu ştiu a se folosi de victoria lor, Romănii îşi
incordară toată energia, ce le remăsese, bătură curănd
după aceea oastea impărătească, trimisă improtivă-le şi

se mănţinură eu atăta noroc in ţerile mai sus numite,
in căt guvernul romeic (roman reşăritean), atacat puţin
după aceasta de cruciații latini in capitala sa proprie
şi alungat in Asia, se văzi silit să contenească din
luptă şi să-i lase pe rebelii biruitori in buna lor voie
şi liberi, în ţinuturile şi ţerile, ce şi le căştigaseră.
Ast-fel pe la capătul sutei a două-spre-zecea şi la inceputul celei de-a trei-spre-zecea (1185—1204) se ivi

un sţat, de sine stătător, neaţărnat şi purtănd titlul de
care

regat,

elemente
care

e

intr'adevăr

slavone,
ridicat; pe

se

pentru

numi

o temelie

multiplui

regat

său amestec

bulgaro-romăn,

cu

dar

precumpănitor-romănească,

*) Nicetas Ohoniates, Historia sui temporis (editio Bonn ex anno
1835) pag. 691—692.

in privirea căreia un renumit scrutator al istoriei putea
cu

Neisbutite
încercări de
alianţă
cu Germanii.

drept

cuvânt

să

susţie,

că

in

organismul

noului

stat, în care se lucra in comun pentru unul ş'acelaş
scop, Romănii representau capul, slavii braţul. *)
Fraţii Petru şi Asan, infăţişăndu-se de la 'mceput sub
titlul de Domni ai Romănilor şi Bulgarilor (Domini
Wlachorum et Bulgarorum) -au avut purtare de grijă
nu numai. pentru constituirea noului stat după model
byzantin, ci mai cu seamă şi pentru ridicarea unei

oştiri regulate,

prin

care pe de o parte

ştiură să ajungă

la neatărnare şi să inspire spaimă, iar pe de alta căutau
a "mmuia guvernul impărătesc prin dese prădăciuni in
invecinatele provincii byzantine. Regatul Asanizilor, foarte
amestecat

in

privirea,

originei,

compunerii

şi direcţiei;

protivnic

de căpetenie,

de-o formă hibridă in privire etnografică, a limbilor
şi
a elementului politie, îşi avea punctul său de gravitație
în antipatia comună a populaţiunilor sale contra
imptrăţiei

romane

din

resărit,

acest

urit tuturor, căţi nu erau greci, precum şi in
ţinerea
la un loc, dictată de legea conservării
de şine, a unor
naţionalităţi 'slape

tenţei lor.

contra, asupritorului

Căci certuri

serioase

puternic al exis-

şi ciocniri crunte nu-l

amenințau pe noul stat numai despre
partea impăraţilor
greceşti, ci şi despre impăraţii latini
din Constantinopole,

precum şi din partea regilor Ungariei,
cari pretindeau
suveranitatea asupra Bulgariei. Dar
prin o politică cu

minte, cei doi domni romăni ştiură
să conjure primej-

dle situaţiei. Impăratul Germaniei Frederic 1 (Barbarossa)
*) Robert Roesler, Românisc
he Studien, Leipzig 1871
pag. 110.
scriere escelentăi, cu adânc
temeiu şi inatacabilă în
privirea
celor mai multe opinii
ale ei.
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pornind

in

cruciată

spre

Palestina

la

anul

1189,

luâ

drumul preste Sărbia dar incepi o ceartă rea, care era
să fie aproape ruptură, cu "mpăratul grecesc, Isaac
Angelos, sare se supărâ cumplit pentru violarea teritoriului său; ci indată ce se *'nt&mplâ aceasta, se grăbiră

atăt

principele

(Kalopetrus)

numai

sărbese,

şi

Asan

Niemania,
să-i

decât o alianţă

propue

armată

căt
şi

şi fraţii
să

Petru

indeplinească

contra impărăţiei bizan--

tine, sub condiţia unor alte beneficii, la cari avea să
se oblige impăratul. Impăratul Frederic 1, pretestănd
pacea dintre el şi 'mpăratul grecese, nu găsi cu cale

de-a

primi

propunerile

bulgaro-romăni, aduse
Dar fiind-că, in urma

principelui

sărbesc

şi a celor

cu atăta grabă şi de bună-voie.
lipsei de bună-voinţă din partea

guvernului byzantin, împăratul Frederic 1 se văză silit
să ierneze in 'Thracia, principii romăni reinnoiră propunerile lor
dată intrun

ce dovedea,
puneau

să

in Ianuarie 1190 la Adrianopole, de astă
mod şi c'o formulare hotărită, cun zel

de o asemenea alianţă. Ei pro-

că le pasă
dee

o

oaste

compusă din Romăni,

aliată

de

40,000

Bulgari şi Cumani,

de

oameni,

la care s'ar fi

adaos un contingent sărbesc de 20,000 de oameni, așa
dar la un loc o oaste întrunită de 60,000 de oameni,

care, cu 'mceputul primă-verii aceluiaş an, avea să alerge

in ajutorul Germanilor
stantinopolei; iar după

şi să pornească improtiva Condărămarea guvernului şi puterii

byzantine, coroana impărătească a impărăţiei romane a
resăritului (romoice) avea să se aşeze pe frunţea Asanidului Petru (Kalopetrus). De şi propunerea era măreaţă,
plină de urmări, nu tocmai nerealizabilă şi foarte ademenitoare, totuşi impăratul Frederic 1 nu voi să se

asocieze la primejdiile unei asemenea întreprinderi
şi
nici se lăsă abătut de la urmărirea scopului său
propriu

şi principal: de la cruciată; el se 'mvoi
cu imptratul
Isaac Angelos cu binele, trecă în corăbii
în Asia şi

Toanniţiu
in cetatea
Varna,

refuză, scurt şi cuprinzător alianţa bulgar
o-romănă:.
Pe

lingă

acest

nesucees

diplomatic

al

Asanizilor,

neprinncios consistenţei şorăitorului regat,
mai venea ăncă
„un alt rău dinlăuntru, cu mult mai
nesuferit, adecă o
vrajbă de moarte in chiar sînul famil
iei domnitoare,
Precum am espus mai sus pre larg,
căză mai ăntăiu
Asan de mâna vărului său Iancu,
după aceea căzii Ensuşi
Petru (Kalopetrus) în an. 1197 de
măna unui alt membra

trădător al familiei. Acuma se puse
"n fruntea regatului

al treilea din fraţii Asanizi,
joannes, om hotărît şi Con
prinderi, dar şi c'un adaos de
un regent, care ridică statul
măririi

lui,

şi

jucă

un

rol

anume loaniţiu sau Kalospirit cumpătat de intredeşertăciune şi de cruzime,
romăno-bulgar la culmea
foarte

insemnat, aproape
decisiv, în acel resboiu greco-lati
n, care avi de resultat
cucerirea Constantinopolei,
In anul 1200 loanniţiu intre
prinse cu o oaste nume=
roasă şi

bine. armată o campanie lăngă
ţermurii MăriiNegre. Pe cale cuceri foarte
cu uşurinţă oraşul Constanţia,
in ţinutul de la Rodop

vase

cetăţii

e,

intăriturile
Varna,

lui şi
ce

ce era de oâre-care insem
nătate,

"naintă

apoi

se ridică lângă

cu

malul

vitejie
mării.

se "'ncepi Sămbătă în
săptămăna, patimelor.
se

contra
Asediul

Prin aceasta
iritară sufletele susce
ptibile şi fanatic-evlavio
ase ale
garnizoanei, compuse in
mare parte din mercenari
laţini
ŞI Oameni aleşi, care-i
opuseră lui Asan o
resistență
foarte cerbicoasă.
Pentr
u

Scopul

asaltului

loanniţiu

puse
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să. facă o maşină, proprie in felul ei, cu patru laţuri,
a căreia
lungime corespundea cu totului cu lărgimea

şanţului oraşului, şi era
zidurile cetăţii. Pusă pe
ginea şanţului, maşina
şanţul pe deplin şi ţiind

tocmai ațăta de innaltă căt şi
roţi şi 'mpinsă păn' la marfă resturnată acolo, umplănd
locul scărilor la urcarea zidu-

rilor cetăţii. Prin asest uz duplu al aparatului bine
măsurat, asaltul asupra cetăţii isbuti şi cetatea căză
după trei zile de *'mpresurare in săptămăna luminată.
loanniţiu, impins de sete de sănge, svărli pe toţi, pe
căţi îi pută numai prinde din oraş, in şanţurile cetăţii,

îi acoperi

cu

pământ

păn'

in

creştet,

incinse

ast-fel

cetatea c'un cumpliț. brău Qe morminte de-o nefericită
memorie, rase zidurile şi intăriturile in temelie, găti
ast-fel grozave Paşti orașului dărămat şi deşert şi se
"toarse apoi fără grijă şi nesupărat de nimeni in Mesia,

după campania

aceasta de răsbunare.

Protostratorul

Manoil

Kamytzes,

vărul

impăratului, :Nouă

săturăndu-se în sfărșit de lunga sa inchisoare in Mosia,
imploră pe "mpăratul, ca 'n puterea legăturilor de inrudire,

să "1 scape

de

inchisoare

şi

să injghebe

banii de

rescumpărătură; necesari din averea proprie (a protostratorului) ca să nu mai sufere mai mult ca un criminal
in mănile
adresă eu

barbarilor. Respingăndu-i-se cererea, el se
âănsa la puternicul Romăn, Chrysos, care

incuviințăndu-i-o, trimise suma cerută de doi centenari
de aur, şi luâ pe rescumpăratul prisonier la. sine in
Moesia, iar,

pănă

la răspunderea

” aşeză pentru siguranţă
mai

fierbinte

respundă

suma

imprumutate,

sumei

in cetatea Prosakon.

protostratorul

conjură

de rescumpărare,

pe

îl

Din nou şi
impăratul

să

într'adevăr mare, dar

in

rescoală
Macedonia.
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pe

care

averea

solicitatorului

o

"'ntrecea

cu

mult,

de

vreme ce trecuse de unul din oamenii cei mai
bogați.
Împăratul, pus intre iubirea de rude şi pofta
de-a se
folosi el &nsuşi de averea protostratorului, se
.hotări
pentru aceasta din urmă, şi-şi închidea
pur şi simplu
urechile la rugăciunile lui Manoil, Atunci
pierdi răbdarea atăt el căt şi Chrysos şi apucară
armele spre a

lua cu de-a sila ceea-ce nu puteau
scoate prin rugăminţi. Hotărăse impreună să cadă
asupra ţerilor romeice,
ce se megieşeau cu Prosakon, ocupă
fără greutaţe oraşul

Pelagonia, iau
ținutul de prin
tate, pătrund
şesurile, imping
Poloponesul la

asemenea, lesne localitatea Prilapo,
birue
prejur, răsvrătese ţinuturile mai
depărprin valea Tempe in 'Tessalia,
ocupă
la revoltă provincia Ellada şi instigă
rescoală, Rescoala se "mputerniceşte
şi

se lăţeşte mai cu samă

de cănd administratorul

politic
al Greciei, Ioannes Spyriodionakis,
făcuse asemenea cauză
comună cu rebelii,
|
Impăratul, suferind de podagră,
chinuit şi de remuş-

cări atăt pentru

Kamytzes,
mişelul

0 oaste
armată.

zizania

cu Yăru-său,

căt şi pentru

de Spyriodionakis,

considerabilă
In fruntea

că

numise

protostratorul:

administrator pe

se 'mbărbătă in sfărşit, strinse

şi formâ
corpului

din

ea două corpuri de

de espediţie,

menit a merge
contra lui Spyriodionakis, puse
pe ginere-său Alexie Paleologul, om cu minte şi viteaz;
comanda peste al doilea
corp de armată
0 primi

dovedi

, menită a inainta contra,
protostratorului,
generalul loan Oenopolita.
Alexie Paleologul se
norocit

în intreprinderea

, lui, ştiă să'l birue
ca
totul pe piticul său protivnic Spyriodionak
is
şi]
sili
să
fugă in Mosia. Mai
mult

ţină

şi mai

greu se putea
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innăbuşi
vicleşug,

resistenţa protostratorului. Impăratul, plin de
incercâ cu succes să mulţămească pe unul din

protivnicii aliaţi şi să isoleze in acest, chip pe cel-l-alt,
paralizăndu-l.

Chrysos,

mrejuit

cu

mult

meşteşug,

se

dispune spre pace şi concesii, se 'mpacă cu "*mpăratul,
i se promite de soţie nepoata impăratului, Teodora,
carea

fusese

logodnica

se şi dă in primire.
răteşti

să reia

lui

Ivanco

Acum abia

in posesiune

şi care

intr'adevări

isbutiră trupele impă-

Pelagonia

şi Prilapos,

să-l

gonească pe Kamyizes

din Tessalia şi parte să-l invingă

m lupte,

facă a fugi

parte

să-l

de bună

voie sub

impressia propriei sale slăbiciuni. Protostratorul trebui
păn' in sfârşit să deşerte şi tarea cetate Stanos, in
care se retrăsese ca 'ntr'o tărie neinvinsă. Printr'un
vicleşug, intrebuimţat contra lui Chrysos, căză şi Strumizza in mânile Romoilor şi Ioannes Spyriodionakis,

pierzăndu-şi cauza, incheiă asemenea pace. In strălucirea
unor

asemenea

fapte

glorioase,

impăratul

put

să

se

"mtoarcă ?n capitală c'o mare sumeţire de sine, de vreme
ce de un

timp

incoace

trecuse

in ochii tuturor de inactiv

şi ner&sboinic. *)
Papa Innocenţiu III, om ambițios, poftitor de domnie ee 201 i
şi harnic, îşi aruncă mrejele sale după statul bulgaro- uniunea şi

romăn, care se renăscuse dintr'un nou amestec, şi Papa coroaza regali
0 făcă aceasta

cu atăt

mai fără teamă şi mai cu succes,

cu căt era dispensat; de ori-ce consideraţii pentru biserica
grecească, cu care urmase ruptura deplină, iar puntul
de razim al lui era imprumutat
intru căt-va pentru dânsul. E

+)" Nicetas Choniates,
pag.

706—'709.

Historia,

din trecut, care milita
drept, că Bulgarii se

(editis Bonne ex anno 1835),
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convertiseră la creştinism prin silinţele zelului in credință a doi venerabili preoţi greci, Metoâie şi Kyril),
şi că fură botezați după rit oriental de preoți greci,

Insă Bulgarii o luaseră a nume âe râu domnitorului
lor, Boris, că-i silise să primească o religie,
care punea

îrău poftei lor de a prăda şi dorului lor de răsbunare
contra numeroşilor inamici. Boris, neprimind sprijin
de
la Greci contra nemulţămirii manifeste a poporului său,
cercă ajutor la impăratul romano-german şi
la Papa,

apropiindu-şi ţara de biserica apuseană, de şi tocmai

atunci se aflau preoţi greci în țară-i. Misionarii, trimişi
numai

decăt

lupta

contra

in

Bulgaria

bisericei

şi

din

partea

preoţimei

Papei,

greceşti

incepură

şi dedură

ast-fel o scandaloasă privelişte acestui popor,
ăncă bar-

bar, care abia se convertise la religia
iubirii prin fapte
a aproapelui, a păcii pline de ingăduinţă şi a concordie
i
îrăţeşti. Meritoşii convertitori, Kyrill şi Metodie,
incoro-

nară opera lor, introducănă atăt
in Bulgaria căt şi 'n
Moravia uzul limbei slave la liturghie,
cu toate protes-

tele patriarchului ecumenic şi a Papei, in
căt mijlociră
pe cale pacinică altoirea şi concreşterea,
hisericei cu chiar
conştiinţa poporului.

In anul 1205 Papa Inocenţiu
al III trimise pe Dominic, archiereul grecilor din Brunâus
iu, un om ştiutor
de carte şi limbă grecească, şi latineas
că, ca intermediator cătră regentul (Dominum) Ioanniţi
u (Kalojohannes) şi
”] Provăză c'o creditivă vrednică de
mirare.
ditivă Papa se referă la, originea română In acea crea Romănilor
1 Prin urmare la inclinaţia pentru scaunul
apostolic,
moştenită cu inrudirea prin singe; deci Papa 'i adresează
lui

loanniţiu admoniarea,

ba chiar ordin formal, ea
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să primească
papal,

in mod

puindu-i

demn şi reverenţios

pe delegatui

in perspectivă trimiterea "n curăud a unui

imputernicit mai innalt sau adecă a unui legat în toată
forma,

numai

seriositatea

daca acest domnitor

intenţiei

Cea de'ntăiu

va fi dovedit indestul

şi adăncimea summissiunii sale. *)

solie papală,

care,

vorbind in treacăt, a

ajuns la, locul destinaţiei ei intr'o vreme, cănd cruciații
apusului steteau dej innaintea zidurilor Constantinopolei,
incepă tratările ei foarte bine, işi ajunse scopul repede

şi pe deplin şi ştiă să prinză cu nada in favorul scaunului papal

pe principii

ternici pre atăt

bulearo-romăni,

de ambiţioşi.

pre căt de pu-

Ioanniţiu primi cu mare

bucurie pe trimisul şi scrisoarea Papei şi declară, că
această din urmă -e pentru dânsul mult mai prețioasă de
căt tot aurul şi pietrele scumpe din lume. El mulțumea
lui Dumnezeu şi glorifica pe Papa, pentru că "] onorase,
indicănd acel sănge şi acea patrie, din care Romănii se trag
intradevâr după originea lor. El se puse pe sine şi statul

stu sub autoritatea scaunului apostolic şi se declarâ pe sine
şi pe poporul

său gata

de-a -intră in biserica Romană, la

care ei ar alergă tu atăta bucurie ca şi copiii la sinul
mumei lor. Dar ca o condiţie de căpetenie el ceri, ca
mai

ăntăiu

să i se recunoască din partea Papei titlul său

de wege, dăndu-i-se coroana şi deplina demnitate regală,
de xreme ce şi cei ce l-au precedat; la stăpănire, anume
Petru şi Samoil, au purtat in faptă şi documental titll,
coroana şi rangul de principi neatărnaţi (imperatores).
După acordarea acestei cerereri principale, se ra implini,
căt ţine statul romăno-bulgar, tot -ce ar prescrie Papa
*) 'Btephanus Balutius. Litere P, P. Imneceritii III. Parisiis 1682,

pag.

-

62

in folosul

şi spre

trata verbal,

onoarea

bisericei

romane.

deci mai cu de-amăruntul,

Pentru a

cestiunea, Ioan-

niţiu delegă pre un sol propriu al lui, pe preotul Blasiu, episcop ales din Brandizuber, pe care ?] trimise la
scaunul Roman impreună cu Dominic, internunţiul papal care se 'ntorcea, şi rugă să i se trimiţă o ambasadă, mai innaltă prin rang precum i se şi promisese
din

partea Papei, de care apoi avea
tul Blasiu, trimis indărăt.

să se ataşeze

şi preo-

Innocenţiu III continuă cu succes o tractare,
ce promitea atăt de mult, căci curănd după aceasta
trimise pe
capelanul curţii şi omul său de incredere, loan, ca
sol
cu scrisoare de respuns cătră Domnitorul
româno-bulgar
Kalojoannes (Ioanniţiu). EI linişti pe “solicitatorul,
dori-

tor de coroană, prin măngăioasa, impărtăşire
că, pe baza

însemnărilor

făcute

în cancelaria

papală,

sta descoperit

că şi în vremea de mai de mult mai mulţi
regenţi romăno-bulgari fură incoronaţi. EL pomeni
faptul, stabilit

prin documente, că in zilele şi după
impulsiunea Papei

Nicolae 1 (838—867)

Hanul Boris, căpetenia cea mai de

frunte a Bulgarilor primise botezul
impreună cu intrea-

ga sa fară şi se rugase ai se trimite din partea seaunului papal un archiepiscop pentru
ţară; Papa "i aminti
apoi că acest
domnitor,

ce apără

sub numele de Mihail,

rege al Bulgarilor, aducând daruri
regeşti Papei Adrian |

(867— 872), "i-a făcut înscris
rugumintea, ca să-i
aleagă un cardinal roman de
archiepiscop al Bulgariei,
ţit de mina Papei chiar; dar
el relevă
tot odată decursul rău al lucrului,
de vreme ce cei doi
episcopi romano-catolici,
trimişi de ace] papă impreun
ă
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cun subdiacon, au fost cu toate acestea alungaţi din ţară
şi înlocuiţi priu preoţi greci.
In amintirea vie a acestei uşurinţe bulgaro-romăne şi
tocmai de aceasta predispus a fi cu pază şi neincrezută
băgare de samă, Innocenţiu III se. sbătea contra imputernicirii cerute a unui cardinal pentru incheierea tractărilor şi se mărgini numai a autoriza pe capelanul Ioan,

ca, in lăuntrul

ținuturilor romăno-bulgare,

să iă toate

măsurile spirituale după proprie chibzuinţă şi să predea
episcopului orănduit saccosul, ca semn al deplinei puteri,
să facă, cu ajutorul episcopilor romano-catolici invecinaţi, birotoniile spirituale, și să primească in fine juru-

inţele ordinelor călugărești.
Capelanul loan mai primi instrucţia, ca să cerceteze
temeinic şi cu de-amăruntul, cum stă cu coroana regală,
ce ar fi recunoscut'o biserica Romană predecesorilor lui

Ioanniţiu şi pe lăngă aceasta mai fh însărcinat, să urmeze

pertractarea

începută

cu regele şi s'0 scoată la un

capăt, pe care Papa să n'aibă de căt a'l incuviința. Papa ?] invită pe acest, domnitor,

ca nu fie

Roman

numai

de viţă, ci cu tot zelul să 'şi dee silinţă a fi Roman şi
prin fapte, căci — zicea Papa mai incolo — un popor,
care, după propria lui aserţiune, se coboară din sănge
roman , nici nu se cade să se lipească de altă biserică
de căt de cea romană, pentru ca şi prin inchinarea lui
Dumnezeu să oglindească datinele străbunilor.
Trimisul Papei, capelanul de curte Ioan, fă primit de
regentul Ioanniţiu (Kalojohannes) cu toate onorile şi prie-

tenia cuvenită şi inainte
măntul

archiepiscopului

de toate

işi asigurâ consimţă-

de la Zagora,

căruia-i predete cu

toată solemnitatea obicinuitul saccos (veşmânt de-asupra)
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mitra şi inelul, primind din parte-i în acelaş mod formal jurământul unei necontenite fidelităţi şi a ascultării
pentru Papa şi biserica romano-catolică. După sfatul şi
cu aprobarea

principelui,

el instală

ăncă

doi episcopi cu

scaunele in Belesbulne şi Postolave, subordinaţi insă archiepiscopului din Zagora, care archiepiscop curând
după

aceasta găsi de cuviinţă a 'şi mută, scaunul său de
pri-

mat la 'Tărnova, capitala regatului bulgar.
După ce toate acestea se puseră la cale

cu mulţu-

mirea amăndoror părţilor, Ioanniţiu iscăli şi dete
in mă-

nile trimisului Papei, a capelanului de curte
Ioan, un do-

cument solemn pentru trecerea lui la catolicism,
în forma unei bulle de aur (Chrysobolum) ,
prin care atăt el,
căt şi poporul

declarau,

că trec

de de-apururea

la, bise-

rica romano-catolică şi la scaunul Roman, fiind
acesta
scaunul lui Pebru, principelui apostolilor.
După ce prin mila
măntuitorului — zice el in Chrisov —
s'a innalţat Domn
şi "mpărat al intregei Bulgarii şi Valachii
(Dominum et

Imperetorum

totius Bulgarie

et Blacia), cercetănd cu

de-amăruntul archivele, a căştigat
convingerea, sigură, că
regii bulgari şi bulgaro-romăni, deci atăt
predecesorii săi

cei vechi, căt şi de mai incoace,
anume Simion, Petru și

Samoil, şi-au luat la suirea lor în scaun coroana şi uugerea patriarchicească din. sinul bisericei romane şi
din
măna urmaşilor
principelui

intre

apostoli,

Petru.

Tot asta vrea, şi caută «el acuma pentru
sine, dorind fierbinte
de-a i se pune coroana regală pe
frunte şi de-a primi
binecuvăntarea patriarchicească
'in mumele bisericei Ro-

mane şi

din măna papei

Innocenţiu

III.

Bl declară tot

seu, incepănă

de la patriarch

odată, că nu numai el ănsuşi cu poporul
intreg, ci şi toată

preoțimea

de pe teritoriul

pa
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şi mitropolit pănă la cel din urmă preot sătăsc, vor să
se incorporeze cu credinţă şi supunere cu biserica Romană, botăriţi fiind a'i r&mănă credincioşi pe de-apururea. Intămplăndu-se, ca regatul să sporească în teritoriu şi lucuitori, atunci şi sporiul acela se va pune nu-

mai sub domnia şi puterea bisericei romane.
Aşa zicea chrisovul, pe care ambițiosul loanniţiu îl
iscăli la an. 1200, dănâu'l la măna lui loan, trimisul
Papei, cănd acesta, se'ntoarse la Roma. Pe: drum il insoți ca trimis al principelui orănduit la Roma, episcopul de pe atunci de la Brandizuber, anume Blasius, care, pentru a dovedi supusa plecare a domnu-său, adu-

sese o samă de daruri pentru Papa. Papa ascultă favospusele

rabil atăt

trimisului său

propriu,

căt şi acelea

ale trimisului bulgar şi hotări să primească pe Ivannițiu în şirul regenţilor ordinari, recunoscăndu'l de regeal
El orăndui

şi Romănilor.

Bulgarilor

pe preotul cardinal

Leon di Santa Cruce să fie legat apostolic, ca să ducă
lni loanniţiu nu numai sceptrul de impărăţie şi diademă
“regească, ci” insărcinâ tot-odată cu plenipotenţă de-a "1
încorona

solemn

in numele

Papei.

0 bulă papală de pri-

vilegiu cu data 25 Februarie 1204, îi dedea in faptă lui
loanniţiu fitlul şi demnitatea de rege al Bulgarilor şi
Romănilor, rănduia pe cardinalul Leon di Sante Cruce
legat apostolic pentru indeplinirea actului încoronării şi cerea
de la solicitatorul de coroană făgaduinţa cu juramăut,

cum-că. nu numai el se va sirgui a se ţină cu credinţă
şi a urmă

cu: ascultare

biserica romană,

ci a

indatori,

ba va sili chiar la o asemenea purtare pe toate ţările de
sub stăpanire-i. In colo Innocenţiu III îi mai ingăduea, după
cererea episcopului Blasius, dreptul public şi liber de-a
11,008

5
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bate monete, cu inscripţia, ce va crede de cuviință şi cu
propria lui efigie. In fine papa numi pe archiepiscopul
din

T&rnova

primat

al noului

regat,

il imputernici, pen-

tru cazul de schimbare în domnie, să poată incorona şi
unge pe noul regent şi-i subordinâ lui provinciile bisericeşti din Bulgaria şi Vlachia. *)
Campania lui
Ioanniţiu spre
Adrianopole şi
biruinţa lui,

In aşa chip se 'ndeplini in statul romăno-bulgar odioasa uniune cu Roma; neamul Asanizilor fi ridicat la
rangul recunoscutelor dinastii regale ale Europei,
aprin-

sa ambiţie a setosului de fapte Ioanniţiu fu
Nu ţină mult insă acest raport de supunere
către Roma, căci nu mai departe de căt in
tor spiritul intreprinzător al regelui Ioanniţiu
improtivi ispitelor resboinice,

mulţămită.
şi atărnare
anul urmănu se pută

din care cauză se iscâ receală

în pricteneasca inţelegere cu scaunul
Roman.
| Intre acestea căzuse Constantipolul (12
April 1204),
impărăţia romaică din Europa se surpase prin
covărşitoarea vitejie şi strategie a latinilor, se desfăcă in mai
multe principate greceşti, cari se mai puturi
ridică din
derămăturile monarchiei şi se mănţină
numai parte cu

parte, mai cu samă insă în impărăţia,
grecească asiatică

de la Niceea şi Brussa, care puse în frunte-i pe iscusitul întru ale statului, Theodor Laskaris,
soţul fiicei
împăratului

Alexie III (Angelos), carele ?n ziua
luării cu
asalt a capitalei se ridicase pe tron în
locul fugarului
Alexie Y (Murzuflus), dar pest
e puţine ceasuri se vezuse
asemenea silit să fugă. In acee
aşi vreme Alexie Comnen,
nepotul impăratului tiranic
Andronic Comnen, ce reposase
de mult, se aşeză in Trapezunt
; iar Mihail Angelos Kom-

îi

*) Stephanus Batutius. Litera
P. P. Innocenti III Parisiis 1682
,

nen in Tessalia şi Epir; amăndoi se declarară neatărnaţi şi se considerau asemenea ca moştenitori ai coroanei

impărăteşti.

Cea mai mare

perspectivă

insă pentru

renașterea politică a impărăţiei o dedea statul de la Niceea,

institait

şi

stăpănit

cu

mănă

puternică

leaptă de cătră 'Theoâor Laskaris, om abiă
de ani, in partea

căruia se

refugiaseră

şi inţe-

de trei-zeci

toate speranţele

grecilor bizantini pentru restabilirea integrităţii de mai
"nainte a impărăţiei şi unde se "nrădăcinase intr'adevăr hotărirea bărbătească de-a asteptă şi răbdă cu cerbicie
pănă ?n momentul oportun. După biruirea lesnicioasă a
impăratului Alexie III (Angelos), fugariu din Constantinopol şi a lui Alexie Y (Ducas sau Murzuflus), Latinii
il esecutară pe acest din urmă, pentru că omorise pe
predecesoru său Alexie al IV-lea, iar pe cel de'ntăiu il
prinseră impreună cu soţia sa Eufrosina, il desbrăcară

de toate averile, ce le luase cu sine şi "1 proscriseră la,
Almiro

in 'Tessalia.

După

modul

de impărţeală,

stabilit

prin tratat intre biruitori, impăratul Balduin primi nu-

mai a patra parte din impărăţia bizantină sub stăpănirea lui, sub

numele Romania;

Veneţianii

una şi

căpătară

jumătate pătrime a impărăţiei romaice şi un quartal al
oraşului Constantinopol, adecă partea leului, îar cei mai
de frunte cavaleri aveau să 'mpartă egal intre sine cele
alte două sferturi,

cari mai

remăseseră,.

Marchionul Bonifaciu de Montferrat schimbă cu impăratul Balduin, dănd partea lui de ţări, cari i se cuvineau
in Asia-Mică, pe aşa numitul regat al Tesaliei, şi căştigă ast-fel un teritoriu, care cuprindea cea mai mare
parte a Macedoniei şi a Tesaliei impreună cu Peloponesul, un teritoriu, care era pentru dânsul de un folos =
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deosebit, şi în caz de trebuinţă foarte de preţ
şi pentru

că putea fi in vecinătate cu cumnatul stu,
regele maghiar
Andreiu II, de vreme ce se căsătorise cu
sora acestuia,

anume Margareta, văduva impăratului Isaac
Angelos, Niei
tronul bisericese nu remase multă vreme
neoeupat, de

Vreme ce veneţianii umplură

curănd cu clerul lor bise-

rica sf. Sofii, alegănd din mijlocul lor patria
reh ecumenic
pe 'Toma Morozini, coborător dintr”o famili
e din cele mai
nobile de ale lor. Oştenii greci, cei mai
mulţi de origine

din

Tesalia,

şi

mulţi

fuseseră,

în serviciul

pomenit

in

urmă,

intre

celor

dănşii

doi

işi oferiră

cu

bună

impăraţi,
mai

vază, earii

pe carii "i-am

ăntăiu

serviciele lor

puternicului Marchion Bonifaciu de
Montferrat, care intemeiase regatul Tesaliei, in urmă
le oferiră impăratalui
Balduin, primiră însă de la
amăndoi respuns negativ,
spuindu-li-se că ajutorul lor e
de prisos; deci acuma,
se adresară cu acecaşi ofertă
la regele loanniţiu, Acest
domn resboinic, care curăna după
ce intrâ la stăpânire,
îşi propusese de-a pustii intrea
ga parte apusană a imptrăţiei romaice, a năvăli
asupră-i cu Cumanii, şi
a 0
ruina in toate chipurile,
primi pe Grecii, ce se ofereau
ei Enşii, cu părere de bine
şi cu onori, şi se folosi de
ocazie, pentru a-şi arăta
in mod simţitor ura,
şi sup&rarea sa contra latinilor,
de-a căror sabie tăioasă
se
temea insă ca şi de sabia,
de foc a cheruvimului. La
inceput
dispus

nesocotința

a se impăca,

trufaşă

se zădărţ

a latinilor

şi

mai

intoarse

tărziu, prin

foaia, devenind duşman în faptă,
după ce stetuse mocnit
atăta
vreme intrascuns, căutănd.
un moment favorabil pentru
a

isbucui în făţişe fapte de
silnicie,.

fost următoarea intămp
lare.

Cauza, deshinării a

6

Abia

se

văzuse

Ioanniţiu

recunoscut;

in .toată forma, Cauza cea mai

in demnitatea sa de rege, de cătră cea mai 'naltă auto- sei :
ritate din Europa, când iată că cu multă conştiinţă de sale asupra
sine, trimise la Constantinopol la impăratul Balduin 1 Pa noe
arătoasă,

0 ambasadă

tovarăş
romane

cu scopul

de a, i se oferi ca amic,

şi ajutor la intemeerea din nou a impărăţiei
din răsărit. Yiind-că insă deşarta aroganță, şi

respingătoarea

trufie

trecuse

de

la curtea

impărătească

a Grecilor asupra curţii latine, de aceia răspunsul inscris
cătră soli, a fost următoriul: „loanniţiu nici nu se cade
să se privească, ca şi cănd ar avea relaţii cu regii ca
cu nişte amici, ci numai ca sluga ca stăpiinul, şi conform acestora să se şi adreseze pe viitor in scrisorile
sale; in caz contrariu, latinii vor ridica armele contra

lui chiar, vor pusții in buna lor voie ţara Moesiei, pe
care el şi aşa a luat-o numai prin uneltiri rebele de sub
' contra ori-cărui drept şi a ori-cării
domnia romeilor
datorii,

iar pre

el ănsu-şi "1 vor rearunca

in intunerecul

trecut al unui neinsămnat; om privat.“ Dacă recunoaşterea şi sfinţirea din partea Papei, nu putuseră preserva
pe un rege

de un aşa grav şi atingttor dispreţ din par-

tea latinilor, ele pierdură in ochii lui ori-ce valoare, şi
in părărea, sa el se crezi de acuma "nainte dispensat față
cu Roma

de ori-ce

altă 'ndatorire.

Infuriat

cumplit asu-

pra respunsului arogant a lui Balduin, regele Ioanniţiu,
se puse in înţelegere secretă cu Grecii nemulţumiţi din
Tracia, care parte din cauza asprei apăsări de-asupra
lor, parte din ură naţională, uneltiseră de mult o răs-

coală in contra dominaţiunii latine, păndind

mentul favorabil. Pugarilor romei, dispuşi
carii petreceau pe lingă dânsul, el le dete

numai mo-

la resboae,
drumul să
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meargă in patria lor, dăndu-le insă iustr
ucţii secrete pe
cale,

ca,

pănă

una alta,

fie-care din

ei se caute din toate

puterile a strica Latinilor, fie-care în
ţara şi la locul
lui şi pe socoteala lui, prin mijlocul
unei duşmănii viclene şi bine calculate, pănă ce el
va fi în stare a le
da, ajutor cu de prisos.
Norociţii cuceritori latini, indată
după luarea capitalei, işi intinseră măna, după provi
nciile apusene ale impărăţiei. Potrivit, cu planul de
impărţeală, Balduin ina-

intâ

cu oştirea

sa,

contra

oraşelor

preserate

sporadic in
lăuntrul Traciei, pe care le
şi sili să se supue numai
de căt. Marchionul de Montferrat
, Bonifacius, inaintâ din

parte-i

spre

nesului.
Europa,

mai mare parte a PelopoDupă o campanie atăţ
de plină de succese in
Laţinii se pregăteau pe
anul viitor, pentru 0
tot atăt

Tesalonic,

lu acest oraş, innundâ
neoprit;
Epirul şi 'Tesalia, luâ foarţe
uşor în posesiune-i oraşe şi
sate de acolo şi

campanie

Supuse cea

de fericită in Asia,

impărţindu'şi din
"nainte ei inde ei țările
asiatice, pe carii le prive
au cu
toată, increderea ca pe
0 pradă, ce vor căştiga-o
fără
3reş. Intr'
adevăr

Latinii

mar

fi

remas cu speranţa numai şi principii greceşti
din Nicea, Trapezunt,
şi Epir nu
Sar fi bucurat de un regaz
binevenit
pentr
u
stringeTea şi immulţirea, puteri
i lor de Tesistenţă
, nesuficiente
ăncă, dacă ştirea despre
năvala Bulgaro-Romănă
n'ar fi
sosit ca un trăsnet din
seniu, oprind braţul
cuseritorului latin ridica dejă
asupra Asiei, şi retrăgăndu
-l repede in Europa. Momentul
favorabil, păndit de
vicleanul
Ioanniţiu, pentru a
procede
pe faţă,

ma, căci Latinii se imprăştias
eră

sosise

tocmai

acu-

in lăuntral bucăţitei

impărăţii, Enric fratele
impăratului eră, trimis
cu floarea,

TI

oștirii în Asia-mică

pentru

cuceriri,

şi pe când impără-

ţia romaică preste tot perea in cumplită anarhie şi discompunere, Latinii umblau preocupaţi de alte intreprinderi mari, care puneau o ţintă depărtată puterilor lor,
insă afară

de Europa.

Pentru a asigura isbănda rescoalei plănuite in secret,
Grecii ştiură să implice in luptă pe cei mai cumpiiţi
duşmani

ce'i avuseră

ei, pe Bulgari,

Romăni

şi Cumani,

o luptă in care ei din parte-le se aruncară cu 0 mare
oţărire şi cu neomenoasă turbare. Pugarii întorși puseseră la cale rescoala în mai multe oraşe din Trăcia şi
Macedonia,

dintăiu

şi cu ajutorul

ocazie bună

Romănilor

la cea

În urma

mai

de samă,

Latinii pierdură

acestei rescoale,

o impinseră

să isbucnească pe deplin.
oraşele

Didymotichos (acum Demotica), şi Orestias (acum Adrianopole), se simţiră invederat umiliţi în trufia lor, porniră rănduri

rănduri

rescoala , şi prin asta
şi Trapezunt, de-a se
diopol isbutiră Latinii,
vrătiţi şi să'i alunge
Didymotichos,
ştirea ci

şi a

dădură răgaz Grecilor din Niceea
desvolta şi intări. Numai la Arcapuţin după asta, să birue pe resdin oraş. Ast-fel rescoala, mică in

dar "'nculminănd

tigase o însemnată

spre a combate

din Asia spre apus,

mare

căş-

la Adrianopol,

intindere şi-o grozavă seriositate.

ajutorului

militar,

dat

de

regele

La

romăn

rebelilor din Didymotichos şi Adrianopol, Balduin trimise
0 considerabilă oştire pentru a înfrânge revolta. Oraşele
după un
Vizya, Tzurulus şi Arcadiopol, acest din urmă
,
or
cumplit, mă cel, căzură curând in puterea vitejil Latini
e
Oresspr
acum
carii sub conducerea lui Balduin, apucară
iri intinse
pregăt
zel
mare
cu
tias (Adrianopol), fâcănd
e strimtoraţi,
pentru luarea acestui loc important. Foart

"72

impresuraţii trimiseră

anume

solie

cătră

regele

Ioannițiu, cerănd să le dee ajutor
la nevoia lor mare, şi să
abată d6 strg peirea deplină,
pe care cu ochii 0 vedeau
apropiindu-se. Cererea lor
fă ascultată, campania in con-

îra împărăției latine începu numai
decăţ. *)
Ioanniţi

|
u răpi cu asalt, de şi cu mare
vărsare de sânge,
oraşul Filipopole din mănile
Romilor, făcă mulţi prizonieri, luâ mari prăzi, apoi
merse "nainte să dispresure inconjuratul oraş Adri
anopol. Dar fiină-că nu
cuteza să se prindă la luptă
pe cămp limpede cu Latinii
cei
Sreu inarmaţi, bine deprinşi
şi viteji, hotărt să inlocuiască prin meşteşug lipsa
sa, de puteri, şi spre acest
Scop

se ţină

in oare

-care depărtare de
Adrianopol. **) Dar
fiind-că regele Ioanniţiu
se apropia cutezător, nu
numai
in fruntea bropriei sale
oştiri, ci mai avind
un SUcurs
de patru-spre-zece ij
de Cumani, de loc, de
pe malul
stăng a] Dunării, de
pe teritoriul Moldo-Valachiei
de astăzi, cari intraseră
Ja el cu leafă ca
irupe mercenare,
„de aceea şi Latinii
se adunaseră repede
şi fără intărziere şi se dispuseră
spre apărare. Impăra
tul
Balduin porni
in Mart 1205 în Cam
panie, impreună - cu
contele Ludovic de Blois, şi cu
bătrânul doge Dandol
o; pe frate stu
Enric, il chiemâ pri
n curier să vie din
Asia iunapoi, dar
fără ai aştepta, int
oarcerea , impăratul
por
ni totuşi numai cu Mica trupă
de 140 de cavaleri,
cu
arcaşi şi Scutieri,
suita lor de
precum şi cu trupel
e mai sus-numiţilor doi lovarăşi de
luptă,

inaintănă cu curaj spr
e Adria-

*) Ephramius monach
us, Historia byzant
Bonn 1840, pag.
ina,
**)

*oyia

keriana. Bonn,

298 et 299.
ză Axoonolira

1836, pag. 24,

în versibus. Edita

200470) 0vyygapi,

Editio Bek-

73

nopol. Înaintarea acestei oştiri de agresiune, cam puţină,
la număr,

contra

oraşului întărit,

a cărui

se hotărise, a urmat in chipul următor:

izpresurare

mareșalul Gott-

tried de Villehardouin conducea avant-garda, corpul principal eră sub contele Ludovic de Blois, arier-garda sub

bătrănul
pură

doge

cu mare

Dandolo.

Lucrările

zel, şi ei nu

de *mpresurare

ince-

cruţară

nici o osteneală pen-

tru a submină zidurile massive şi
şi a le dărăma prin foc gi puterea
că impotrivirea celor impresuraţi
moasă şi energică, toată osteneala
de foarte puţin folos, şi din cauza

puternice ale cetăţii
maşinelor; dar fiind
era tot atăt de iniimpresurătorilor eră
precumptnirii nume-

rice a partidului rebelilor şi ajutătorilor

lor, nu prezentă

de căt puţină perspectivă de succes. Ast-fel stătură faţă .
"n faţă amăndouă părţile mai multe zile de-a, răndul fără a se hotări lucrul.
Meşteşugareţul rege loanniţiu avea în găndul lui un
vicleşug de resboiu, şi cercâ inainte de toate cu isteţie
planurile şi tactica Latinilor priutr'o recunoaştere. El
puse o trupă de Cumani să execute o năvală asupra
vitelor de tăiat şi de ham, asupra turmelor de vite
albe şi a herghelielor de cai, care erau ale oştirei impresurătoare şi păşteau pe lăngă tabăra laţină, pe grasele
pajiști. Latinii,

cum

zăriră

pe Qumani, săriră in picioare

cu sălbatică impetuozitate, apucară lăncile, se aruncară
pe cai şi apucară la goană după Cumani cu dărlogii
slobozi.

pe cănd

Cumanii

fugeau

insă, fugiră

cu toată

graba

svărleau

săgețile

fără

îşi

innapoia lor, asupra
se lăsa ajunşi, avănd

armătură

uşoară.

indărit,

şi

a se opri,

duşmanului ce'i urmărea, fără a
fugari cu glesne repezi şi pe dănşii

Proba

metodei

de

luptă

a latinilor
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era deci făcută, şi ziua trecă fără alte urmări.
după

asta,

loanniţiu

se ascunse

Curând

cu oştirea, intre ponoară,

adăncături ale terenului şi văi ănguste ale *mprejurimii,
tăbărt după dămburi inalte, care îl acopereau şi tăinui
Latinilor cu mare grijă, poziţia lui. Apoi pentru a intărăta pe duşman, răndui o trupă insemnată de Cumani,
să atace

tabăra

latină,

dar”

li prescrise,

ca'n retragerea

lor, asămănătoare cu fuga, însă făcută cu plan, să
apuce
acela-şi drum, pe care” vor fi apucat la atac. Cu toate
că intreaga, campanie indrăsneaţă a Latinilor, se fă
use
în contra sfătuirii cumpătatului mareşal Villehardotin,
şi cu toate că cea dentiii urmare rea era impresurarea
micei armate de asediu de cătră numeroasele cete
ale
„ duşmanilor intruniţi, totuşi impăratul Balduia şi contele

de Blois comiseră

pierzătoare,

în ferbinţala

care

hotărt

soarta,

Parţii şi mai tărziu Tatarii,

luptei o greşală şi mai

zilei.

Precum odinioară

tot aşa uşor -inarmaţii

călăreţi Cumani intrebuințau neconten
it tacţica, că-0
rupeau de fuga indată după inceputul lupte
i şi "maintea

unei

ciocniri

mare

necumpătare,

serioase,

de

lăsăndu-se
cătră

urmăriţi

aprinzăcioşii

cu şi mai

Latini;

dar”

după o fugă de vr'o două mile, se
*ntoarseră repede,
se reculeseră

şi ademeniră pre nesocotiţii cavaleri,
greu
implătoşaţi, alergând pe cai grei
ce-şi pierduseră sufletul

ŞI osteniţi,

şi-i atraseră,

tocmai in locul unde li se

pusese
cursa. De aci isbucni Loanniţiu
; un nuor negru şi greu
de duşmani învăluie din toate părţi
le pe vitejii cavaleri,

carii nici se pot desfăşura spre luptă
formală, nici pot
căuta scăparea cu fuga, ci cad sub
grozava mulţime şi
năbuşătoarea năvălire a contrarilor
lor, Cumanii "i stră-

puns

cu

săgeți

şi darde,

îi apucă

de git cu seceri şi

15

laţuri,

pănă

ce cavalerii cad in sfărşit,

de pe caii străpunşi sub ei. Cămpul
cadavrele

Latinilor,

ţărăna

fără de scăpare

de luptă e plin de

e 'neruntată de săngele vitezei

lor cete. Cu toată eroica lor vitejie personală, contele
Ludovic de Blois cade pe cămpul de onoare, impăratul
Balduin cade de viu in prinsoarea inamicului (15 Aprile
1205) şi e dus la Tărnora in Moesia incăreat cu lanţuri
şi in fiere pănă la găt, unde fă aruncat in grea inchisoare pentru tot-dea-una. Bătrănul doge Dandolo, aşezat

in ariergardă nu ajunsese ăncă a se lupta corp la corp,
şi nu incăpuse in cursă, iar” spre norocul lui, fugari
din avantgardă, îl vestiră de cu vreme despre infrăngerea suferită, in căt numai el singur isbuti, printr'un
repede marş in retragere, să-şi măntue ceata sa la

Rhaedestos (acum Rodosto) lăngă malul mării unde intru
adevăr a fost în siguranţă, dar”
paţelor resboiului, el, vicleanul

totuşi în urmarea straplănuitor al campaniei

de cucerire în contra Constantinopolului, simţi in sine
germănul acelei primejdioase boale, care curănd după
asta, îl repuse pe deapururea. *) Puţini cavaleri scăpară
numai spre Adrianopol la tovarăşii lor de arme, carii
remăseseră acolo, şi carii de atunci incoace incăpură 13
mai mare primejdie, de vreme ce regele Ioanniţiu, măndru
de biruinţa şi de preţiosul stu gaj de onoare, se sirgui
a dispresură, cu totul oraşul incunjurat şi a nimici cu

desăvărşire pe Latini.
Latinii ingrijiră &nşii,

să nu afle

ca impresuraţii din Adrianopol

numai decăt ştirea infrăngerii suferite, căci

*) Nicetas Choniates, Historia (edit, Bonn. de anno 1885), pag.
808—814.— Nicephorus Gregoras Historia byzantina (editio Bonn)
7. Î, pag. 13—16.
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in noaptea, ce urmâ zilei de luptă, ei iluminară în
mod
strălucit tabăra lor, făctud pe alţii să crează,
că vor
continua a sta acolo, pe cănd ei spre miezul
nopţii,
incepură a se retrage repede dar in toată
taina, parte

spre Constanţinopol,

erau

fără "ndoială

parte spre

espuşi

mare,

căci la din contra

pericolului,

de-a fi incleștaţi

intre doi inamici, intre vicleanul loanniţiu şi oraşul
aliat

cu €l, şiar fi fost de sigur nemiciţi.
Şi intr'adevăr
orăşenii din Adrianopol nu se putură
stăpăni a doua zi
de dimineaţă, cum descoperiră, fuga,
Latinilor să nu prade
Măcar în dragă voie corturile şi lucruri
le părăsite de
Latini. 0 retragere măiastră, condusă
de Gottfried de
Villeharâouin, care se poate asămăna
cu acea a Grecilor

sub Xenophon, răăntui remăşița oştii
latine prin mijlocul
nevoilor

şi urmăririlor unui duşman şi
numeros şi crud,
care 0 inundă din toate părţile,
şii călca în urme.
Latinii, căţi scăpară cu viaţa,
se deshătură pănă la
Rhaedestos lingă malul mării,
unde afară pe tovarășii,

ce alergaseră din Asia. Contele Enric
de Planâra

, fratele
lui Balduin, om pătrunzător
şi viteaz, stătă regent imprăției pe timpul priusorii impăra
tului, dar nu pută dispune,
Atacurile
necontenite şi
isbăvzile
lui Ioanniţiu
in Tracia
și Macedonia,

de căt de trupe

prea

puţine.

Romăno-Bulgarii uniţi cu Cumanii
inundară de atunci
neopriţi de

nimenea, provinciile cele
fără de apărare, dar
seamă 'Pracia şi Macedonia,
roiră pănă pe sub
zidurile capitalei şi-şi făcură
mai

cu

de cap opt luni de-a răndul,
Cumanii mai ales co selbatecă
cruzime şi necruţănd nici
pe

Greci, nici pe Latini, Împără
ţia latină âin Bizanţ,
părea a se dobori cu totul
sub slăbiciunea intranită
a
copilăriei şi bătrăneţii.
Vremi grele apăsau preste
tot
provinciile apucate de
puterea de fier a răsboiu
lui, a

1
căror

suferinţe,

pricinuite

şi ale inamicilor,

obicinuite

ale

atăt

intreceau

răsboiului.

Romailor, dar şi un
pe măna s&lbatecului

de mănile amicilor căt

ori-ce

măsură

Ioanniţiu,

aprig

a suferințelor

duşman

al

puternice răsbanător al lor, dete
contingent auxiliar de Cumani să

prade 'n bună voie. toate oraşele şi orăşelele dintre Constanţinopol şi Adrianopol, căte erau tributare Latinilor.
Tot intr'o vreme cu Cumanii sau puţin după aceasta
se *'ntrecură in opera devastării şi Latinii, cari aveau
mănie atăt asupra Romilor, pentru că s'au fost r&sculat, căt şi, contra Cumanilor, pentru că suferiseră o
infrăngere din partea lor. Şi pustiirea nu se mărginea,
numai pe uscat, ci Latinii coperiră şi marea c'o nenu-

mărată mulţime de bărci şi corăbioare, cari nelinişteau
şi intrerupeau negoţul pe mare şi pe lăngă ţermuri al
Grecilor.

Puind

temeiu

pe vorba Adrianopolitanilor, Ioan-

niţiu ceră intrare in oraşul lor, pe care-l smulsese intrun
mod

atăt

respuns
in care
vreme
puterea,
surarea
pentru

de strălucit

din cucerirea

Latinilor, primi insă

negativ. Supărat pentru impertinenta amăgire,
71 ţinuseră intr'adins faţarnicii Greci, pe cătă
avuseră trebuință de el, hotări să răpească cu
ceea-ce i se refuză de bună voie şi "ncepă impreoraşului. Totuşi nu-i prea mergea cu sporiu,
că Romăno-bulgarii nu ştiau bine meşteşugul

impresurării

şi

mănuirea

maşinelor

trebuitoare,

impre-

jurare ce punea isbănda sigură intrun viitor prea
depărtat.
Deci hotări să ridice impresurarea şi să mute aiurea,
teatrul resboiului. *)
*) Teogpie
pag. 25.

ză Axgomolize zgovuii

0uypgapi-

Bonn.

1837,
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loanniţiu,

apucănd

din Tracia spre Macedonia şi mai

stringănd la sine ajutoare de
bogatului şi importantului oraş

oaste, ţinti la cucerirea
'Tessalonic, din care apoi

avea să pue la cale orănduirea provinţiei după gănâul
şi socotința lui şi să răpească de la Latini oraşele,
ce
le ocupaseră. In drumul
populat şi bine-intărit,

Latinii.

său era Serras, oraș cuprins,
în porţile căruia îl aşteptau

Cu toată superioritatea

lor in privirea

disci-

plinei, tacticei şi vitejiei, Ioanniţiu respinse pe cavaleri
,
de şi cu mari pierderi proprii, şi cănd aceştia
fugiră in

oraş,

isbuti

prin grabă

să pătrundă

de-odată

cu apără-

torii prin porţile, nencuiate ăncă bine. Focul şi robia
băntuiră oraşul in toiul lor; garnizoana, fă parte
măcelărită, parte prinsă; citadela aşezată sus, fă incunju
rată,
şi asediată, viteaza ei garnizoană latină fă silită
să

capituleze şi trimisă sub escortă sigură cu anume călăuze

la marginea Ungariei.
Intre acestea marchionul

Bonifaciu

de Motferrat, ca

stăpănitor al 'Thessalonicului, pătrunsese planul de cucevie al lui Toanniţiu şi i se opuse din toate puterile.
In
luptă cu Leon Sgurus, marchionul petrecea
ancă in Pelopones
, cercănd a intrupa

Supus

stăpănirii

sale,

cănd

acea provincie
iată

că o parte

cu teritoriul,

din oastea

romănească condusă de comandantul Etzyismenos,
ce eră
in servici
ul

lui loanniţiu, atacâ oraşul 'Thessalonic,, il

ocupă şi 'nconjurâ foarte strins puterni
ca, citadelă, în care
se refugis

eră soţia lui Bonifaciu cu 0 parte
a garnizo

anei. La ştirea aceasta Bonifaciu hotări
să dea ajutor capitalei sale şi alergâ cu trupele
inti”acolo, dar pe drum

află, că oraşul se măntuise însuşi şi
alungase garnizoana română şi apoi judecă aspru pe locuito
rii, ce arun-
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caseră
cul,

ochigalişi
osăndindu-i

parte

sau erau
parţe

la exil, parte

aliaţi

la moarte

intr'ascuns cu inamiprin

la confiscarea

securea

averilor.

calăului,

Nefericitul

impărat Isaac Angelos III, carele incăpuse impreună cu
soţia sa in mănile Latinilor, fă trimis pe apă la imptratul german. Când Ioauniţiu &nsuşi atacâ oraşul Serras,

Bonifaciu dete ajutor

ameninţaţilor

miţăndu-le trupe insemnate, insă
număr al Cumanilor şi Romănilor,

săi compatrioți, triin faţa covărşitorului
ce (după espresia unui

istoric bizantin) năpădeau ca roiul de albine din stupul plin
sau ca ghemul de viespi dintr? scorboră in mijlocul drumu-

lui, *) trupele latine

nu puţură resistă şi după ce fură

de două

au fost silite să se retragă.

ori infrănte,

Birui-

toarea, oaste romăno-cumană inaintâ acuma făr'a mai găsi
improtivire.
De atunci incoace Bonifaciu se 'mchise cu totului tot
inlăuntrul zidurilor oraşului 'Thessalonic, lasăndu'l pe
Ioanniţiu in voia ]ui, carele intr'adevăr şi porni asupra

oraşului Berrhoă şi'şi apropriă oraşele şi ţinuturile, ocupate pănă atunci de Bonifaciu.
Atacul, al doilea la mănă, al oștirii unite era păstrat 'oraşului Filipopole, pe care de mult işi pusese ochii,
dar care remăsese păn'acuma neajuns.

Acestui oraş loau-

niţiu îi purtă o mănie adăncă, căci nu-i putuse iertă,
că nu voise a”i face omagiu ca unui rege, că din contra
opusese o vitează resistență incercărilor lui de imhrăţoşare,

că ?] ură

ca pe un

domnitor

insetat de sânge,

că

afară de asta işi deschisese porţile generalului grec Alexios Aspietes, supuindu-se poruncilor lui şi căutănd a'l
*) Nicetas

Choniates. pag. 819.

20

sprijini

să căştige tronul.

Regele romăn soseşte

puţernie

ca furtuna, ineunjură şi ia oraşul, pradă
şi risipeşte fără de milă, trece pe mulţi locuitori
sub tăişul sabiei,

pune

să spănzure

pe usurpatorul

Aspietes

de-o bârnă cu

capul ?n jos şi picioarele *n sus şi prefa
ce de istov nenorocitul oraş intr'o gramaăăde ruine.
Cei mai de samă
partizani ai lui Aspietes, temându-se
de acuzarea nesta-

torniciei şi neincrezăndu-se

in Ioanniţiu,

răsbat cu pute-

rea sau pe furiş şi trec parte la "Theo
dor Lasearis, stăpănitorul Niceei ş'al altor oraşe din
Asia, parte la Didymotichos la Latini, parte la Orestias,
oraş neatacat incă.
Ast-fel cază insemnatul şi avutu
l oraş Filipopole.
loanniţiu merse apoi in Moesia,
patria sa, restabili
liniştea, turburată , infrănse pe
rebeli cu munci şi morţi

neauzite şi se 'ntoarse apoi mai
oțerit şi c?o lăcomie sede

toasă

sănge, cu armele

sale in contr

a Romeilor, a
căror viclenie, lipsă de credință şi
nestatornicie declară,
că nu voieşte a le mai suferi. De
la Philipopole cetele

Numeroase

Adrianopole,
unde

ale

regelui

romăn

se

revărsară

căruia i dedură asalţ, parte

i se 'opuse spre apărare
o garnizoană

parte

spre

spre Rusion,

aleasă, comandată de -priceputul în resbo
ae cavaler 'Terus. Cănd
viteaza ceată latină făcă 0
eşire, ea fi ademenită inţr'o
cursă,

incunjurată şi cu toată eroica
apărare

fă nimicită,
de covărşitorul număr a] inami
cilor, care-o potopi. După
isbănda aceasta o parte de oaste
cumano-romănă de 10,000
de oameni se aruncă asupra
oraşului Apros, il luă la
cel
de'ntăiu asalt, i] risipi,

trecă sub sabie pe mulţi locuitori,
pe mulţi îi duse in ropie şi 'şi
exercită dreptul de biruitor
C'0 neomenovas
ă şi crudă arbitrarit
ate.
Cu setea de luptă în văltă,
Cumanii

se 'ntoarseră spre

ţermul mării asupra oraşului Rhaedestos, bătură curaplit
pe generalul 'Theodoros Wranas, ce le ţinea drumul in
fruntea unei cete de Latini ş'a unei trupe greceşti, luară oraşul cu asalt, tăriră pe locuitori în robie, derămară

din temelie toate zidirile şi făcură infloritorul port asemenea pămănţului. Aşa de bine invăţase Cumanii de la
oţeriţii. Români acea aprigă ură contra Grecilor, care
treci ca o nefastă moştenire, prăsindu-se prin neintreruptă cultură, asupra urmaşilor acestor din urmă şi
se descărcâ infiorătoare in săngeroase drame de persecuţiune

in

principatele

acelui veac.
Potopul nimicitor

Dunărene,

al Romănilor

intemeiate

şi al

contra căruia numai cuteză să văslească
rostogoli de atunci fără a găsi improtivire

in cursul

Cumanilor, în
nimenea, se
asupra ora-

şelor Perinthus şi Daonion, tări cu sine in robie populaţia de ori-ce vrăstă şi de ori-ce sex şi derămâ valurile
şi zidurile. 0 soartă tot atăţ de desastroasă avură oraşele Arkadiopolis, Messene, 'Tzurulos precum şi orăşelul
Atbyra : pradă, pustiire, prinsoare, robie. Athyra îşi
rescumpărase ali-fel deplina măntuire c'o mare sumă
de bani, dar stetea sub prepusul, c'ar fi cochetănd cu
Latinii, fă deci atacată noaptea pe nesimţite de duşmani,
luată şi nimicită cu totului tot. Nici ţermul mării nu
dedea un asil pe corăbii de furia cruzilor biruitori;
talazul amar al mării ivghiţea o mulţime de victime
de ale lor. Asemenea unei turbate vijelii oastea cumani
şi oastea romiănă băntueau pretutindeni în lung şi "n lat
teritoriul romaic apărat slab sau de fel, şi nu lăsară
nesupărate şi necucerite de căt două oraşe mai importante: Silyvria şi Vizia, ocrotite de ziduri tari şi de
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puternice
greu

lucrări

de-a

se

inaintate,

cuceri,

prin

scăpară,

poziţia

singure

lor

escelentă

de furia de dis-

trugere a duşmanilor uniţi, precum tot ele nu ispitis
eră
nici pofta, de cucerire a Latinilor. Aceşti oameni
ai apu-

sului,

cutremurăndu-se

acuma la Constantinopol,
refugiu,

reparară

de atăte neisbănzi, se concentrară

zidurile

ca la cel din urmă adăpost de
cetăţii

despre

uscat,

se aştep-

tară la o lungă impresurare, ingrijiră s'adune
provizii
in deajuns şi ingăduiră Romailor, locuito
ri in oraş, să

se retragă in libertate de cu vremea
. Căci incepuseră
a Toi numeroase cete de călăreţi
romăno-cumani impre-

jurul

mănărei

pătrunde

în

măcelăreau

locuitorii,
urmă

rezidenţe

toată

forma

străjile

pe cari-i

a impăraţilor,
pe

surprinse,

porţile,
prădau

se bizuian a

apărate mai slab,

aflau in apropiere

pe ici pe colo pe

şi mănau

din

neopriţi cărduri de prisonieri şi nenumărate
turme

de vite, apoi se 'mtorceau iarăşi la trupa
lor principală.
Astea

au

fost faptele

a o samă

de cete de ale con-

tingentului auxiliar al oștirii
romăne unite.

Pmaiosurarea
Cu puterile
Diaymotichos alese loanniţiu

sale de căpetenie şi cu trupele cele
mai
se aruncâ asupra a două oraşe,
a cărora

Aarianogine căştigare avea si fie adevărata plată şi
premiul de
onoare pentru intreaga campanie : Didymo
tichos şi Adrianopolis. Planul lui era, ca să
cruţe şi să mănţie
Adrianopolul, — fiind Vare-cum un
meterez inaintat al
Constantinopolei; să nimicească
insă Didymotichos; căci
Ioanniţiu îşi propusese de-a
pustii Thracia, de-a, o des-

popula

cu

desevărşire

şi a 0 preface

pentru petrecerea fiarelor selbate
ce.
*) Nicetas

Choniates, Historia

b Yzantina

1835), pag. 815—819, 829—835

intr'un

deşeri,

Resboiul, pe care ”]
(editio Bonne

ex anno
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purtă regele romăn, nu era aşa dar de răud, ci un
aprig r&sboiu de esterminare contra rasei grecești.
Când loanniţiu sosi cu acest plan inaintea oraşului
Didymotichos şi daca văză oraşul aşezat pe "nnălţime şi
bine-intărit,

incredinţăndu-se

despre greutatea de-a'] lua,

hotări să abată mai ăntăiu riul Hebrus (azi Marița),
carele şărpuea imprejurul oraşului, apărăndu'l şi provăzăndu'],

prin

canale

ascunse,

cu apă

de băut,

pentru

ca

in acest chip impresurarea să fie mai simţitoare şi mai
cu efect

prin lipsa de apă.

Tot-odată

svărli din puter-

nice maşine-praştii colosale bucăţi de stăncă asupra zidurilor tari ale oraşului. Cei impresuraţi resistau pe de o
parte

cu

bărbăţie,

pe

de

alta insă cereau

a'l imblănzi

pe regele romăn cu vorbe dulci, măgulitoare promisiuni
şi rugăminţi umilite şi a'1 indupleca la pace; asiguraţi
in contra săgeţilor după
gura mare pe loanniţiu

parapet,
de rege

ei
al

îl recunoşteau in
lor, se declarară

datori ai plăti bir şi tribut, făgăduiră a 'mplini ori-ce
alte dispoziţii ale sale; numai o singură dispoziţie, de
a'l lăsă să intre in oraşul lor, e şi remăne inadmissi“bilă pentru dă&nşii, deci să li se 'ngădue a n'o implini. Regele respinse cu indignaţie această propunere de invo-

ială, respunse dărz, că numai pe baza predării depline
a oraşului se poate induplecă a trată şi continuâ c'un
zel şi c'o cerbicie şi mai mare, bombardănd cu mai
mare viociune crestele zidurilor şi turnurile de la colțuri, stricăndu-le şi mai mult, cercănd a le surpa cu
totul. Cu aceeaşi indărătnicie, puindu-şi in cumpănă.
toate puterile, se apărau insă impresuraţii, aşezănd în
locurile mai periculoase, mari metereze de lemn şi coşuri
impletite, implute cu pămănt,.se asigurară contra năvă*
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Htorilor ew piei, jupuite din preaspăt de pe rite, pe cari
le 'mtindeau pe ziduri pentru a nentraliză isbirile IBaşi-

nelor de asediu şi a stibi lovirea proiectilelor. Cind
lupta contenea şi le dedea răgaz, ej iar jueau rolu!
unor doritori de-a se supune, prin: schime, ce dovedeau
disposiţia de-a se impăeă şi prin vorbe bune; dar cănd
atacul reincepă mai cu viociune şi regele orăndui la
asalt pe mai mulţi indrăsneţi, ce se oferiră de voie
din

oastea sa, atunsi asediaţii aruncară masca summissi
unii,
se puseră cu curaj pe apărare, ca duşmani
făţişi, impli-

niră lipsa lor de puteri prin curajul desnădejdairii, prin
fierbințeala măniei şi prin zel plin de sacrificii,
văzură
in scutul zidurilor lor unica minţuire şi respinser
ă cel
din urmă şi mai tare asalt, cu multă trudă, dar
cu
succes. Drept, că pierderile erau în amăndou
ă părţile

tot

atăt

de

insemuate,

dar pe loanniţiu

îi supăra mai

mult, pierderea de vreme prelungită şi zădarnic
ă in urma

unui asediu neisbutit, ba încaleulabil şi de acuma inainte.

Neapărata îstovire a proviziilor, apoi vestea,
foarte respăndită, că Latinii au de gănd să vie 'n
ajutorul băntuitului oraş, îl hotăriră pe regele romăn
să ridice

asediul

şi. să se retragă: în Mosia.

Merse fără pace,

pentru ca reintărit să se "ntoarcă,
să reinceapă lupta
Şi să realiseze pe deplin planurile
sale ambiţioase,
Atunci oraşele amenințate, Didymotiehos
şi Adrianopolis, se adresară la Latinii din Constant
inopol, inamicii

lor de păn-acuma,

cerăada-te

ajutor.

Aceştia primiră

chemărea cu părere de bine, de
vreme ce era in interesul lor de-a o urmă şi ar
fi contribuit în mod simțitor la consolidarea poziției lor
sguduite; 3 căci îşi aducean

aminte

destul

de aievea,

că tocmai

aceste

două oraşe,

cari

cereau

cu

atăta stăruinţă ajutor,

fuseseră acelea,

care ridicaseră âăntti şi 'ntăi făclia resvrătirii conta
dominaţiunii latine. Se putea aştepta o puternică şi favorabilă schimbare in sentimentele Qrecilor, daca Latinii
vor păşi ca măntuitori ai acestora. O puternică ceată
de Latini purcese din Constantinopol pentru a scăpa
cele

două

oraşe,

tăbărâ

mai

ănttia

Ja

Athgra,

merse

apoi la Silyvria, unde nu lipsi de-a pune la cale o aprovizionare cu de prisos pentru ale traiului, apoi intrară
în Adrianopol şi puseră marele oraş in state de-a pute

resista

şi de-a

se apăra

contra

primejdiilor

unei mai

lungi impresurări in perspectivă din partea Romănobulgarilor. Toate mişcările acestea, intr'o parte şi 'ntr'alta

se "ntemplară puţin inainte şi după Paştile anului 1206.
Intreaga campanie din iest-an a Romăno-buigarilor şi
Cumanilor precum şi retragerea lor au fost făcute cu
totul in spiritul lui loanniţiu, adecă c'o precugetată
cruzime, penţru a dispopula şi pustii cu totul Tracia şi
lăsară in urmă-le o ţară peste măsură deplorabilă, redusă
la un sinistru pustiu, plină de ruinele şi surpăturile
unei bune-stări nimicite, adăpată cu de prisos cu sănge
omenesc. Din ură contra Grecilor, năvălitorii risipiseră
ori-ce cultură omenească, dar nu erau tari de căt in
distrugerea unei civilisaţii mai innalte, slabi inst in
inlocuirea aceleia cu 0 desvoltare mai nobilă şi mai

vrednică de oameni. Nemărginitul sentiment de uaţionalitate a fost de astă-dată moartea umanităţii, Ţi se
ridică perii ?n cap la auzirea atrocităților comise, mai
cu seamă de Cumani, in retragerea lor şi c'0 infiorătoare
exactitate

annalele

bizantine

povestesc,

cum

călăreţi

romei prisonieri au fost aruncaţi de vii cu cal cu arme
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Carmpania Latinilor contra
lui Ioanniţiu.
Moartea
lui Balduin,

cu tot in gropile pline cu cadavre, ivgropaţi şi
cu ţerină. Peirea oraşelor şi satelor, ruinarea
țeri au fost barbarul monument de biruinţă a
țitului cuceritor romăno-bulgar. %*)
Latinii tăbărâră mai ăntăiu din precauţiune
porţilor Adriavopolei şi strămutară comunicaţia

şenii pe

cămp;

curând

insă

incheiară

acoperiţi
intregei
"'nsumeinaintea
cu oră-

cu Romaii o 'nfră-

ţire de arme, dedură ajutor, căt era cu
putinţă şi după

imprejurări, oraşelor reduse
Cumani, şi trecură marginea

la o stare cumplită prin
peste munţii Rhodope, fără

de-a da de ro improtivire, ba fără
a descoperi chiar
pe inamic. Ocupară in linişte cetatea
, Stenimachos, eli-

berară

pe

compatrioţii

lor

de

acolo,

care

"ncăpuse

?n
robie, apărănă Filipopolul, se "mdrep
tară spre Orestias,
lăsară in Tracia pe urma lor pe
Teodor Wranas comandant peste-un despărțământ de trupe
şi se "ntoarseră la
Constantinopol, unde-i chemă
alegerea unui nou *mpărat;.

Intre acestea regele Ioanniţiu păzi
o adăncă şi nepătăcere

trunsă

asupra

prinsorii

şi sorții lui Balduin

, in
căt Latinii, cari nu voiau să
aleagă pe urmaşul lui, de
căt după ce i s'ar fi dovedit
moartea, nu aflară un an
ŞI mai bine
nimic despre dânsul, din care
cauză

regentul
interimar, contele Enric, nu se putea
de
loc
hotări
in
incertitudinea, în care se afla,
de-a primi coroana impărătească, ce i se oferise lui, ca, urmaşu
lui presumptiv la
tron.

Neinduplecatul loanniţiu, încrezu
t în steua sa,
refuză Chiar de la "nceput,
reverenţios insă hotăritor,
incercările de mijlocire ale
papei Innocenţiu III, care
solicitase restatornicirea
păcii şi eliberarea impăratului.
*) Nicetas Choniates,
Historia,

1835), pag. 835—840.
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Marchionul

Bonifaciu

de Montferrat,

acum

rege

al Thes-

salonicului, care vedea ameninţăndu-se provinciile lui de
la Nord de cătră Bulgari şi Cumani, purcese asemenea
in ajutorul celor-l-alţi latini şi, în calea lui, respinse
cu succes atacul izolat; al unei cete inamice, dar urmărind'o, lunecâ prea departe cu spumegăndul lui curaj şi

peri prin rană de moarte. Asupra capului tăiat a regelui
din 'Thessalonic, ce i se adusese, Ioanniţiu serbâ cu bucurie
un

triumf,

nemeritat

indealtmintrelea,

căci nu-l căşti-

gase el &nsuşi. Cu toată marea putere de acţiune şi
vitejia sa, regentul Enric eră de firea lui om blănd şi
dispus spre impăcare, in căt pe de o parte el, pe de
alta ajutoarele

de vaste şi de bani din Europa apuseană,

aduseră în şovăitoarea poziţie a Latinilor oare-care consolidare şi indreptare; dar cauza lor căştigă şi mai mult
“âncă

prin

respingătoarea

şi imprudenta purtare a regelui

Ioanniţiu, duşmanul lor de capetenie, a cărui cruzime
selbatecă şi fără de scrupul respingea şi amici şi inamici şi-i instrăină toate inimile, ce simțeau omeneşte.
Cind prin schimbarea sorții acest Domu fă silit să
cedeze

superiorității

el hotărî

să

Latinilor in multe

se resbune

ca un

lupte săngeroase,

canibal.

Mai cu samă

ştirea, că Latinii isbutiseră să'l facă pe Alexios Aspietes
influentul comandant grec din Adrianopole, să se lepede
de dănsul, îl scoase cu totul din fire şi] impinse la un

turbat acces de mănie. Porunceşte să i se aducă "nainte
impăratul cel închis in temniţă, spune să îi se taie c'o
secure

braţele

pân” in coate şi picioarele păn' in genunchi,

peste cap
şi n fine svărle pe bărbatul schilod, viu ăncă,
săngele
de
intr”o prăpastie, unde acesta zăci inundat
prada
stu între schelete de fiare moarte şi, lăsat în
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pasărilor

răpitoare,

îşi

dă

cea

dia

urmă

suflare

abia

după trei zile. In aşa ticăloşie se săvărşi un
stăpănitor
in floarea bărbăţiei ăncă, căruia nu-i lipsea
u nici puterea

de acţiune, nici alte virtuţi, mai cu
samă nu moderaţiunea şi iubirea de dreptate. Latini
i intăretaţi, r&sbu-

nară in curănd moartea plină de dureri
a nenorocitului
lor impărat, iar Bizantinii cei nestatornici
invăţară din

pilda

apusenilor,

cum

adevărață

fidelitate de supus

are
ocazie de-a se manifestă chiar faţă cun
monareh, incetat
din

din

viaţă. După spusa tuturor, Ioanniţiu
puse să-i facă
ţeasta lui Balduin o cupă impod
obită şi frumos

imbrăcată, din care bea la ospeţe.
*) Solicitat-au şi
Papa ÎInnocenţiu III cu multă stărui
nță eliberarea lui
Balduin, insă
regele

loanniţiu

(sau

cum

"i zie

Grecii
Kalojoannes) se scuză pur şi
simplu zicănd, că chiar cu
cea mai mare bună voinţă
din parte-şi nu” mai poate
pune "m libertate, de vreme
ce *] ajunsese n temniţă

soarta tuturor muritorilor (quia
debitum carnis exsolVerat, cum carcere teneretur.
**) Un an şi patru luni
trecuseră

deci de la prinderea, lui
Balduin, pănă ce
aflară cu siguranţă moart
ea lui şi abia după
asta *1 proclamară, pe
Enric impărat, incoronăndu-l.
Daca Grecii din "Tracia chema
seră pe regele Kalojoannes (Ioanniţiu) ca pe un
liberator, ei speraseră
pe de-o
parte ocrotire pentru libert
atea, lor, pe de alta primir
ea
legilor lor. Curând trebuiră
a se convinge insă de
bara
Latinii

Ioauniţiu e
invins, Moaytea lui,

*)

Teooyis

ză Azgomolire

XQoveud

9wyyeagp. Bonn. 1837,
**) Gibbon, History ot
the decline anq fall of
London 1840. One
the Roman Empire.
Yolame, chap. 61,
pag. 1128. — Gesta Innocentii III cap. 109. —
vi ehardouin
pag.

24.

No,

230.
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baria

naţională a regelui

şi a poporului

său

şi avură,

cauze in de-ajuns de-a detestă pe un măntuiter, care nu
numai in accesul unei toane selhatece, ci cu sănge rece

şi după matură precugetare, execută pierzătorul plan de-a,
despopula Tracia, de-a risipi oraşele şi satele ei şi de-a
strămuta populaţia ţării dincolo de Dunăre. Ast-fel el
ruină, sistematiceşte şi din temelie populaţiunile greceşti
şi locuinţele lor. Multe sate şi oraşe din Tracia erau
asemenea

pământului,

o grămadă

de ruine

insemna

ola-

tul oraşului Filipopole, iar pe oraşele Didymotichos şi
Adrianopole le aştepta aceeaşi soartă după intenţia zugrumătorului romăn. Oraşele înfloritoare odinioară: Heraclia, Panion, Rhedestos, Chariupolis, Trajanupolis, Ma-

kri, Claudiupolis, Mosynupolis, Periiheorion şi multe altele erau

în diforme

transformate

şi pustii

grămezi

de

ruine; populaţia prinsă a fost dusă în ţerile de la marginea Dunării şi așezată pe locuri, cari cătară ase numi
cu numele oraşelor şi orăşelelor derămate. In modul
acesta Ioanniţiu căuta, după spusa lui proprie, să restitue paguba şi să stingă vina, pe care-o comisese impăratul
Basilios asupra Bulgarilor la a. 1016, cănd a triumfat
asupra lor; şi daca acel impărat

s'a numit

Bulgaroktonos

(tăietor de Bulgari), regele din parte-i voieşte a se numi Romaoktonos

(taietor

de Romai).

Desnădăjduitul po-

por grecesc, frăngăndu-şi mănile, ridică un ţipet de spaimărimă şi de pocăință la tronul împăratului; Eric,
acudar
ă
inioar
de-o-d
iţilor
nimos cum era, creză resvrăt
ma pocăiţilor Romai,

îi iertă şi-i luâ

sub

scutul

său in

contra crudului lor nimicitor. De şi de-o-cam-dată nu pui cu
ti aduna sub steagul său de căt 400 de cavaler
ă
scutierii şi arcaşii lor, totuşi eşi "n campanie cu aceast

.
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neinsemnată putere şi dete piept Romăno-Bul
garilor, cu

toate

că aceştia,

impreună

cu aliaţii

lor, fără a numă-

ra şi pe pedestri, erau aproape 40,000
de călări. Ei
cuceriseră -dejă Didymotichos, şi *ncepuseră
a urzi intrigi
şi în Adrianopole, sau pentru a face
oragul să se lepede de Latini, sau pentru ca să se predee
prin trădare
lui loanniţiu, în căt; de sar fi intăm
plat acestea, urmă
immediat să amenințe Constantinopolul.
La ştirea aceas-

ta,

confirmată

pe deplin

de cavalerii

remaşi

in

Adrianopole (Orestias), impăratul hotări
să măntue pe cavalerii şi compatrioţii săi, pe cari-i
rănduise in oastea lui
Wranas, şi „Să libereze totodată,
şi remăşiţele oştirii romice, cari se refagiaseră in
tărguşoarele din imprejuTimea, Adrianopolei. Inaintă dar
bărbăteşte asupra acestui oraş, fără a țină in samă
strivitoarea precumpănire
numerică a inamicului şi făr'a socoti
desastrul propriilor sale campanii de odinioară. Ne'nf
răntul curaj , disciplina strictă şi tactica meşteşugoa
să şi superioară a armiei latine

şi intimidară

cu mult mai puțină la număr, descu
rajară

cu toate astea pe romăno-bulgari,
in căt
aceştia nu fură in stare a se
țină în nici o luptă, cila
ori-ce năvălire
dedură dos.

rat isbuti să 'mpingă cetele

Ast-fel viteazul Burie impă-

duşmane pănă

la Crenos şi
Borcas şi să asigure Provincia,
Traciei. Apoi petrecă Agafopolea,
pătrunse pănă la Anchialos,

căşună inamicului
msemnată pagubă, făcă spolii
mari de prizonieri, bani şi
vite, nu suferi nicăiri pierde
ri serioase şi semtoarse
neatins in capitală. *) Armele
latine măntuiră ast-fel o
samă de oraşe avute de ruina,
ce le ameninţa, şi barbarii

*) Nicetas Choniates
, Historia byzantin
a (edit. Bekkeriana) pag.

846—853,
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“năvălitori

trebuiră

adeseori să lase din măni

moasa lor pradă..
purcese

in sudul

sigure fru-

Atunci loanniţiu se'nbărbătă din nou,
ţerii, ce nu

eră apărat

şi'ncepă impre-

surarea marelui şi bogatului oraş Thessaloniki. Intr”o
noapte (a. 1207) il aflară insă in cortul său, străpuns
de-o mănă necunoscută, ne'nsufleţit şi scăldat în săngelesău propriu. Povestea ămbla şi se creză, că marele mucenic Dimitrie, patronul oraşului Thessaloniki, ar fi străpuns cu lancea pe năvălitorul asupra acestui oraş. Nemulţumit c'o moarte de rănd, pricinuită prin boală de
plămăni, de care susțineau mulţi c'ar fi murit acest stă-

pănitor, tradiţia populară spunea, că judecata lui Dumnezeu trecuse asupra lui, măţuărnd de pe faţa pămăntului în mod supranatural pe cel mai nelegiuit dintre
toţi muritorii,

după

părerea

romeilor.

Indealtmintrelea

eră adevărat, că de cănd ţineau oamenii minte, nici un
despot nu adusese asupra impărăţiei Romeilor, rele atăt
de multe şi de apăsătoare, ca omul acesta. Ura generală iscodi pentru el o anume poreclă injositoare; gura
poporului grecesc il chema fără escepţie Skyloioannes
(cânele Ioan), pantru a arătă acea cannibalică lăcomie
de-a, ucide,

cu care

se scăldă

satisfăcut

in săngele Ro-

masilor, cruzime ce se 'nrădăcinase adănc in toată fiinţa
lui atăt prin firea sa iute şi pornită, căt şi prin legăturile şi inrudirea cu selbatecii Cumani. Nemesis ajunse
curând şi pe acest stăpănitor, care “şi injosise tronul,
prefăcăndu-l

cu sângele

în eşafod,

său propriu.

pe care a trebuit

să'l imple apoi

Daca in selbatică

energie eră

“de-o samă cu cei doi fraţi ai lui, Petru şi Asan, in bar-

barie, asprime şi cruzime îi intrec cu mult.
Neaşteptata, schimbare de domnie, aduse la iveală o
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adâncă vrajbă in familia domnitoare.
De la Asau, intemeietorul şi incepătorul dinastiei regal
e, remăsese doi fi,

loan

şi Alexandru,

dintre

cari

cel de 'ntăiu

trebu

ea să
vie la rănd, fiind mai mare de
ani. Scaunul vacant il
răpi cu toate acestea fără dreptate
şi numai de căt w
nepot
de soră a lui Ioanniţiu,

anume

Borilă,

intăturănd
pe loan Asan, copil incă, fără
sprijin, dar moștenitorcu

drept

esclusiv Ja tron,

pe care

cumpătareţul

şi crescător ştih să'1 ascunză atăt

său dascăl

de bine, incăt nu!

pută află nimeni, pănă ce,
spre deplină măntuire, fugi
cu el dincolo de Dunăre, în
ţara Camanilor. Inainte de-a
deveni scaunul vacant, Boril
ă, pentru a 'şi intări dreptul său de pretendent, incheiase
în contra canoanelor biseziceşti o căsătorie-incest,
cu o Cumană, ce-i eră" mătuşă dreaptă,

şi opuse directului

drept, de moştenire al
fiului, dreptul stu duplu de
inrudire. *) Mare piatră căzi în ori-ce caz de pe inimele
Grecilor şi Latinilor, când
se săvtrşi din viaţă un
duşman atăţ de resolut,
puternic şi crud,
După multe biruinţi,

prudentul impărat Enrie, inche
iă
cu Borilă o pace admisibi
lă , apoi ştia să *ndup
lece la o
liniştită invoială şi pe
'Theodoros Laskaris, princ
ipele grec
al Niceei, in căț impă
ratul se bucurâ
pentru cătă-va
Vreme de-o linişte relativă,
intreruptă de mai multe
ori
prin luptele, la cari eră
silit, cu certareţul şi nesta
tornicul Mihail Comnen,
despot al Epirului, o
linişte care
fa turburată din
nou după scurte răsti
mpuri
.
Intre acestea, Ioan Asan
, ce scăpase cu fuga
pe malul
*) Ephraemius Monachus,

Imperatores e Patriarch
(edit. Bonna 1840,
byzantini
pag. 316.) Georgii
Acropolita Annales,
ne 1836, pag.
Bon23 şi 26.
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stâne al Dunării,
pănă ce "n urmă
mai multă vreme
caste de simbriaşi

pribegi şi mai in adăncul străinătăţii,
se ţină ascuns in Rusia, unde petreci
pănă la vrăstnicie. Acolo-'şi tocmi o
ruşi, i se puse'n frunte; şi ceri indă-

răt tronul tătinesău.

Refuzăndu-i-se, declară

răsboiu lui

Borilă, i bate la larg, şi ocupă cea mai mare parte a
țării. Vemăreşte pe uzurpator, pănă ce acesta se retrage inderătul tarilor ziduri ale capitalei Tărnova, şi'] asediază acolo şapte

ani deplini.

Partizanilor

şi sprijinito-

rilor lui Borilă li"i lehamete in fine, se leapădă de el şi
trec cu toţii in partea lui Ioan Asan. Borilă, părăsit şi
trădat, cată să scape cu fuga, dar cade in măna birui-

torului, care porunceşie să'i scoaţă ochii. In acest chip
loan Asan ajunse domm peste tot regatul romăno-bulgar.
Sub

domnia

de acuma

a lui loan

Asan,

teritoriul său

se spori prin cucerire , pentru cătă-va vreme, cu Macedonia
şi o partea Traciei, iar regatul se”ntări invederatşi jucă in
incurcăturile latino-bizantine un rol cu atăt mai insemnat, cu căt impărăţia

frăncească

din

Constantinopol scă-

deă mai mult; în virtute şi putere de rezistenţă, lunecănd mereu şi repede spre peire. După moartea impăratului Enrie, celui plin de ințelepeiune şi putere, (1216),
urmaşul stu Petru de Courtenay, intrănd pe teritoriul
despotului din Epir, Theodoros Comnenos ; ineăpuse din

nebigare de samă in mănile acestuia ea prisonier , din
cari nu pută scăpa prin nici-o mijlocire diplomatică , cj

numai prin moarte (1219).

Impărăţia treci la Robert,

fratele mai mic a lui Petru, om slab, nedestoinic, lipsit
de putere,

căruia

cu toate aceste

păreau

ai

zimbi

de la

Niincepat pacea şi liniştea, căci cumintele impărat al
“]
şi
lui
ceii, "Theodoros Laskaris, se căsătorise cu soră

Stăbicinnea
împărăției latine şi primejdia
din partea regatului romăno-bulgar,

logodise cu fiică-sa. Dar Theo
doros Laskaris se săvărşi
curând din viaţă, şi atunci peri
ori-ce perspectivă de pace, căci ginerile şi urmaşul seu,
Ioannes Vatatzes, urmâ
un sistem nou politic, făcând
abstracţie de la incuserirea cu impăratul Robert. Num
ai duşmania isbucnită in
intervalul acesta, intre cei.
doi impăraţi greceşti Vatatzes din Nicea şi Theodor din
Epir, scuti şovăitorul tron
din Constantinopol de un imed
iat. atac din partea celui
dintăiu monarch, care eră
ambițios, cunoscător intru ale
resboiului, şi
păndea

cu lăcomie

un

pretext

de luptă.
Preste tot vorbind, raportul
intre Epir şi Nicea, devenea mai tot complicat şi
mai problematic, ruptura neapărată. Despotul din Epir,
Mihail Comnen, numit şi Angelos, avea trei fraţi, Constant
in, Theodor şi Manoil, dinte care numai cel mijlociu
era priceput intru ale resboiului, şi destoinic a domn
i, calităţi, ce şi le căşt
igase
in serviciul şi după mode
lul impăratului 'Theodoros
Laskaris din Niceea, După rug
ămintea lui Mihail, acest
imperat ingădui lui Theodor
Comnen atăt intoarcerea
in
Epir, căt şi urmarea pe
tron după moartea lui
Mihail,
cu obligaţiunea insă

Alianţa, apoi
ostilitatea intre
Toan Asan şi
impăratul
Theodor Qom.nen.

de-a păstra şi intări cu
jurămănt,
de vasalitate a] țării cu
impă
răţi
a
grec
ească,
Ajuns la putere Theodoro
s Comnen
raportul

uită curână jurimăntul şi atărnarea sa vasa
litică, se bizuia tot
mai sus, şi
intindea măna după
cele maj nalte semne
ale
puterii pămăntene.
După săvărşirea din
viață a lui Theodoros
Laskaris
(1222), "i-a fost dat
se aibă un urmaş vred
nic în per-
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lui Andronic Paleolog.
acest domnitor

Curând după

ce stăth in scaun,

avi noroc in resboiu,

isbutind a ocupa și

ținea cătă-va vreme in puterea sa, oraşul Adrianopol, care”i ceruse

ajutor în contra Latinilor.

Dar

avă un rival

periculos pentru fronul bizantin în noul despot din Epir,
Theodor Comnen, care răpi la sine Thessalia, Dalmamaţia, Macedonia, mare parte a Bulgariei şi Traciei, şi
incorporâ cu teritoriul seu oraşul Adrianopole, după ce
alungase garnizoana pusă de Vatatzes. Acest; despot indrăzneţ, se cutezase până sub zidurile Constantinopolei,
şi fiind că spre acest sfărşit se aliase cu Bulgaro-Ro-

mănii, spaima şi iresoluţiunea
curi guvernamentale

ale

domneau in inaltele cer-

Latinilor, ingrămădiţi

din toate

părţile. Rivalitatea dintre cei doi pretendenți greceşti
pentru tronul Bizanțului mântui de-o cam-dată scaunul
latin, iar pe de altă parte,

despotul

din Epir avea ne-

voie de oare care sporire a puterilor sale, ca să poată
isbuti în planurile sale ambiţioase.
Theodor Comnen, indrăzneţ de felul lui, incurajat prin
succes, abea smulsese de la Latini, Romei şi BulgaroRomăni ţări intinse şi abia 'şi aşezase scaunul în Thessalonic şi din dată il cuprinse aviditatea după coroana
impărătească,

Se imbrăcâ

în mantie

de purpură,

incălță

sandale roşii ca para focului şi ceră de la metropolitul
din 'Thessalonic, Constantin Mezopotamita, să'] incoroneze
de impărat în mod solemn. Principele bisericesc, cumpătară cum eră, opuse acestei cereri indoelile sale canonice, spuind că nu e competent şi că alt-fel s'a urmat
obiceiul, de vreme ce o asemenea funcţiune, numai patriarchiul din Constantinopol singur are dreptul esclusiv

de-a o implini, din care cauză mitropolitul trebui să su-
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fere persecuţiuni nenumărate şi
'n sfărşit fă condamnat
la exil. “Mult mai moale se arăt
ă Dimitrie, archiepiscopul
Bulgariei,

care

săvărşi

actul

incoronării

despotului
Theodor pe baza poziţiei sale
autonome şi neresponsabile,
işi atribui el ănsuşi competen
ţa de-a unge impărat pe

ori-cine va, Yoi, ori unde,
şi ori cănd îi va plăcea.
De
atunci, duşmănia intre
impăratul 'Fheodor şi impă
ratu
l
loa Vatatzes ca rivali, cres
c vederaţ. E drept că Ioan
Vatatzes

trata şi considera pe 'Theodor
că pe cel mai de
aproape după el in rang
Şi demnitate, il lăsă să facă
şi
să orănduiască ori-ce ar
fi voit pe teritoriul seu
propriu şi nu i se puse impr
otivă nici într'o altă privi
nță,
dar tocmai acomodarea,
această a lui Vatatzes
aţiţa
cu
de prisos şi provosa mai
mult lăcomia lui Theodor.
*
In vederea insemnatului spor
de teritorii şi a vecină-

tăţii cu regatul bulgar,
impăratul

“Theodor Comnen (numit şi Angelos) incheiâ
alianţă cu regele Bulgariei,
loan
Asan, intrând şi în legă
turi de inrudiră cu el,
adecă
dând pe Maria, fiica nele
gitimă, lui Asan, de
soţie propriului frate, Manoil
Comnen. Dar această
alian
ță nu
putea să ţie multă Vrem
e, căci era, incheiată
de o parte
de interes egoistie şi cu
rezervaţiuni mentale,
pentru că
'Pheodor Comnen, indrăzneţ
de felul lui şi din lăcomie
de
a domni, dispus de-a usur
pa dreptul altuia, nu
prea, eră
gingaş in jurămintele
şi indatoririle sale conv
enite, ci
obicinuia a le svărli Pur
şi simplu in vănţ după
interese şi trebuinţe intă

mplătoare. Dar urmarea
inprotivă
la tratate şi alianţe aduce
mai tot-d'a-una desbinare
tre
inaliaţi; ceea ce se intă
mplă şi acuma,

Theodor

Com*) Georgii Acropolitae
Ephraemii Monachi hist Annales. Bonne 1836, pag. 27, 35, 36.
oria in versibus Bonne
1840, pag. 309—311.
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nen, lacom

de ţeri, tocmi

o oaste

numeroasă

de

Romei

si Latini, şi declară resboiu Romăno-Bulgarilor. Ocolind
Adrianopolul, apucâ in susul riului Hebrus (acum Marița),
şi ardea după o ciocnire in care spera, că Bulgarii vor
trebui să fugă,

de nu inaintea

Romeilor,

de sigur insă

inaintea despărțămăntului iatin al oştirii sale. Ioan Asan
insă puse temeiu pe buna sa dreptate, pe făţişul sperjuriu şi pe călearea de alianţă a contrariului său, pe

tăria propriei sale oştiri, sporită cu abea o mie de
Cumani, şi merse plin de incredere in luptă, atărnănă
sus de steag hrisovul de jurământ al lui Theodor şi
lăsăndu-l să fluture. Cele două oştiri se intălniră aproape
de riul Hebrus, in locul Clocoteniţa. Ioan Asan bate
cumplit

pe protivnicul

său

'Theodor,

îi imprăştie

oștirea,

îl prinde pre el, parte a trupelor sale, multe rude şi pe
partizanii cei mai de samă, şi ia pradă tot ce se găseşte
în tabăra inamicului. Fie din iubire de oameni, fie din
inţelepciune politică, destul că biruitoriul dărui deplină
libertate holotei prizonierilor, mai cu samă ostaşilor proşti
şi cetelor de mercenari momite din toate părţile, dăndu-le drumul să se intoarcă nesupăraţi in oraşele şi
tărgurile lor respective. Prin aceasta el căştigă incre-

derea
implini

şi iubirea
uşor

Romailor

şi fără

in

impotrivire

aşa

grad,

dorinţa

în căt pută
de a-şi intinde

teritoriul. Intru adevăr ori-unde se arăta, găsea o pOpUlaţie liniştită care se pleca sub jugul lui fără a 0 sili.
In acest chip se supuse ăntaiu Adrianopolul, apoi Didymotichos, intregul ţinut; Boleron, oraşele Serrae, Pelagonia şi Prilapos cu ţinuturile intregi, apoi oraşele
Prespa, Deabolis, Achrida şi Albania întreagă ; Vlachia
mare, care cuprindea partea muntoasă a 'Tesaliei, nu

11,006

7
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opuse nici o resistenţă la intrarea lui,
şi ast-fel Ioan
Asan luâ in putere-i regiunea Elbanon şi
intră pustiind
in provinţia Iliria. După ce indeplini
insă în cea mai
mare parte cuceririle pe cari le avuse
de Scop, şi regu-

lase stările

de lucruri

după

propria

sa, socotință,

prin-

cipele Romăno-Bulgar se intoarse in
patria sa, lăsând
unele locuri intărițe in mănile şi
sub administrarea
Romzilor, păstrănă insă pe cele mai
multe in mănile sale

proprii,

inzestrăndu-le

comandanţi
Dar”

buni şi cu

cea

mai

cu

garnizoane

in

stringători de dare.

deajuns,

glorioasă

cucerire

a regelui

intre Romai

şi între

cele-l

cu

BulgaroRomin, era, reputaţia lui gener
ală, de principe nobil,
drept şi iubitor de oameni, căci
departe de-a avea cruzimea şi asprimea celor ce 1
precedase in domnie, desbrăcăndu-se de innăscuta barba
rie a, naţiei sale, cruța
viaţa, omenească in poporul
său propriu şi nu se mănji
nici cu sănge romaie; apoi
în genere lucra cu atita
circumspecţiune, dreptate şi
blăndeţă in căţ se bucură
de o deosebită venerare şi iubire
nu numai intre Romăno-

Bulgari,

ci şi

-alte popoare
invecinate. EI remase credin
cios spiritului său de blăndeţă obicinuită chiar faţă cu
'Theodor Comnen, protivnicul
prins, care, de
Şi

trebuea

neapărat

ţinut in
şi sub pază, fiind prime; dios
statului, totuşi
de multe inlesniri şi indulciri
ale traiului, fă
onori şi distincţiuni deoseb
ite, şi duse multă
viaţă supor

inchisoare

se bucură
tratat cu
vreme 0

tabilă, Dar cănd incorigibilu
l şi nemulţămi“Theodor uneltă, din locul său
de
exil, intrigi în
patria sa şi planuri
pentru
torul

restaurarea sa , Ioan
Asan,
silit să fie aspru descoperin
d aceasta, porunci
să']
orbeas
că,
0 pedeapsă

şi o măsură de Precauţiune
foarte obicinuită
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in impărăţia

bizantină

in contra pretendenţilor la tron

şi a regenţilor resturnaţi. Fratele lui Teodor, Manoil
Comnen, bărbatul Mariei, fiicei nelegitime a, regelui bulgar,
uzurpă orașul "Tesalonic, ocupâ căte-va provincii apusene,
îşi puse tiţlul de impărat şi despot arogăndu-și ast-fel
din propria lui putere, neatărnarea deplină şi rangul de
impărat, lucruri pe care căuta să le dovedească mai cu

samă, prin intrebuințarea de scrisoare roşie in hrisoavele
sale. Dar' şi pe acest regent, loan Asan îl cruță cu
marinimie, poate pentru că îi era rudă şi'] credea mai
puţin periculos, drept care îi arătă iubirea de pace şi
moderaţiune, nu'l impresurâ cu resboiu, nici nu'l supărâ
in teritoriul stu în vr'un chip oare-care. *)
Impăratul Vatatzes, inţelept ca om de stat şi versat
în expediente, contra căruia impăratul latin loan de

Brienne intreprinsese şi săvărgise un atac de puţin folos
in Asia, neavănd puteri proprii, cari să poată rivaliză
cu ale inamicului, şi nici condiţiile prealabile ale unei
acţiuni cu efect, ştii să compenseze lipsele sale, legănd
interesul familiei cu acela al statului. De la soţia sa
Irina, fiica impăratului Theodor Laskaris, — Vataizes
avea un fiu, care primi in onoarea bunului stu, asemenea numele : Theodor Laskaris, şi era pe atuncea in

vrăstă de un-spre-zece ani. lar” loan Asan, regele
Romino-Bulgar, avea o fetiţă anume Ileana de nouă
ani

din

căsătoria

Andreiu IL.
*) Georgii

lui

Vatatzes

cu

Maria,

fiica regelui maghiar

răndui o anume

Acropolite Annales.

Bonn

1836

solie cătră Asan
(Recogn. Im. Bek-

in verker.), pag. 44, 45 şi 47. — Euphramii Monachi historia
Gregore
i
Necephor
—
827.
la
pănă
824
pag.
1840,
sibus. Bonn
historia byzantina.

Bonne

1829. Tom.

I, pag. 28.

*

Legături
de familie şi
politice intre
Ioan Asan
i Ioan Ducas
Vatatzea.
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cu propunerea ca să'şi căsătorească
copiii, şi să incheie
preste aceasta, 0 alianţă politică
ofensivă şi defensivă,
loan Asan primi solia cu multă
părere de bine, convine
asupra stip
ulaţiunilor

reşte invoiala convenită

depune

el de o parte,

Pentru

indeplinirea

stăpănitorii

hotărăsc,

speciale

ale

tractatului,

şi intă-

cu jurămănt solemn, pe care
1]

solii in numele lui Vatatzes
de alta.

acestei

indoite legături, amândoi

ca să se intălnească.

Vatatzes pur=
cede pentru acest, Scop din
Niceea, ocupă Lampsacus, tre„fe cu o parte ao ştirii Eles
pontul, incunjură Kalliupolis,

oraş apărat de veneţiani,
îi a4 asalt şi”] ia in puţină
după ce a întrebuințat
cu energie mari maşine
de asediu, In oraşul Kalliu
polis, cucerit în acest chip
,
Vatatzes primeşte curănd
după asta pe Ioan Asan, ce
sosi
cu soția şi fiic
vreme,

doi domnitorii

a sa acolo, şi la această
întălnire amindes
bat,

lămurese

şi intărese verbal legă
mentul de familie şi de stat
, ce se convenise deja.
Pe

cănd Ioan Asan Temase
pe țărmul european în
imprejurimele oraşului Kalliupol
is, soţia sa Maria, şi
fiica Elena
trecură cu suit
la Lampsacus,

triarchul

a impăratului
unde

Germanus

se afla

cunună

Vatatzes pe ţărmul asiatic

impărăteasa

Irina, Aicea pa-

solemn vlăstarii logo
diţi ai
acelor două dinastii, pe
Theodor Laskaris cu Blen
a, Me-

Părătesc şi prin

hotărirea, sinodului, de
neatărnat de ori
ce instanţă bisericească
Superioară şi în drept
tot-odată

191
de-a purta

titlul de patriarch.

După

săvărgirea, festivi-

tăţii nunţii, impărăteasa Irina merse eu fiul şi cu norăsa spre resărit,

pe cănd

soţia lui Asan

menea la ohicinuita ei reşedinţă.

se "'ntoarse ase-

Ioan Asan şi Vatatzes

se puseră in fruntea oştenilor, ce aduseseră cu sine, peîzecură țărmul apusan, supus latinilor, luară bogate prăzi
şi prefăcură intreaga regiune in proverbialul pustiu cu-

man (5xv9v 2omuiav. *) Conform alianţei lor juruite,
impărţiră intre ei, pacinic şi după un program, oraşele
şi ţinuturile cucerite. Impăratului Vatatzes i se cuveniră
oraşele Kalliupolis, Madyia şi toată peninsula care intră
in mare in forma unei limbi de pământ, apoi locul in-

tărit Kissos şi regiunea pănă la Marița, in fine muntele
Gano cu o mică cetăţuie; iar loan Asan primi toată ţara răpită de la inamic, care se intinde la nord peste regiunea citată pănă acum. Amăndoi principii işi intinseră

pustiitoarele escursiuni pănă sub zidurile Constantinopolei, grămădiră rău pe latini şi băgară mare spaimă in
ei. Cănd iarna, apropiindu-se, îi sili să se liniştească,
amăndoi aliaţii puseră la cale măsurile lor pentru campania din anul viitor şi se intoarseră fie-care la obicinuitul scaun de reşedinţă, Yatatzes la Niceea, Asan la

Tărnova. **)
După moartea lui Robert

luară guvernul Balduin II,

al treilea fiu nevrăsnic încă a lui Petru şi ca reprezeutan, de sine stătător al acestuia, loan de Brienne, exde şi de
Tege de Ierusalim, om viteaz şi în plină putere
Sciţi.
*) Istoricii bizantini numesc pe Cumani adesea
52—56. Eupag.
1736,
Bonne
Annales,
itae
Acropol
**) Qeorgii
1840, pag.
Bonn
.
versibus
in
na
phremii Monachi historia byzanti

328—330.
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opi-zeci de ani (1228); totuşi insă
ei nu putu

ră inspira impărăţiei istovite o nouă
suflare de viaţă. loan de
Brienne, escelenţ ostaş in de-a
ltmintrelea, nu era om de
stat prevăzăt
or,

călcă

fără

intreprinse

de nevoie

o campanie

pacea cu statul

in Asia mică şi

grecesc al Niczii.

Acest act dăda impăratului: Vata
tzes, primejdiosului ina0 ocazie

Mic,

practic,

alianţa

dorită , pentru a pune
ofensivă

al bulgarilor, Ioan Asan,

dintre

Cu e

in lucrare in mod

el şi regele romănilor şi

de oameni şi o flotă de tre putere de o sută de mii
i-sute de catarge, amindoi
aliaţii porniră asupra Con
stantinopolei, luară Kallipol
is
trecând pe sub sabie pre
locuitori, impresurară
capitala
despre uscat şi. despre mar
e, şi o indesuiră cu atăt
mai
Tău, cu căt intreaga,

ostăşime de luptă a
latinilor se
la abea o sută şease-zec
i de cavaleri proprii,
şi la o neconsiderabilă gră
măgioară de scutieri şi
arcași.
Capitala era dejă in
pericolul imminenţ de
a cădea necondiţionat, cănd estrao
rdinara vitejie a impăra
tului Ioan
de Brienne dete lucrului
altă faţă. Acest erou
făcă o
eşire puteraică cu ceat
a sa de cavaleri in
contra asediatorilor, arunc, clai
e
mărginea

peste

grămadă

oștirea lor compusă

de zidurile cetăţii, Inarş
dou

ă-zeci şi cinci dintre
le traseră cu bucurie
ele şi
in portul Constantinop
olei. Ast-fel
cetatea şi împărăţia
scăpară de-o camdată,
dar Vatatzes
şi Asan renoiră

ră

in anul

următor

(1236) atacul asupe care iar il inc
onjurară cu asestrins

oraşului impărătesc,

diu. loan de Brienn
e
ese pănă atunci
aliaţii săi, ţină
pe vasalii şi
bărbătegte calea,
inamicilor aliaţi;
căş-
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tigâ o hotăritoare

biruinţă,

în acest

şi zădărnici

chip al

doilea asediu al rezidenţei sale.
uutars și
| Cu toată inlăturarea momentană a primejdiei latinii erau
Tati Acea
pa
era
lor
trufia
iar
rea,
în genere reduşi la o stare foarte
Vutatzoa.
redoi
celor
a
adănc umilită prin legătura de familie
genţi, ce le steteau duşmăneşte in protivă. Pe lingă asta UE Lal Tau
rulus
se mai adaose şi răul că bătrănul, însă vigurosul imviaţă

părat, loan de Brienne, se sevărşi din

după o scurtă

domnie, lăsănă in urmă împărăţia pe mănile ginerelui
seu Balduin II, om slab şi nevoiaş (1237). In asemenea
împrejurări,

ştiu să intindă

Vatatzes

in mod

considera-

bil teritoriul statului seu şi să căştige de la amici şi
inamici, un respect; care creştea mereu. Pe cănd Balduin
II cutreier& patru ani de-a răndul ca un cerşitor incoronat întreaga Europă, căutănd ajutor, şi se intoarse apoi
fără nici o ispravă

la Bosphor,

Vatatzes

gonise succesiv

Compe Bulgari dintu?o parte a Traciei, silise pe Manoil
să deziste

de la titlul de impt-

men, despotul

Epirului,

gar în lineşte,

in căt se căia de pe acuma

din Epir
rat şi impusese epigonilor dinastiei Comnenilor
Niceea.
din
imyărătesc
tronul
omagiul de fidelitate cătră
romăno-bulregele
pe
nici
Dar laurii aliatului nu lăsau

de alianţa sa

şi se temea
cu Vatatzes; căci presimţea cu drept, cuvânt
elănsuşi
ce
vreme
de reinceputul avănt al romeilor, de
imsupus
odinioară
stăpănea preste un popor, ce fusese
in=
părăţiei romeice.

loan

Asan

hotări

deci să denunțe

căută numai modoitul tratat de stat şi de familie, şi
mai bun pentru esedul cel mai potrivit şi timpul cel
cutarea hotărirei sale.
Elena cn “Theodor LasPe cănd căsătoria fiicei sale
vr&skaris nici se implini,

nici avi

rezultate

din

cauza
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tei prea tinere a amăndoror
părţilor, cari stăteau aproa-

pe in anii

copilăriei,

părechea

dinţată pentru cautare,

părăteasa

Irina din Niceea,

nevrăstnică

remase

supraveghere şi creştere
sub mânile

incre-

la im

ei de mumă ingrijitoare şi duioasă. In aces
t interval Ioan Asan manifest
ă
intr'adins o deosebită iubi
re pentru copila sa, pent
ru
a
masca

adevărata sa intenţie.

Deci mers

e la Adrianopole
şi trimise părechii impărăte
şti o solie cu cererea, că
find
el cu soţia sa atăţ de
aproape, să i se ingădue
măngăerea de-a vedea in persoa
nă pe fiica sa mărițată
Elena
şi de-a o

desmerda părinteşte;
curănd după asta el o
va
retrimite la bărbaţul seu
şi la impărăteştii socrii.
De
aceştia pătrunseră,
şi
intenţia

lui

cătura sa, lăsară totuşi
pe fiica

Sul, spuindu'i

„Elena şi ar

insă

Asan

să socotească,

incerca

s'0 dispartă,

şi observară apu-

sa să meargă la dăn„Că

dacă ar reţinea pe

de soţul ei, va avea

„tor, care nu uit

ă a pedepsi pe stăpăn
itorii, ce *şi uită
„jurămintele şi calcă
tratatele.« Cu ţoate
acestea Ioan
Asan, după ce'şi luâ în
Pri

ei intreagă,

mire fata, trimise indăre
t suita

se puse pe cale spr
e

casă, ocolind Balcan
luâ direcţiunea spre
ii,
Tărnova, iar pe dr
um nu puti să
nu reprime cu mus
trări simţitoare
şi cu redresări pe
princesa Elena, care
se măhnea şi se căi
na pentru desDărţirea de bărbaţ
Şi soacră, poruncind
u'i
tească şi să aibă
să se linişrăbdare.
Ast-fe] rupse de atu
coace scurt, şi cop
nci in
rinzător toate rel
aţiile de politică
milie cu curtea gre
şi facească din Niceea,
, simțindu-se mult
mai apt pentru Voc
aţiunea de-a deveni
un protivuic hotărit şi un inamic
făţiş al acelei cur
ţi.
Poziţia Provin
ciilor

romaice

din

partea

europeană

a

—
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mpărăției,

era

aceea nespus

pe vremea

indoielnică.

Ameninţate de latini
gari pe de alta, se mai adăoga
darea ca din. senin cu crudul şi
manilor, Aceştia trebuiră să fugă

golilor, care veneau

de grea şi de

pe de-o parte, de bulpe lăngă acestea inunbarbarul popor al Cude'naintea vijăliei mon-

cu o uriaşă precumpănire

de număr

şi de putere, părăsiră.cu familii şi casnici aşezările lor
de pe malul stâng al Dunării, trecură pe malul drept al

viului pe burâvje bine combinate, pătrunseră prin ţara
mărginașă a Bulgariei, şi se aşezară în Macedonia pe
roditoarele şesuri de lăngă Hebrus şi în partea de jos a
țării, unde acest riu, hrănit de multele ape ce se varsă
în el, primeşte

riţa.

numele,

schimbat

de gura

poporului, Ma-

Pustiire şi pradă, robire şi măcel insemnau dru-

premul s&lbaticei invaziuni, iar pe pieţele mai mari,
se
Kalliupolis
şi
Vizia
Didymotichos,
şi
cum Adrianopol

licitau public prizonierii Cumanilor, deveniți selari.
Folosindu-se de poziţia critică şi brănind necontenita
lor ură contra grecilor,

latinii hotăriră să se resbune asu-

pra impăratului loan Vatatzes pentru campania de cucerire şi pradă, ce-o întreprinsese pe teritoriul lor îmipre-

mai sus. Spre
ună cu Asan, şi despre care am vorbit
Asan şi incheie
acest scop, ci se impacă mai ăntăiu cu
apoi îl căştigă
cu el un tratat de pace in toată forma;

doaliat; în resboiu şi isbutesc a căpăta de la Cumanii

ritori de luptă, nomadizănă risipiţi prin ţară, şi petrec&nd ca venituri

sălbatice,

o considerabilă

oaste ausiliară,

imputerniciţi
pusă pe cămpul de resboiu. Bine inarmaţi,
campania
incep
latinii
prin ajutorul bulgar şi cuman,
percontra

lui Vatatzes,

la care

ia parte

şi Asan

in

ăntăiu contra cesoană. Agresiunea se incepe intăiu şi
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tăţii Tzurulos, asaltată cu
vehemenţă,

statornicie

de către

impresurării
sorilor aliaţi
pilduită, intro
se cutremura

viteaza, garnizoană,

dar şi ținută cu
Modul

energie

al
şi strivitoarea, Covărşire
numerică a agrepuseră pe impresuraţi, cu
toată vitejia nestare foarte grea, Vatatzes
ştiind aceasta,
găndind la căderea verisimi
lă a cetăţii, de

a căria posesiune atărna

siguranţa

cucerirelor sale din
apus; dar pe de altă part
e privea cu părere de
bine ingrămădirea duşmanilor
sei in apus, pentru că
in chipul
acesta, îi remăneau măn
ele cu toţul libere in
resăritul
cu mult mai important
pentru planurile şi scop
uril
e sale,
Se puse dar pe tempor
izare, pentru a oste
ni
pe
inamic
prin un lung asediu şi a tem
pi incet ascuţimea alacului
seu.

In

mijlocul asaltului neconten
it a cetăţii Tzurulos, il găseşte ca
un trăsnet pe Asan
ştirea, că se săYărgise
din viaţă soţia sa
si

şi episcopul

'Tărnovei

Trăsplătitoare

a lui Dumnezeu

că

işi dăduseră

tot-odată

copilaşul seu

cea din urmă, răsu-

, pentru că jurase
şi despărţise fără cal
strămb
e pe doi soţi, inspăi
măntat de aceasta,
ridică numai de că
asediul, dă foc maşine
berbecilor pe care
lor-praştii,
i intrebuinţase, şi
apucă repede drumul spre 'Tărnova,
Latinii, avizaţi la
ei ănşii, deci insuficienţi, se văg as
emenea siliţi să ins
rerupă asediul, plearulos de cingătoare
a ce-o incunjuras
e. Asan sdrobit
căinţă, şi convertind
de
u-se la alt

e Sănduri, trimise
cătră Vatatzes, acuz
o solie
ăndu-se pe sine &ns
uşi cu vina intreagă, şi rugănd
cu umilinţă să

se declară

Sese.

Sata

*i ierte greşala com
isă,

a restabili indoit
ele

legături ce le rup
Atăt Vatatzes, că
şi soţia sa Irina
primesc bine
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solia, reinoiesc legătura de familie şi cea politică, incuviinţează reinoirea prin jurământ şi cer inderăt pe nora

lor Blena. Ea se şi duce intr'adevăr la curtea impărătească din Nicea, iar pacea şi amiciţia intre romei şi
bulgari se restabilesc.
Reimpăcarea lui Asan n'a fost de cât pe din afară,
nu insă adinc

în lăuntrul

fundul inimei

sale

mai

romilor şi o neinvinsă

lui,

nici fără

de escepţie;

in

păstră oare-care gelosie contra
deci nu se ţină de

neincredere;

tratatele juruite, cu o conştiinţă atăt de mare, în căt,
să nu-şi permită de a devia dela ele pentru mic căştig,
pri abateri pospăite diplomaticeşte; de ochii lumei insă, -

ţia şi
şi în aparență, el cultivă cu tot dinadinsul amici lor
legătura,

punea

şi se

interesele

cu zel pentru

amici

ea cănd Balşi aliaţilor săi. In acest chip lucrâ şi atunc
duin

IL sa

peste Ungaria

fost

să

silind

din

aducă

nate
insema
, re
şi Dună

Europa

apusană,

trupe auxiliare în

ă. Cu toată alianţa
impărăţia sa, cumplit de cutremurat
că, Asan ingădui
sa cu Vatalzes şi cu impărăţia romei

prin teritoriul său, pretrupelor auxiliare latine irecerea
ar fi fost siluit prin
ora
textănd, că la invaziunea acest
acest; chip, mai
ţi
neinvinsa lor putere. Latinii intări în
la Cumaui, smulseră
căpătând şi numeroase ajutoare de
Tzurulos, şi infrânseră
din mănele lui Vatatzes cetatea
şi comandată de armeanul
greu flota sa creată din nou,

Isfr6.

fă de esperienţă,

Impăratul

Ioan

Vataizes din

dată alt ce-va, de căt
parte-i, nu pută să ia de-0-6'amin Asia. Cei
Dakibyza

şi mica

cetate

Nikitiatis

steteau ast-fel faţă-"n
doi vivali loan Asan şi Vatatzes
dar” in lăuntrul lor
față aliaţi şi înrudiţi in aparenţă,
mente miste,

oraşul

nu

tocmai

simpatici

unul

altuia,

cu senti
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ear”

gelosia

şi lanţul

care-i

imparţeala

stăpănea,

unul

impărăţiei bizantine era

de altul

şi piedeca reciprocă

ţiindu-i despărțiți

de o altă, ca un

măr al discordiei. *)

Intervenirea

Pee conta”
romăno-bulgacai ouă de
"iune între ci.

aeratie

pentru

care-i lega

Papa

nici

la 0 luptă,
latine, ci
autorităţii
jiţaţea sf.

teritoriul
succes.

putea,

nici

voea, să privească

Ş
cu nepesare

de care atărna nu numai căde
rea impărăţiei
şi alungarea dogmei romane,
desrădăcinarea
scaunului “papal in răsărit, ba chiar
accesibimormânt, ce nu se putea ajun
ge de căt peste
biza

nţin,

deci

putinţa

Indată după cea

unor

cruciate cu bun

de'ntăiu impresurare neisbutită

a Constantinopolei din anul
1235, Papa Grigorie IX
provocă pe regele maghiar
Bela IV alerge in ajutorul
impărăţiei latine

de lângă Bosfor, contra căria
grecii din
şi romăno-bulgarii se preg
ăteau din nou la o săngeroasă navală, Biruinţa grec
ilor ar insemna, în genere
un desastru public, de vrem
e ce ei au 0 ură mult
mal
aprinsă în contra latinilor
de căt contra păgănilor chiar,
Pentru
Asia

ajutorul militar, pre care
mai cu folos şi mai
repede îl poate da Ungaria,
îl agteaptă pe rege o bogată
răsplătire in ceriuri

du-se

cu

aceasta,

lui Dumnezeu,

şi pe Pământ,

va

primi

Du

ci şi absoluţiunea

ear' Bela IV invoin-

numai

bine-cuvântarea

de păcate din partea

Papei, care se dă tuturor acel
ora, ce vor lua parte în
campanie şi are acela

această
dată

Din

cruciaților

fericire,

ce merg

și efect ca şi absoluţiunea
,

la sf. mormânt. **)

latinii Du

âvuseră

*) Gregorii Acropo
lita Annales,
”*)

nevoie de ajutorul

Bonn 1836, pag.
Epistola P. p. Gregor
56—65.
ii IX Bela ÎV regi
dd” Viterbii, XVII Kal
Hungaria seripta,
endas Januarii (15 Dec
Monumenta histor
embris) 1235. Theine
ica
r
Huugarie,

Tom.

1, pag.

140.
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unguresc

pentru

a respinge

cu

succes

noua

năvălire

a

aliaţilor şi a conjura furtuna momentană. Afară de asta,
a mai fost o favorabilă dispoziţie a sorții pentru impărăţia latină, că Vatatzes neprivind cu ochi buni cucerirea
Traciei de cătră romăno-bulgari, incăpă intr'o ceartă
vehementă
cu loan Asan, a căreia urmare a fost, că

acest din urmă, precum
cu latinii contra

-am spus deja mai sus, se aliâ

lui Yatatzes,

prefăcăndu-se

din aliat in

dușman fățiș. Cu căt mai invederată eşea la iveală
intenţia lăi Vatatzes, de a-şi apropria toate țările bizantine din Europa, cu atăt mai simţitoare era ameninţarea
pentru regatul romăno-bulgar în interesele şi'n condiţiile
sale de existenţă, cu atăt mai grabnică era necesitatea
arestui regat de-a se răzima de puterile apusene ale

Europei pentru a găsi mijloace de mântuire.

A reprimi

uniunea era pentru regele romăn o ocazie bună, ce i se
prezenta, pentru a recăştiga favoarea scaunului papal,
şi prin acesta, favoarea potentaţilor din apus, pe când

Papa

pe de altă parte,

putea spera, că prin supunerea

bisericească a unui stat, neconsolidat ăncă, dar” totu-şi
era
puternic, şi aspirind cu vigoarea finereţei, precum
de
căştigâ
ar
el
in vremea aceea statul romăno-bulgar,

sigur o respăndire

însemnată a supremaţiei

sale spiri-

Orient.

tuale, ba chiar a 'nriuririi sale politice m
e Corespondenţa
Stimulul pentru aceasta porni de la Asan ; şi tot e pati cu Asan,

la el porni
in anul

re'nceperea

1237,

regele

şi trimiterea
bunelor relaţiuni cu Roma, CăCi unei
legaţiuni

adresă

Papei

Grigorie

IX o scri-

credincioasă,
soare plină de zel creştinesc şi de sumisiune
u regularea
pentr
şi
ine,
bizant
ear” în privirea impărăţiei
sa proprie,
ţara
din
altora
raporturilor biserice şti şi a
spect,
circum
papal
at
regele rugâ să i se trimită un leg
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cu care va vorhi şi pune la cale
cele trebuincioase in
această privinţă. Papa Tespunse numa
i decăt şi întrun
mod foarte prietenos, la scrisoarea,
supusă a monarhului

bulgaro-romăn, ear? după căteva zile el trimise regelui
un legat apostolic, acreditat
in toată forma, pe Salvi
de Salvis episcop de Perusia,
dănd acestuia o intinsă

plenipotenţă

de a trată;

respectivă

ci ?n, scrisoarea

de acreditare

Papa nu 9ă lui loan Asan titlul
de rege, ci
numai de domn (dominus) al
bulgarilor

sfătuieşte

să

se "ntărească,

şi

să

şi romănilor, îl

stăruie

in supunerea
sa pentru scaunul roman,
îi făgăduieşte sprijin şi ajutor
din partea numeroşilor cruci
ați şi altor creştini evlavioși,
caută să”] inter

eseze mai cu samă pentr

u eliberarea impărăţiei latino-bizanţine (Romania
Imperium), de bintuirile
de pe atuncea, îi făgăduie
gte pentr”un asemenea
lucru
Tesplată in ceriuri şi pe
pământ, şi”i pune in perspectiv
ă
statornica favoare a Scau
nului papal. Dănd ajuto
r
lui
Balduin
II, să dovedească

deci că e un principe in adevăr
catolic şi să dee scaunului
roman puncte de razăm
pentru
a pune 'n evidenţă
meritele. sale. %)
In aceeaşi vreme Grigorie
IX trimise o circulară cătră
tot clerul inalt şi inferior
din țara bulgarilor şi a
romănilor, prin care limpărtăşea
ferici
ta,
veste
,
că
a
trimis
legat apostolic pe
episcopul de Perusia,
şi
că regele
Toan Asan, se pleacă
bisericei romane; deci
îi provocă,
ca nu numai să'i facă
legatului o primire cu
toate onorurile, ci să'i dee tot

tele şi toate arătările
*)

Epistola

P. p. Gregor

ajutorul, să'i crează toate
cuvinsale pe care le va spune
din

ii IX, Assano dom
ino Bulgarorum et
Valachorum scripta,
dd Viterbii, 21 Maii
et 1 Junii 1237. (Thein
Monumenta historica
er
Hungaris, Tom. I,
pag. 155 et 157).

1

ordinul

Papii

urmeze

cu

şi cu
ascultare.

bună-voinţa

lui Dumnezeu, şi să'l

Ca tot-dea-una

scaunul

papal se

sileşte şi acuma cu tot zelul să "'ndeplinească intreita
sa datorie, de a intări în credinţa adevărată şi de a
duce la măntuire pe creştinii convertiți, de a readuce
pe calea dreaptă pe cei-ce ămblă pe căile strimbe ale
eresiei, şi in fine de a smulge din puterea păgănilor

prin mănile credincioşilor, locurile sfinte ale mântuirii
problemă, a resărit acuma
oamenilor. Paţă cu această
măngăioasa speranţă, cum * * Asan va alerga in ajutorul impărăţiei latine amenințate, cu o putere mai tare,
car” Vatatzes se va abţine de la ori-ce duşmănie şi va

reintra în sinul bisericei drept credincioase. *)
Plecând de la ideea, cum-că pierderea vrednică de plins
a locurilor sfinte nu sar fi întămplat, nici cănd, dacă

impărăţia

romană

a răsăritului ar fi trecut de mult din

mănile grecilor în ale latinilor, şi cum-că locurile sfinte
nu se pot cuceri nici acum de căt numai in Constantinopole, Grigorie IX incercâ să "1 facă şi pe regele maghiar, Bela IV, accesibil pentru părerea aceasta, drept

care îi recomandă pe Salvi de Salvis, episcop de Perusia
şi legat apostolic tot-odată, care călători prin Ungaria,
precum şi pre episcopul Bosniei,
fie de ajutor, ca să "i primească

ce i se rănduise să “i
pe amăndoi cu bună-

ei
voință, şi să li se favorizeze lucrarea, de vreme ce
Im(Romanie
latine
impărăţiei
sunt rănduiţi in afacerile
arată
perium), Papa linişti pe rege cu ştirea, că Asan se
un stăruitor

partizan

al bisericei romano-catolice,

şi că

prelatos în Bulgaria
*) Epistola P. P. Gregorii IX ad universos
monumenta hiser
(Thein
et Valachia, dd” Viterbii, 1 Junii 1237
157).
pag.
ÎI,
torica Hungarig, Tom.
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.

după toată probabilitatea sta apropiat
şi convertirea lui
Vatatzes. In dealtmintrelea e] mai
promitea tuturor luptătorilor din Ungaria, carii vor
porni in campanie in
favorul impărăţiei latino-bizantine
(Romania), că le va dă
sprijin şi ocrotire pentru casnicii
şi averile lor, iar pe
lângă aceasta le va dă luptătoril
or acestora, căt şi celora cari vor patrona şi ajuta
stănd la indămină cu sfatul şi cu braţul pentru espediţia
resboinică, absoluţiunea
aceea,

care nu se obicinuga ie a se incuv
iinţa, de căt
ce pornese 0
Poe
Spre acelaşi scop,
Papa dete archiepiscopului din
Kalocsa imputernicire, ca
să poată scădea 20 de zile
din termenele de pocăință,
impuse pentru o samă de crime
, credincioşilor acelora,
cari se vor îndat
luptătorilor

ori a lua parte la această
campanie, *)
Curând se 'mtoarse foaia insă,
căci
trimi
terea
unui leAsan şia iui Sat apostolic «a
remas fără

conte eat

de nici p urmare şi Asan
aaizes, îi se făcă nici fiu al
nu
bisericei romane, nici. frate de
arme
resboiu contra CU latinii. Mănia
scaunului papal S'aprinse cu
pornită
lor.
fierbere, şi din amicul inter
esat, se demască curănd
inamicul făţiş şi persecutorul
neimblănzit. De mult dejă
Inocenţiu III alesese
şi pusese

măna

pe regele Ungariei

unealtă predestinată pen
tru lăţirea credinţei
catolice şi
pentru manţinerea, pri
matului roman, carele
se credea
intemeiat, prin nemijloci
tă revelaţiune Dumnezeea
scă. Urmaşul seu, Grigorie IZ,
urmind aceeaşi politită
, sadresâ

*) Gregorii IX, P. P.
epistola Regi Hungaria
dd” Viterbii 21 et 24
Bela IV scripte
Maii 1237; Archiepiscop
suffraganeis, dd Viterbii
o Colocensi et ejus
, 1 Janii 1237. (Th
einer, Monumenta historica Hungarie,
Tom. ], pag.
155

e

156.)
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în privirea această la acelaşi

rege maghiar

cu o cerere

categorică. Ereticii şi schismaticii creştini, cari se shat
contra primatului, au fost, zicea el, şi sunt ăncă mult
mai infideli de căt evreii, mult mai aprigi de căt păgănii, căci mereu rănesc pe măntuitor, cercănd intr'una să

sfăşie haina necusută a lui Christos, acest simbol al unității bisericei sale. Piind-că şi iudărătnicul loan Asan e
rânduit in categoria

schismaticilor,

de vreme

pădat de legea romană,

apoi primeşte

sa, eretici şi schismatici,

de aceea

ce s'a le-

şi apără

Papa puse

în ţara

pe clerul din

Ungaria şi pe episcopul de Perusia ca legat apostolic, ca
să predice ca şi contra păgănilor, o cruciată in toată
forma în contra lui Asan şi a poporului său, şi făgădui
tuturor celor ce ar lua parte la cruciată, o absoluţiune
cu tot atăta efect, ca şi cea care se dă cruciaților cari
merg la sf. mormănt. Puind în cumpănă toată energia,
autoritatea şi retorica sa, Grigorie IX il incurajă pe Bela

IV ca să întreprindă o campanie in contra unui domnitor, lipsit de fidelitate, care e premergătorul lui Antichrist, sau mai bine Antichrist &nsu'şi: de-aceea cu un
sfânt

zel şi cu mănie,

regele să se

ridice

ca să apere

creştinătatea contra unui asemenea păngăritor al numelui creştin, şi cu braţ puternic să sdrobească pe acea
nație inrăutăţită şi perversă (contritionem nationis pravae atque perversae) care turbă aşa de grozav contra
pisericei romane; iar resplătirea bogată a regelui şi-a po-

porului său nu va fi numai absoluţiunea, ci li se va recunoaşte posesiunea a toată ţara ce vor ocupa-0; căci in
de
urma ultimei hotăriri a conciliului, Papa are dreptul
a resturna

altor

pe Asan şi de-a

ingădui

principi catolici, ca săi ocupe

11,006

regelui

maghiar,

sau

Afară

toată ţara.

8
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de asta Papa mai dete instrucţii legatului său
Salvis,

episcop

de Perusia,

să "nduplece

Salvi de

şi să “ntăriie pe

rege in ori-ce mod diplomatic cu putinţă, ca să pornească
vesboiu

în contra

lui Asan.

Dacă

regele

ar mai

re care 'indoeli in privirea compensaţiunei,
asigure in numele Papii deplină satisfacere
măie în totul la bunul plac al regelui, cătă
săi răpească lui Asan, şi s"0 păstreze cu
niştită,.
Pentru

deplina

liniştire

taţi catolici mai trebuia
latin de la Constantinopole,
bulgarilor.

tănerul

Grigorie

a lui Bela

avea 03-

legatul săi
incăt să rețară ar vrea
conştiinţa li-

şi a altor

poten-

insă, consimţirea împăratului
ca, suveran propriu al rOmÂN0-

IXs'adresâ

cu

impărat Balduin II, lipsit

mare

stăruinţă, căiră

de ajutor, îi descrise

starea impărăţiei cutremurațe în temeliele sale
şi aproape de disoluţiune, îi demonstră de aproape turhurea sta-

re de nevoi din care l-ar pută

ajutorul

aşteptat

măntui in mod esenţial

de la Ungaria, dar care ajutor nul

poate căpăta, de căt sacrificănd statul romăno-bolgar, adecă 0 ţară, care şi aşa e măncată in lăuntrul ei de ere-

zie, de aceea

toate

drepturile

de

suveranitate,

pe care

Balduin le-ar avea cum-va, asupra Romăno-Bulgariei lui

Asau, €l să le treacă la biserica romană în mănile Pa-

pii, pentru că acesta
rului,
ce vor

şi să aducă
să

dea

să poată trata, in privirea ajuto-

la bun cap&t

ajutor. *) Din

alcătuirile

cu principii

precauţiune

Papa nu'l reDI
*) Epistola P. P. Gre
gorii IX, transmissa Bela
e
gariae, ddo Laterani,
regi Hu
27 Januarii 1238; Episcopo IV,
Perusino , dă
codem; Universis Epis
copis Hungariae dd” eodem; Balduino
, Imperatoris Constantinopol
itani filio et heredi, do eode
m. (Theiner,
Monumenta historica
Hungariae, Tom, 1, pag.

159, 160 et 161.
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cunoaşte pe Balduin, care căuta ajutor şi era râu hăntuit, ca împărat, ci 1 numeşte numai fiu de impărat şi
moştenitor.
Intr'o altă scrisoare

mai tărzie, Grigorie

IX

ceri

de

la regele Bela IV ca să dea răvaşe de drum pentru cruciaţii ce treceau

prin

Uugaria

la: Romania,

căci drumul

la Palestina, ducănd neapărat peste impărăţia romană din
răsărit,

restabilirea

dorită

a acestei impărăţii nu inseam-

nă de căt a deschide din nou porţile locurilor sfinte, iar
cine voieşte aceasta, nu se poate lipsi de cea-laltă. Sfat
şi faptă pentru ajutătorii Romaniei, e dorinţă şi trebuință pentru

aceasta,

drept şi datorie

pentru

rege.

Re-

soluţia regelui la cererea aceasta a îost la inceput evasivă: are acasă destule griji şi se poate lipsi de a lupta
pentru

Bulgaria,

pe care Balduin

ar pută a "i-o contesta,

In urmă insă cedâ stăruințelor curţii romane şi făgădui o campanie contra lui Asan ce”i era cumnat, adecă
soţul surorei sale Maria, obligăndu-se a porni la resboiu
sau in persoană, sau printr'un locţiitor, dar de astă dată
puse căte-va condiţii pozitive, care atingeau parte pre-

ferinţele

onorifice, parte

căștigul

teritorial, şi care

se

incuviinţară aproape toate, predomnind in Roma buna
dispoziţiune. Cererea de căpătenie a lui Bela, era, ca toată ţara, cătă o va răpi de la Asan, aşa dar Bulgaria,

Macedonia ş. c. 1. să rămăie intr'adevăr şi de-a -pururea
proprietatea lui Bela în privire politică. Numai jurisdicțiunea spirituală şi bisericească peste acea ţară, să rămăie reservată pentru Papa. Cu mai puţin de căt atăta,
nu se putea mulţămi Bela, de vreme ce se pregătea, la

alungarea
amic

impusă şi acum a se exetuta a propriului său

şi cumnat,

loan

Asan,

care

avea

din

căsătoria
*

sa
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un fiu şi moștenitor, in căt regele ar
fi adus, prinbr'un
asemenea, act, o jertfă dureroasă,

ce nu se putea justi-

fica, de căt in puterea intereselor bisericeşt
i. E drept că
momea absoluţiunea făgăduită, dar totuş
i ar fi atins şi
instrăinat pe toţi amicii săi in Romania,
in deosăbi, pe
impăratul grecesc Vatatzes, cel-lalt
cumnaţ al său, pe

lângă care stăruise in multe chipuri după
avizul Papi,
ca să'l induplece a se supune scaunului
roman. Nu insu-

rase oare Vatatzes pe fiul său
cu fiica lui Asan, nepoata
lui Bela, iar Laskar, al treilea, cumn
at a lui Bela, îratele reginei maghiare Maria, nu
se arată oare foarte con-

descent

şi prietinos in toate cele?

şi prietini,

el trebue

să lucreze

Contra acestor rude

acum,

ba trebue să Tenunţe chiar la convertirea lui
Vatatzes, pentru a căştisa numai

măntuirea sufletului stu;
dar totuşi va espune mai pe larg Papii toate
cerinţele neapărate pentru
ishutirea, intreprinderii răsbo
inice, prin intermediul episcopului

din Raab, trimis la Roma, Din
partea Papii sau
incuviinţat; cererea de căpetenie
a regelui, inlăturănduse ast-fel piedeca cea mai mare,
Cu toate astea,condiţia
de căpetenie, şi cele mai mult
e secundare ale regelui, se
vEd
insemnate

aproape

comp

let in minuţiosul său
respuns cătră Papa Grigorie
IX. *) Intre altele regele,
care voia să 'şi sporească
vaza să in popor, a cerut
şii
sa incuviințat ,

ca in vremea intregii
campanii, să se
poarte inaintea persoanei
sale şi a oştirei, o cruce
mare
ca semn de onoare şi
ca steag de căpetenie,
„căci
Papa
„(cum zicea

el) nu poate refuza aceasta
onoare unui re-

*) Epistola Belae Regis
Hungariae scripta P. P. Greg
orio IX, dd”
7 Ianij 1238. (Th
einer,

Zolum,

Tom.

1, pag.

170 et 171).

Monumenta

historica

Hungariae.

„fe, care se găteşte serios la luptă contra kulitorilor lui
„Christos , contra ereticilor şi schismaticilor*. Bpiscopii din

Ungaria primiră
turor,

carii

imputernicirea de -a da absoluţiune tu-

vor porni la r&sboiu

cu regele

in contra lui

Asan şi â romăno-bulgarilor; tot-odată fură avizaţi, de
a face rugăciuni

solemne şi procesiuni pentru

isbănda ar-

melor regelui, de a le repeta regulat şi de-a recomanda şi credincioşilor, să facă şi ei rugiciuni personale. Pe
cănd

regele

după

cum

se esprima

Papa,

se 'narma

cu

zel „cu o mărinimie promtă şi cuo mărinimoasă prom„titudine pentru

campania

în contra

unui neam

„Şi a unui popor batjocuritor de Dumnezeu,

apostat

adecă con-

„tra ereticilor şi schismaticilor

de pe teritoriul lu: Asan,

„apoi contra

ca duşman

lui Asan &nsuşi

al bisericei şi

„al lui Dumnezeuă, el ceri tot-odată pentru persoana sa,
toate drepturile unui legat apostolice în ţara lui Asan,
aşa dar dreptul de-a despărţi diecezele, de-a instala epis-

copi, de-a infiinţa parochii şi în fine de-a subordina vre
unei episcopii ţinutul Zevrinului (Severinului) din Bulgaria, care bisericeşte nu se dăduse ăncă nimărui. Pentru aceasta, el cită pilda regelui Stefan cel Siânt, care
exercitase aceste drepturi, iar ca motiv al acestei mă-

suri, el zise, că dacă ar veni in ţara cucerită însoţit de
un legat apostolic, tot poporul de acolo ar fi plecat a
crede negreşit, cum-că el nu vrea să cucerească ţara pentru persoana sa proprie şi pentru sine nici chiar in pri-

vinţă politică, ci tot pentru biserică. Populaţiunea insă
nu voiește nici decum să aparţie în cele lumești scaunului roman, şi aversiunea ei ar oţări şi ingreuia lupta. S'au primit şi incuviințat in mod prevenitot aproape
toate cele-lalte cereri secundare ale regelui, precum pre-
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dicarea unei cruciate contra lui Asan, escomunicarea tuturor acelora, cari pe pământ unguresc ar turbura pacea
sau s'ar face vinovaţi de innaltă trădare, neadmisibili-

tatea unui amestec sau unei invazii străine in Bulgaria
fără învoirea regelui, luarea sub scuiul apostolic
a per-

soanei şi monarchiei sale.

Greutate mai

pinat?o

ca

însă strania

cerere,

Bela

mare a intim-

să fie legat aposto-

lic. Papa concese numai atăta, ca regele să propue
şi să
numească după propria sa, chibzuinţă pe un episcop
sau

archiepiscop

rusia,

din regatul stu,

căruia, apoi episcopul

de Pe-

în calitatea de legat apostolic, să *i dea imputer-

nicire şi ordin, ca să proceadă

in trebile administraţiei

dea voie a'şi schimbă juruinţa.

Apoi Papa mai eliberă

bisericeşti intocmai după cum va voi sau va dori
regele; adică regele putea să exercite dreptul
unui legat, insă numai prin mâna unui episcop. Provinţialii ordinului
predicanţilor şi al minorilor primiră
imputernicire şi povuncă, de-a propovădui cruciata contra,
Romăno-bulgarilor eretici şi schismatici, de-a imboldi
pe credineioşi prin
absoluţiune şi conferirea graţiei cereşti,
ca să ia parte la
campanie, iar celor doritori de resboiu, cari nu
puteau
plecă şi ei, pentru că erau legaţi cu alte juruinţe
să le
afurisania, cea mare,
bisericile

Ungariei,

enunțată solemn
contra

acelora,

şi in public în toate
cari in vremea

purcesului în cruciată a regelui, ar incalcă
regatul
sau
ar
urzi uneltiri
în dosul lui ca, protivnici

r&u-voitori.

Gri-

gorie IX mai incuviinţă o cerere specială
a regelui şi "i
dete asigurar
ea, că nu

luarea Bulgariei

va ingădui

in paguba

nici unui alt potentat

ţării ungureşti.

Hotărinduse regele a purcede la răsboiu în
persoană
,
Papa "1 luâ
pentru vremea
campaniei

sub scutul şi ocrotirea deose-
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bită a scaunului apostolic
sale puind

averile

se va

fi întors

şi "1 apărâ pre el, regatul şi
toată puterea

in cumpănă

sau

din luptă

va fi murit

sa, pănă ce

în ca.

Tot

pentru a inainta scopul răsboiului, Papa mijocă la Ducele Slavoniei, regele Coloman, fratele lui Bela IV şi la
republica Veneţiei să ingădue libera trecere prin ţările

lor moştenitorului de tron Balduin al IL, care mergea la
Constantinopol pentru a luă in primire stăpănirea şi cu
care se insoţise căţi-va tovarăşi şi oameni de vaste. *)

Ca toate impulsiunile, făgăduinţele „şi pregătirile lui
Bela IV, campania, ce o avea de gănd în contra RomănoneimBulgariei, trăgănată de la "nceput chiar, remase
ameninţa
1]
parte
o
e
pe
plinită cu totui, pentru că
pe de
despre Rusia o puternică invaziune fătărească,
av
ai
pentru
,
alta dină voie Cumanilor să immigreze
cu
impreunat
era
aliaţi contra Mongolilor, lucrul acesta
Bulcuvânt,
un
mulţime de greutăţi şi de neajunsuri.

gaxia şi Macedonia nu s'au mai cucerit pentru catolicism,
pici au fost supuse

Progresele
papei,

mejdios

mai

uniunii

şi laurii
cu

tronul

samă

din

cu Roma.

lui Vataizes nu-i dedeau linişte

cănd

incepură

Constantinopole.

a submina mai

Deci

pri-

în an. 1240

poruncă să proordinul predicanţilor din Ungaria primi
ce e şi duşmanul
Vatatzes,
lui
povădniască cruciata, contra

script,
*) Epistola P. P. Gregorii IX Bela IV Regi Hungaria
Univer1238.
Augusti
9
et
8
Anagnie
dd” Laterani, 12 Martis;

Priori Predicatorum et
sis Episcopis Hungaria, Episcopo Perusino,
8 et 9 Augusti 1238.
e
Anagni
Ministro fratrun Minorum, dd?
dd Laterani, 26
rum,
Veneto
Consilio
et
Duci
Colomano, Regi et
e, Ton. Î, pag.
Hungari
a
Nov, 1232. (fheiner, Monumenta historic
)
162, 164, î65 — 167.
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lui Dumnezeu şi al bisericii, pentru
că Grecii din capul
locului sunt mai vrăjmaşi Latin
ilor, de căt păgănilor
chiar şi căpătănd în puterea,
lor impărăţia bizantină,
vor inchide fără indoială calea
spre sfântul-mormânt.:
Pentru campania contra, Grecilor
să se dea aceeaşi ahsoluţiune ca şi pentru cruciată
m Palestina. *)

Privirea scaunului
resărit, chiar atunci

apărură

Roman
cănd la

in cete nenumărate

nemijlocita

primejdie

remase indreptată spre
marginea țerii-ungureşti

grozavii Mongoli.

ce-l amenința

provocâ din nou de-a, lucra

pe

Bela

Cu toată

IV, Papa îl

pentru convertirea lui Vatatzes şi a poporului Srec
esc supus acestuia, de
şi regele
unguresc n'avea nisi
vreme, nici gust pentru
un asemenea lucru. "Tot atăţ
de nelavreme a fost
cererea
stranie făcută
trimiţă

mult
regeşti,

de mai multe ori regelui
maghiar, ca să
episcopii la conciliul din
Roma, căci atunci mai
de căt ori-cănd fiinţa de
deci şi a episcopilor,

faţă a tuturor vasalilor

eră, neapărată

pentru ţară,
căci aceştia fiind asemenea
vasali, aveau daţoria de-a
trimite sup steagurile
regelui pe vasalii lor
inferiori.
Curând şi asemenea unei
rumperi de nouri, valurile
de
Mongoli rupsese siavi
lele,

inundase

Ungaria

nimicise

şi o prefăcuse

oastea,

intrun

ungurească,

pustiu şi *]

gonise pe rege afară
din ţară, unde ămbla
cerăad ajutor.
Bela 1V se rugă Papei
, care insă din
nefer
icire
, eră rău
certat cu impăratul Pride

el Ensuşi

avea

nevoie

ric II şi tocmai din
cauza asta
de ajutor şi nu putea
pune la

dispoziţia Ungariei de căt
scrisori de măngăiere, frum
os
*) Epistola P, p.

Gregorii IX Priori Provineial
i ordinis fratrum
predieatoram in Hun
garia scripta, qdo
Laterani, 28 Martis
- (Theiner, Mon,
1240.
hist. Huns. Ton,
I, pag. 175).
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incondeiate, zădarnice breve de cruciate,
cioase de absoluţiune contra Tatarilor,
de trupe. Tot atăt de puţin sprijin află
ratul Frederic II, căruia *i oferi regatul
vasal Germaniei, căci imptratul, care pe
în Italia, nu'l dimise de căt cu scrisori

puterile

creştine

şi principii

ţidule neputinnu insă ajutor
Bela la impămaghiar să fie
atunci petrecea
circulare cătră

Numai Ducele de

germani.

Austria, Frideric-Cel-Răsboinic, dete Ungurilor inghesuiţi
ajutor cu eroismul său personal, insă un ajutor care

eră

departe

de

a fi indestulător.

E

lesne

de

'mţeles

pentru ori-cine cum că sub apăasrea unei atăt de strigătoare nevoi, nu putea să mai predomine în sufletul
regelui Bela IV de căt instinctul de conservare, iar nu
pornirea de convertire proselitică a Grecilor. Papa Ensuşi,
care nu mai putea să măntue pe protejatul stu, nu
mai supărâ cu însărcinări propogandiste în Orient, unde
împărăţia latină, mergea repede, văzănd cu ochii şi neoprit cătră peire, deirăgăndu-se ast-fel proselitismului
papist puternica temelie a braţului lumesc. *)
Pierzănd prin moarte pe soţia sa, princesa maghiară,

Maria, loan Asan căută şi găsi 0 despăgubire intre
coboritoarele prinsului despot din Epir, Teodor Comnenos

(numit

şi Angelos

şi Comnangelos).

Acesta

avea doi fii:

loan şi Dimitrie, asemenea şi două fiice: Anna şi Irina.
dd” Zagrabia,
*) Epistola Bela regis P. P. Gregorio IX" scripta,
Oriptamferapud
da”
Regi,
Bela
IX
us
Gregori
—
18 Maii 1241.
10
Laterani
1240;
ratam, 9 Augusti; Vaterani 15 Octobris
P. Prioribus
P.
IX
us
Gregori
—
1941.
Julii
1
Februarii, 16 Junii,
ordinis

Predicatorum

in Hungaria,

dd Laterani,

23 Martii;

Epis-

în Hungaria, dd” Laterani, 16
copo Vaciensi et universis Episcopis
Tom. Î, pag. 175—185).
Hung.
hist.
Monum.
Junii 1241. (Theiner

Ioan Asan
se căsătoreşte
din nou.
Complicaţiuni
de incuscrire
şi moartea sa
pacinică.
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Această, din urmă se brodi să atragă favoru
l şi alegerea
lui Asan, deci o luâ in căsătorie indrăgind'o
cu deosebire. De dragul ei el deslegâ din obezi şi
puse ?n libertate pe tatăl ei 'Teodor, despotul cel prins,
sprijinindu-l
in străduirile sale de-a recăştigă 'Tessa
lonicul şi cele-

l-alte

teritorii, pierdute

cătră

ginere-său Mânoil Com-

unelti

acolo

nenos. Prea slab pentr?o luptă pe faţă, Teodo
r se furişă

intr”ascuns

la "Pessalonie,

o rescoală şi

puse
măna pe această capitală provincial
ă, pe teritoriile.de
prin prejur şi pe oraşele secundare, ce
se țineau de ele;
dar lipsindu-i: lumina ochilor, e!
nu luă titlul de impărat,
ci trecă acest titlu asupra fiu-st
u loan, căruia ?i ingădui
pentru

acest scop

să poarte incălţăminte purpurii ca
insemn impărătesc; el îşi păstrâ
insă autoritatea sa intreagă
precum
şi dreptul

direct de-a stăpăni,

exil pe resturnatul său frate, Manoil, afară
din țară peste mare la
Pergamus şi retrimise pe
soţia acestuia la tatăl ei, loan
Asan, In Asan se luptă acum
socrul cu ginerele, dar el
dete dreptate celui din urmă,
pentru că el (zice un
istoriograf bizantin) iubeă pe
soţia sa Irina atăt de mult,
precum iubise

Comnenos

dosi

odinioară Antoniu pe Cleopatra. *)
Manoil
in curănd

din

Pergamus

la Niceea la
impăratul loan Vatatzes
şi incurajat prin primirea,
prietenească a acestuia, el implo
ră bine-voitoarea acestuia
favoare precum şi un spriji
n real, de care avi parte
intr'adevăr. Ajuta

te cu mijloace
Şase corăbii mari, cari făcea băneşti în deajuns şi cu
u cu putinţă coborirea sa
la mal in ori-co punct
indreptă

spre

după

ce

Acropolitze Annales,

Bonna

1837,

a EI
*) Georgii

al țermului i-ar fi plăcut, el
se

Vlachia-Mare,

prestase.

solemn

pag. 66.

şi
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in modul cel mai hotăritor jurământul său de fidelitate
câtră impăratul loan Vatatzes. El debarcă la Demetriades,
strinse în scurt timp o oaste considerabilă şi căştigă in
puterea sa oraşele Pharsalus, Platamon şi Larissa. După

aceea se 'nvoi cu cei doi fraţi ai sti Constantin, despot
în Bpir, şi Teodor, tatăl stăpănitorului din 'Tessalonic,
cu cari se alcătui în bună pace, mulțămindu-se fie-care
ei cu ceea-ce

din

s'au aflat possedănd, aliăndu-se contra

ori-cărui agresor de din-afară şi hotărînd de-a mănţine
față cu impăratul Ioan Vatatzes moştenitele lor drepturi

de domnie. De dragul fraţilor săi, Manoil Comnenos se
invoi să rumpă jurământul de fidelitate abia depus impă-

ratului din Niceea. (ei trei fraţi Comneni intreţinură cu
Latinii, ce domneau în Pelopones şi Eurip, relaţii. pacinice şi amicale. Dar soarta nu-i ingădui lui Manoil

el se
Comnen o domnie lungă şi pe patul său de dureri
conisă
,
fidelității
căi amar de călcarea jurămăntului şi
in contra lui Vataizes.

Curând
Irina,

după

aceasta

soţia lui Vatatzes,

îşi inchise ochii şi “impărăteasa,
femee

distinsă

prin

spiritul şi

lume
prin virtuțile ei. Puţin după asta îi urmâ în ceea
domnitor
un
Asan,
loan
r,
şi principele Bulgaro-Romănilo

meritata recucăruia nici protivnicii lui nu-i tăgăduiau
cel mai bun,
fusese
săi
lii
noaştere, că intre connaţiona

mai nobil şi mai iubitor de oameni
care

prin moralul

său intrecea

regent, un om blănd

cu mult

pe poporul

său,

săi căt şi
care dedea areptul şi dreptatea atăt supușilor
ile, ce
obligaţiun
celor străini şi care ţinea cu conştiinţă
doi
Maria,
,
lua asupră-şi. El lăsă de la soția maghiară
doua
a
Din
amara,
vlăstari : pe fiul Calliman şi pe fiica
căsătorie

cu Irina,

fiica loi

Teodor

Comnenos,

arii trei
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copii: băiatul Mihail Şi fete
le Maria şi Anna, După
moartea lui Ioan Asan se
sui în vacantul scaun rominobulgar fiul său Calliman, in
vrăsta copilăriei ăncă, carele,
- cumpănind: bine imprejurăril
e, continuă politica potrivită
cu
scopul, a părintelui său
şi reinnoind alianţa cu impăratul grecesc Ioan Vata
tzes, se bucură mai mult
timp
de-o bine-tăc

sguduit

ătoare linişte, neapărată
pentru regatul său,

de reshoae atăt

de multe, şi fiin

ă-că Manoil
(Angelos) fratele Despotului
Teodor, părăsi asemenea priveliștea lumii aces
Comnen

Sus,

Sucesiunea

şi domnia

teia, precum pomenirăm mai
în

Tessalonic trecă in mănile
|.
nepotului său Mihail, fiul
lui loan Asan şi al Iriner
Comnena (Angelos). In
acest chip se făcă impăcare
şi
pace

intre rudele lui Asan,
cari erau pe de o parte
despotul 'Teodor Angelos,
al cărui fin loan îşi apro
piase
in 'Tes

saloniki titlul şi demnit
atea unui impăraț apoi
despotul Constantin Angelos,
iar pe de altă parte Mihail
Asan, nepotul celor
doj despoţi numiţi
mai sus. *)
ing
ea , Imprejurarea, că după
moartea lui Ioan Asan atăt
Vatatzes contra Priceput intr
de
u ale statului, se suis
e pe tronul romănoComnenilor. bulgar Calliman
Asan
, un băiat abia de
zece ani,
foarte la "ndămăna planuril
or ambiţioase ale impă veni
loan Vatatzes, care căut
ratului

ă cumințeşte să trag
ă un folos

» CU care scop el indupl
tată] acestuia, Teodor
ecâ pe.
Angelos (Comnen)
să vie Ia curtea
sa, şi după ce] atr
ase, îl trată cu
multe onoruri şi
*) Georgii

Ephremii

Acr

opolita Annales.
Bonna 1836, pag.
monachi recensus,
65-—69, —
Bonng 1840, pag.
324-337,
|
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distincţiuni,

nemai

lăsându-l

insă

liber

de

lăngă sine.

Tot spre acest sfărşii el spori oştirea sa printr'un succurs

considerabil

de Cumani,

pe care-i

momi

cu daruri

şi făgăduinţe, “i făcă mai acomodanţi şi-i

transplantase

mai

spre resării.

din

Macedonia, unde

petemăndu-se
parte pentru

Calliman

era

de
că

i-a

găsit,

fost

oștirea sa cea mare şi

pe

incredere

cu

Intemeiendu-se

nici un rău despre partea Bulgarilor,
avea alianţă cu ei, parte pentru că

copil

ăncă,

el

îşi

strinse

trupele

sale

romzice şi cumane, trecă Blespontul pe corăbii şi "maintă
asupra lui loan Angelos (Comnen), ce-şi arogase tițlul
de împărat, dar acum s'a fost ascuns îndărătul zidurilor

oraşului Tessaloniki.
Tracia şi Macedonia,

După luarea multor localităţi din
Vatatzes îşi aşeză tabăra în apro-

piere de Tessaloniki

şi pentru

că nu putea

atăţ de uşor cu berbeci şi alt-fel
un oraş atăt de intins şi de tare,

spera să ia

de maşine de asediu
de aceea se mărgini

care
de-a pustii prin escursiuni imprejurimile, treabă la
su
parte
o
de
Pe
deosebire.
cu
mai
Cumanii escelară

scoposea de căt deplina tăiere a comunicaţiilor oraşului,
e
dar pe .de alta cetăţenii şi apărătorii lui opuneau
oraş
din
eşiri
viteze
improtivire inimoasă,, executând
Dar intre acestea Vatatzes
asupra taberei dușmane.
oarda
primi ştirea turburătoare, că pornise şi se apropiă
El
Turci.
pe
Mongolilor, care deduse resboiu şi biruise
această
porunci celor dintre ai lui, cari aflaseră asemenea

în tratări
ştire, ca s'o ţie bine ascunsă, întră de *ndată
(Comnen), pe
de invoială -cu impresuratul loan Angelos
din para cărui tată Teodor îl alese sol şi intermediar
favorabilă pentru
te-şi şi ajunse curând să *ncheie o pace
şi demnitatea
titlul
la
de
d&nsul. Ioan Angelos desistă
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de impărai; lepădă insemnele impărăţiei, bună
oară incălțămintea purpurie şi piramida din cap
presărată cu
mărgăritare şi "'mpodobită in vârf c'o
piatră scumpă
roşie, se mulţumi cu titlul şi rangul de
despot, recu-

noscă

supremaţia

impăratului,

se 'mdători

să-i fie supus,

şi-şi întări făgăduinţa, ca şi Vatatzes
pe a sa, cu jurăminte solenine prestate şi primite recipr
oc, după datoria

de atuncea. După ce se restatornici
se 'n acest chip pacea
şi prietenia, Vatatzes se 'ntoarse
cu vastea şi alaiul la

Niceea

şi

lăsă

la

'Tessaloniki

in

deplină

Teodor Augelos lăngă fiul
său loan.
Moartea lui
Teritoriul, Supus lui Vatat
Calliman Asan, ,
zes în partea
..
:
»
Invazia

îui

libertate pe

europeană a
Impărăţiei, cuprindea toaţă, țara păn” .
.
în apropiarea
ota-

Vagatzea pare Şului Serra

şi pe cănd

impărațul

plecâ intro

călător

ie
de inspecţie în această parte şi trecă
nu departe de oraşul
reparate; acela riul Hebrus (Mariț

cucerirea

a), demnitarul cel mai "nalt al
Păcii cu regele âdministraţiunii Qin
Achrida îi aduse la cunoştinţă imporromăn,
țautul eveniment,
că regentul Bulgaro-romănilor
Calliman
părăsise priveliştea lumii,
in vrăsta de abia doi-sprezece ani. Cauza morţii sale
era, după unii, o grea boală

firească,

după alţii o nveninare

duşmani

de-ai lui.

intr”ascuns, comisă de

Dar fie acum

adevărată o versiune,
ori alta, sigur e, că Vatatzes
hotări să esploateze acest
eveni
ment

Alergâ

asupra
Bulgarii,

la

pentru

a-şi

Filipopole

intrebării,
dacă

şi

daca

mar

mări

in

se

sfătui

war

trebui

dragă

trebui
a li

se

Yr'o parte de teritoriu şi
daca anume

voie

cu

teritoriul.

marii-demnitari

atacați
luă

din

Romănoposesiune

Â uşor de luat. — După ce Cumpăni oraşul Serres n'ar
cu scumpătate atăt
cuvintele partidului păcii

boiului,

se hotări

pentru

căt şi sfaturile partidului
resopinia resboinică a cumin
telui
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său mare Domestic Andronic Paleolog şi porni numai
decăt să atace oraşul Serre, de şi impăratul era inarmat abia pentr'o călătorie de inspecţie, nici de cum
penti”o campanie în regulă. Oraşul Serra, odată important, dar făcut asemenea pământului de cătră regele
bulgar loanniţiu, vu mai avea de atunci încoace in

partea, din jos ziduri imprejmuitoare,

ci numai in partea

lui de sus avea un castel incins cu ziduri, bine
şi 'n stare de-a se 'mprotiri, castel, a cărui
fusese incredinţată căpitanului bulgar, Dragota,
de-altmintrelea îşi avea scaunul la Melenik.

simbriaşă

şi holota

împărătească,

apărat
apărare
care n
Oastea,

de şi uşor armate şi

nedeprinse în de-ajuns, pătrunseră cu toate acestea fără
greutate in partea de jos a oraşului şi se mănţinură

acolo cu atăta succes,

în căt cetăţenii

îi vestiră impă-

ratului supunerea lor, rugăndu-se să-i cruţe. Incremenit
său
de consternaţie despre moartea grabnică a regelui
pierâă
Dragota
,
impresurare
lungă
Calliman, nedeprins co
castel cu
asemenea curajul şi cumpătul şi se supuse cu
haină,
c'o
resplăti
care-l
tot de bună-voie lui Vatatzes,

s'arătâ
cusută cu fir şi c*o grămadă de bani de aur. Dragota
făgăfăcănd
foarte mulţumitor pentru innalta distincţiune,

şi ceduinţe strălucite despre curtnda supunere a oraşului
urzi
EI
tăţii Melenik, pe. care le şi țină cu bună credinţă.
lucru la care-i mai
acolo uneltiri tainice cu locuitor- ii,

comanvenise la mdemănă inacţiunea lui Nicolae Litovoi,
şi
boală,
prin
pat
in
reţinut
eră
care
dantul oraşului,
din oraş,
căştigă pentru planul său pe un locuitor notabil
anume

Nicolae

Manglavites,

om

indrăsneţ

şi iscoditor,

schimbate ale timcare, adaptăndu-se cu imprejurările
işi puse cu Sucpului, ştia să ție samă de ele. Acesta
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e

ces in cumpănă

toată retorica şi iscusinţa, pentru a dis-

Dune populaţia in favoarea, impăratulu
i.

„Am răbdat multe

„— zicea el — sub domnia băiatului
Calliman şi ne-am
„Dăngăiat numai cu nădejdea, că
ajungând la vrăstă
„bărbătească ne va hărăzi c?0 socotință
mai matură res„plata ce ni se cuvine pentru nevoile,
ce le-am suferit.
„Dar soarta rea ne-a tăiat nădejdea din
rădăcină, căci

„âcuma iar se va pune în scaun
un copilaş, in căt am
„fi nebunii nebunilor, de-a ne
mai aduce in cap o asn„Men

ea nevoie şi daca am ămbla toată
viaţa după o stă- fără

„Pănire

principe,

care

„toate. Impăratul romaic,

e cea mai

stricăcioasă dintre

care stă la porţile noastre, e

„un stăpănitor credincios, un om
nobil, cu pătrundereşi

„drept,

care

din

moşi

strămoşi are drepturi asupra

noas„tră; căci ţinutul nostru e a] impăr
ăţiei romaice şi nu„mai Bulgarii, lacomi de tări, au
răpit ţinutul Melenik,
„impreună cu multe altele;
şi totuşi noi ne tragem din
„Filipopole şi după origine
suntem romai curaţi, Dar
„Chiar în

cazul, cănd am trece de bulga

ri curaţi, im„păratul romaic are totuşi
un necontestat drept de suve„rânitate asupra noastră,
Fiul şi urmaşul impăratului

» Vatatzes,

'Theodoros

Laskaris,

a fost incuscrit; de aproa
„pe cu regele bulgar Ioan Asan
» iar fiica lui Asan, în cali„tatea ei de soţie a lui Theod
or, se numeşte şi este
la
„romi regentă.
„să

ne plecăm

Salergăm

cerbicea

sub

dar la impăratul

domnia

lui;

romeic şi

căci jugul unui

„Priucipe cu minte şi in
vestă, e folositor şi în
ori-ce
cu mult mai uşor

„Căz

„Copil“.

de căt jugul

unui

stăpănitor

Acest. cuvânt a fost atăt
de convingător, in căt toţi

se declarară gata a se
supune.

0 solie cătră impăratul
.
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pune la cale impreună cu el condiţiile predării, cari din
partea impăratului sunt recunoscute printr'un chrisov de
aur. Partea cea mai cu vază şi mai inteligentă a locuitorilor ese din oraş şi merge unde tăbăra impăratul cu
curtea, anume ligă locul Labisda, pentru a aduce in per-

soană omagiul lor impăratului şi pentru a/i vesti că predarea

e implinită.

Nu

numai

Melenik

se predete ast-tel,

ci şi alte oraşe, tărguri şi tării trecură fără luptă şi
ceartă, fără lovitură de sabie şi vărsare de sănge in mănile impăratului romaic. Stenimachus şi 'Tzepena impreună

cu toate localităţile, rezimate

de munţii Rhodope

se declarară supuse impăratului, în căt riul Hebrus formă
"'nnainte graniţa

de acum

între

teritoriul

romaic şi cel

bulgăresc. Spre nord recunoscură dominaţiunea impăratului tarile cetăţi Stumpium şi Chotobos, ţinutul Belebudium, oraşele Skopia şi Belnus şi cele-lalte pănă la ţiin fine oraşele Neustapo-

nuturile Prilapos

şi Pelagonia,

lis şi Prosakos.

Impăratul se indatori

încheiat

cu regele

bulgar,

de-a

se

printr'un tratat,

mulţumi

cu această

teritoriu şi de-a nu 'şi întinde mai departe
lărgire
graniţele. Fie ce oraş sau regiune, adaos la Romsi, pride

mi veste formală despre aceasta prin scrisori proprie impărăteşti, întărite cu pecetea statului. x)
Dar inpăratul Vatatzes eră menit să facă încă 0 cu-

cerire tot fără osteneală şi vărsare de sănge.

lonic. domnea

Dimitrie,

fiul lui Teodor

La 'Tessa-

Comnenos

(Ange-

lus), un tănă cu minţile uşoare, iubitor de petreceri,
care mai nu se ocupa cu afacerile serioase ale stăpănişi
rii, insă indaltmintrelea era crescut nalt; şi subțire
pag. 81 — 84.
*) Georgii Acropolite Annales, Bonne 1836,
9
11,006

Căderea oraşului Tessalonic.
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frumos de chip, imberb incă şi o jucărie in mănile sfătuitorilor săi vicleni şi lipsiţi de conştiinţă. Aceştia uneltiră o conjuraţiune in contra lui, se puseră in relaţii
tainice cu Vatatzes, tratară cu el condiţiile predării Tessalonicului, scoaseră de la el o confirmare dpcumentală
a drepturilor şi privelegiilor moştenite ale oraşului,
il intăritară pe despotul Dimitrie atăt de mult în contra impăratului, in căt refuză tributul şi ascultarea
asigurată
prin tratat şi sub jurământ şi] lăsară să treacă in ochii
poporului ca singur păngărit de vina intreagă
a călcării
de jurământ şi de tratat. Pe cănd Vatatzes
tăbăra in

linişte nu departe de zidurile oraşului, c?o
oştire ce var

fi fost

de ajuns

pentru

a impresura, cetatea,

o mină nt-

cunoscută, deschise din lăuntru poarta oraşului,
ce ducea
spre mare. Vatatzes intră numai de căt cu
oastea, şi fără
lovire
de sabie sau vărsare

mosul

şi bogatul

oraş.

de sănge, puse măna pe fru-

Dimitrie,

despotul

trădat se re-

fugiă în citadelă şi nu se găsi cine să stărue
pentru el;

de, căt soră-sa Irina, soţia văduvităa
lui loan Asan. Ea

Căză "n genunchi

dinaintea

lui Vatatzes

şi se rugă cu
lacrămi, ca fratele ei Dimitrie să
nu fie orbit; şi cănd
primi fagăduinţă cu jurămănt din partea
impăratului, ea

aduse pe fratele ei mai liniştit
inaintea impăratului, care
1] luă pe samă, il desbrăcă de
demnitatea,
şi "] trimise in cetatea Lentiana, să'şi facă inchisoarlui
ea. Petre-

cănd puţin timp in Thessaloniki, el numi
administrator

suprem pe marele-domestic Anaronie Paleolog,
din
neamul
Comnenilor, ostaş şi om de staţ eminent,
şi se 'nţoarse
n rezidența sa Niceea cu nimbul
unui triumfator. *)
DI
*) Georgii

Acropolita,

Annales,

Bonna

1836, pag. 85
— 90.
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lui
La capătul unei domnii de trei-zeci şi trei de ani, glo- Incursiunea
Mihail Asan şi
rioase şi spornice tot-odată, impăratul Ioannes Dukas
repedea sa

(Vatatzes) se săvărşi din viaţă (1255) şi lăsă urmaş pe
fiiu-său

'Theodoros

Laskaris

vremea

loan Asan din

Mihail, fiul lui
despotului

'Teodor Angelos;

obiceiul de-a-

impărat.

Bulgăto-românilor

asupra

domnea

aceea

II, care după

pavăză şi progleme

fă ridicat pe-o

tunci

apoi

Pe

regele

căsătoria cu Irina, fiica
fiind-că

sora lui Mihail,

Elena, era măritată după 'Theodoros Laskaris, amindoi
priucipii erau incuscriţi de aproape. Cu toate acestea Mihail luâ hotărirea de-a se folosi cu de prisos de moartea impăratului Vatatzes pentru a se întări pe sine &nsuşi şi anume pentru a recăştiga şi readuce sub domnia bulgară toate oraşele şi ţinuturile pe cari acest impărat le răpise da la Romăno-bulgari şi le adiosese im"părăţiei romaice. Ocazia era favorabilă şi ademenitoare,
mai

cu samă

pentru

că partea

apusană

a impărăţiei ro-

maice era lipsită de ori-ce trupe cum se cuvine şi de
ori-ce apărare efectivă. Principele romăno-bulgar irupse
din Em, trecă riul Hebrus şi sprijinit de simpatiile 1ocuitorilor din ţinuturile, in cari năvălise, făcăă repezi
progrese

in scurt, timp.

Cetățile, oraşele,

tărgurile avănd

garnizoane minime, nepregătite pentru impresurări lungi,
rău inarmate

şi pierzăndu'şi

tot rostul şi orănduiala prin

voie,
surprinderea invaziei, i se supuseră parte de bună
de
numai
luate
şi
lor
apărătorii
parte fură părăsite de
căt in stăpănire

de cătră Romăno-bulgari , parte cătară

cedeze fora se supune după o scurtă improtivire şi să
castelelor
şi
ţei majore. Aceasta a fost soarta oraşelor
UsAchrides,
Stenimachos, Pristiţa, Krycimos 'Tzepena,
cede
afară
tra, Perperakion, Erybus şi Bphaim, cari,
+

isbănâă în
Macedonia.
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tatea

Mniakon,

ce se țină

statornică, căzură

cu toate în

măna Romăno-bulgarilor. Adecă apusul
impărăţiei xOmaice eră presărat; cu precumpănire de
Bulgari, cari ca mai
dBunazi se ridicaseră contra Romatilor,
fură siliţi să se

supue

împăratului jpan (Vatatzes) dar nu erau
atăt

de
dăscăliţi in supunere pănă intru a'şi
infrănge ura lor națională contra Romăilor, ură care
răsufia la Ori-ce 06azie favorabilă,
Campania și
Uimit; de năvala şi progresele
Bulgarilor, impăratul
ratei ro. ThEodoros Laskaris II ţină în
anul
1256 sfat serios cu
doros Laskaris minitrii şi mai
marii impărăţiei sale şi potriv
it cu pă=
Aria anul 1206, -erea marelui său
domestic George Muzalon, a
cărui vorbă avea
persoană
cu atânţ

mare preţ pentru dănsul, hotări
să meargă în
contra

duşmanului , pentru a innăduşi
rescoala
a Bulgarilor, 6 rescoală
câre punea in aşa priintregul

mejdie
cu greu adunată
dănsa Elespontul,
marele domestic

apus romaic.
Stringănd repede o oaste
şi puţin numeroasă, impăratul
trece cu
lasă *n resărit ca altep
ego al său pe
Muzalon şi "naintează repede
spre Adria-

nopol în contra Yrăjmașului.

Mihail

Asan inaintase din
parte-i pănă la riul Hebru
s, stetă pe loc auzind
de renirea Romzilor şi'şi concentrâ
tare puterile sale. Atunci
se ciocniră avangardele
amă ndoror părţilor şi
cea bulgară fă biruită in ciocnirea
aceasta, trecă sau sub
ascuțişul sabiei sau in prins
oăre, iar rămăşiţele
ce
scăpa
ră,
luară lumea ?n
Cap, care 'n cotro. Speri
ată da învingerea,
avangarda, inviugere
ce se cam aflase, dar
consternată

Ce-o suferise

şi mai
de furtunoasa inaintare
a impăratului, oastea de căpetenie
a Romăno-bulgarilor
nu mai aşteptă ciocnirea, ci
o rupse de fugă şi
fugi *nnapoi în cea
Mai mare neorănduială
şi c%0 grabă, ce se putea
aştepta
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numai de la o trupă bătută. Impăratul, ce nu mai găsi
de căt locul gol al taberei inamicului, inaintă spre Berr-

hos, lu cu uşurinţă
de cătră

Bulgari,

foarte

deteriorată

strinse acolo mult proviant

aceasţă

cetate

pentru tru-

pele sale, tări cu sine oameni şi vite din oraş, şi numai
in vederea unei ierni grele, ce 'ncepuse a vremui şi care
nu'l mai lăsă să inainteze mai departe în munţii Emului, apucâ drumul indărăt spre Adrianopol. *) 'Tot-odată
răndui o parte aleasă a oştirii sale in ţinutul Archridei |
să birue cetăţile de acolo, cari şi trecură curend in mănile Romzilor cu ajutorul maşinelor şi a altor unelte de
Tot în feliul acesta procede impăratul cu
impresurare.
partea sa de trupe contra oraşelor şi tăriilor, căte se

rezămau de munţii Rhodope şi birui în scurt timp insemnatele cetăţi Peristitza, Stenimachos şi Krytzimos, cari
dominau intrarea in munţi şi erau lucrări intărite inaintate pentru apărarea localităţilor de dindărătul lor. Numai

Tzepena,

cetatea

contra

căreia

inaintară in primă-

vara următoare (1257) strategii impărăteşti Strategopulos şi Tornikes,

resistă cu succes

atacurilor lor, şi fiind

că trupa năvălitoare de romai se speriă de marele sgomot,

şi

dins de
sănă în
preună
porcarii

amăgitbarea

larmă

resboinică,

ridicată

cei impresuraţi, şi fugi mişeleşte din
urmă tot materialul de resboiu şi de
cu caii, lucrul se schimbă așa, in căt
romăni ; cărora le lipsiseră şi arme

intr'a-

cămp, lăasediu imciobanii şi
şi cai, se

prefacuri acuma in năvălitori şi alungtind pe Romaii puși

pe fugă, recuceriră lesne oraşul Serra. Aprins de mănie,
şi pe osimpăratul probozi rău pe cei doi strategi mişei
PI
=).

Georgii

Acxopolite

Annales.

Bonn

1836,

pag. 111—119.

184

Progreselesi

taşii lor, poruncindu-le să năvălească
acest atac nu isbuti la nimic.
>“ Dificultate şi mai

mare

a fost

din nou, dar şi

pentru

Romai

lepăda-

Tailor în i rea de dănşii a unui trădător, ce
"l-au fost căştigat. Mai
1257 și 1258 gus pomenitul bulgar Dragota,
poruncitor părţii de oaste
din ţinutul Melenik, impins de ură naţională
contra Romeilor şi avănd antipatie contra impăratului, pentru
că
socotea a nu fi resplătit indeajuns din partea
acestuia
pentru meritele sale, uneltea in găndul
său trădare, strinse oşti pe sama sa, căştigă pe mulţi luptători
dintre cei
ce erau cu simbrie la *mpăratul, incunj
urâ oraşul intărit Melenik, şi pentru a] luă, puse
n cumpănă toate puterile sale, intrebuinţănd bine toate
inlesnirile şi foloasele posiţiei sale. Garnizoana cetăţii Melenik
, comandată
de doi oameni cunoscători intru ale
resboiului şi viteji
tot-odată anume Teodor Nestongos
şi Ioan Angelos, suferi vederat atăt prin năvala immedi
ată, căt şi prin chinuitoarea, lipsă de apă de băut, Pentru
a măntui cetatea
strimtorată, impăratul grăbi să
se apropie cu oştirea sa,
Şi se creză
peste oraşul

dator a purcede in fruntea oştii disponib
ile

Serre,

pe care

”] ocupă

tivire, povăţuind campania în persoa
nă.

făr'a

găsi

impro-

La strimtoarea

de ape Ropelion, unde riul Strymo
n, inghesuit; intre doi
munţi innalţi,

nu lasă alături cu el un drum
mai mare
de un stănjin, Bulgarii inchise
ră prin lucrări meşteşugite ori-ce intrare şi se puseră
inderetnie pe apărare in

contra Romailor

năvălitori,

Atunci

impăra

tul puse să
ocupe innălţimile de dindărătul
lor, carile *i dominau ,
pentru a apucă pe Bulgari
din spate, aşa in căţ ei
se
văzură siliţi să fugă, de
vreme ce Nu voiau a se
espune Ja o bătălie la

larg. Năvala concentrică şi
simultană
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rilor, puşi pe
a oștirii impărăteşti indeplini biruirea Bulga
de

sabia biruitorilor, parte se

fugă , cari parte

căzură

torul ide acuma

al rebelilor, căză în

tiile munţiprăpădiră în noaptea întunecoasă prin prăpăs
se mai dete
li
nu
de
ură,
lor, parte rătăciră şi se pierd
şi conducăoară
odini
de
de urmă. Dragota, trădătorul

înghesuiala furtu-

itor, işi dete cea
poasă sub copitele cailor şi călcat ingroz
zile. In aceeași
din urmă suflare după ce se chinui trei
Melenik , dănd
zi impăratul intră, în despresurata cetate

'i lăudă pe impălaudă garnizoanei, care şi ea la răndu
care ?n clipa cănd neratul ca pe ăngerul ei mănţuitor,

voia era mai mare, apără
ceriuri, %*)
De la Melenik,

ca vulturul ce se repede din

Teodor Lascaris

se 'nâreptă

spre 'Tes-

năvăli spre Prilapos şi
saloniki , trecă riul Vardarios,
pentru asaltarea şi pirăndui toate pregătirile necesare

a cărui garnizoană, întiruirea oraşului întărit Belesos,
deşertă oraşul, căpstănd
midată prin acestea, capitulănd
bagaje. Drumul innapoi al
liberă retragere cu arme şi
la Ser-

apolis şi Melenikos
impăratului îl ducea peste Neust
la Adrianopol. Ast-fel Roras, apoi peste Didymotichos
deşerteze toate, oraşele şi casmino-bulgarii trebuiră să
, afară

din urmă de la Romzi
telele, răpite în vremea
a din
ţină de căt Patmos, cetate
de două, căci nu se mai
oraş
tul
intări
precum şi dine
lăuntrul munţilor Achridei,
nice
puter
două
unde se ating
Tzepă&nă , zidit în punctul
ul cărora

Rhodope, prin mijloc
şiruri de munţi, Emul şi
căză cudeobşte Mariţa- Patmos
curge Hebrus, numit în
Alexios Dukas Phirând de armele
ÎN
*)

Gregorii

romaice,

conduse

Acropolite Annales.

de

Bonn

1836,

pag. 119—124.
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lantropenos,

pe cănd

Tzepana

se manţină

stat

ornică,
voi nici să ştie de-o supunere
de bună voie, oţărănd
pe ambițiosul impărat. Insferşi
t monarchul acesta se
tări să recapete cu vărtul
sabiei această din urmă

unică

cucerire a Romăno-bulgaril
or

nu

râu
hoşi

şi cu

acest scop inaintă din Adrianopol. peste
castelul Stenimachos spre Tzepena. Insă abia in faţa
cetăţii, i se lămuri dinainţe
a
ochilor tăria poziţiei şi anev
oinţa unei cuceriri prin asalt
repede şi mai vremuind pe
lăngă acestea, anotimpul aspru cu ploi

şi ninsori cu de prisos,

Theodor Lashkaris II
renunță de la intreprinderea
sa, impărți prin alte locuri
trupele, ce le strinsese
şi plecă peste Adrianopol
la Didymotichos. Aici insărcină
cu conducerea trupelor rema
se
in partea, europeană a,
impărăţiei pe incapabilul
său
unchiu,

calugărul Manoil Laskaris şi
pe mojicosul curtizan
Constantin Margaritis, trec
ă apoi in corabie in Asia,
lăsă 0 insemnată part
e
de trupe

Alianţa lui
Mihail Asan cu
Cumanii
i Succesul lor

la inceput,

1a Lampsacus

şi işi aşe-

Cum sosi timp mai bun,
impăraţul immulți şi com
pletă
intrun mod şi int

oastea

r'o măsură arare-ori
băn' atunci şi fiină-că
ajunse
nu văzuse ăncă mijind
din resărit
primejdia invaziei
Mongolilo

r, îşi puse iar de
berarea părţii apusene
ţintă
a
împărăției. In fruntea eliconsiderabile oştiri,
unei
ca şi care

nu mai avuse păn'
nici €l, nici tatăl său
atunci
Vatatzos, trecă Elespo
de gănd a-şi spori
ntul, avănd
ăncă puteri

le prin partea de
ce 0 lăsase la Did
trupe,
ymotichos, Dar din
cauza nedibăciei
ȘI Neascultării cel
or doi strategi imp
ărăteşti, lucrurile
luaseră aci o faţă,
nepriitoare Romailor
. Principele bulgaro-romăn Mihail
, se folosi de
absenţa, prelungită
a
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impăratului şi parte pentru a căştiga eri, parte pentru
a-şi asigura teritoriul propriu, in fine pentru intimidarea
generală a Romilor, lucru pe care toţi îl socoteau nea-

părat, el căută cu succes alianţa Cumanilor, cari-i şi
trimiseră un numeros contingent in ajutor. Aliaţii năvăliră in Macedonia şi Tracia tot-odată, iar Cumanii rănduiţi in această din urmă provincie, pustiiră şi jefuiră
c*o selbatecă cruzime atăt regiunea riului Rigina, căt şi

împrejurimile oraşului Didymotichos, lăsănd insă cuminţeşte de-o parte oraşul intărit Adrianopol. Oţăriţi prin
aceasta, şi neaducăndu-şi aminte de espresa, instrucţie a
impăratului, potrivit căreia nu aveau voie de căt a se
ţine în atitudine defensivă in contra inamicului, cei doi
strategi porniră la atac deschis în contra Cumanilor,
Aceşti sălbateci luptători, uşor înarmaţi şi mișcăndu-se
sprinten, aveau asupra greu-inarmaţilor şi anevoie-inaintătorilor romai un” avantaj, de care se folosiră intr'un

mod escelent. Bi revărsară o ploae de săgeți asupra
năvălitorilor, le omoriră caii, siliră pe călăreți la lupta
nepotrivită a unei pedestrimi involuntare şi puseră in

fine

pe

fugă

intreaga

oaste

năvălitoare

a

Romilor,

Dintre cei doi strategi, unul, Manoil Laskaris, scăpă la
Adrianopol prin uşurinţa calului său de bătălie, căruia
de atunci înainte îi puse numele „picior de aur“ geucorcdons, pe cănd cel de al doilea, Constantin Margarites,

căză ca multe căpetenii inferioare, prisonier in măna
cu
Cumanilor, cari apoi 1 văndură Bulgarilor impreună
impăgrăbitoare
pasuri
cei-l-alţi. Cu inima măhnită şi
ţinutul
ratul sburâ pe teatrul de răsboiu şi sosi ăntăiu in
Cumanii, cari
Bulgarophygos, avid după o ciocnire cu
roiau

desfăcuţi

prin ţară după pradă.

La ştirea grabnicei
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apropieri a impăratului, ei fugiră cu pripă iunapoi şi
pierdură prin spada Romailor, ce inaintau, pe mulţi
dintre semenii şi din insemnatele lor capetenii naţionale.

Lipsiţ

Principele

sărbilor Uroş
mijloceşte
pacea intre Romăno-bulgari
şi Romei,

de

nădejăea

unei

bătălii,

impăratul îşi concentrâ

oastea sa numeroasă şi aşezâ cartierul său general lăngă
riul Rigina, de unde făcă cu toate puterile preparat
ive
pentru realizarea, scopului propriu al -campaniei, luarea
cetăţii Tzepona.
|
Covărşitoarea putere a Romailor bătea la ochi şi neliniştea, în căt principele bulgar Mihail, având grija unei
aşa de primejdioase vecinătăţi, stătă totuşi pe gânduri
de pace, de rugă, și mişcă pe socru-său principele sărbesc

Uroş, ce era 'nsurat cu Anna, fiica
regelui maghiar
Bela IV, ca să ia asupră-i rolul de mijlocitor în această

operă a impăcării. Primit de impăratul
cu bună-voinţă,
prietenie şi onori, Uroş alcătui cu dânsul
condiţiile de
pace, intre cari cea de "'ntăiu şi cea, mai
insemnată era,

ca Bulgarii

care

Uroş

să cedeze Romailor

dete

cetatea

Tzepena,

drept

şi primi făgăduinţa, că se vor mănţin6

reciproc vechile graniţe intre amăndouă ţerile, şi fiind-că

amăndouă părţile intăriră tratatul
de pace cu jurământ
solemn, impăcarea era in faptă făcută
şi potrivită cu

dorinţa şi trebuințele amăndurora.

nindu-şi opera

împărătească,
Onoare,

păcii,

impăratul

a căror valoare

îşi luâ

remas

Când Uroş, indeplibun

de la tabăra

îl incărea cu scumpe daruri de

se suia, la

20,000

de hyperpyre
(monete de aur de pe atunci
ale Romailor. *
Totuşi impăratul se 'ngrijea, nu fără
cuvânt, că tra-

tatul de pace nu va ad parte să
se realiseze pe deplin,

n

*) Georgii Acropolite. Annales.

Bonne 18836, pag. 125—135.
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căci

rolul

sărbese,

căpetenie

de

domnitorul

adecă

îl jucase

Uroş, principele

aci

unui popor „care —

după cum

ea-una hain şi
„susțineau Bizantinii — a fost tot-d
uia, a svărli
obicin
şi
lui
„nemulţămitor cu pine-făcătorii
eşugului chiar de dragul
„Şi a călca 'n picioare cupa priet
1258 despotul Mihail
„unui câştig mic.“ Când în anul

contra impăComnen din Epir ridică flamura rebeliunii
Uroş luâ parte
ratului şi impărăţiei, mijlocitorul păcii
sfială, trimiţănd
la această intreprindere pe față şi fără
ară, care pustii şi
in campanie o însemnată trupă auxili
jefui regiunea

pe Îugă
de lângă Prilapus şi in fine puse

fără esperienţă şi cu
trupa romaică condusă de căpitani
ăteşti fură incunîmpăr
puțini oameni, în căt comandanții
i că prisonieri.
loculu
juraţi în cetatea Prilapos şi ţinuţi
i şi garnizoana,
cetăţi
e
Trădarea deschise inamicului porţil
măna desstrimtorată

da pe

ast-fel se văză silită de-a

tărie Prilapos contra unti
potului rebel Mihail puternica
, pe care insă el n'o
capitulaţiuni, juruite şi de dânsul
garnizoanei căt şi conțină, căci de şi făgăduise atăt

îi
ate de retragere, totuşi
ducătorilor ei deplină libert
lanţuri, nepuindu-i pe picior
lăsă să sufere in obezi şi

liber.
0 pace îndoielnică şi nu prea
caracteriza

raportul

deosebită de starea de cara

dintre

Serbia,

şi ROMĂNO-

Bai

măno-bnigari.

e tin
l
că, cănd iată că spre folosu
bulgaria cu împărăţia romei
, ricnu şi irapăiştea lumii acesteia, Mihail
celei din urmă părăsi privel
p ratul Teodor,
se
hrâni
carele 'n toată vremea
principele Bulgariei,
acelei
nu numai improtiva
duşmănie adănc-inrădăcinată
său, lui 'eodoros

resboiu

impărăţii,

tului
ci chiar improtiva cumna

Calliman;

înţeles

Laskaris II impărat.

în

anume
Propriul văr al lui Mihail,
va
tainică

uneltire

cu

vro

căţi-
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locuitori

din Tărnova,

se folosi

de momenţul

cănd acela

lipsea din capitală şi-i luară viaţa
năprasnic şi intr'ascuns. Ucigaşul Calliman se 'nsurâ
numai decăt cu văduva
lui Mihail, sporindu-şi ast-fel in
mod considerabil dreptarile la domnie asupra -Romăno-bulg
arilor, domnie ce-o
dorea şi care era ăncă vacantă.
Dar principele sărbesc

Uroş,

căruia-i

era

Scărhă

de

evenimentul

acesta,

intră
in fruntea unei oştiri in 'Tărnova,
puse măna pe fiica
sa, măritată odată după Mihai
l, acum după Calliman.
şi O 'luâ cu sine a casă, Pe
răpitorul de tron Calliman
îl ajunse curând Nemesis: părăs
it de toţi, gonit din loc
in loc fără putere şi răgaz,
căzu curănă sub loviturile

poteraşilor, trimişi să-l prinză,
Nefiind

coboritori direcţi
de parte bărbătească din dinastia
Asani
zilor, bulgarul
Mitze
s *), insur

at cu fiica lui loan Asan şi
cumnat cu
impăratul “Theodor Laskaris ÎI, se
grăm
ădi
la domnia
romăno-bulgară,
dar

şeză

in

scaun

ca pe

spini, scurt
timp numai. Tărziu la minţe
şi fără bărbăţie în căte
voia sau făcea, pănă la un
grad, de merita, dispreţ,
ajunsese
orănduirile

cu slăbiciunea atăt de departe,
in căt toate
lui poporul
Je considera

valoare

şi nu le ținea de loc
în samă.

bulgar

de

ca fără de nici o

In aceste impre=
jurări apără cu tărie şi succe
s in priveliştea, politică un

condiţie,

Constantin Tichu

s, care intrecea cu
mult pe connaţionalii si atăt
prin isteţie deosebită căt
şi prin putere fizică. De şi
se coboră numai pe jumă-

tate din sănge bulgar, iar pe junătate
din sânge sărdeci era foarte contestat

besc,

âe zavistuiţori şi adversari,

*) Pachymeres (Lib.
III, cap. 18) îl numeşt
e Myltzes, pe cănd
îl chema poate Mir
cea, G, Acropelita
şi Nicephorus Gre
scriu Mtzes,
goras
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totuşi

inţelese

cum

să căștige favoarea poporului de rând

precum şi a oamenilor de condiţie şi de distincţiune din
țară şi fn ales în fine, cu voia şi hotărîrea tuturora,
regent

bulgaro-romăn.

Ast-fel

curat-romăne a Asanizilor,
domniei

o

dinastie

bească.

Constantin

după

dinastiei

se sui pe scaunul vacant al

curat-slavă,

Tichus

stingerea

de

neam

bulgaro-săr-

ridică armele în contra sla-

bului Mytzes, îl impresură in cetatea 'Tărnova, inderetul
zidurilor căreia se credea sigur, dar 'Tichus isbuti pe

deplin; puternicul oraş căză in mănile lui şi Mytzes cu
ai sti nu pută

scăpa

de căt cu fuga.

In chiar scaunul

de reşedinţă Constantin luâ intr'adevăr frăele în măna
sa tare, dar in cele-l-alte părţi ale ţerii autoritatea lui
Hiyizes rămase neclintită. Besboiul intre cei doi stăpănitori
petrecă în cur&nd ţara toată, purtat, c'un noroc schimbăcios. Mytzes se bucura in opinia publică de un avantaj
deosebit : de dreptul său de succesiune, intemeiat; pe
căsătoria cu fiica lui Asan, deci pe incuscrirea cu dinastia

domnitoare,

stinsă

in coboritorii

de parte bărbătească.

După feliul de-a vede al vremii aceleia, înrudirea prin
sănge sau cel puţin incuserirea cu legitima casă domnitoare era singura legitimitate pentru a urma în domnie.

Pentru a incunjura
puterea

şi

vaza

şi ridicarea lui Constantin cu toată

legitimităţii

şi

pentru

a o sprijini pe

dreptul de moştenire, poporul şi regentul Bulgariei făcură,
prin anume solie rugăciunea, cătră impăratul "Teodor, ca
să-i dea pe fiica, lui cea mai mare, Irina, lui Constantin
Tichus de soţie şi s'o trimită in capitala Bulgariei pentru

cununie în toată forma, căci ea este vlastar adevărat şi
nepoată directă a fostului rege romăn, loan Asan, deci e
pe deplin in drept de-a moşteni părintescul scaun de
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domnie. Având Constantin 'Pichus soţie legiuită cu cununie, Bulgarii făcură ce făcură ca să despartă căsătoria
aceasta, iar drept dovadă şi spre a linişti pe *mpăratul
"Teodor, "i trimiseră la Constantinopol pe nevasta despărțită, pentru a slăbi toate scrupulele ce le-ar fi avut
contra propunerii lor. Impăratul se şi 'nvoi intr'adertr,
predete

pe fiica sa Irina pentru

pusă şi de atunci
garo-romăni

incoace

şi Romai,

a se face căsătoria pro-

fă pace şi linişte intre Bul-

mai

cu seamă pentru că amăndoi

regenţii litiganţi solicitau în mod egal favoarea Romeilor.
Se "ntămplă intradevăr că Constantin Tichus, bătut intr'o
ciocnire de ritalul său, fă ţinut locului impresurat in
cetatea Stenimachos şi căpătă de la impărătescul său

socru ajutor,
soare:

de scăpă

curgând

insă

de invingere deplină şi de priu-

norocul

armelor

şi 'ntoarse

foaea,

căci Constantin măntuit veni de-asupra în mod hotăritor
şi goni c'o vitejească năvală pe Mytzes, adversarul său.
Acesta se refugiă cu ai săi la Mesembria, oraş maritim
intărit pe ţermul de sud al Traciei, ceră de la *mpă-

ratul

să-i dea

voie

să petreacă

in partea asiatică a

impărăţiei şi după ce i se acordă aceasta, el oferi imptratului domnia peste oraşul Mesembria care avea a se
incorpora cu impărăţia romăică, ca un fel de preţ de
rescumpărare. Primindu-i-se oferta, el purcese pe uscat,
peste Em la impăratul Teodor, care pe atunci petrecea

la Nicea, găsi acolo o primire ospitalieră, şi i se acordă
avizarea unui loc de sălşluire şi mai multe moşii roditoare pentru traiul lui lângă riul Skamander în apropiere

de Troia, pe cari se aşeză in toată liniştea şi fără
de nici o grijă. Innainte

cu 'mpăratul

pentru

de-a

logodirea

pleca. din Niceea mai vorbi

fiului

stu ăntăiu-năseut,
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Ioan, cu Irina fiica cea mai mare
toată starea incurcată şi cu toate
de-a satisface in acelaş timp pe
incuscriţi, se inlăturâ totuşi pentru

a impăratului. *) Cu
greutăţile insemnate
amăndoi pretendenți
căt-va timp un răs-

boiu, ce nu le-ar fi venit la 'ndemănă bizantinilor, mai
cu samă acum după răposarea apropiată a lui Teodor

Laskaris II care se săvărşi din viață după o domnie de
abia patru ani (August 1259). **)
grad,

In acelaş

in care creştea insemnătatea, mărimea

şi succesul temeinic al impărăţiei romaice, centralizate
la Niceea, şi cu căt ea se apropia de scaunul ei de odinioară de lăngă Bosfor, cu atăta grăhbea, în aceeaşi vreme
spre cădere puterea romăno-bulgară şi cea latină din

impărăţia romană a resăritului.
Impăratul

'Meodor

Laskaris II, murind,

lăsase moşte-

nitor al tronului şi urmaş pe fiul stu, de nouă ani numai,
Ioan,

dar

magnații

impărăţiei

nu puseră

epitropi şi pur-

tători trebilor impărăţiei pe cei doi bărbaţi George Muzalos

şi Arsenie patriarchul, pe care-i insemnase impăratul cu
limbă de moarte prin testament, ci rănduiră in locul
acestora numai pe Mihail Paleolog, care coverşea pe cei-

l-alţi prin innalta sa nobilitate şi prin simţul stu de
om de stat. Acest bărbat ambițios trecă cu vederea după

patru luni deja pe epitropisitul stu, singur în drept de-a
moşteni şi puse oștirea să”l proclame impărat şi să ?]
ridice in scaun cu tot protestul energic al patriarchului

*) După Nicephorus Gregoras fiica aceasta se numea Teodora.
.
**) Georgii Acropelite Annales. Bonn 1836, pag. 154—163
—
.
848—350
pag.
I,
Tom.
— Qeorgii Pachymeres Bonne 1835,

|, pag.
Nicephori Gregor Historia byzantina. Bonne 1829, Tom.

60 et 61.

Ivirea lui

Mihail Paleolog
impărat.
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Arsenie,

carele

cu

toate

aceste

fă

in

curând sili Să

cedeze şi incercă numai să măntue viaţa prinţului Ioan,
printr'o nouă prestare de jurământ din partea lui Mihail,
şi să asigure venirea la domnie a legitimului moştenitor
al tronului, după ce va fi ajuns maiorn. Când după doi

ani impăratul

să scoată

Mihail

merse

atăt

ochii detronatului

de departe,

in căt puse

prinţ loan şi] ţină inchis

intro cetate, virtuosul patriarch Arsenie fă
cuprins de
o indignaţie turbată, şi desnădăjduită şi aruncă, afurisania

asupra

neomenosului

impărat.

Inzădar

aşteptă

Mihail

cel escomunicat cu răbdare cucernici trei ani după deslegarea pedepsei bisericeşti, rostită asupră-i; în zădar
ameninţa că va apela la Papa; in sfărşit convocâ
un

sinod

spre a'1 judecă

pe patriarch,

şi fiind-că acesta nu

voi să se prezinte inaintea sinodului ca acuzat, fă
osăndit

pentru

Point

absenţa

sa,

desbrăcat

de

Priconesos.

demnitate

şi exilat la

„Vestea despre orbirea şi inchiderea moştenitorului le-

Romai
şi i
uni- Sitim al tronului, Ioan, umplu

de durere şi turbare ini-

e art «e DI manii sale Irina , soţia regelui româno-bulgar (onStantin şi mănia ei fo atăt de intensivă şi de adăncă,
in căt işi puse toată puterea şi răbdarea pentru a
intărita, şi mişca pe soţul ei regal

Ja un resboiu de r&s-

bunare in contra lui Mihail Paleolog. Constantin, de
sine

chiar

plin

de

ură

contra

găndirea şi se 'nduplecă

impăratului,

nu'şi

tăinuia

la impulsiunea soţiei sale; dar

Hesimţăndu-se indestul de tare pentru
a "ncepe

numai de
căt lupta, el cu toate clocotitoarele
sale gănduri de res-

bunare, păndea totuşi cu răbdare ocazia favorabilă
pentru a o pune in lucrare cu putere
şi succes. Imptratul

Constantin

oblici aceasta, şi ştiindu-se

cu strimbătatea

comisă,

găsea că duşmănia lui

Constantin e foarte na-

turală, deci răspunse la ea c'o dușmănie toi atăt de mare şi, ca om cuminte, luă toate măsurile potrivite c'o asemenea stare de lucruri. Teritoriul său ajungea pe'atunci

pănă la oraşul Orestias (Adrianopol), de unde se 'ncepea
marginea romăno-bulgară, deci il provăză cu trupe iusemnătpare, introduse in trupe o disciplină strictă, intre-

prinse o incursiune
puterii sale mai

pe teritoriul

multe

romăno-bulgar, supuse

regiuni, luâ oraşul Pilipopole, ce-

tatea Stenimachos şi regiunea esterioară a munţilor Emului, ocupâ oraşele maritime Mesembria şi Anchialos, cari,
precum pomenirăm, se cedaseră de cătră Mircea (Mytzes),
precum şi tărgurile şi satele de prin prejur, cari toate
strimtorate de-a alege intre cele dou state, preferarăa
se pune sub domnia romaică. Regele romăno-bulgar află
cu spaimă progresele adversarului său, şi scirşnind tre-

bui să 'şi mărturiseacă lui-şi, că, din cauza slăbiciunii
proprii, nu venise incă vremea pentru r&sboiul de resbunare ce'i ardea pe suflet, că nu ajunsese lucrul la maturitatea prin timp, care e la adecă sufletul adevărat al
ori-cării intreprinderi,
Momentul hotărirei veni abia in anul 1264, amestecat fiind şi prinţul turcesc Sultan Azatin din Iconium,
care pe atunci trăia pe pământ romaic sub pază impărătească , el care intrun rănd deduse ospitalitate fuga-

viului Mihail Paleolog şi cerând şi pentru sine o asemenea, ospitalitate, i se aviză ca loc de sălăşluire oraşul
maritim Acnos, unde primi o gvardie de corp sub cuvănt de ocrotire, dar in realitate pentru al păzi pre el
şi a nu'l lăsa să îngă. Acest om care trebui să se sim-

ţă mai mult
11,006

prisonier de căt oaspe al impăratului, ho10
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tori să'şi căştige libertatea cu ori-ce preţ şi se folosi de
ocazia priitoare, cănd impăratul întreprinsese o campanie

in Tessalia

contra

lui Mihail

Angelos

din Anatolia.

Prin unchiul său, care trăia pe ţermul nordic al Pontului, el puse să zădărască pe Constantin, principele romino-bulgar să irrumpă în ţara Romăilor , şi”i făgădui
acestuia o sumă mare de bani, daca va luă parte activă la eliberarea persoanei sale. In aceeaşi vreme el fățărnici o inclinare şi o simpatie adăne inrădăcinată pentru

impăratul, îl rugâ cu multă stăruinţă , ca să'i dea voie să

vie la curte şi declară că, chiar fără de această invoire, el
va căuta să se apropie de impăratul, numai din pură
afecţiune pentru dânsul. Invitat cu amabilitate de-a veni
la curte, remase aproape de "mpăratul şi”! intovărăşi in
campania sa din Tessalia, atăt la ducere căt şi la intoarcere. Stănd lucrurile ast-fel, regele bulgar Constan-

tiu se 'ntări printr'o alianță cu Cumanii, cari loeueau pe

malul

stăng

al Dunării, primi

de la ei un contingenț

auxiliar de 20,000 de oameni şi in fruntea lor Şi &
pro-

priei sale oştiri, năvăli

in partea romaică

a "Traciei, Ca

o mreajă acoperea şi inunda, oastea unită a lui Constan-

fiu toată

cohesiune,

Tracia până
in căt

nici

la ţărmuri, cu atătă desime şi

om

nici

dobitoc. nu putea trece

neobservat, şi neapucat prin răndurile oștirii. "Toate m&surile acestea erau luate pentru ca impărațul să nu scape de prinsoare, şi cănd acesta, se 'mtoarse a casă prin
mijlocul Traciei cu suita sa, cu o oaste considerabilă
de

apărare şi cu sultanul Azatin, trupele romăno-bulg
are şi
cele cumane roiau imprejuru'i in
cea mai mare apro-

piere, cu o necontenită indărătnicie şi
căutau să'l prin-

dă cu oţărită poftă de adulmecare.

Cu tot meşteşugul
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resboinic,

impăratul

eră urmărit cu stăruinţă

de inamici,

o mare parte a suitei sale il părăsi de desperare in voia
sorții, el văzi perind ori-ce disciplină din oamenii ce'l
acompaniau şi cari “i mai remăseseră, şi plutea necontenit
in pericolul imminent, de-a cădea pe mănile inamicului.
Abia lăngă muntele (anos isbuti să'şi amăgească urmăritorii şi să coboare neobserrat; la mare, unde găsi două
corăbii de ră&sboiu mai mari de ale latinilor, care fiind

pe cale
pentru

spre

Constantinopol, se opriseră

a se aproviziona

in acel liman

cu apă proaspătă.

Impăratul

se

sui cu suita sa cu tot in aceste corăbii de răsboiu şi
după două zile ajunse cu bine in rezidența sa. Inșelat;
amar in aşteptările sale şi contrariat in silinţele de-a
prinde

pe impăratul,

Constantin hotări să

smulgă cel pu-

ţin pe sultanul Azatin din mănile romeilor. EI se intoarse cu toată turbarea asupra oraşului Aenos, in care
se

refugiase

o parte

a urmăritei

suite

impărăteşti

im-

preună cu sultanul Azatin, şi puse condiţia de căpetenie
că să i se estradeze acest prinţ; căci la din contra ameninţa oraşul cu peire, pe locuitorii lui cu nimicirea. Visteria impărătească, adusă asemenea acolo şi păzilă cu
multă grijă, fă ascunsă in pământ după porunca unui
demnitar competent şi apoi oraşul hotărî, cedănd forţei
majore şi lipsit de ori-ce speranţă de dispresurare, să
predee pe sultan in mănile regelui româno-bulgar. Un
jurământ, depus solemn dintr'amindouă părţile in mănile episcopului de acolo, chezăşui invoiala şi legâ turbatele măni ale lui Constantin. Deci el cruţâ oraşul şi se
ințoarse acasă cu cetele sale, cu cele aliate ale Cumanilor
şi cu sultanul Azatin, dar mai ăntăiu prădă din temeiu
cu totului tot atăt; oameni căt şi vite din provincia Tracia.
*
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Mihail Paleolog era foarte indignat de nesocotita fâțărnicie şi

de

scăparea

ishutită

a sultanului

Azatin,

deci

porunci numai de căt ca soţia şi copii lui să fie inchiși
intr'o cetate, iar banii sultanului să fie confiscaţi şi vărSaţi in visteria impărătească. Mănia sa vie căză şi pe
episcopul care favorizase capitulaţia, raijlocind-o şi primind jurămintele, din care cauză il amenință cu judecata şi cu pedeapsă canonică. Funcţionarii de curte, carii

aprobaseră

Scăderea continuă a puterii

această

invoială

cu inamicul,

suferiră pedep-

se îrupeşti, trebuiră să imbrace spre batjocură haine femeieşti şi nu se mai putură arăta inainţea feţei impăratului. *).
După moartea stăpănitorului Ioan Asan steaua romă-

bulgaro-rominelO-bulgară , care pănă

atuncea

se Ssuise

mereu,

incepă

să se plece spre asfințit. Lipsea in statul acesta ori-ce
idee mai "naltă de civilizaţie, el nu se rezima
de căt pe
dreptul existenţii proprie şi a puterii materiale;
iar cănd
puterea materială incepă a slăbi, atunci statul
ajunse la
oboseală şi la, o consistență, mai puţin strinsă,
neajunsuri,
cari permiseră ăntăiu impărăţiei romaeice reardic
ate, apoi
statului osman fanatizat şi selbatic, ca pe temeiul
unei

idei de stat, combinate co intreagă sau co jumăta
te de

putere,

să surpe şovăitoru! stai romăno-bulgar.

0 privi-

re retrospectivă asupra decursului evenimentelo
r de la acel

domnitor

incoace,

confirmă

observarea,

această,

Incă regele Bulgariei, Ioan Asan, al cărui
popor înce-

puse

a primi

incet-incet

oare-care

civilizaţie,

se induş-

mănise din nou cu latinii în pornită
ceartă de interese;
*) Nicephorus

Gregoras Historia byzantina,

I, pag. 93 —95, 99—101.

Bonn

1829, Tom.

Georgius Pachymeres, Bonn 1835

Tom. I, 209 — 214, 229
— 240,

Lat
iar aceştia incheiaseră în contra lui o alianță cu selbaticele oarde de Cumani, carii în urmă pătruuseră prin
inima Macedoniei cu sabie şi cu foc. Cu atăt mai favovabilă deveni situaţia pentru cumintele şi activul regent
Joan Ducas Vatatzes, care isbuti să alunge pe romănobulgari din partea Traciei ocupate de ei, să cucerească

Macedonia şi 'Tessalia toată şi să silească la supunere
pe familia domnitoare din Epir. Soarta a voit ca să nu'şi
aşeze cu succes coroana impărătească a Bizanțului pe
frunte,

nici Vatatzes,

care a reposat

in anul

1255, nici

fiul şi urmaşul său Theodor Laskaris II, care in vremea
unei scurte domnii, ştiuse să respingă cu noroc pe romănobulgari,

nici in fine nepotul său nevrăsnic

loan Laskaris;

ci abea Mihail Paleolog, acest epitrop necredincios, care
a răpit tronul lui loan. Ba chiar cea din urmă catastrofă hotăritoare eră implicată intrun strins raport cu
statul romăno-bulgar. Cel din urmă stăpănitor al Epivului, Mihail II Comnen, se lepădâ de vasalitate şi ridicâ armele

contra

impăratului

Niceii,

suveranului său re-

cunoscut. Mihail Paleolog răndui pe frate său cu o parte de
oşti contra lui Mihail Comnen, dar eră foarte ingrijit ca
acest vasal rebel să nu se unească cum-va cu romăno-bulgarii, cari nu trebuiau taxaţi sub valoarea lor. Pentru a
abate această primejdie, impăratul trimise un corp de

observaţie, puţin numeros dar bine inarmat, care sub coîn
manda generalului Alexios Strategopulos avea să între
de
Tracia; care insă pe neașteptate şi fără a fi avizat

cu
mai "nainte printr'un anume plan de campanie, luâ
caasalt capitala Constantinopol (25 lulie 1261), puind
pt

împărăției

latine de acolo.

Apropierea, considerabilă a guvernului bizantin central
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şi a oştirii lui, necontenitele şi săngeroasele turburări
de

tron

în

Romăno-Bulgaria , desbinarea

şi

descompunerea,

țării în partizi servile şi grupe de partizani fără serupule, slăbirea autorităţii guvernului, părăginirea
intereselor” publice, injosirea, puterii statului la uneltir
i meschine şi la lupte de partid, toţi aceşti factori stricăci
oşi
contribuirăîn mod activ pentru ca statul
Bulgaro-Romăn să decadă incet-inceţ, insă neoprit. La
aceste se
mai adaose imprejurarea , că in urma pierder
ii incurânde a părţii de ţară curat romăneşti din
cuprinsul Mace=
doniei şi a ținuturilor precumpănitor romăne
şti din munţii Tessaliei şi ai Emului, elementul bulgar
căştigâ preponderanţă in paguba celui romănesc,
işi manifestă pre-

cumpănirea această intrun
fundamentală

mai

mult

de

mod simţitor şi fă o cauză
slăbire

şi

de

desbinare

pe

lăngă factorii de căpetenie, adunaţi
pănă acum.
Căsătorirea din
Pe vremea aceea căsătoriile intre casele
nou şi complide regenţi
cAţiunile
erau mijloace cu deosebire bune şi sigure
de
invoială şi
lui Constantin
de determinaţiune în politică. Condus
Tichus,
de această părere,
impăratul Mihail Paleolog ştia să
căsătorească la 'nceputul anului 1272 pe fiul st
Andronic Paleolog cu
princessa Anna, fiica, regelui maghia
r Stefan V. Insufeţit de dorinţa, de-a vedă restab
ilindu-se durabil pacea

şi liniştea tot în chipul acesta şi
în regiunea

de lingă
Em, precum şi in Macedonia şi
Tracia, mai cu samă
pentru că n decursul unor resboa
e atăt, de numeroase,
oastea romaică suferise nespus
de mult, Mihail Paleolog
se folosi in acest; sens de ocazia
săvărşirii din viaţă a
reginei Irina, soţia regelui romăno
-bulgar Constantin
Tichus. Veni la acesta solul
impărătese Georgie Acropolita cu propunerea de-a "ncheia
nu numai un tratat de

151

paceşi de amiciţie, ci de-a intemeiă tot-odată o incuscrire, căci impăratul destina de soţie pentru regele bulgar pe nepoată-sa Eulogia, ce fusese cununată mai "nainte
cu marele domestic Alexius Files. Constantin primi la
anul 1272 propunerea şi ast-fel amăndouă părţile con-

firmară
jurăminte

noul

tratat

de pace, amiciţie şi căsătorie prin
prin traţat

şi regulară

solemne

şi soarta ora-

şelor Anchialos şi Mesembria, care adevărat că erau cu
dreptul ale statului romăno-bulgar, dar îrecuseră, de
căţi-va ani sub domnia romeică, iar acuma le trecea
impăratul Mihail in deplina proprietate a regelui Constantin, ca zestre a miresei peţite. Căt despre incuscrirea făgăduită, impăratul se ţină de cuvânt cu bună

credinţă şi intovărăşi el chiar, impreună cu patriarhul,
pe nepoată-sa pănă la oraşul Silyvria, de unde o trimise
inainte la regele romăno-bulgar tot cu acea pompă şi
cu zestre de daruri. Dar nu atăt de scrupulos a fost

impăratul

darea

cu

indărăt

a făgăduitelor

două orașe

maritime,

care, precum se'ngrijea, le-ar fi servit Romăno-

getul , se

servi

bulgarilor ca puncte de razim pentru incursiuni în impărăția romaică şi ar fi devenit în mănile lor un primejdios
premijloc de agresiune. Pentru a-şi imbună şovăirea şi
ori mai puţin

de

de

fel

de crezut.

impotrivese hotăritor de
romăno-bulgar, de vreme

din

Romania

şi

nu-i de căt drept

se simt

fel de

pretexte,

mai

mult

Ba locuitorii acestor oraşe se
a fi incorporaţi cu regatul
ce tot-dea-una a făcut parte

a fi romăi adevărați, ceea-ce

şi echitabil;

ba *mpăratul

crede că e

al nouei perechi
mai practic de-a se aştepta un rod
al Bulgarilor,
căsătorite, pentru că sub un moştenitor
intr'un mod mai
reskrit din sănge romzic, se poate face
,

152
potrivit

şi mai

puţin

delicat, retrocesiunea

acelor Oraşe,

De şi din toate pretextele acestea
se vădea uşor reaua
voinţă şi vicleşugul, Constantin Tichu
s răbdă totuşi in
liniştita resignaţiune şi se tănguia
numai, că soţia de
care avea parte, îşi pricepea misi
unea ast-lel, că în
privirea acestei cereri dedea, mult
mai mult ajutor
Romeilor de căt persoanei sale. Dar
cum născă pe fiul
Mihail din căsătoria ei actuală, regin
a Maria se turbură
mult

de necontenitul şi indărătnicul refuz
al impăratului

şi acuma

ea era aceea care se băgă in sufletul

soţului
ei şi] imbulzea fără "ncetare şi cu
insistență, ca să ceară
din nou

cu toată hotărirea predarea neint
ărziată a celor
două oraşe, iar in caz de refuz
să declare nule tratatele

cu 'mpăratul

Mihail

şi să]

impresure

cu resboiu.

Incordarea intre cei doi stăpănitori
crescă văzănd cu ochii,
duse la fel de fel de ostilităţi
şi numai o singură imprejurare a

oprit? de-a nu degenera în
resboiu făţis.
Istejul impărat ştiuse să căşti
ge alianţa puternicului
căpitan de Tătari, Noga, căruia-i
dete de soţie pe fiica
sa nelegitimă, Eufro

țara

Aprinse certe
unioniste şi 'ncercări neiabutite de uniune.

regelui

sina, şi”] induplecă de-a
irumpe în
romăno-bulgar, indată ce acest
a ar porni

resboiu in contra impărăţiei
romaise. Grija de Tătari
precovărşi la regele Constantin
şi reţină de nevoie braţul
său mănios, *)
Pe lăngă alte neinţelegeri
şi necazuri mai veni spinoasa intrebare a uniunei
bisericeşti, care, mai mult
de
căt tot-dea-una, i se păr
ea curţii bizantine foar
DR
te cu
*) Georgii Pachymeres
Historia de Michaile Pale
ologo. Bouna
1835. Vol. 1, pag. 342
—844. — Nicephori Gre
gor Historia byzantina. Bonn 1829. Vol,
I, pag 130, — Georgii Acro
politze Annales.
Bonn 1837, pag.
187.
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cale, ba chiar

neapărată

din

motive

politice

şi penru

conservarea de sine. Pe 'mpăratul Mihail îl umplea de
spăimă şi anxietate numeroasa oaste de cruciați, adunată la anul 1270 sub Ludovic IX, regele Franţei şi sub
fratele său, Carol de Anjou, rege al Siciliei, cari aveau
a năvăli in impărăţia romaică; deci intre acestea Mihail
încercă să amăgească pe Papa cu propunerea uniunii şi
făcă pasul acesta numai cu speranţa, că doar” ar pute

prin inriurirea papală, să oprească pe Latini de-a ataca
Constantinopolul şi de-a reinstală pe ex-impăratul Balduin ÎI, care trăia ăncă. Episcopii săi, nefiind tocmai
favorabili

unei asemenea

schimbări

de lege, el le lămuri,

că chiar cu ocazia unor primejdii cu mult mai mici s'au
uzat; de acest mijloc şi că nici astăzi nu e o altă
cale de scăpare, căci aceasta-i singura nadă, cu care se
prinde Papa şi cu care se poate căştigă in favorul ocrotirii Grecilor. De şi clerul grec se sbătea, cu drept cuvânt
contra recunoaşterii unei autorităţi străine asupra bisericii lor şi nu voia a 0 pune la dispoziţia unor cărciumari şi meseriaşi de rănd, de cari in clerul latin de
țară erau pe ici pe colo, totuşi clerul nu cuteză de-a
se opune pe faţă la planul impăratului foarte hotărit şi
cedă din slăbiciune, de şi raţiunile acestuia, citate pentru
a-i induplecă, culminau in subtilităţi şi sofisme. *) Numai
trei puncte sunt in cestiune — zicea impăratul : — primatul, apelațiunea şi comemorarea în rugăciuni, cari
căte-şi trele, privite mai de aproape, sunt pentru Greci
fără valoare şi neprimejdioase. De sigur că Papa nu Ya
veni

aşa de curând

+) Pachymeres.

Tom.

la Constantinopol,
IL, pag. 367, 368

pentru

şi 369.

a presidă
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conciliul; a-l numi frate şi cel de'ntăiu, nu e asemene
a
Wun scrupul, căci şi in evanghelie risipitorul bogat
îi
zice lui Avraam tată, cu toată unespusa depărt
are”şi

deosebire

intre ei.

'Tot aşa de puţine scrupule cătă să

aibă recunvaşterea, apelaţiunii la Roma,
căci abia se va
găsi vre-un grec, care de dragul unei
certe, să treacă

aşa de lesne marea intinsă şi primejdioasă.

Căt despre

pomenirea in rugăciuni, trebue să
se admită in vederea
scopului de folos comun, căci Dumnezeu
&nsuşi a primit

fire omenească şi s'a supus răstignirii,
pentru a măntui

omenirea ; deci, daca in cazul

o alipire
e un

păcat,

preoțimea,
de lesne,

de faţă, se poate evita prin

analogă o primejdie
ci o faptă

amenințătoare,

vrednică

de laudă.

atunci nu

Piind-că atăt

căt, şi populaţia nu se puteau indupleca atăt

impăratul

luâ

măsuri

mai

energice.

El porunci

subscrierea generală a unui document
obligatoriu, prin
care, după aparență, supuşii toţi se
obligau numai să
asculte de *mpăratul. EI persecută pe adversa
rii uniunii
sub alte pretexte şi declară in mod
neinduplecat; şi categoric

pe ori-care

documentul,

Tot-odată

că

cetăţean

e

vinovat

al statului, care n'ar iscăli

de

eliberâ o diplomă,

crima

de

les-maiestate.

în care încredința in gura

mare cu blăstemele cele mai ingrozitoare
şi sub cele mai
cump

lite jurăminte, cum că nu are
de loc intenţia de-a
lăsă să se adaoge la crez măcar
o iotă sau cătu-i negru
sub unghie; nu e vorba de căt
de recunoaşterea, celor

trei puncte : primaţul,

apelaţia, commemorarea şi aces

tea
chiar numai pentru subrepţiunea
pe furiş a păcii publice, *)

Parte

mare

a

a clerului aprobă

*) Pachymeres,

Tom,

I, pag. 375,

numai

decăt cererea, impă-

376, 387, 390, 395.
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ratului şi fiind-că puţini preoţi indărătuici, suferind exiliul enunțat asupră-le, se resgăndiră cu vremea şi se
uniră cu majoritatea acomodantă, intregul cler grecesc
se rosti la urma-urmelor -fără escepţie pentru uniunea
bisericească, susţinută cu atăta viociune de cătră impăratul. Sumisiunea clerului, mai cu sila, mai cu vorba,

avi de urmare. că "mpăratul trimise la anul 1274 solii
sti la al doilea conicliu din Lyon, ţinut de papa Grigorie al X, şi anume

pe marele

logofăt

George

Acropo-

lita în nnmele impăratului şi pe lectorul Ioan in numele
intregului

cler grecesc, cari intăriră prin jurământ solemn

primirea credinţei bisericei romane. Numai patriarchul
Iosif al Constantinopolei stărui ne'mpăcat să respingă
uniunea,
căză in

făcă jurământ inscris contra păcii bisericeşti,
disgraţia impăratului şi fă scos din scaun sub

pretexte

nule

Urmaşul

său,

grecesc,

pe

pria

hotărîrea

sinod

unui

loan Bekkus,

învățatul

patriarchicesc.

ridicat

din charto-

phylax patriarch, s'acomodă mlădios cu voinţa şi părerea,
împăratului şi ast-fel se făcă, că în anul 1274 in ziua
Obezilor sf. Petru s'au serbat serviciu solemn in bisepica sf. Sofii, de faţă fiind impăratul şi solii intorşi de
la Lyon, sau citit evanghelia greceşte şi latineşte, după
care s'au pomenit papa Grigorie X ca archipăstor suprem
al bisericii apostolice şi Papă ecumenic. *)
Cu fot decursul, in aparență favorabil al uniunii,
indeplinite în mod formal, ea dete de fund pe de o parte
clerului
din cauza sentimentului latent de neatărnare al
lucruri

pe

de

cari

alta

din

uniunea

aversiunea

nu

PN

*) Pachymeres,

Tora. 1, pag. 399.

le

pută

poporului

grecesc,

învinge cu toate
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silinţele impăratului.
țiile

private

şi

in

0 fierbere adâncă pătrunse in relaviaţa

de

familie, desbinâ

populaţia,

păn'acum una in credință, in amici și advers
ari ai
uniunii, inveninâ toate relaţiile sociale şi
duse ura şi
persecuția păn'in lăuntrul relaţiilor de
căsătorie şi de
inrudire. Cele două partide rupseră ori-ce
comunitate
intre olaltă, se fereau una de alta in societa
te şi in
daraverile negustoreşti, ba chiar intre fraţi se
ardică
făclia certei religioase. Schisma, pospăită
pe dinafară şi
numai abia de cătră impăratul, irupse făţiş
în cler şi

popor

c*0 pornire

indoită

şi fără

măsură,

iar partidele

intăritate aruncau una asupra alteia pline
de turbare
anateme şi contra-anateme, Nichifor, despotul
Epirului

şi frate-stu

loan,

duce

de Patras,

esploatară

generală, convocară un consiliu provincial,
ratul îă proscris, dar pe de altă parte
şi
municaţi de cătră patriarchul Bekkus, —
rănd maltratări şi silnicii contra
amicilor
ce Grecii incepură a nu mai considera,
pe

turburarea

in care imptei fură escoMai veniră la
uniunii, pănă
latini de creş-

tini. Poporul, în loc de-a zice „un
grec şi un latin,“
zicea semnificativ : „Un creştin şi un
latin.“ Un singur
om
era, care dorea

patriarch Bekkus.

serios

mănţinerea uniunii: influentul

Pentru toţi cei-l-alţi puternici ai zilei,

neesceptănd pe fiul impăratului şi moșten
itorul tronului,

Andronic
peri

Paleolog,

scopuri

privaţe

uniunea era o mantă pentru a acopersonale

sau

un

stălp

de razim
pentru foloase politice obşteşti.
Ast-fel politica ipocrită
a "mpăratului Mihail, arătănd predilecie
cu prisosinţă

dar

interesată pentru uniune, incurcase
conştiinţa bisericească şi morală a Poporului său şi
apriusese în proPria lui casă un foc, care a ajuns
la un resultat; tocmai
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contrariu

celuia, pe

care

el

îl

avuse

de gănd;

căci in

locul unității a resărit din incercarea de uniune, o aversiune

a Grecilor

contra Latinilor,

care intrecea cu mult

aversiunea de mai "nainte şi lărgi marea prăpastie deschisă, de nu se mai pută umpl.*)
Afară de astea, curând i se suiră imptratului in cap
cererile exagerate

III *i ceri
matului

ale scaunului papal,

in anul

roman,

1278

nu numai

ci şi primirea

căci Papa Nicolae

recunoașterea pri-

adaosului filsogue in crez,

apoi invoirea, ca un legat cardinal

al Papei să petreacă

la Constantinopol, in fine ca Grecii să schimbe cu totul
ritul lor bisericesc pe cel laţin „pentru că unitatea cre-

dinţei nu sufere o deosebire a modului ei de manifestare.%

cerute

Concesiunile

cu mult

intreceau

pe cele, pe

cari le recunoscuse ca neapărate şi le hotărise un sinod
din anul trecut (1277), presidat de patriarchul Bekkus.
Papei Nicolae III îi mai venea la indemănă favorabila
imprejurare, că solii impăratului Mihail, sosiți la Roma,

se putuseră încredința in persoană de tăria, cu care Papa refuzase în mod categoric regelui Siciliei, Carol d'Anjou,
permisiunea

de-a intreprinde

cerută

un atac asupra

Con-

stantinopolei. **) Impăratul, mulţumit cu resultatele de
pănă acum ale făţărniciei sale şi intărindu-se în ea şi
de acuma nainte,

nu se incurcâ

de loc la marile cereri

ale scaunului papal; căci, de vreme
de-a căştiga Roma prin făgăduinţi,
odată cele făgăduite, nui era intru
ţiile romane se brodeau a fi mai
*) Pichler, Geschichte

der

ce de mult hotărise
dar de-a nu ţină nici
nimic, daca pretenmari ori mai miti.

kirehlichen Trennung

zwischen dem

pag. 342—346.
Orient und Occident. Miinchen 1864, 1 Band,
**) Pachymeres,

Tom.

I, pag. 410.
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Spre a căștiga opinia publică pentru sine, creză
că n'are
nevoie de aşi tăinui acasă la el adevărata sa socotin
ță

şi cu acest scop

convocă

tot clerul la curte. Aici le de-

clară pe faţă că el va primi şi va trată foarte
amabil
pe solii papali, cu toată mărimea preten
ţiunilor lor, şi
că aceasta e cu atăt mai necesar, cu
căt Papa actual

Nicolae III e departe

de-a fi atât de favorabil impără-

iei bizantine, precum eră Grigorie X odinioară.
Tot-odată
el se jură pe nu ştiu ce, că nu se va
abate dela credință nici cun fi de păr şi că tot atăt
de puţin va adaoge o iotă sau o commă la crez; mai
bine va risca un
răsboiu nu numai cu Italienii, ci
cu ori-care popor, care

ar pofti să”] siluească. Deci faţă cu cererile
Papei va îl
mlădios

şi condescent,
drumul cu bună pace
obştiei vr-o silă sau
vănatul — zise el la
toarii se va pierde,

solilor le va răspunde şi le va da
şi prietenos, fără de-a căşuna, insă
pagubă. „De vom speria nelavreme
sfărşit — atunci tot folosul vănă-

o perspectivă

sigură,

daca ne amin-

tim puţina, bunăvoință a Papei.“ *) După
poveţele acestea ale impăratolui, patriarchul cu
clerul cel-lalt se re-

trase in propriul

palat; de rezidenţă şi invită acolo

pe
solii papali la o adunare, unde aceştia,
espuseră fără incunjur aceleaşi cereri ale Papei, pe
cari le impărtăşiseră

dejă

impăratului şi fură

ascultați in linişte. Drept, reso-

luţie solii primiră o scrisoare
de răspuns cătră Papă,
plină de laude, în care se ocolea
cu meşteşug cererea

lui liogue.

'Tot-odată , după porunca impăratului,
solii

fură conduşi prin inchisori,
casă

vază acolo pe adver-

sarii uniunii, puşi in Obezi, cari erau oameni
foarte de
NI
*) Pachymeres,

Tom.

[, pag. 45
—3
466,
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cu vază,

ba rude

de ale impăratului

chiar şi o samă de

prelați. Unii dintre aceştia li se deteră solilor, să'i ia
cu sine, ca să'i pedepsească Papa; insă Papa îi trimise
inderăt impăratului cu scrisoare de recomandaţie, după
ce se spălaseră

de vina lor,

recunoscând

primatul. *)

Dar in fine se observâ la Roma nesinceritatea şi viclenia interesată a Bizantinilor ascunsă Qupă apucăturile lor,

deci Roma o lăsâ pe coarda de jos. (ănd se sui
Martin 1V la anul 1281, impăratul trimise doi
să'] feliciteze, dar aceştia fură primiţi, rece,
tărziu căpătară audienţă la Papa şi trebuiră să
tratare

cu puţin

respect. **) La aceasta

in scaun
episcopi
cu greu
sufere o

se mai adaose,

că Papa cel nou intrâ in relaţii intime cu regele Carol
WAnjou, şi că amăndoi erau lănţuiţi unul de altul prin
legături

de gratitudine şi interes,

tribuiseră
Martin

in mod

esenţial

dar vrăjmăşia

IV adoptă

pentru că amăndoi con-

la ridicarea lor.

şi reciproc

lui Carol

în contra im-

ptratului Mihail, rosti asupră-i escomunicarea prin 0 aspră bulă de proscriere şi dete drumul solilor sti intr'o
formă, nebinevoitoare. Ast-fel Papa incurajă planul regelui Carol

care nu voia nimic

d'Anjou,

mai

puţin,

de căt

de-a răsturna pe impăratul Mihail şi a pune in locu-i pe
fiul alungatului impărat

ginere

său Filip,

tuia,

A se lepăda

Balduin IL. Mi-

hail Paleolog se răsbunâ, oprind în paraclisul impărătesc
pomenirea Papei in rugăciuni şi aliăndu-se cu Petru III,
regele Aragoniei, rivalul lui Carol d'Anjou, contra acesîn public

de uniunea,

pe care el &-

şi la
suşi o vise atăt de mult, nu i se părea priincios
puvreme, căci numeroșii săi inamici din lăuntru ar fi
348.
+) pichler, Geschichte der kirehlichen Trenunng, L. Band, pag.
**) Pachymeres,

Tom.

I, pag. 505.
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tut

să facă

din această

nouă,

retractare

o armă pentru

osăndirea lui. Papa mai aruncă 0 a doua şi o
a treia
bulă de escomunicare in contra lui (1282) bule,
cari opreau pe ori-ce catolic de-a av6 a face cu
dănsul şi"

cuprindeau

şi pe Petru

de Aragonia.

Ca şi cu Papa, im-

păratul Mihail se stricase temeinic şi cu poporu
l său propriu, iar cănd se săvărşi din viată, la capătul
anului
1282, nu i se acordă nici inmormăntarea
bisericească,

pentru

că fusese părtinitorul

de căpetenie

al uniunii.

Sub lunga domnie a impăratului Andron
ic Paleolog
(1283—1328) incepa o reaţie in toată
forma şi hotă-

rită,

care resturnă

din temelie

intreprinderea intreagă a

predecesorului său şi dete nelimitată putere
tendenţei con-

trarie a deplinei despărţiri a bisericelor.

permutările

Persecuţiunile,

şi actele de răsbanare ale partitului invingt
-

tor al adversarilor uniniunii, cuprinseră tot
poporul şi
ajunseră atăt de sus, în căt patriarchul Bekkus
, cel mai

sincer

părtinitor

al

uniunii,

găsi

cu cale de-a preveni

furtuna amenințătoare prin abdicarea de
bună voie şi
retragerea
intr'o mănăstire.

Iosif,

cel cunoscut prin ati-

tudinea sa antiunionistă, se urcâ din nou
pe tronul ecu-

menic al bisericii.
ruia

numai

de căt

Se convocâ un sinod şi poporul stăde-a

se condamna

Bekkus,

iest-timp

intrebuinţeze pe

arătănd

dorinţa-i de-a iuriuri asupra hotări
rilor sinodului în acelaş grad, in care inriurise altădată
impăratul asupra lui.
Pentru a inţimida şi a stăpăni
sinodul, isbucni o rescoală şi atunci episcopul 'Peoctist, de
Adrianopole observâ

următoarele:

„Rebelii

vor

să

„episcopi ca pe nişte frigări de lemn,
pentru a frige in
„Cle

pe Bekkus, au insă toţ odată

găndirea nemărturi-
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„Sită,

de ai arunca

pe urmă

rienţa confirmâ curând
țiuni. Întrănd

odată

şi pe ei in foc.“ *) Espe-

după asta adevărul acestei aser-

in curentul

primejdios

al responsa-

bilităţii religioase şi politice, nu mai era nici o oprire
pentru corabia, mişcată de furtună. Admiţăndu-se odată
principiul datoriei de-a se justifica, darea in judecată,
rostită asupra patriarchului suplantat nu se putea opri
asupra unui singur creştet, ci trebuea să cuprindă cu necesitate pe toţi capii bisericeşti de deosebite grade şi trebuia să sfărşască

prin a include

in sine

pe toţi clericii

şi mirenii de părere contrarie. O jumătate a bisericei şi
a norodului judeca pe cea-laltă jumătate şi nu numai
aprobarea, pozitivă a unei dogme neinţeles esprimate şi
nepricepute, pe care-o primise totalitatea, ci chiar numai
ingăduirea tacută a unei asemenea dogme trecea drept

grea crimă

canonică şi civilă.

In urma unei hotăriri a

sinodului, Bekkus trebui să ceară iertare de la reinstalatul patriareh Iosif, pentru că, in vremea in care acesta

trăia ăncă, luase asupră'şi demnitatea patriarchatului.
De şi căută să scuze scrierile sale in favoarea uniunii,
arătănd că a fost silit să le alcătuească prin presiunea
împrejurărilor timpului şi prin voinţa nestrămutată a impăratului şi de şi sprijini părerea sa asupra adaosului
de filiogue pe tăle logic şi pe sentenţe in favoru'i din
sfinții părinți, totuşi a fost învinovăţit, că e eretic şi-a
trebuit să iscălească nu numai crezul, ci şi abdicarea sa
de la patriarchat şi depunerea darului preoţiei. După cererea sinodului, impăratul il exilă apoi la Brussa.**)
*) Pachymeres,
Bonna.)

De Michasle Palaologo, Tom. 1, pag. 25. (edit.

**) Pachymeres, Tom. Il, pag. 35 şi 36.
11,906

U
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De atunci incoace flacăra pălpăitoare a condamnării fanatice se lăţi repede şi neoprită. Chiar biserica sf. Sofi,
care se socotea păngărită prin

intrarea

Latinilor în ea,

cătă să se sfinţească din nou, ca să se curețe. Va tribunal, compus anume din calugări, pedepsi, fără a ţină
socoteală de ceva, pe toţi părtaşii uniunii, fără deosebire, să fi fost din stările de jos mirene sau preoţeşti. Dar
nu numai zelotismul orb de turbare, ci şi mai mult lăcomia de avere şi resbunările personale jucau un rol coverşitor la acest tribunal. Sinodul din parte'i rostea
şi
punea pedepse pe episcopi şi pe cei trei patriarchi din
străinătate, bucurăndu-se intru acestea de consimţemăntul
şi ajutorul impăratului. Chiar impărăteasa , văduva 'Teodora, îi osăndită

ca să iscălească

crezul inscris, să ab-

jure prin act, inscris uniunea şi să făgăduească in mod

formal că nici cănd nu va, pretinde pentru adormitul ei
soţ, Mihail Paleologul, ingropăciune bisericească,
*) Pacea

religioasă eră sdruncinată in cele mai din
lăuntru ale ei,
conştiinţa poporului se 'ncurcase in mod estrem in arma

acuzării

de erezie

aprobate

ieri-alaltăieri

şi persecutării
de sinod

pentru
chiar,

nişte

dogme

dogme,
despre â

cărora inţeles, cuprins şi mod de esprimare
vuia mereu
0 logomachie și insipidă, şi plină de contraziceri
şi fără

nici un

fundabila

resultat

hotărit.

Yoiau

fiinţă a lui Dumnezeu

se

aprofundeze

neapro-

şi fiind că nimeni nu

pricepea cum, fie cine se credea in drept
de-a o tălcui
cu vorbe goale, cari erau recunoscute de toţi de
adănci

adevăruri. Cine nu credea că vorbele sunt; adevăruri
descoperite, eră eretic, deci scos din biserică şi
pedepsit
Pii
cu
n ia

*) Pachymeres. De Andronico
pag. 45 — 55, 20 — 94.

Paleologo

Bonn

1835, Tom. II,
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asprime.

Pauţinii oameni

mai

cuminţi şi mai nepreocupaţi

recunoşteau aceasta şi o spuneau in gura mare, dar geaba. Intro disputaţie teologică intre Greci şi Latini, răn-: duită

de patriarchul Grigorie,

marele logofăt Nicefor Gre-

goras sfătui pe amăndouă părţile să se lese cu- totul de
certe asupra unei teme sterpe şi insolubile, pentru că fiinţa lui Dumnezeu e inaprofundabilă şi tot ast-fel nu se
poate afla nici legătura intre tatăl cu fiul şi cu duhul
sfănt. *) E drept că impăratul, după ce ajunse autocrat,

işi dete multe silinţe pentru a impăca partizile şi'şi impuse sacrificii in chiar cercul familiei sale. Ei permise
să nu

ingropăciunea bisericească a tatălui său

se ingădue

chiar; incuviinţă escluderea mumei sale de la serviciul
divin, pe cătă vreme nu va fi iscălit osănda soţului ei;
el deta voie de-a nu se pomeni in biserică soţia sa chiar,
care cu toată tărzia ei pocăință n'a fost eliberată inatea morţii

de

prihana

respăndită

asupra

naţiei intregi

prin complicitatea sacrilege cu Latinii. Dar silinţele sale
pentru a aplana

cu binele cearta religioasă,

resultat, intocmai

ca şi incercările sale

cari de la nedreapta

Avseniani,

Arsenie, nu mai
triarch. **) In
invățătura, veche
se statornici în

recunoșteau
fine, in anii
in sinoadele
toată forma

scoatere

remaseră fără

de-a

linişti pe

din scaun a lui

legitimitatea nici unui pa1283 şi 1285 se restabili
ţinute la Constantinopol şi
şi de drept deosebirea bise-

ricei greceşti de cea latină.
De atunci communitatea, religioasă intre Greci şi Latini se

dovedi nerealisabilă pe calea bunei invoieli. Cu atăt mai zeloși

PI

N

N

512.
*) Nicephorus Gregoras, (edit. Bonn.), Tom. Î, pag.
Tom. II,
Bonn.),
(edit.
go,
Paleolo
co
x) Pachymeres. De Androni
pag. 462.
*

lucrau Papii pentru ca să ridice din nou impărăţia latină
din
Constantinopol şi pentru asest Scop chemară in cruciată spor-

nică apusul in contra împăraţilor bizantini. Bonifaciu VII,

(1294—1303), Benedict XI (1303 --1304), Clement
Y
(1305—13814) tindeau cu atăt mai mult a gloria
de-a cuceri impirăţia, grecească, cu căt se temeau cu
drept cuvent, că această impărăţie va căd6 ca o pradă
ieftenă in

mâna 'Purcilor.

Dar in fond îşi steteau improtivă prin-

cipii lumești, incompatibile unul cu altul,
la latini fanatismul şi pofta de-a domni, la greci grija neatărn
ării lor
naţionale şi de această incompatibilitate din
tăuntru se

spărgeau

toate incercările

de unire

în afară.

Un noroc

deosebit a fost pentru Greci, că Venețienii
incăpură la
ceartă şi răshoiu cu Ungurii pentru pretenţiile
lor reci-

za

a

proce de teritoriu, incăt nici unii
nici alții nu putură
urma numai de căt planurile Papei contra
Bizanțului.

Complicaţia, bisericească a impărăţiei
Mariei contra (de la 'nceput un efect de retroacţiune romaice av chiar
asupra Bulgariei,
Eta

atrăgănd

în bulboana mişcării ei, nu atăt
clerul şi

poporenii, ci curtea mai cu samă.
Regina romăno-bulgară,
Maria, se supărase pe impăratul
Mihail Paleolog, carele

chiar după naşterea fiului ei Mihail

mic, îi refuza mereu

sub pretexte de ni-

predarea cetăţii Mesembria, făgă-

duită in mod solemn, arătănd prin
acest refuz o răutăcioasă indărătnicire; dar supărarea
reginei crescă şi mai
mult prin intăritarea mumei
sale Eulogia, sora impăratului.

Aceasta, işi atrăses

e disgraţia impăratului, pentru
că prea s'amestecă, cu ze] in
certurile religioase, căci nu
numai că tăiă ori-ce communitate
religioasă cu fratele
ei, dar
ăncă

atrase

la sine pe 0 mulţime de iniţiatori
şi
părtinitori ai schismei, pe
cariti incuraja şi le dedea spri-

jin cu sfatul şi cu fapta.
cari, cănă

veneau

Aflănd aceasta prin calugării

la Tărnova,

cănd

plecau cu scopul de-a

frământa lumea, mănia Mariei crescă
tra

unchiului

ei împăratului,

care

şi mai mult con-

trată

cu

dispreţ pe

muma ei şi'n toate celea uită, ori-ce consideraţie pentru
ea, din care cauză Eulogia nici nu pregetâ de-a imboldi
mereu pe fiică-sa, şi de-a o impinge cu succes la răsbunare. Maria unu făcă sfară cu intenţiile ei, dar se lăsâ rapită la o contra-acţiune atăt de puternică, precum nu star fi putut; aştepta de la o femee. În anul
1276 trimise pe un solal statului, anume Iosif Katha-

ros Ja Palestina şi la Egipet, pentru ca in taină să se
invoiască

cu patriarchul

Grigorie

de Ierusalim

şi cu Ua-

liful din Cairo în contra impăratului. Patriarchului îi dete să înţeleagă,

că impăratul

e un regent urit de Dum-

nezeu, un despreţuitor al legei şi un violator al religiei,
şi ca atare nu poate

merita

nici indurare

la Dumnezeu,

pici cruţare despre oameni, deci o acţiune comună in contra lui, nu e numai justificată, ci e o datorie chiar.
Califalui din Egipt îi oferi alianţă ofensivă, conform că-

reia romăno-bulgarii ar îi avut; să năvălească contra Romailor dintr'o parte, trupele egiptene dintr'alta. Patriasearchul se arâtă in fond nu tocmai antipatic unei
punu
căci
menea improtiviri, dar prea se simţea isolat,,

tea pune temeiu pe cei-lalţi patriarchi.

Căci intr'adevăr

un honu numai că în tronul ecumenic stătea Bekkus,
din Antărit amic al uniunii, ci şi Anthimie, patriarchul
porunsupusese
se
şi
tiochia, mersese la Constantinopole
Alexandria,
din
patriarchul
cii impărăteşti, iar Athanasie,

nevoie de
prea eră departe şi espus, în căt avea mare
de aceea,
la
ocrotirea impăratului şi nu putea renunța
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ea preferise a persista intr'0 atitudine de mijloc
, că adi

că nici să recunoască espres uniunea indepl
inită, nici s'0

combată

sau s?0 schimbe,

ci să atărne liniştit intr'o ega-

lă distanţă de părţile amăndouă, Mai hotări
t a fost refuzul Califului. "Toată misiunea, bulgară
eră pentru el un
eveniment şi neaşteptat dar şi ciudat,
căci o asemenea
misiune din Bulgaria nu venise niciodată
Ia predecesorii

sti; afară de aceea nu prea punea
temeiu pe puterea
naţiei bulgare, abia cunoscute
şi pierdute în umbra semi-

intunericului, pentru a aştepta
din parte-i vr'un ajutor
puternic. Deci nu creză de fel aserț
iunile ademenitoare
şi

făgăduinţele soliei, şi "i dete drumul
in toată liniştea

fără un

resultat,

care să satisfacă,

Ast-fel unelţirile Eulogiei şi planurile
Mariei contra
impăratului se pierdură fără
urmă, ca un nour sterp intr”0
noapte

Vicleşugul
Mariei contra,
lui Sfentislav,

intunecoasă,.

Pe când fiul Mihail era copil ăncă,
regina Maria i
incoronâ rege, îl ingrijea şi]
creştea, ca pe un rege şi
la ori-ce ceremonii publice
îi dedea locul cel mai apropiat de

părinţii sti.

Cu toaţe astea

viitorul copilului îi
părea primejduit prin despotul
Sfentislav, pe care fără
cuvânt îl bănuia, c'ar tinde
să
Car av6 de gând a-şi intrebuinţa moștenească tronul şi
puterea lui de despot

pentru

a sprijini pretenţiile

sale. Hotări dar să']

inlăture
Prin vicleşug şi ca pretext
şi ocazie se folosi de imbolnăvirea soţului ei, Constantin
'Tichus, Prin soli anume
îl induplecă

la anul

1277 pe Sfentislav

la o intălnire
şi la venirea ?n Tărnova, garan
tăndu-i prin jurământ siguranța,
vieţii şi o primire bine-voitoare,
Când acest despot,

increzăndu-se in jurăminte,
incărcâ cu gingăşii şi hotăr
t

veni intr'adevăr, Maria
?]
să "nfieze pe acest bărbat,

|
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era moşneag

care

In timpul unei solemne slujbe

aproape.

in biserică şi cu pompă mare, Maria 7] infiă pe Sfentislav, îl imbrăţoşă în public pe el şi pe Mihail ca pe cei
doi fii ai săi, şi-i dete rangul şi drepturile unui al doilea
fiu după Mihail. Foarte mulţămit, Sfentislav se 'ntoarse
la

locului

partea

noua sa mumă
ei fiu adoptiv
cerea

resbunare

era,

unde

prinse

incredere

lui,

şi-i luâ viaţa.

puse

cursă

cătră

Maria atunci,

şi veni din nou in vizită.

increderea

de

abuzănd

de

neprevăzătorului

Săngele nevinovatului ucis

de la dreptatea

cerească

şi'n curănd

se

şi îvi un r&sbunător cumplit ca plinitor al fatalităţii.*)

cu Ridicarea, res*
coala şi biruEra in ţară un sătean simplu, de soiul lui porcar
traducănd inţa mi Lachasimbrie, numit de popor Cordocuba, şi Grecii
nas. Peirea lui
u Lachanas Constantin.
acest cuvânt, care "nsemnează legumă, îl numea
t-fel multă
(adecă grădinar de legume), avea insă *mdeal

isteţie

lucruri şi

şi darul isvodirii, ştiind sama multor

pentru iotremai avind pe lăngă acestea un gust, viu
ei lui meserii,
prinderi. Acest om, dedat cu totul proast
era cuprins de
trăia numai cu pine şi cu legume, dar
mergeau foarte o adăncă aiurare, clocea planuri, cari
purtat de plaa
simţe
se
departe, făcea mutre serioase,
in rugăciuni
topea
se
nuri, care se "nnălţau sus de tot,

şi vorbea cu confierbinţi şi eloquente cătră Dumnezeu
mai mulţi sfinți i se
săţenii şi cei asemenea lui, că
şi să
arătaseră,

provocăndu-l

să

sfarme

jugul

robiei

şi popor. Prorocia,
răpească la sine domnia preste ţară
zisă şi rezisă c'0
lui inspirată despre răsturnare mare,
incepă să afle crezare şi-i căştigă
perseverare necurmată,
partizani in poporul de rănd
*) Georgius Pachymeres,
dom. Î, pag. 497—430,

De

in genere, dar mai cu samă
.

Michaile Palzologo.

Edit.

Bonn.
|
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la partea

aceea

a Poporului,

care

se simţea dispusă spre

jaf şi manie de schimbare. Lachanas
se'narmă, se'mbrăeâ
mai cuviincios şincepă acţiunea
sa resboinică la anul
1277.

Îi

mai

Constantin,
ciune,

pentru

veni

la'ndămănă,

imprejurarea,

că regele

fluerul piciorului,

nu putea

condamnat la nemişcare sau totuşi la
greocă-şi frămsese

să inspire respect vecinilor, aşa
că Tătarii invecinaţi
intreprinseră in mai multe rănd
uri călcări in Moesia,
arzen
unui

d, pustiind şi jefuind
asemenea

roiu

de

țara in dragă voie., Contra

Tătari

se aruncâ

Lachanas cu
ceata sa mică, şi” svării claie
peste grămadă; curând
nimici un alt despărţămănt
de Tătari, şi cu căt mai

departe mergea, cu atăt
cu atăt mai multe biruinţe
cu atăt mai mult creştea
lucruri mari. Masse mări

mai mulţi partizani căştiga,
isbăndea asupra năvălitorilor,
faima lui de om ales pentru
de popor şi ținuturi intregi

se luau după busul şi-i
sporeau partisanii, cari, prin
mulţimea şi direcţia lor,
incepură a deveni primejdioşi.
Primejdia aprop
căt

iată
şi pe "mpăratul

stârni atăt pe regele Const
antin,
Mihail. Acesta alerg in
puterea

iernii la Adrianopol, parte
pentru a

supraveghia mai de
aproape decursul evenimen
telor de dincolo de
graniţă,
parte pentru a dispune
la faţa locului cele de
cuviință
pentru asigurarea teritoriul
ui statului. Mergănd
intruna
din zile călare, ca să inspe
cteze graniţa ţerii, lunec
â cu
cal cu tot pe ghiaţă şi
se răni ati rău, incă a
trebu
it
mai mult timp pănă să
se vindece, în care vreme
evenimentele se desfăşurau
|
dincolo de hotar, fără ca
el
Doată av€ run ames
să
tec la ele. Intre
acestea marea
majoritate a popor
ului romăno-bulgar, scărbită,
cu drept

cuvânt de regimul arbitrar

şi apăsător de păn'acuma şi

169

de

lipsa

ajunsese

de

bună-credinţă a perechii

pănă

domnitorului
putere

la uciderea

său

ajunse

care

lui Sfentislav, intorsese spatele

şi ţină

prin

domnitoare,

parte

aceasta

lui Lachanas,

la o 'mnălţime,

a cărui

ce impunea

respect. Părăsit în voia sorții de cătră cei mai mulţi
partizani şi neputănd ridica de căt oaste puţină, regele
Constantin,

ameninţat

pe tronul stu, porni contra adver-

sarului celui plin de trufie şi dispreţ, şi cănd veni ciocnirea, cl trecă pe un car de bătălie prin mijlocul şirurilor
acestuia. Contra-apărarea lui Lachanas a fost strălucită,
căci cu toată vigoarea puterii sale covărşitoare şi c'o
ne'nspăimăntată vitejie sârobi pe nebărbatul rege Constantin, care nu ştii nici să se apere ca un rege, nici
să moară ca un erou, ci pe cămpul de bătălie îşi pierdă

viaţa întrun mod deplorabil în mănile lui Lachanas.
Acesta bătă şi nimici o parte a trupelor regelui, iar o
altă parte o răndui in şirurile propriei sale oştiri. Lipsa
aproape

totală

de apărare

in ţinuturi şi oraşe îi inlesni

repedea lor supunere şi el nu-şi dete răgaz, pănă ce nu
isbuti să fie recunoscut şi proclamat Domn şi rege peste
toată Romăno-bulgaria. Puterea sa creştea văzând cu
ochii, iar gloria sa acoperea
patorie, a nouei stăpăniri.

Uimitoarea

ridicare

originea, in ori-ce caz usur-

pe tronul bulgar a unui om nou

de ieri de alaltă-ieri, născut în stările cele mai de JOS, +
lu
faca pe impăratul Mihail să nu se simtă la largul
asigura
a-şi
de
şi-l umplă de măhnire. Avănd grijă
:
EI
:
posesiunea şi ocupat cu luarea măsurilor cuvenite, acest

monarch avea de gănă să pue afară de ori-ce cestiune
căştigul de ţeri, cel avea de la regatul bulgar, căştig
pe care
întărit ăncă prin moartea lui Constanţin, şi

Complicaţia
lui Lachanas cu

impăratul

Mihail Paleolog
şi cu Ioan Asan

precum

acestuia cu
și a aaa,

170

impăratul voia să'] facă şi mai durabil
prin incuscrirta

cu Lachanas. EI puse să observe
pe acest din urmă in
ceea-ce făcea şi nu făcea, precum
şiacotro-i bătea găndul

şin ce fel era acţiunea
a

pută

afla,

daca

el,

drept,

că

poate

lui şi ast-fel îl spionă, pentru

care

'mcepuse

de la

aşa de mic,
e şi destoinic de-a se mănţină in
realitate pe culmea
cea mai "altă a măririi omen
eşti esterioare, pe care se
urcase. Avea de gănd săi
dee usurpatorului fiica sa
proprie de soţie, in ori-ce
caz insă numai atunci, când
usurpatorul ar fi ştiuţ să'şi
manţie domnia preste Bulgari; pe de altă parte iar gănd
ea la nestatornicia sorții,

care,

e

da cele mai mari lucruri,
dar
şi poate răpi ceea-ce avuseşi
din capul-locului; apoi mai
socoti, că virtutea, singură
face irrevocabile bunurile. căştigate şi veris

se

temă

darurile,

imilă căştigarea celor-ce lipse
sc, şi in fine
că norocul nestatornie îşi
va. revoca toate
sau
că aceste daruri,

intunecă atăt de mult,

in lipsa virtuţii, se vor

incăt nici nu-i Îva fi permis

impăratului a se uimi de cel
atăt de repede ridicat nici a
avă milă de cel repede
căzut. In mijlocul acestor
cumpăniri de gănduri şi faţă
cu necesitatea de-a da Bulga
rilor un guvern solid, impă
ratul îşi adunâ sfătuitorii
de
incredere şi se consultă
cu dănşii despre intrebarea,
cu
să-i ajute

a veni la domnie asupra
Bulgarilor, lui
Lachanas sau lui loan, ful
lui Mytzes; căci daca in
favoarea celui de'utăiu milit
ează norocul, un curajos
Spirit de intreprindere

şi 0 dibăcie conştiută
de scopul
ei, acest din urmă are
în favoare-j originea,
drept
ul de
moştenire şi perspectiva
verisimilă de-a ajunge
la
scop,
de i se va da Oare-care
sprijin. Sfetnicii se hotăriră
deci

să pretere pe loan Mytzes,

care şi impăratului îi
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convenea mai mult din cauza incuscririi cu dânsul, apoi
pentru

că era continuatorul legitim a stăpănirii părintelui stu, in fine luăndu-se in considerare domnia blăndă

a regeştilor săi predecesori, precum şi purtarea de grijă
intărită

a impăratului,

incuscrire,

prin

se putea spera,

că el va fi primit bine şi cu inima deschisă in RomănoBulgaria;

se va

cel ingănfat

iar Lachanas

gata

declara

sub

a se plecă

de noroc

de sigur

servitutea de mai

"mainte şi se va supune, indată ce trupele auxiliare ale
Romzilor vor intra in Bulgaria, sau de nu, îi va trebui
să se ascunză in vr'0 vizuină, după ce lipsit de nădejde,

va, fi fugit
fiul

mişeleşte;

estradarea

Mihail,

ei

iar

căt
lor

despre
se

regina

Maria şi

poate “face prin chiar

mănile locuitorilor din Tărnova, şi aceasta cu atăt mai
uşor, cu căt fără de legile şi asupririle crudei regente

sunt incă proaspete in memoria tuturor. După ce atăt
patriarchul ecumenic Teodosius Princeps, căt şi impărăteasa aprobară măsura aceasta, Mihail Paleologul chemâ

la sine
petrecea
de traiu,
de rege
suite de
pedeapsă,

la curte in anul 1278 pe loan Mytzes, care
in regiunea Troiei, provăzut; cu indestule mijloace
îi dete de soţie pe fiică-sa Irina, îl recunoscă
al Bulgarilor, îl reprezentă ca atare numeroasei
Bulgari, ce venise ca dânsul, porunci suitei sub
ca să'l recunoască de rege şi conferi noului

Asan, in
rege porecla imprumutată de la strămoşu-său,
a căşSpre
Asan.
loan
numi
căt de acuma *nainte se
plăsmuit,
nou
din
regele
tiga un partid puternic pentru

impăratul luâ,
adecă

din Adrianopol,

bine-faceri

nemijlocite

toate măsurile potrivite:

revărsate

asupra Bulgarilor,

pentru inimile,
cari îl voiau; daruri de bani şi făgăduinţe
cu bine pentru
cari şovăiau, speranţe mari de petrecere
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cei-l-alţi locuitori şi toate acestea
Ja, un loc lucrau pretutindeni pentru recunoaşterea lui
loan Asan şi pentru
lepădarea de Maria. Ast-fel impă
ratul isbuti să lege un
partid considerabil de soarta,
noului domnitor.
Nunta princesei Irina, cu Ioan
Asan se făcă cu mari
ceremonii şi cu pompă mare,
la care cei logodiţi se

serviră

de

culoarea,

ce

se

cuvenea

numai

imptratulu

i,
afară de lucrurile de sama călăr
iei, cari la ei erau de
lână. Contractele de căsătorie
incheiate stabileau, ca un
corp de armată, compus
din trupele unite ale impăra-

tului şi ale regelui

se va trimite

spre a

cuceri capitala
Tărnova şi intreg regatul
Bulgariei ; dar daca campania
ar isbuti, loan Asan
totuşi va avă dreptul asupr
a
titlului şi demnităţii de desp
ot la curtea împărătească

din Bizanţ.

Asan

iarăşi făgăduia din

parte-i cu jurământ, că va mănţină neat
insă legătură cu Romsii
pe
cătă vreme va, sta pe tron
ul Bulgariei; dar căzănd
din
Scâuu va fi

dator a aduce servicii

Căsătoria Mariei
cu Lachanas.

credincioase impărăției romaice ca vasal cu
numele şi cu rangul unui
despot,
care immediat, urmează
după impăratul.
Impăratul ţinea mult să
se cotorosească pe cale
patinică de regina Maria,
pănă ce ea mar fi apuc
at
a
face
un pas hotăritor spre
indreptarea stării ei.
Deci innădi
prin soli indemănatici tratări
cu Bulgarii

incleştată

intre două Tele, se
vedea la respăntia unei
mari nedomeriri, incât
trebuia să ice o hotărire
aleagă intrun fel unu]
şi să
din

cele două rele. Pe deo
parte
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mare

parte

a imprejurimilor

'Tărnovei;

pe de altă parte

năpădeau trupele impărăteşti, atacau localităţile şi pozițiile slabe de din afara capitalei, cruţănd Tărnova
&nsaşi, anume averea celor mari şi de samă, cu intenţia
invederată de-a le inlesni lepădarea de regina. Neputtndu-se improtivi amăndoror părţilor, pentru inceput creză
de cuviinţă şi potrivit cu demnitatea ei, de-a cedă impă-

ratului, care ca un unchiu al ei şi patron al lui Constantin, va trebui să ştie a păstra mai bine şi cu efect
atăt onoarea şi moştenirea răposatului, căt şi interesul
văduvei

şi

a

fiului

ei;

afară

de asta

îi era în genere

silă de-a intra in relaţii cu ucigașul soţului ei, deci
creză cu mult mai cuviincios, de a'şi cere măntuirea de

la acela, căruia din capul locului îi era datoare cu ridicarea ei pe tron. Era deja in punctul de-a răndui soli
cătră impăratul spre al ruga să'i mănţie drepturile ei,
cănd consideraţia precumpănitoare a interesului material

făcă să dispară ori-ce alte consideraţii. Căci pe cănd ea

ei
nu dorea o punere la cale de căt pe baza remănerii
convinse
se
ea
statului,
şi a fiului ei, Mihail, la cârma

"n curând,
mutată

de-a

că impăratul are voința şi hotărîrea nestrăse invoi numai,

coroana bulgară

reservănd

pentru Ioan Asan şi soţia lui. Pe de altă parte Lachanas

la o domnie,
nici voia s'audă vorbindu-i-se de renunțare
Maria, făr' a
in a cărei posesiune parţială se afla. Deci
opinia popo-mai ţine in samă demnitatea ei, nesocotind
hotâri să
ucis,
ei
soţului
umbra
rului, fără a resbuna

in anul 1278
se pue la o cale cu Lachanas, inchei cu el
un

tratat

porcarului
scaunul

de

formal

biruitor

domnesc

prietenie şi de căsătorie,

porţile

capitalei

şi patul conjugal.

şi impărţi
Fără

deschise

cu

e]

nici o indoială
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inițiativa unei asemenea

relaţii a pornit de la Maria și

Lachanas se sbătea la "nceput contra
ideei de-a căştiga
pe calea tratativelor şi a invoielii,
ceea-ce isbăndise pria
spada şi puterea sa, de aceea şi mai
tărziu el era sborșit
şi nu intra de loc in voia nevestei,
care căuta a'1 deprinde
cu luxul şi desfătăciunea, curţii.
La duioşiile şi desmerdările Mariei, Lachanas răspu
ndea cu ţineri de râu, ameniuţări şi maltratări, pentru
că "a purtarea ei el vedea

o ademenire la nebărbăţie şi la slăbi
ciune, iar el

căuta
a se feri in ochii tovarăşilor
săi de arme şi a poporului
intreg, de aparenţa chiar, cum
că prin ridicarea şi căsă-

toria șa ar

fi devenit din ostaş inăsprit un om
moale
şi muieratic sau un berbant
chiar. Avid de-a păstra
renumele de uman, el susţinea, că
numai din iubire de
pace şi

spre a evita un resboiu
civil a făcut pe roia
reginei; el n'a primit — a,
dat graţie.
Evenimentul neaşteptat îl dispu
se râu pe "'mpăratul,
căci

văză planurile sale crucişate şi-şi
ascun

se supărarea,
arătănd o vie părere de rău numai
, pe care pretindea a
0 simţi pentru o asemenea
faptă a reginei, comisă spre

necinstea familiei şi batjocura
tronului.

-— Ya spăsi

in curănd

apucătura

Ba — zicea el

ei greşită, căci soţul

ei nu va fi in stare de-a
resista apropiatei năvăliri a
Tătarilor, cari văd în e] nu
numai un duşman făţiş, ci
Wa om despreţuit

de chiar poporul său.

Dar impăratul
Du se mulţumi cu vorba
numai, căci mereu grămădea
trupe peste trupe in Bulgaria,
puină toate iţele in miş-

care,

pentr

u a răsturna, pe Maria.
Dar şi Lachanas desYolta o activitate febrilă pentr
u a ţină piept cu năvălirea
indoită

a

'Tătarilor şi a Romilor,

din cari cei de'ntăi
călcaseră deja ţara, iar cei din urmă
erau aşteptaţi.
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El soliciţă tot-odată favoarea mai marilor bulgari, a
căror ajutor îi părea folositor în campania viitoare. In

genere îşi incordă toate puterile pentru a apăra o domnie,
ce-i căzuse intr'adevăr pe neaşteptate, dar pe care prinsese

Se apără

o "'ntări

de-a

hotărîrea

deci cu zel,

curaj

cu ori-ce preţ.

şi asigura

de multiplele şi

şi dibăcie

zilnicele atacuri ale inamicului, condus de părerea, că
cine nu voieşte să lupte cănd poate, va trebui să lupte,

cănd nu va voi. Atacâ deci trupele inamice intr'un mod
atăt de neaşteptat şi de irregular, încăt le uimea de slăpeau din stricta disciplină de păn'acuma; ele se fereau,
cu toată eridenta lor precumpenire numerică, de ori-ce
ciocnire cu dănsul, pentru că a fi prins de dânsul insemna
a fi supus la munci, deci prinsoarea era mai crudă de
căt moartea. Cu toată superioritatea numerică a oștirii
lui Asan, resboiul
toate părţile, nu

impresurat din
nici un succes

purtat cu usurpatorul,
pută să se laude cu

a cătării.
Pe

cănd,

în împrejurări asemenea,

nu

se

putea aş- Inooronare

tepta, o. consolidare mai trainică şi mai bună a lucruri-

plantarealui

e
pa
lor de căt; de la căderea lui Lachanas, toanele schimbăachanas.
norocul
de
ingămfat
cioase ale sorții voiră ca acest om,
cu partea
lui, să aibă asemenea a lupta in anul 1279
bătălie
intr'o
adversă a vieţii şi să sufere o infrăngere
cari
'Tărnova,
din
cu 'Tatarii. La această ştire, locuitorii
Mariei, hotăriră să
de mult erau aprinşi de ură contra
regină şi pe fiiu-său in
“scuture jugul ei, să predee pe

să primească de Domn
mănile comandantului împărătesc şi
al lor pe loan

Asan,

căruia îi se şi cuvenea

succesiunea

de moştenire. Mape tronul bulgar in puterea dreptului
ria,

cum

purcesese

grea

de Lachanas,

a fost detronată
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intr'adevăr şi dusă in prinsoare la impăratul, carele
tocmai picase la Adrianopol, de unde apoi ea fă pusă
la
opreală sigură, Asan şi Irina sirguiră spre Bulgari
a fă-

ra

intimpina

piedici,

intrară

eu

triumf

in 'Tărnora şi

primiră, ca regi aleşi, in acelaş an (1279) omagiul
poporului lor. Intre marii demnitari ai țării se distinge
a
pe atunci un anume Terteres, om cu mari merite şi multă

vază,

care exercita

o înriurire

puternică

asupra coună-

ționalilor săi şi intimpina mari laude din partea
tuturor.
Fiind că ambiția acestui om, de şi tăinuită
şi abia intrevăzută de el &nsuşi, se urcase
pănă la dorinţa după
coroana regală, impăratul, voină
a'] face neprimej dios,
găsi cu cale să'1 lege cu Asan prin incuscr
ire şi, investindu'l cu demnități innalte, să] căştige
pentru interesul
dinastiei reintegrate.
Testeres eră, căsătorit, dejă, deci
pentru a 'nlătura piedeca aceasta, "l-au
induplecat de-a
se despărţi de soţia lui, care după
porunca impăratului,
„ce petrecea atunci in Niceea, fă dusă
acolo, impreună cu
fiul ei Osfentislav, şi pusă la opreală.
Nunta lui Terteres cu sora lui Asan se făcă
în mod solemn , iar noua
pereche
fă investită

cu innal

ta, vrednicie de despot.
Dar
răvnitoarea ambiţie după coroană
a noului cumnat allui

Asau, departe de-a se 'nfrăna prin relaţi
ile nouă, crescă
de

atunci cu și mai multă putere şi
uneltea pe sub mănă planurile ei proprie intr?o
siguranță cu atăt mai mare,

cu căt acele planuri păreau de necre
zut; din cauza în-.
Când

Cuscririi.

Asan se 'ncredinţă pe deplin, că
există

conspirație, hotări, in anu]

1280,

să 'şi părăs

ească tronul de bună voie şi cu bună cuvii
nţă, spre a preintimpina de

cu vreme primejdii, pe cari
nu se simţea destul de puternic de-a le infrunta.
Intz*o noapte puse să
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scoată pe furiş din oraş bogata visterie bulgară, stoarsă
odinioară de la
transpoarte mai

inviusul
departe

impărat Isaac Angelos, şi s*0
dimpreună cu alte lucruri, ce

voia să le iee cu sine. Sub pretextul unei călătorii de
distracţie inlăuntrul ţării, el se puse pe cale impreună
cu soţia sa, ajunse la Mesembria, intrâ în corabie şi merse de-a dreptul la Constantinopol. Impăratul il ţină anume de rău pentru o purtare atăt de nebărbată şi de mişelească, prin care. se nimiciseră dintr'o singură lovitură,

multiplele silinţi şi cheltuiele pentru recăştigarea Bulgariei; refuză mai multă vreme celor doi fugari intrarea
la curte şi chiar mai tărziu le 'ngădui cu greu infăţo-

şarea în audienţă. Pe tronul, vacant prin fuga lui Asan,
se urcâ in puterea voinţei poporului ambițiosul 'Terteres,
răndui să] incoroneze numai de căt şi puse mâna n curănd, făr'a găsi
bulgar.

împrotivire,

pe intreg teritoriul româno-

Intre acestea Lachanas, căruia i se răpise copilul şi
soţia tot odată, strinsese cu mare-ce o oaste considerabilă inainte

de plecarea lui Asan ăncă,

impresurase 'Lăr-

nova şi cu ajutorul protostratorului (marelui comis) Tzasimbaxis

Şi acuma,

căşunase

dureroase

infrăngeri

trupelor romeice.

cănd o parte a oștirii de 10,000 oameni în-

naintă sub protovestiarul Murinos să despresure capitala,
Lachanas se aruncă asuprăti lăngă localitatea Diabena

căştigâ (la 17. Iulie 1280) o biruinţă strălucită cu oastea sa mult; mai puţin numeroasă şi ucise mulţi Romei
nu

numai

în bătălie,

ci şi în urma

ei, cănd îi prinse.

Curând după asta se aruncâ (la 15 August1280) asupra
unui corp de 5,000 de oameni, pe care protorestiarul

Aprenus le urcă
11,006

pe poala esterioară a şirului de munţi
12
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in

sus, bătă

aceste

corpul

şi multe

şi

alte

tăiă

dovezi

luptă, nu puteau să”i ridice
hotări

in cele din urmă

pe

conducător.

de

nespusa

Dar toate

sa turbare

de

temeinie cauza, drept care

să fugă la Tartarchanul

Nogas şi

să'i ceară ajutor şi sprijin.
Dar nici impăratul nu'şi puse mănile in sin, ci trimise la Nogas pe Asan cu multe daruri, invăţăndu!'l pre
acesta să propue cererea ca să nu lese să 'nchircească
fără de nici un ajutor regele legitim al Bulgariei, sin-

gurul căruia i se cuvine tronul
nire,

ci

din

contra

să'i

dea

după dreptul de moştemănă

cumnat ce este (soţia lui Asan

de ajutor,

ca unui

era soră cu a Nogăi), ca

să dea greutate pretențiilor sale drepte. Nogas primi cu
bună

voinţă

pe Lachanas,

ce venise

ăntăiu,

dar tot atăt

de bine primi şi pe Asan, ce sosi mai tărziu, luând ca
părere de bine darurile hărăzite; insă amăndoror părţilor le pricinuia

mare

ingrijire

prin purtarea

sa cumpă-

tareţă şi reservată, oprindu'i pe amândoi la sine, luiudu'i

cu sine in călătoriile

definitivă
rale,

şi purtăndu'i

cănd

amăndoror

pe unul,

aprinşi

cu

atătă

de ură unul

feres; aşa dar
precugetate

neluănd

cănd

pe altul.

nici o hotărire

făgăduinţe geneGhimpele

comun al

pretendenţilor eră intr'adevăr indreptat contra

lui Terteres, duşmanul

tau tot

sale,

cu vorba prin

lor comun,

neinduplecare

şi erat

altuia

ca şi asupra

de nevoie

lui Ter-

se potriveau

toanelor

asupra

de voie

dar ei in de ei se cer-

pentru domnie

ale Tartarchanului,

Acesta dete in fine un os-

bbţ, la care toţi ospetară aşa de ?n dragă voie, in
cât

cei mai mulți oaspeţi nu erau teferi şi işi pierduseră

toată trezvia. Asan şedea in capul mesei lingă Nogas,
mai incolo la amăndouă laturile faţă ?n faţă
şedeau La-

.
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chanas şi protostratorul 'Tzasimbaxis.
De odată Nogas,
trăzit pare că dintr'un vis turbure,. resare, pune capăt

politicei sale de pregetare şi poruncește slujitorilor în toată liniştea, ca şi cănd w'ar avă nici un alt scop, să pue
măna pe Lachanas, care şedea pe scaun, simțindu-se pe
deplin sigur. Pe cănd se 'ntămpla aceasta, Nogas strigâ:
„Acesta este duşmanul părintelui meu, al impăratului;
„el nu merită, să trăiască, să i se taie capul!“ La aceste

cuvinte slujitorii ţin mănile lui Lachanas, îi infig cuţitele in găt şi cănd se rostogoleşte la pământ, il ucid cu
totul. Cur&nd Nogas dă poruncă să execute şi pe Tzasimbaxis, care e ucis de un trabant, ce 7] loveşte cu securea în ceafă. La această privelişte îi inghiaţă săngele

in vinele lui Asan, aşteptănd pentru sine aceeaşi soartă
şi se linişteşte abia în urma stăruinţelor zeloase ale cumnatei

sale Eufrosina,

soţia lui Nogas,

care

isbuteşte

al

“scăpa teafăr şi a” trimite a casă.

Ast-fel se sferşi acel om vrednic de mirare prin darurile şi soarta lui, el care impreunase in sine lucrurile
cele mai de rănd cu cele mai nalte şi care repede şi c'o

vară

putere

primitivă,

se ridicase

şi se menţinuse

prin-

ti'o neinfrănată ambiţie, care 1 şi răsturnâ. *)
şi
Iu urma incurcăturelor bisericeşti şi politice, precum
pue,
bizantin
in urma decadenţei generale a impărăției

armatei şi
terea ei de apărare scăzuse foarte şi starea
autocrației impăa flotei se dovedi chiar de la 'nceputul

jos, incăt nu
ratului Andronic Paleolog, că era atăt de
*) Georgius

Pachyimeres,

1835, pag. 43— 0449, 466

De Michasle Paleologo (edit. Bonn.),
— 468.

rie byzantine, (edit. Bonn.) 1829,

Nicephorus Gregoros, Histoag.
130 — 133.
p
%

Amenințarea
«
votarălor. Incomodarea,
strămutatul şi .
rescumpărarea
Romănilor.
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mai erau destoinice nici a apăra teritoriul statului, nici
a stăpăni marea. Ast-fel piraţii pe. de-o parte prădau

ţerile

țermurene,

intrănd

tă parte Cumanii,

adăne

tea stăvili, năvăleau

despre

pustiind

provinciile

şi prădănd

cu foc şi cu sabie.

ameninţaţi
nul

unei

Nu

miază-noapte şi despre apus,

numai

invecinate
cei

ale Romailor

vii, morţii chiar erau

cu păngărirea, la asemenea năvăliri.

nouă

In aju-

năvăliri a Cumanilor in Macedonia
şi 'bra-

cia, Andronic impărat
cu vreme

inlăuntrul lor, pe de al-

pe cari Terteres neputinciosul nui pu-

din raza

creză de cuviiţă

năvălitorilor,

litate chiar in marginea

să depărteze de

anume din Allage, loca-

Traciei, cadavrul părintelui stu

Mihail, căci alt-fel uşor ar fi putut să
'ncapă pe mănile
Cumanilor,
sumă

cari ar fi ceruţ apoi pentru estradarea
luio

de rescumpărare,

după cum le-ar fi plăcut

de mare.

Rămăşiţele lui Mihail fură duse la Silyvria
după porunca impăratului şi inmormăntate spre
ră&paosul de veci in

aceeași biserică in care, mutate de
tot acest Mihai], zăimpăratului Basiliu Bulgaroctonus (tăietoru
l
bulgarilor) (1284).
ceau oasele

Contra unor

asemenea turburări de graniţe, Andronic
împărat, ştiindu'şi bine slăbiciunea,
recurgea la nişte mijloace ciudate, cari sămănau mai
mult a fugă de căt a
apărare. Pe locuitorii
ca 0 pradă de-a

litoralului, espuşi prin poziţia
lor
gata pentru pirați, el îi strămut
ă cu

aşezările mai inlăuntrul (ării
pentru a nu mai fi la nnăvălitorilor, doritori de
pradă şi ca să fie iniru căt-va în afară de raza
lor. Locuitorii diu părţile
din Iuntru ale “Traciei şi Macedoniei,
espuşi năvălirilor
demănă

Cumanilor , neputând fi scăpaţi
prin retragere mai inlăuntrul ţerii, ci numai Prin
sprijin puternic, care in
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acest timp nu li se putea da, fură avizaţi şi primiră
permisiunea de-a se retrage in cetăţile şi castelurile de
acolo,

care nici ele nu dedeau siguranţă pe multă vreme.

Faţă cu imprejurările acestea, pacinicul popor al Ro-

mănilor inspiră asemenea ingrijiri insemnate.

Se intin-

dea pe teritoriul romeie, incepând din suburbiile oraşului impărătesc pănă la Vizya, apoi mai departe în numeroase aşezări, se "ndeletnicea mai cu samă cu cultura
vitelor *) prin locuri muntoase şi greu de străbătut, eră
destul de invărtoşat, deprins cu mănuirea armelor prin
vănat şi apărarea de sine, apoi in urma mai multor resboae naţionale poporul romănesc devenise bătăios şi destoinic in lupte. Pe curăntul acestor calităţi şi al instinciului

de neatărnare al Romănilor,

anul

1984

temerea

eră intru căt

va justificată, că la vre una din năvălirile Cumanilor,
Romănii s'ar îspiti uşor de-a se alia cu ei, ăntăin pentru că erau măndri şi incăpăţinaţi de mulţimea lor şi
de bogăţia lor de turme, apoi pentru că erau inspirați
de o ură tot atăt de mare în contra Romatilor. Deci în
Andronic

orăndui,

ca Romănii

să fie trans-

plantați cu toţii de la apus spre resărit şi anume dincolo de Bosfor în teritoriile asiatice din faţa capitalei
impărăteşti;

apoi

hotări

săi

reducă

materialiceşte

prin

să'i umiimposite, stoarceri şi pretenţii de despăgubire şi
lească

aşa, in căt,

să se dee

invinsă măndria

lor inte-

a
PR

Alexiada (Libro |, .
*) Intr'aceaşi părere s orie Anna Comnena în
chiamă Vlahi toţi incap. 8, pag. 227) că in limba vulgară se

din loc in loc, ca ciobadivizii, ce nomadisează, adecă pribegess
Bânyous zovrovs ?
owro,
zii,
Bio»
a
vouăd
Tov
pii: exe 6zdoot
zouziy malai o de Odleuros.>
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meiată pe număr şi avere. Ingrămădiţi de amândouă relele, de strămutarea cu de-asila şi de maltratarea financiară, Romănii oftau intr'o stare de plăns şi se măhneau
mult mai mult de răul ăntăiu de căt de al doilea. Nu-

mai

neajunsurile

strămutării,

neputinţa

de-a luă cu sine

toate averile mişcătoare, nevoind de-a lăsă în urmă-le
Sati de-a desface pe preţuri de nimic obiecte de valoare,
pierderea de oameni şi de vite, pentru că transplantarea

se făcuse in toiul iernii, şi pentru că erau lipsiţi
de cele

trebuincioase pentru ale traiului, toate suferinţe
le a008-

tea apăsau

vină.

greu pe romănii, strămutați

fără de nici 0

Dar chiar lăsând toate acestea la 0 parte, unde

ar fi găsit in nouele lor aşezări toate condiţiile de dlimă şi de alt soiu; neapărat; trebuitoare pentru modul
lor

de-a

trăi şi de-a

se hrăni,

in căt nu se puteau de loc

deprinde şi'şi vedeau peirea cu ochii. Deci
hotăriră să'şi

pue toate silinţele, ca să se intoarcă

mai
mă

'nainte, puseră mănă

considerabilă

de bani

în patria lor de

de Ja mână şi strinseră
0 suşi 0 oferiră

impăratului ca su-

mă de rescumpărare, carele incuriințănd şi
primind ofer-

ta, le dete
Ast-fel

iusfărşit voie să, se intoarcă

romănii , maltrataţi

şi chinuiţi

la anul 1286.
fără

de

Vezură pe deasupra osăndiţi de-a'şi rescumpăra vină, se
de la im-

Im păcare şi
alianță intre

'Terterea gi imp&ratul,

păratul pe bani mulţi mântuirea, de relele lor,
adecă dreptul comun. *)
|
Ca o despăgubire foarte la, "ndemănă pentru
neliniştele de la hotari, ce se "ntămplau pe atunci, a fost
pen-

tru

impărăţia

romaică

impăcăciunea

cu Terteres,

carea

ÎN

*) Pachymeres,

pag. 105 — 108.

De Andronico

Paleologo

|

Bonna

1£35, cap. 37,
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ishutit cu toate stavilele, ce'i steteau in cale şi ?n urma
căreia

protivnicilor

numărul

Bizanțului

scăză

cu unul,şi

anume cu unul indestul de insemnat. Terteres, care precum am spus, răpise cu totul la sine, după fuga lui Asan,

frănele

de remuşcări

stăpănirii

din Bulgaria, era

regeşti

vii şi de aspre

remonstraţiuni

chinuit

din partea

incheautorităţilor canonice pentru căsătoria pe care o.
Asan,
lui
sora
cu
egoist
scop
cu
şi
iase in contra legii
nu
cauză
care
din
legitimă,
sa
după ce-a fost gonit; pe soţia

ale
eră primit a se impărtăşi cu mijloacele de iertare
morală
presiune
bisericei. Adus la estrem prin această

, îi descrise
şi religioasă, 'Terteres - s'adresâ împăratului
declară că e gata
starea anxzietoasă a sufletului stu şi
de pace şi de amia cădă la invoială printr'un tratat

soţia sa ăntăia,
ciţie, cu condiţia insă de-a ise restitui
care de atunci petrecea inchisă la Niesclusiv legitimă,
ceea. Impăratul încuviinţă propunerea;
acum

eliberată,

a lui Terteres

soţia despărțită,

se. intoarse

13 Tărnova,

pe sora lui Asan
iar -el se obligă de-a trimite immediat
cum

pe teritoriu

romaie,

că să dispue împăratul de dăusa

implini în curănd. In
va voi, o făgăduință pe care o şi
intărindu-se cu mult
asemenea imprejurări şi mai ales
lui A-

acesta, reardicarea,
poziţia lui Terteres prin pasul
perealizabilă , mai ales că
san pe trenul bulgar părea
spre a” sprijini, deci în
lipseau cu totul oşti romaice
recuimpăratul se hotări să
vederea tuturor acestora
prisă
rege legitim al Bulgariei,
noască pe 'Lerteres de
amide
şi
l oferit, de pace
mească şi să incheie legământu
pe Asan
numi
de-a
viță
insă nu
cie; pe de altă parte
măcar

spre al despăsubi
despot al împărăției romaice,
inderăpise tronul şi pentru a
in parte, peniru că i se
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plini făgăduinţa, ce prin anume tratat
'i-0 făcuse lui
Asan impăratul Mihail Paleolog. *)
,
Ivivea si dispaMultă vreme după aceasta, la anul 1294
Tiţiunea lui
se
.
ivi ca
.
.
,
.
.
Lachan
as cel din senin

mincinos.

şi

din

propriu

impuls

un

om

necunoscut,

de

cine ştie unde, care pretindea, categoric,
că e Lachanas,
„Yegentul de odinioară al] Romăno-hulgaril
or şi oferea
impăratului

triumțurile

cele

mai

strălucite,

daca-i.

da, invoirea să atace pe duşmanii impără
ţiei. Era
lucru, ca- impăraţului să i se pară
straniu şi
neliniștit, văzând inaintea sa aievea
pe acelaş
aventurier, propuindu-i şi făgăd
uindu-i multe,
auzise vostea siguri, că fusese
omorit; de cătră
Tartarhanul. Spre a se incredinţa
şi a fi personal

impăratul

recurse

va

firesc
să fie
vestit
cănd
Nogas
sigur,

la, mărturia, verii sale Maria,
foasta
soţie a lui Lachanas, de la care aceas
ta avea, şi ofată,
dându-i

pentru acest Sfărgit ocazia de-a
observa, făr'a
fi observată, pe acest strigoiu
echivoc şi a-şi forma 0
judecată hotăriţă asupra identităţii
sale cu Lachanas cel
adevărat. Când ea declară hotări
tor, că acest pretendent,
nu numai că nu-i Lachanas
ce] adevărat, dar nici ware
căt
de mică

la curte

asemănare

sub intemoiaţ

cu acesta,

prepus,

veneticul

barbar

căzii

mai cu samă pentru că

imita intrun mod foarte stăngaciu
un semn Caracteristic
tempe

al

ramentului

adevăratului

Lachanas,

isbucnirta
repede şi vehementă a mâniei,
Simulănd insă un zel
religios, fanatic şi plin de eiavi
e, pe care'] şi făţărnicea
aşa incăt lua ochii, el totuşi
isbuti să inspire massei
poporului
ce 0 are

o opinie mare despre dânsul
, despre plăcerea
Dunmezeu de el, despre
puterea sa, trezind

*) Pachymeres, De Andr
onico
cap. 20, pag. 57,

Palzologo,

Bounze

1835,

Lihro ],
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ast-fel in mulţime speranța pentru indreptarea stării
lucrurilor prin acţiunea lui. Impăratul insă nu se putea
inerede

cauza

om,

intr'un

sale

originei

sale analoge,

de adăncă
amăgitor;

nu

numai

din

care merita

dispreţ,

ţară

barbară

şi a culturii

ăncă

şi motiv just;

dintr'o

ci pentru

că mai

dedea

neincredere prin caracterul său echivoc şi
deci pentru siguranţă condamnă pe acest
Massa poporului in
număr al acelora,

aventurier să fie inchis în temniţă.
genere, dar mai cu samă marele

cari-şi pierduseră nădejdea cu aspiraţiile lor pe cale regulată şi firească şi aşteptau o intoarcere spre iai bine
a sorții de la ceva neobicinuit, estraordinar şi miraculos, deci numărul celor fă” de scăpare nenorociţi,
. părăsiţi fâr' de ajutor, a acelor cu desăvărşire
celor
desperaţi, mărturisea cu tărie părerea, că are datoria
imperioasă

de-a

intemeia deplina

lor

incredere

şi

atăt
mai intimă a lor speranţă asupra unui om
de
numai
căci
Dumnezeu,
de
evlavios şi de insufieţit
porni
poate
mai
—
el — cu mila şi ajutorul ceresc
popor. Mai
siguranţă o faptă măntuitoare pentru
învecinat
samă locuitorii de pe teritoriul impărăţiei,
cătră duşmani,
Persia, cari erau greu băntuiţi de
simțeau

impinşi

să

aibă

o incredere

plină

cea

de
ia
cu
cu
cu
se

de speranţă

— multe prorocii ar fi
în el, pentru că — susțineau ei
le prevestise de mult
resărit; în mijlocul lor chiar, cari
nu
va măntui de nevoile lor. Bi
venirea

unui

0m,

ce-i

de-a vede în pretinsul
se mulțămiră numai teoreticeşte
relelor lor, ci ?]
Lachanas un mijloc de apărare contra
acest” on
elibereze pe
rugau fierbinte pe impăratul să
cea
fruntea unei oştiri rom&i
şi să li? trimită lor in apere, de vreme ce increderea
ca săi sprijine şi să i
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lor in el e atăt

de adăne

inrădăcinată,

incăt sub pov-

îmirea lui ar merge cu toţii in contra inamicului, căci
sub un asemenea căpitan, purtat; de increderea generală,
biruinţa e neapărată. Această cerere fiind sprijinită călduros şi fără deosebire de massele poporului de jos din
capitală şi din provincii c'un fel de imbulzitoăre asidui-

tate,

impăratul

incepă

să

se

sfătuească

serios în sine

Ensuşi şi-şi aduse aminte de acele cazuri ciudate,
in
cari cererile chiar abnorme ale bolnavilor sunt în stare

să

inlăture

boala,

cănd

doftorii

adecă 'se văd in poziţia

intrăndu-le

în voie şi ascultănd de

de-a satisface poftele bolnavilor, contrarie
meşieşugului
medical, chiar contra ştiinţei intemeiate, numai
pentru
că e cu putinţă,

ca

un senm al naturii oare-cum, lucrul să iasă
la capăt bun.
Deci aşa socoti şi impăratul, că precum cererile estra-

ordinare

ale

bolnavilor

intrăng

boala,

tot ast-fel şi

Lachanas, cu tot caracterul său amăgitor, trimis
fiind
in fruntea unei armii în vederea, cererii generale,
tocmai
pentru că poporul crede atăta intr'Ens
ul, s'ar pută artta

teribil inamicilor şi folositor Romzilor, cari
au nevoie

de ajutor. Condus de această părere, impăratul ţină
samă de cererea Halizonilor, cari locuiau lăngă
riul Sangaris de-a lungul hotarului Persiei, îl puse
pe Lachanas

in libertate,
răndui

dispuse pregătirile necesare de resboiu şi”

pe el c'o oaste

Lachanas

şi poporul

să atace pe Persieni.

de

Abia pornise

Ja țară curgea spre dânsul de

aproape şi de departe şi era in popor o iritaţie
atăt de
iopătimită şi o mişcare atăt de vie,. ca
şi cănd ar i
fost vorba de-a se resturna lumea şi
faţa pământului.

Plugarii 'şi părăseau plugul,

ciobanii turmele şi "narmaţi

cu bețe şi măciuci numai, luptători ne'narmaţi şi cete
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fără

se

orănduială,

puneau

ordinele

sub

lui Lachanas,

avind cea mai tare incredere, că sub aşa conducere vor
birui pretutindenea. In puţin timp alerguse imprejuru-i
o mulţime nenumărată de venituri pestriţe şi de vănturători de ţară cari nici cunoşteau resboiul, nici aveau
cel mai mic semn de disciplină şi de meşteşug militar,

cei-ce nui
peadeverind de căt proverbul că „pentru
i aceştia
luptători
ăr
"ntradev
Și
cunose, resboiul e dulce“.

procedau
de luptă
jucării.
poziţie,

intrun mod, ca şi cănd b'ar fi fost niei vorba
de
serioasă cu inamicul, gi de făcut pradă sau
o
tărie
cu
A sta apărănd un val, a manţine
în
nici
era
a ţină orănduială ih masse, nu

mintea

nici

obiceiul

in

oameni,

acestor

cari sburau

în

ca scănteile la
coaci şin colo după plac şin amestec
sau se svărleau
nicovală ori ca piraele de primă-vară
sau opriţi de
punct,
singur
asupra unui
toţi cu pornire
după cum le convenea
ceva, se risipeau în toate părţile,
impăratul ducea grija,
- mai bine. Stând lucrurile ast-fel,
acestea de
ca

nu

la

cum-va

cea

ciocnire

dentăi

orăuduială şi fără

luptători fără

cetele

dresură, să capete 0

iar pe de altă parte îl ingrijea
bătaie aproape inevitabilă,
o
că Lachanas; purtănd
cazul asemenea foarte Y erisimil,
care
de favoarea poporului,
campanie fericită , va abuza
5

imprejurul lu şi
atuncise va grămădi şi mai mult
vebeliune, în Ori-ce

va

simţi

ispitit

primejdioasă.

de-a

stărni

o

caz

la curte,
Deci îl chemâ pe Pseudo-Lachanas

îl înlătură in
1 desbrăcă de demnitatea de general, Şi 1 închise pe
peste trupe
genere de la ori-ce comandă
atăt
în temniţă sigură. 0 măsuri

inârăsneţul aventurier

toată mi pestriță
de aspră ară urmare immediatăsub; steagul lui
cari alergaseră
de nespălaţi,
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Lachanas, se risipi numai decăt, spre
căteşi patru părţile
lumii fie-care spre casă. De atunc
i steaua lui PseudoLachanas au albiţ pentru tot-dea-una,
fără de-a 'nterca

Ci

epron

să se 'nflacăre

din nou, *)

Nu ar fi fost; cu putinţă şi nici ar
fi isbutit viteazul
Stentislay seri- NOga de-a se urca
la deplina
neatărnare şi la innalta
dică biruitor. demnitațe de han,
daca, trimis ca simplu căpitan
de
oaste de cătră suveranul său, hanu
l legitim, cu ordinul
de-a supune mai multe populaţii
din Asia, el nu le-ar
-

fi supus intr'adertr, şi ar fi usur
pat domnia peste ele,
nemai voind să recunoăscă de acum
inainte jugul fostului

său suveran, a hanului legitim,
care-l rănduise in
campanie ca pe un comandant,
subordinat lui. Dar după
ani mulţi

se ivi un reshunător Qin casa dinas
tiei trăşi bătrănul usurpator Nogas, ataca
t cu putere de
Tuktai, moştenitorul dinastiei legit
ate,

ime
pierdă cătră acesta in anul 1292 viaţa a Hanatului, îşi
şi ţara. Numai
0 mică

parte
afecţie pentru
pretendentului

Alakka.

de 'Tătari, credincioşi şi cu
nestrămutată
cea din urmă casă domnitoa
re, se supuse
Tzakas, fiul lui Nogas şi
a soţiei lui

Acesta nu văz mijloc mai bun,

pentru a-şi
Spori puterea sa foarte nesuficien
ţă faţă cu Tuktai, de
căt in supunerea şi apropiar
ea pe de-a pururea a
Bulgariei, care
pe atunci lipsită de regent,
stetea deschisă

pentru ori-ce atac străin, Terte
res,

spăimănt

at de amedinţările lui Nogas, ce trăia
âncă, se refugiase la'mpăratul, îşi aşezase scaunul
in imprejurimile Adrianopolei

și de acolo se ruga cu stăruinţ
ă

dempăratul sti trimită
ajutor de oaste in de ajuns
. Dar impăratul; nu
numai că
*) Pachymeros, De Andron
ico
Pal
eol
ogo
.
Bon
ne
cap. 30, pag. 18
1835. Libro II,
8—192.
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nici prin minte nuw'i trecea de a”i da un asemenea ajutor,
cl opri chiar pe Terteres de-a petrece in apropierea lui,
şi asta de grija lui
primire prietenească
impăratului, Nogas
şin caz de refuz

contra

impărăţiei

Nogas, căci daca fugariul ar fi găsit
şi incurajare bine-voitoare din partea
de sigur ar fi cerut estradarea, lui
şi-ar fi indreptat mănia şi armele

romaice.

după moartea tatălui

Când

in anul
său Nogas, Tzakas irupse cu oaste în Bulgaria
gănd pe un
1294, el sprijini cucerirea ce-o avea de

,
titlu de drept şi anume pe dreptul său de succesiune
"nainte
mai
de
încheiată
căsătoria,
care i se cuvine după
âncă,

co

fiică

a lui

Terteres.

Pentru

a atrage şi mai

cu dănsul,
mult la, sine simpatia populaţiei, el puse alături
ca tovarăş,

pe cumnatu-stu

Sfentislav,

fiul lui 'Perteres,

e va câştiga
cu nădejdea, că prin asemenea comunitat
ea lor şi cresimpatia Bulgarilor, dinastici în convinger
ast-fel se va "nduplecă
dincioşi rasei regale domnitoare şi
de-a

recunoaşte

pe

cale pacinică

stăpănirea

lui şi de-a

de copil ăncă exilat
asculta de dânsa. Sfentislav fusese
cu mumă-sa, iar cănd
şi inchis la Niceea impreună
"ntoarse în ţară pe vaza
mumă-sa primi libertatea şi se
la

el rămase ca ostatic
invoielii încheiate cu 'Terteres,
patriarchului bulgar,
Romăi şi numai după mijlocirea
de ocazie favorabilă, puse
Ioachim, carele folosindu-se
îşi
pe lăngă impăratul, el
cuvănt bun pentru dânsul
la casa

de a se "toarce
recăştigă libertatea şi invoirea
urma pribegirii tatălui
in
care
părintească. Acest tânăr,
poselipsă, şti să se puie în
stu ajunsese la mare
Encone,
averi căsătorindu-se cu
siunea unor strălucite
declarată a unui negustor
fiica adoptivă şi moştenitoarea
Pantadar foarte. bogat, anume
din stare mai de Jos»
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leon, care
lui Nogas;

fiică fusese
botezată de Eufrosina, soţia
incăt ast-fel Sfentislav puse in servic
iul

aprinsei sale ambiţii, mijloace corespunză
toare pentru
indeplinirea ei. Ast-fel îşi cumpără multe
voturi intre
bulgari, se uvi cu Tzacas, pe care "1
recunoseă de
Suveran al său şi impreună cu dănsul
puse măna pe

capitala

stăpănire,
incet,

'Tărnova.

Cătă-va

de căt

incet,

vreme

numai

şi pe

tăinuite

el

nn

luâ

parte la

in numele lui Tzacas;
el

trase

dar

toată puterea la

sine, accentuâ pe lăugă bulgari, comunitatea sa de
ori-

gine

şi

de

limbă,

de şi,

ca, descendență

după tată-stu

Terteres, cumanul, ar fi trebuit
şi el să treacă de
cuman; căştisă în favorul său un
partid puternic in
ţară, şi cănd se simţi indestul
de tare, merse cu cun-

pătată viclenie spre ţinta sa de căpete
nie, Pe cănd adecă
Tzacas, increzut cu totul în
cumnatu-său, care in aparenţă

&i era atăt de favorabil, trăia de-a binele
şi fâr'
de nici un prepus, Sfentislav
ăi pune o cursă, îl prinde,
îl pune
pentru

in fine

pune

multă

vreme

slujitori jidovi

intr'o inchisoare

sigură şi

şi creştini, ca să'1 gătuie

in inchisoare (1296). In mănia
sa el lovi ţot-odată în
Ioachim, patriarchul de acolo,
în contra căruia avea

prepusul,

că tinsese,

prin trădare,

să treacă Bulgaria

în măna tătarilor; fără cercetare canonică şi fără judecată, patriarchu

l fă aruncat intro prăpastie şi
inlăturat

din lume în chipul acesta.
legilor acestora, Sfentislav

plenitudine

de putere

in ţară

Pe

se

scara, tuturor fără-deurcă la cea mai mare

şi se

intări

in

scaun in
timp atăt de scurt şi cu succes
atăt de repede, de se
trezi gelozia lui Andronic
impărat, carele incepă să
lucreze in contra lui, pănă
ce stăpănirea noului dom-
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nitor

—

nu -căştigase o consistenţă durabilă.
se

potrivit,

slăbiciunea

"nfăţoşă

in

şi decadenţa

curănd,

căci

Un prilej

bulgarii,

văzănd

odioasei supremaţii a tătarilor,

unea, ca să li
rănduiră solie cătră impăratul cu rugăci
i rege Constantin
dee rege pe tânărul Michail, fiiul fostulu
princesă greacă.
Tichus şi a soţiei sale Maria, ce era
aceasta, trămise în
De şi Andronic, incuviințăad cererea

intracolo, totuşi
anul 1287 pe cerutul principe Michail
lui din ţară,
ul
partid
la
acesta a găsit puţin sprijin
să răpească
nici
a,
capital
încăt nu :pută nici să cucerească
tăvălinsilit,
contră
din
la sine cărma statului, ci se văză
străfără
ată
priv
viaţă
du-se pe lângă Târnova, să ducă o
Jucire,

fără

ea, de rege.
glorie şi necompatibilă cu demnitat

rea şi vaza lui Sfentislav,
Cu atăt mai invederat sporea pute
puse în harţă cu rometii.
care n curănd şi cu succes se
era săpată

„Adevărat,

că in vremea

de impărăcheri

şi întinsă

aceea

ţara

in toate

Bulgariei

părţile

in direcţiuni

ă în contra lui Sfentislav
opuse. Mai cu samă se ridic
slav, care merse să viziteze
puternicul sebastocrator Rado
con-

pe impăratul,

fu primit

cu pună-voinţă

firmarea in înalta demnitate
coboritor dintrunul din cele

şi căştigă

de sepastocrator. Acest om,
mai cu vază neamuri pul-

tzus,
te considerabilă a lui Smil
gare, inrudit cu casa foar
eTert
cu
şi
despotul de Krunos,
încuserit cu Eltimeres,
BIti
lui
a
ea de soţie o soră
res, care avea de asemen
mari
de
şi
atăt de răspăngite
meres, avănd deci legături
mai maze o inriurire cu atăt
in ţară, putea să esercite
fuga lui Terpe care îndată după
re, cu căt Smiltzus,
în scaun Şi
il alesese să urmeze
teres, Nogas bătrănul
Sfentislav , îi
ȘI
de cătră 'Tzacas
care fusese inlăturat
ă greutatea vatoat
cu
or lui Radoslav
ajut
de
ă
măn
dete
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zei şi averii sale. Din Thessaloniki,
unde impăratul petrecea din cănd in cănd, el trimi
se la anul 1299 pe

Radoslav cu o oaste in Bulgaria, r&ndu
induii şi mai mulţi

demnitari

înalţi de ai romailor,

ca să sprijine şi să ri-

dice pe tron pe Mihail, ce nu ştia cum
şi incotro.

cum
i se

Dar

irumpea oastea cu indrăzneală
, despotul Bltimeres
opuse tot cu aţăta indrăzneală
lăngă Krunos, lo-

cul de căpătenie al teritoriului său,
şi căştigâ in contra
lor o biruinţă deplină, Sebastocratorul
Radoslar căză în
mănile biruitorului, care puse să'i
scoată ochii, şi ast-fel
pedep
sit,

îi

dete drumul

să plece

la . Thessaloniki

unde
petrecea soţia Ini. Iar pe marii demni
tari romati pe cari
"i prinsese,
trei-spre-zece de toţi, Bltimeres
îi puse la
lui Sfentislav, care se oferi
să'i estradeze in

dispoziţia,

schimb pe tatăl stu Terteres, o ofert
ă care la urma urmelor
sa şi primit de cătră romei
şi Sa implinit; preschim- băndu-se pe
nu

cedâ

'Terteres.
Cu toate acestea, fiiul Sfentislav
sceptrul lui Terteres, tatălui
său intors, nici cu

totul, nici in parte, ci îi aviză
numai un oraş in care
să locuiască, in al căruia cuprins
el avea să'şi poarte de

grijă pentru

trebuinţele lui, să se bucure

de toat como-

dităţile şi plăcerile cu putinţă, dar
incolo să se abţie de
la ori-ce afaceri şi să ducă o viaţă
comodă fără de nici
0 ocupaţie,
:
i
Dacă
impăratul

pe de o parte

se văză amăgit

în speranţele lui în .privirea unei Bulgarie
neprimejdioase, care
să”i intre in voie, el pe de altă
parte ştia să'şi asigu-

re pace şi prietenie

prin o cuminte politică de incus
erire. Isbuti fără greutate să mărit
e pe fiică-sa din flori,
Maria, cu 'Tartachanul Tuktai
şi să dispue bine şi. in faYorul interesului
romeie

pe acest

vecin, care nui

venea
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la indemănă şi care acuma deveni ginerile său. Pe vremea aceea mai stăpănea ăncă in mijlocul vrăstei sale
bătrăneşti, hanul Nogas, tot intreprinzător şi toi plin
de curaj, şi cu toate poticnirele de pănă acum, el ară-

ta o hărnicie vie asemenea acelui şerpe, care sdrobit de
lovituri, tot "şi dovedeşte viaţa sa trainică in estremităţile sale cele mai depărtate, prin svăcniri spasmotice.
Pentru

că Tuktai,

mod

intr'un

ocupat

ostenitor

cu lup-

tele in contra lui Nogas, privea căsătoria ca un mijloc
de moleşire pentru inăsprita sa viaţă răsboinică, el hotări să "şi amăne insurătoarea, şi retrimise impăratului,
tatălui

ei, pe mireasa

ceise

adusese,

pănă la alt res-

puns, şi abea după ce in anul 1292 primejdiosul Nogas
işi perdă domnia şi viaţa, el ceră indărăt şi reprimi de
pe mireasa

la impăratul

lui, işi sărbâ

nunta,

supuse fă-

învins,
ră greutate toată ţara, pe care o posedase hanul”
de
raportul
,
inrudire
de
şi întări cu puternică legătură
*)
pace şi prieteşug, convenit cu impăratul.
Despotul

Mihail,

rocit -in prima lui
gariei,

cugeta

fiul regelui

Constantin "Tichus,

peţire inarmată

ca în contra

vroinţei

i furase credinţă, să restoarne

nEno-

pentru coroana Bulimpăratului , căruia

din nou şi cu puterea

scop alese calea
guvernul din patria sa, şi pentru acest
. În privirea
indoită a căsătoriei şi a invaziei inarmate
sa ăntăia, soră
soţia
mult
de
intăia el, după ce murise

asupră fiicei lui Terbună cu impăratul, işi aruncă ochii
cu regele Serbiei,
legiuită
trăise in căsătorie

teres, carea

se conde acesta. După ce căpăta
ăduirea biseîncuviințarea impăratu Jui şi ing

dar acum se desfăcuse

simţirea ei,

Libro III,
Pale ologo. Bonne& 1835,
*) Pachymeres, De Andronico
a
cap. 26 ei 27, pag. 262 — 268.
11,006

Resboaele şi
succesele lui
Sfentislav contra romilor şi
tratările de invoială cu ei.
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ricei, el se căsători cu ea la anul 1301, o făcă părtaşă demnităţii sale de despot, şi iutemeis ast-fel un raport de inrudire, pe față aprobat de: impăratul, in taină. insă reprobat, căci dinastia Paleologilor trăia de mult
in tensiune şi in discordie cu casa, din care Mihail işi
luase soţia. In privirea pasului al doilea, al năvălirii conira Bulgariei,

vremea
nea

se folosi

de

imprejurarea,

aceea, multe colonii

Persiei

trebuiau

militare

că

tocmai in

aşezate la margi-

să emigreze spre apus cu toată ave-

rea lor, din cauza purtării dușmănoase a Persienilor.
Cu

multă tăinicie el ademeni

o sută din acei soldaţi impă-

răteşti prinir'un anume Kotertzes,

care asemenea eră din-

tre ei, ca să se lepede de impăratul şi să intre în sluj-

ba lui; deci primi in mănele sale jorămăntul
lor, le fă-

că lor jurământul său şi intemeiâ ast-fel o comunitate
solidară de drepturi şi de interese. Când
impăratul ajunse,

prin trădare, la cunoştinţa acestei
intămplări, convocă
mare sfat, compus din stările cele mai nalţe
şi din autorităţile capitalei pentru că,
sub preşedința sa, să Judece pe despotul acuzaţ, Acesta
nu pută aduce de căt o

apărare slabă, prin care nu zicea nimic, fi
condamnat
la recluziune in palatul impărătese
impreună cu soţia şi
cu

copiii din căsătoria a doua, şi la pierderea
intregei
sale averi atăt mişcătoare, căt şi a caselor
şi moșiilor

lui, dintre cari averea mişcătoare

fiul monarchului,

incerc

in zădar să fugă

pedeapsa,
cherna.

pentru

Sfentislav
aspră

devenit

se conferi lui Mihail,

coimperator;

din palat

iar cănd despotul

trobui să'şi espieze

siguranţă, în aspra temniţă

fă cuprins de mare

a cumnatului

său.

Pie

din

de la Bla-

mănie pentru tratarea
cauza

aceasta,

fie din
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răsbunare pentru că regele sărbesc alungase pe soţia sa
legiuită, fiica lui Terteres şi soră cu regele bulgar, lu-

ănd in căsătorie pe fiica impăratului, fie din dispreţ pentru slaba impărăţie bizantină, destul că Sifentislav dete
îrău ambiţiei şi setei sale de răsbunare, trecă la anul
1305 cu resboiu pe teritoriul Romeilor, atacâ cetăţile şi
intăriturile, aşezate la intrările Emului şi luâ unele cu
puterea,

altele

sub anume

prin

supunere

de bună-voie

şi convenită

condiţii. Buna ocazie şi vitejia trufaşă a birui-

torului nu dedeau nici celor-lalte obiecte de atac perspectiva apropiată a umei sorţi mai bune. Impăratul se grăbi

a le asigura şi întări prin trupe trimise in ajutoru-le
şi răndui pe fiul şi coimperatorul său, Mihail, să meargă cun corp de oştire spre apus contra inamicului. Peniru a conjura primejdia, ca nu cum-Ya puternicul despot şi stăpănitor din

Krunos,

Eltimeres,

ginere

lui Smil-

tzus, frate cu Terteres, deci unchiu lui Sfentislav despre tată, să dee ajutor resboinic acestui nepot al său şi
pentru

1

atrage

din

contra

pe cel

improtiva

de'nțăiu

celui din urmă, impăratul recurse la toate mijloacele,
căte se puteau intrebuinţa cu oare-care cuviinţă, precum:
daruri bogate, un prezent anual in bani și inriurirea prin

înrudire ce avea să se exercite prin persoane mijlocitoare anume

poftite,

intre

cari

anume

chiar, care eră cumnată cu Eltimeres

soţia

lui Smiltzus

Şi nepoată imp

ratului; apoi fratele acesteia, Mihail Paleologul,

care

:

la Constantinopol a fost anume trimis la €â pentru PN
scop. Cănd după asemenea pregătiri
Mihail,
fiul"au impSră|
i
avizat
tului, era asupra purcesului în campanie, i
pentru

intămpinarea

potrivită

dinul tatălui său posesiunile

a cheltuielelor

: e

detrase condamnatuiui

196

pot Mihail, cari erau situate la apus, de şi nu tocmai
de mult timp impăratul Mihail, tatăl lui Andronic, prin
jurăminte grozave asigurase aceluiaşi despot Mihâil, care
i eră, ginere,

nimeni

solemn

şi după toate

formele

dreptului, e

nu se va atinge de acele moşii. *)

Dar in curgerea anului 1306 se văzi că toată nada,
aşezată pentru al căştiga pe Eltimeres, rămăsese cu to-

tul zădarnică. Eltimeres

se dete in partea lui Sfentislar

şi uni oştile sale cu ale acestuia.

Oştile Tor unite pus-

tiiră ţinuturile de lăngă Em, şi siliră pe cele mai multe
tării şi oraşe să li se supue, intre cari pomenim indeosebi Ktenia

şi Rosokastron ; alte

tante şi mai depărtate, precum
de prin prejur, apoi Agathopolis
„cu cele din urmă resuflări şi se
a se predă in curând. Andronic
griji, era ameţit de nedumerire;

oraşe mnulţ mai impor-

Sozopolis cu localităţile
şi Anchialos, suspinan
deprindeau cu ideea de
impăratul, măncat de
căci pe cănd işi dedea

toată silinţa să pue stavilă- propăşirii inamicului, stările

deplorabile

de lucruri

la resăriţ

il chemau

şi mai nein-

duplecate pe teatrul de lupte din Asia. Silit de imprejurări ca să ia o hotărire, răndui totuşi insfărgit
pe fiul
său Mihail impărat, in campanie in fruntea unei oştiri
nu tocmai numeroase şi'i dete de sfătuitor, alăturea cu
el, pe protostratorul Glawas Tarchaniotes, om şi viteaz,
şi priceput intru ale răsboiului şi ştiutor de sama lucru-

rilor, Când trupele, ce ise deduseră, se strinseră Ia Yi-

2ya, numărnl lor părea că nu va ajunge pentru a intreprinde cu ele o lovitură puternică asupra vrăjmaşului
Superior in puteri; cu toate acestea Mihail impăratul arun*) Pachymeres,

De Andronico Paleologo,

Bonn 1835,

Libro IV,
cap. 13, pag. 304; Libro Y, cap. 18
et 19, pag. 40
—6
409.
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câ in contra Bulgarilor, ce roiau imprejurul oraşului Sozopolis, un despărţămănt de oştire, comandat de bulgarul Bossilas, care eră fratele cel mai tânăr a lui Smil-

tzus

Radoslav

şi al lui

şi stătea

in

servicii

romăice.

Acest viteaz căpitan, alergănd repede“la locul de luptă, surprinse corpul de oştire al duşmanilor, il pătrunse de

spaimă, il puse pe fugă şi”l goni pănă la riul Skafides;
unde luptătorii inamici

luri
teră.
Nici
leafă

periră cea mai mare

parte

in va-

impreună cu podul rupt in două, iar parte işi desufietul sub săbiile Romaiilor, ce alergau după ei.
de astă-dată, Bulgarii de sub Bossilas, cari erau cu
în oastea romzică, nu renegară datoria laudabilă a

poporului

lor,

conform

căreia

se obicinuia

a se cruţă

şi

oreli se da drumul tuturor prinşilor, cari nu opusese
mari.
şi
notabili
cei
de
insă
sistenţă singeroasă , afară

năBulgarii totuşi se întremară şi se intăriră curnd,

bogate de-avăliră în ţinutul Adrianopolei, luară prăzi
deprisos de
cu
colo, ucişeră mulţi romăi şi se folosiră
al răsnoroc
această toană a sorții şi de schimbăciosul
amar. Penboiului, pe cari acuma Bizantinii le simțeau
. cu ţinutul acestui
tru a apăra Adrianopolul impreună,
de trupe mai cu
oraş, impăratul Mihail răndui o inrolare
văsboae + cari fuseseră
samă dintre soldaţii, incercaţi în
sosiră intro stare
cari
,
alungaţi de la hotarăle Persiei

a cărora înarmare,
foarte neingrijită şi săracă, pentru
indeajuns mijloacele băimbrăcăminte şi hrană n'au fost
cari le-a mprununeşti, indealtmintrelea insemnate, pe
, el tritat din visterie.

Deci făcând un mare

sacrificiu

ol toate uneltelemise la turnătoria de bani din Adrianop
atăta re«
cu tot
şi
n
aur
de
şi
d e argint

şi vasele

sale

ărăteasa Maria, toate po
signaţie trimise şi soţia sa, împ
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doabele ei din metal preţios, primite de zestre, ca să se
bată” bani din ele. Ast-fel isbuti să injghebe cheltuielele,

pentru

a pune

in starea

cuvenită căte-va mii de oameni

şi a'i pune in campanie, după care el, plin de incredere,
se indreptă mai ăntăiu spre Adrianopole, unde'şi lăsâ s0-

ţia;

apoi

(la 23

tinsa regiune
Emului,

August 1306)

de ţară din poala

năvăli

cu puterea in in-

esterioară a munţilor

care pe atunci purta numele Romania, jăfui in

dragă
pular)

voie intregul ţinut; Reachubi sau (in deminutiv poReachubiţa pănă la Stilbnon şi de acolo până la

Kopsis,

adecă făcă prăzi ca şi Moesienii (adecă Vlachii;

ieiav Mov
„cească

ameeyătereu) după cum zicea vorba gre-

de pe atunci, devenită proverb, şi”i tăiâ lui Elti-

meres drumul de-a mai inainta. Prin
mişcarea aceasta,
Bulgarii incăpură intru căt-va la strimtoare,
pentru că
nici puteau inainta cu Succes, nici se
puteau retrage fă-

ră primejdie şi făr'a fi prinşi de pe la
spate. *)

Curănd insă norocul răsboinie işi intoarse
foaea. In Yara anului viitor (1307) veni ciocni
rea intre Italieni pe

deoparte

şi anume

intre

Catalanii,

cei selbatici

şi inse-

taţi de sănge, cari luptau sub steagurile
lor şi comiteau
atroci
tăți

grozave,

pustiiri

şi jafuri pe teritoriul

romaic,
şi între r&u-strimtoraţa impărăţie
bizatină pe de altă
parte, căci curajo

sul coimperator Mihail, cu sentimentele

lui nobile, nu putea răbda
tări

atăt

de

barbare.

Acest

mai mult ruşinea unei tradin

urmă

porni

deci din

Adrianopole in campanie, inaintă
la locul Apro in apropierea Italienilor, şi hotări să le
ofere o bătălie lăngă
un

cătun, anume Imeri. Ciudaţă eră compoz
iţia şi ordi-

”) Pachymeres, De Andronico Palaologo.
Bonne 1835. Libro V,

cap. 28, pag. 44— 5
448,

199

nea de bătălie a oştirii romaice. Incuviiuţănd cererea
casei impărăteşti în consideraţia incuscririi pomenite mai
sus, tartarchanul 'Tuktai trimisese

Romeilor o trupă auxi-

Jieră de Alani şi de Turcomani păgâni, numiţi greceşte
Purkopuli, cari contribuiră mai mult spre pierzarea de
căt spre biruinţa oştirii de căpetenie, precum se va dovedi mai pre urmă. In prima linie & ordinei de bătaie
Mihail puse tocmai pe Alanii şi 'Purcomanii aceştia sub

"| cocomanda bulgarului Bossilas; in centru, pe care
trupele
şi
manda marele primicheriu, erau Macedonenii
unchiul imaduse din resăritul asiatic de cătră Teodor,
din Romăni, din
păratului, iar linia dindărăt se compunea

&nsuşi,
voluntari şi din alte strinsuri mai mici. Mihail
Constantin
despotul
frate-stu
căruia ?i steteau in ajutor
Angelos, nu
şi marele păharnic (pincerna) Senacherim

specială a trupelor,
păstră pentru sine nici o comandă
ales şi sporit de
ănt
ci păzea in fruntea unui despărţăm

pentru siguranţa imgardă pretoriană în spatele oştirii
lor

numărau în şirurile
ptrătescului. stu părinte. Romii
mari, duşmanii intr'ale lor
preste tot cinci legiuni mai

compunea
numai patru, dintre cari una se

din Persieni,

r. Bătălia incepă cu
ce apăruseră la chemarea Catalanilo
asupră Catalanilor , iar
năvala Alanilor şi Turcomanilor
de viteji şi:
eminen
ce
sentt
aceşti din urmă greu implătoşaţi »
joc de Să
Jinişte
în
bat
îşi
sperănd un apropiat ajutor,
ca un zid tare, şi ŞI
geţile asvărlite asupra lor» resistăodată şi fără a A snt
De
manţin inimoşi poziţia lor.

in fugă, ŞI aleargă
Alanji şi Turcomanii se risipesc
*

itar

avtnd
I
curtea byzantină,
de ran al ăntăia la
sceptrul inte
poar
să
ui,
tal
; a impăra

eea solemnă
arătar
l, la de
dreptuae
.
painte”i
.

ne-
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opriţi indărăt
priu,

nu

in timpul luptei

atăta

de sfială, pe

chiar şi din impuls pro-

căt

de răsbunare pentru le-

file mici şi de necaz, pentru că prin un anume sol
Tuk:
tai ceruse de la impăratul retrimiterea trupelor auzilia-

re. Retragerea lor vări spaimă in corpurile romsice,
cari
steteau dindărătul lor şi omori in ele ori-ce
poftă de lup-

tă. Cănă coimperatorul Mihail, de unde stetea indărtt,
oblici, că se intorsese foaca rău, hotăraşte să se
arunce
&usuşi in îmbulzeala bătăliei şi să reţie bine
biruința şovăitoare prin pilda ce va da-o, Calul
de bătaie, ce voi

să] incalece, se sbate fără ici o cauză vădită, se smul-

ge din măna
mic.

Dar

comisului şi apucă cămpii, alergând la ina-

Mihail

nu se'ncurcă

de: acest semn, care menea

a râu, ci sare pe un alt; cal, şi aruncă țiind
lancea in
mănă şi insoţit de căţi-va calăreţi, c'un
neastămpăr fu-

rios asupra Amogabanilor, dintre.
cari străpunge pe
cu lancea, iar pe altul il spiutecă cu sabia. Dar mul
lesne

de recunoscut

de departe

prin

insigniile -vreduiciei sale

impărăteşti, el devine numai de căt ţinta
atacurilor duşmane. Doi ostaşi persani curajoşi,
acoperiţi de pavăza

lată obicinuită la poporul lor, s'arunc
ă
neopriţi

asupra lui Mihail,

de-a dreptul şi

vin în nemijlocita lui apro-

piere şi vor tocmai să "i dea lovitura
de moarte,

cănd
iată că in momentul hotăritor
marele paharnic şi un paj
impărătesc

abat lovitura şi ucid pe cei doi 'năvălit
ori.
Dar alţi năvălitori duşmani aleargă
tot incă în grămezi
asupra
platoşul

imperatului, il ingrămădesc

lui cel tare, îl rănese

imYederată primejdie.
Intre
dosface intro fugă deplină,

de-aproape, străpung

şi pun

viaţa lui intr'o

acestea toată oastea sa
se
şi Mihail, ne mai putănd spe-

ra indreptarea spre bine a
bătăliei, cu ochii plini de la-

.
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din vălmăşacrimi şi impins de tovarăşii sti, se retrage
asemenea
rare,
despe
cu
părul
gul luptei, smulgăndu'şi
inamicul
re
ferici
Din
.
Iliadă
viteazului Agamemnon din

partea Romilor star
sub impresia eronatei păreri, că din
s'ar fi pus curse, găsi
îi pregătit prinzători viclene şi i

departe a ro-

a mai
de cuviinţă a desista de la urmărire
măilor,

din

aceştia

cauză

care

prin

măntui

se putură

cotro. Cu greu scăpă şi
îugă, apucănd neopriţi care în
la linişte. La ştirea desMihail 18 Pamphylos, la bine şi
l0-

pre îuvingerea

țărănimea

suferită,

romaică

a acelor

ranţă la Constantinopol,
curi incep să curgă spre sigu
re, lăsând în urmă aveluând cu sine averile mişcătoa
de loc; căci
transporta

rile, cari se puteau

cu greu

sâu

cuvânt de siluirile şi prăpopulaţia se temea cu drept
a le
şi incepu, curănd de tot,
dăciunile inamicului, care
Din.
ilor
roma
lui de cursele
şi face, cu toată ingrijirea
inamicul biruitor incunjură
jai
de
tun asemenea, gust
xefugiaşi asaltă tăria

Apro;

după cun ştiă, se

în care

aveau
de locuitori, cu tot ce
se soldaţi romei şi: alt-fel
tiimpro
că, din cauza puternicei
ei mai bun; dar fiind
succu
ă
putea speră să surprind
viri a garnizoanei, nu
Alanii,
se.
retra
se
şi
lăsă de atac
ces tăria, inamicul se
ului bizantin,
erau

de cum

"velmară

duiră
ca

rău

selbateca

dispuşi

amici

acel

pământ

domnitor

primitivă,

lor natură

pământul romei
pe

contra

în dragă
se

prădară şi pără-

voie şi, de şi sosiseră

purtară

intocmai

câ

ina-

mici făţişi. *)
-impărat apelă
ast-fel, Andronic
Stănd imprejur ările
reinnoit la
zel
7 Gun
130
i
anulu
l
cursu
din nou în a
Libro Vi,
Bonne& 1835,
ina
Andronico Paleo logo.
*) Pachymeres, De

— 553.
cap. 32, pag. 549

»
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ajutorul

foastei soţii a lui Smiltzus, ce-i era nepoată

impăratului,

ceea-ce

avi

de

resultat,

că

ea

veni

in

capitală şi puse la cale in persoană şi *mpreu
nă cu
monarchul măritişul mai multor princesse din
casa domnitoare. Aceasta" supără pe Sfentislav
cu atăt mai mult,
cu căt tinsese cu mai multă asiduitate,de
şim zădar,
de-a - se "'ncuscri prin căsătorie eu divasti
a Paleologilor.
Supărarea sa crescă şi mai mult, pentru că
isbuti

tot atăt

de puţin

de-a

abate şi de-a păstra statornie

intr'o alianţă in contra Romailor,

ginerele soţiei lui Smitzus,

pe despotul Eltimeres

carele ?n urma influenţei ei

se "'nclina cătră impăratul, Deci prin anume
so] el cerd
indărăt de la Bitimeres cele două tării mai
de samă din

munte, Hyampolis şi Lardeea,

la Romei

şi i le cedase

părintesc,

iar despotul

ceda

oare-cari

sub

insă

cu luarea

Eltimeres

se declară

condiţii.

pe samă

pe cari el le smulsese de

lui

ca unui unchiu

gata

de a i le retro-

Sfentislav

nu

a acestor. două

se mulțimi

tării de munte,

in care aşeză garnizoane tari,
ci mai tindea să'şi aproprieze şi cele-l-alte oraşe şi cetăţi
din regiunea aceea,

intemeiăndu-se
seră odinioară

această
contra
onoare

mai

pe pretextul de drept, că acelea se
ţinutoate de regatul Bulgariei, in fond
însă

tendență a lui

se rEzăma

impăratului, pentru
pe care Sfentislav

tărziu.

că'i
ştia

numai pe răsbunarea
refuzase incuscrirea, 0
totuşi să şi-o câştige

In decursul anului următor

(1308) mănia
lui Sfentislav contra lui Eltimeres
merse şi mai departe,

căci pustii şi prădă

in

dragă

Eltimeres,

voie,

teritoriul acestuia în lung şin lat

cităna

drept

că inclină in partea

respectă nici hotarele Romilor.

cauză,

numai

impăratului;

vina

lui

ba el nu

EI cuceri curăud consi-
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să

mină i se şi supuseră, invoindu-se
progres, bogat in biruinţe, sporea
Bulgarilor,

inriurirea

şi

vaza

ci

tot,

cu

ţinut

cu

Agathopolis

supue

şi se pregătea

şi Mesembria

Anchialus

oraşe

derabilele

care

pe

sub

prin tratat. Acest
nu numai puterea
căpeteniei

lor.

Din

de 'mpăcauza aceasta Alanii, cari acuma se lepădaseră
ratul, trimiseră
inspira respect
bulgare, sub a
şi'i făgăduiră a

le
solie cătră Sfentislav, a cărui putere
i
căpeteni
scă
rănduia
le
să
şil rugară
lupte,
se
să
dispuşi
sunt
cărora ordine
in
combate cu efect năvălirea Romailor

de gănd s'o facă.
Bulgaria, daca aceştia şi-ar fi pus
li* se rănduiră şi
Propunerea lor fă primită şi curănd
o
,
sosiră la noii aliaţi căpetenii bulgare

intovărăşite

de

indrăsneţi prin aceasta,
mie de luptători bulgari. Devenind
Cu folos, roiri de pradă
Alanii intreprinseră incursiuni
de prin prejur şi la
şi de pustiire pe teritoriul romaie
urma

urmelor

parte,

iar pe

trecură

cu

casnicii

lor

cu tot la Sfen-

"n curănd în urma
tislav. Puterea Alanilor se stinse
pe care 0 avură
luptă,
intr”o
unei infrăngeri ce o suferiră
; dar impăuniţi
Amogabanii
cu Turcomanii (Turcopuli) şi
mai neliniatăt
altă parte cu
răţia romaică era pe de
de 0
de cătră Amogabani pe
ştită şi mai strimtorată
alta

de

de cătră

Latini,

conduşi

de noro-

In zădar cercă Andronic să
cita lor căpetenie, Romfort.
şi Amogabani, trimiţăndu-le
duplece la pace pe Latini
Romfort dete drum
o anume

solilor

solie

şi

oferindu-le

cu respunsul,

că pacea

bani;

nu se poate cumpăra cu

Latinilor, iar aceste
cu aprobarea cererilor
impăratului. Tot în aceeaşi
îi păreau inadmisibile
din urmă
soli pe Romiort să ncheie
prin
av
sreme. invită şi Sfentisl

bani

ci numai

ca el o alianță

ofensivă

Iar
contra impărăţiei romaice,
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pentru a intări legămtntul, îi propuse măna
surorii sale,
carea, după omorirea soţului ei Tzakas, remăs
ese văduvă.
Romfort fă numai decăt gata să primească
şi alianţa şi
incuscrirea. Dar pentru că nu ajunseră
să se realiseze
toate speranţele in privirea noului legăm
ăut şi fiind-că
intr'o asemenea imbulzeală de popoare
cine-va trebuia

să se sature

de resboiu

la urma-urmelor,

"nsetat, după pace, dar tot-odată

Sfentislav era

tindea necurmat, ca şi

'nnainte, să se "ncuscrească cu
familia impratului şi
pentru ajungerea acestui Scop
trimise cătră Andronic

impărat,

ca mijlocitor şi purtător al propunerii
sale, pe

expatriarchul

loan,

care

căzuse

"n mănile lui ia luarea

cu asalt a oraşului Sozopolis. Impăratul
se cam codea
la ?nceput şi căuta să căştige timp,
dar la urmă cedâ
curentului imprejurărilor şi aduse
la cunoştinţa solicita-

torului printr'an sol, că in
genere consimte la propuere, sub reserva inst a stipul
aţiunilor speciale, ce se
Vor

conveni. Cererea lui Sfentislav țintea
intr'adevăr la
ună din fetele lui Mihail, fiul impăr
atului; dar refuză
hotăritor de-a se obliga la restituirea
oraşelor şi tăriilor,
răpite

de la romei, pe cari Andro
nic impărat le cerea
compensare oare-cum, ci
declară din contra, că
voieşte să le păstreze
că

0

pentru vlăstarii ce-i speră
din
această nouă căsătorie. Împăr
atul nevoind a se uni cu
stipulaţiunea, aceasta şi puuer
ea la cale trăgănăndu-se
multă vreme, lucrul rămase
in Suspensiune fără vre-o
soluţiune. Iatre acestea
Sfentislav, abătăndu-i să
fie
impăcăcios, lăsă să se
facă fără stingherire esport
ul
bogatei recolte
Ceca-ce

noscută,

era

egal

de grăne a țerii sale la Const
antinopol,
c%p

bine-facere

fiind ştiută lipsa mare

vrednică

de a fi recu-

a capitalei de provizii
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de ale traiului şi pentru

că alt-fel sar

*)
indoială inevitabila foamete.
Unul

din

mai

cele

biserica din Roma şi
luarea in posesiune
-anei ţeri, care mai
jucase un rol politic
multe

semne

de rană,

esenţiale

fi ivit fără

oite inpuncte: de jitigiu intre Reinn

in cerc a
cea din Constantinopol consista
a ** Bulgaria.
,
tuală
spiri
aâ Bulgariei în privire
or
izil
Asan
cu samă sub dinastia
byzantin
eminent şi adusese tronului
cari 1 desfigurau.

Papa din Roma

au
ol se rupeau şi se cert
şi patriarchul din Constantinop
neamul
ia bisericească peste
cu acelaş zel pentru domn
asupră
ja
mrea
case
de'nt&iu arun
bulgăresc şi precum cel
el cel
ast-f
tot
titlul de rege,
vanitosului Toanniţiu prin
izii .
Asan
după
ţa
alte chipuri undi
în
ca
arun
îşi
urmă
din
De-şi acel stăpărosul lor popor.
următori şi după pume
de Roma,
lui să atărne bisericeşte
pitor rănduise ca ţara
rariul
cont
ai
în tocm
se schimbă curănă
atărnarea aceasta.
greco-orientală şi
tea cu biserica
ei, adecă in comunita
& patriarchatului
emaţiei ecumenice
in recunoaşterea supr
aceasta, Papa
Supărat de apostazia
bulgari din
din Constantinopole.

lor
să li: adreseze episcopi
scrisori de
Grigorie IX puse
un,
dusi
Bran
şi din
aca)
a-Gr
(Alb
latine;
rad
Belg
în sinul pisericei
arcă

se 'nto
a nimic, atunci
niţiuni mar ajut
admo
.
enea
asem
daca
iar
simplu episcopiei
i se subordineze
să
tea
aces
eparchiile
şi chiar contră
pe calea ordinaţiunii
i
iulu
Sirm
a
catolice
ă o măsură silnică
se alese fără sfial
Deci
x*)
lor.
voinţei

admoniţiune,

că

să

ÎI
eologo. Bonn&
De Andronico Pal
pag:
=) Paehymeres,
.. VI, cap- 1.
558 şi 559; Lib
.
628
:
pas
cap. 85, pâ£:
27,
.
pag. 606; cap
21,
.
cap
dd”
1;
i,
60
ens
pag.
Qenadi
. P. Episcopo
=>) Gregorii XP
t. Hung. Ton.

einer, Monum. his
Martis 1282. (Th

1835. Lib. VE,
562; cap. 18,

Reate (Rieti) 21

|, pag. 103.
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pentru lăţirea catolicismului, a
căreia *mplinire căta să
se pue in măna regelui maghiar.
Dar cu mai mult zel ăncă şi cu
activitate mai multă
se puse Papa Nicolae IV pe oper
a conrertirii. În urma

legăturilor

şi dinastia

de familie

sărbească,

din urmă

dintre familia domnitoare magh
iară

Papa isbutise a mişca pe această

să recunoască supremaţia bise
ricească a scaupapal şi să se pue in inţe

nului
legere bună cu capul
Suprem al catolicismului. Un
breve pâpal vesti in curănd
pe regele Stefan al Serbiei
şi pe soţia sa, că ei cu
persoanele lor şi cu averi
le, cu teritoriul, oraşele,
cetățile şi moşiile s'au primit
sub ocrotirea şi scutul scaunului apostolic

şi toate acestea, sunt inch
ezăşuite, că nu
Tor espuse nici unei impresur
ări, ori-care ar fi aceea.*
Regina Serbiei, Elena, nu
numai că se mărturisea credincioasă a biser

icei catolice, ci era cuprinsă
şi de zelul

esențială şi”] provocă pe
Papa prin anume sol, ca
să ia
iniţiativa să se adreseze
direct domnitorului de pe
atun
ci
al Bulgariei. Şi 'ntradevă

r Papa Nicolae IV sadr
esâ
c'0
stăruitoare epistolă de
admoniţiune căţră regent
ul
bulgar
George; î invi
catolice

tă să intre in comuni
taţea legei romanomăntuirea
sufletului său propri
u şi-i
estras,

pentru

trimise -un

ca un prospe

ct lesne de. inţeles al
crezului latin. 0 altă
scrisoare, petrecută de
acelaş spirit
şi avănd acelaş scop,
scaunul papal i-o trimis
e Mitropolitului Bulgariei, căruia
i se aducea aminte sau
bine i se improspăta
mai
in memorie faptul sem
nificativ, .că
*) Nicolaus IV p,

P. Stephano Regi et
Elena Regina Servie
dde apud Urbem
- veterem, 15 Martis
1291, (Theiner, Mon
hist, Hungarize,
um.
Tom. 1, pag. 378
—3877).
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t, recunoscuse
el &usuşi, in zilele lui Mihail Paleolog impăra
opol supremaţia
in palatul Blacherna de la Constantin

risire orală;
Papei asupra bisericei greceşti printr”o mărtu
unionistă, în
inea
atitud
pentru
deci rostise plecarea sa
o indatorire
dănsul
pentru
căt acea plecare era acuma
insemL'altă
o
după
definitivă. *) Dar cum urmau repede
e de
ăturil
incurc
samă
naţe evenimente politice, mai cu
cu
se
'mtoar
se
cum
şi
succesiune pe tronul Bulgariei
ine,
bizant
curţii
ale
totul foaea în disposiţiile unioniste
uniune şi incercările
de
e
peţiril
lui,
a clerului şi a poporu
de

incorporare

pisericească

ale

papei

avură

un

total

tărziu Romei i abăteau
nesucces. B drept că şi mai
era neobosită in tendenţele
peistovit idei unioniste şi că
l Benedict XII îl admoniă
ei, cari ţinteau intr'acolo. Ast-fe
al Bulgariei să între in
la 1337 pe regele Alexanăru
rit
să primească potezul după
sinul bisericei catolice şi
latin, dar”

fără

nici un

efect, vădit. **)

Cu toate că prin restabilirea

tronului

impărătesc al Rein

ete

şi ae supremabiserica greco-orientală ajunse
Bosfor
lingă
de
lor
Romai
roman „tie ale ele
supremație, totuşi scaunul
tă
testa
necon
la
nou
din
favorabilă şi a împărăției
e de ori-ce ocazie
bizantine.
se folosea ca şi mai "naint
impălargă bisericei latine în
de-a crea o intrare mai
e
mişcar
în
scopul acesta punea
răţia resăritului şi spre
ţară a
Ambiţia şi lăcomia de
u
oferea
pe toţi principii creştini,
se
ței,
te cu zelul credin
ea
en
em
as
multor principi, pospăi
in
iune
tră intrarea în acţ
adesea ca unelte pen
Servi, Qeorgio
Helene Regine
erem 23
apuă Urbem vet
scripta, ad
3877).
5—
37
Bulgarorum
:
pâ8
|,
.
Imperatori
Tom
m, hist. Hu ug.
nu
Mo
er,
nione
ein
Avi
(Th
dd”
Martis 1291.
Rezi Bulgarie
P. P. Alexandro
617).
XI
.
s
pag
ctu
1,
edi
.
Ben
Tom
**)
am. hist- Hong.
Mon
er
ein
(Ph
15 Jalii 1337.

ÎI
*) Littere Nicolai

1y

p. P.
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cazuri.

ştire
romane

Ast-fel Filip din

la

Roma,
are

de

că

in

gănd

.

Tarent,

onoarea
a

fiul regelui Siciliei, dete

şi . spre folosul bisericei

intreprinde

o

campanie contra

regelui sărb Uroş şi a Grecilor schismatici şi făcă
papei

cererea, ca să imboldească pe
să'i induplece a lua parte
regele Carol Robert, nepotul
niei, Maledina. Cererea găsi

toţi pentru planul acesta şi
combinată la campanie pe
lui Filip şi pe banul Slavoin Roma ascultare condes-

cendentă şi succesul dorit. %) In acelaş
imp scaunul

roman adresâ scrisori călduroase de exorta
ţie cătră mai
mulţi

catolici din Serbia şi din Albania,
cari erau cu
vază şi in funcțiuni înnalte ale statul
ui, lăudâ meritosul

lor proiect, deja in execuţie, de-a scutur
a jugul unui
domnitor eretic şi Deomenos, îi incura
jă să proceadă cu
zel şi cu puternică stăruință in intrep
rinderea lor şi le
făgădui pentru
aceasta hine-cuvăntarea papală
şi cea
Dumnezeească. xx)
|
Aşa dar, cănd regele Carol Robert
I porni după indemnul

Papei la anul 1320 o campanie

contra lui Uroş,

craiul
Serbiei, care de şi trecea de vasal
al coroanei sf. Stefan,
încerca totuşi să se'nţindă spre Maced
onia şi Albania fără
invoirea regelui Maghiar, şi cănd
îl bătă pe vasalul indărătnic lăngă riul Obona, luănd in
posesiune-i cu ocazia

aceasta, şi o parte a Macedoniei şi incorp
orănd”o cu regatul
său, atunci in Roma se trezi
din
nou
planul de-a pune
DR
*)

Epistola

P. P. Joannis

XXII

Philippo,

scripta, dd” Avinione, 9 Maii 1318, (Theiner “principi 'arentino
Monum. hist., Hang.
Tom. 1, pag.
830),

**) Epistola P. P. Joannis XXII
„Rasci, dă9 Avinione, 17 Junii 1818 quibusdat nobilibus Albania et
. (Theiner Monum, hist, Hung.
Tom. 1, pag. 831).
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bizantină

impărăţia
primatului

Papa

in flacări şi de-a o subordiva apoi

Roman.

loan

XXII

provoc deci cu multă stăruință pe

'mpăratul Frederic cel Frumos, pe regele Vladislav IV
din Polonia şi pe loan (Luxemburgezul) de Boemia, apoi

pe Ducii Leopold de Austria şi Enric de Carintia de-a
da ajutor şi sprijin regelui Carol Robert in combaterea
schismaticilor şi a necredincioşilor şi să'i stea ast-fel
a
landemină, incăt să poată realiza deplina nimicire
*)
e.
“catolic
legii
i
unităţi
ereticilor şi restabilirea

.

Elementul
romăn dănâ&
răt şi cu el
impreună nea„„ tărnarea poli-

romănoDecursul următor al evenimentelor pe pământul

lipsă
bulgar dovedeşte întrun mod şi mai plausibil totala
elemena
parte
o
la
de inriurire şi deplina impingere
tului romăn

in regatul

Asanizilor,

incăt

numai

Bulgarii tică a Bulgariei.

câre; pe când
ca atari mai putură juca un rol oarede acuma
peste Români istoricii bizantini pot trece
"nainte

cu

tăcere.

In

asemenea

imprejurări

Bulgaria,

Bizanțul cel slab
care tot se mai putea mănţin€ faţă cu
că şi în luptă
şi căzăcios, s'apropia de peirea-i politi
contra

'Turcilor

năvălitori

suferi la Cossovo,

pe cămpul

deplineă, iar după ce fi
Mierlei. (1389) o infrăn-ger
neatărnat al €i, căză
rege
prins Şizman, cel din urmă
simplă provincie (vilaiet
şi ea sub stăpănire osmană ca
lăuntru căt şi cei din
[1391]). Romănii, atăt; cei din

curănd aceeaşi soartă şi forafară de Bulgaria, avură
a
astăzi 0 parte integrantă
mează de atunci şi pănă
|
PI
o Regi - Romanorum,
p. Joannis XXIL Prederic
=) Littera p.
Luipoldo duci AusWodislao Regi Polonie,
Joanni Regi Boămie,
ne 2 Julii 1820.
nio
Avi
0 arinthie scripte, dă”
).
trie, Henrico duci
410
.
pag
|,
.
his 4. Hung. Tom
(Theiner, Monum.
14

11,006
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impărăţiei

osmane.

inclinăndu-se
recuceri

După

ea &nstşi

Bulgaria,

in

acestea,

impărăţia bizantină,

spre

peire,

care

elementul

nu mai isbuti de-a
slav

căştigă

0

innăbuşitoare precumpănire numrică in defavorul celui
romlănesc, ce rămase mare parte mărginit la Macedonia,
0 precumpănire, ce se'ntărise pe cale politică şi socială
prin unirea cu regele sărbesc Şişmau. In anul 1389 pe
cămpul Mierlei de la Cossovo, elementul romăno-slav,
intrunit în forma unui regat romăno-bulgar, îşi
incheiă
existența lui politică şi curănd după asta căză cu totul

pradă in măvile 'Tureilor.
„Cu căt innaintau 'Tarcii mai. departe in Europa, E
tră-

gând la sine supremaţia in cuprinsul impărăţiei romarice,
căre se cufunda, cu atăt mai mult teren
i se răpea

acolo

propagandei

paraliza
[2

Roman

zelul

papiste

de

şi

convertire

în privirea

cu

atăt

fără

mai invederat se

de efect al scaunului

Orientului.

In fine nici statul slavo-romăn nu
pută scăpa de
soarta tuturor statelor acelora, cari se razimă
numai

pe temelia

puterii brute,

mai 'nalte

de

cultură,

iar nu

pe aceea a unei idei

Imbrăncit

mai ăntăiu de Grei,

inundat în treacă: de 'Iatari. atacat; de mai
multe ori

şi impresurat cu reshoiu de cătră Vuguri, regatul
Asanizilor, ţinut “la un loc numai prin
puterea brută, se

desfăcă

tot atăt

Regatul

romăno-bulgar,

de neoprit; dar

maj

curănd şi

mai
repede de căt impărăţia romaică, care
mai intăiu pierdă
multele sale membre, şi? urmă inima
ei, capitala,
nedestoinie

a se "mprotivi

gr0zavei năvăliri a 'Purcilor, căză
sub acea năvală şi trebue
să -

sufere

semi-lunei,

până

astizi

greaua

sarcină

a supremaţiei
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Efectele domnisi

byzantine asupra datinelor şi manierei

Resimţiri

şi morale pe nor
de-a gândi precum şi asupra intregei stări morale
byţiei

intelectuale

a amănduror

resimţit cu mult

in urma

grecească,

exemplul

naționalităților

subjugate

s'au suprema

căderii Constantinopolei şi a pai qi in

şi străbat pân”
prăbuşirii împărăției Romane din vesărit
e ca prin
in ziua-de azi. Nu putea să nu se *ntărapl
supreprin
cauzate
,
desele relaţii a amănduror părţilor

maţia

dar moraliceşte

enerraţi,

Byzantinilor

să nu

deprindă

mai

civilizaţi,

la artele păcii

zaţi şi întepe Rominii şi pe Bulgarii primitivi, necivili
în acea adăncă
lectual-inculţi; dar îi atrase tot-odată
populaţia grecească
putrejune morală, care cuprinsese

ei, in care se cufundase
pănă la cel mai estren vări al
care se. mănţinea metodice
intreaga viaţă a statului şi

de căpetenie. Usurpatori,
din capitală, ca din vatra-i
de înrudire, restoarnă
cari despreţuind legăturile fireşti
scot cu cruzime ochii
le
de pe tron pe proprii lor fraţi,
pun pe disşi

aruncă

"n mănăstire;

monarchi,

cari

se

ce, in loc de-a guverna
pute teologice şi subtilităţi scolasti
cari de grija orănduirii sf.
inţelepțeşte şi cu virtute,
samă nici

nu bagă de
Duh la locul cei se cuvine,
inundarea prin popoare barpropria -lor slăbiciune, nici
de
eu toate acestea sperează
pare ce năvălesc, şi cari
mişcă
nu
care ei sau nici
la ceriu 0 mântuire, pentru
la coroană,
aversiune ; pretendenți
măna sau 0 mişcă cu
au jurat'o
ce
la o parte credinţa,
cari impingănd făţiş
solemn şi
cuget tratate incheiate
şi violănd fără de
la ori-ce
intind măna făr'a alege
întărite prin jurământ,
e
ranguril
in
ducă la scop; oameni
mijloc, numai săi
arătăndu-se

cele mai

ca modele

cea mai mare
"nalte şi cu influenţa
sus,
slugărnicie cătră cei de

de pevrednică

*

Romăni.
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de

neomenoasă

îrufie

cătră

cei

de

jos,

esploatănd in

interesul lor privat poziţia lor oficială şi abuzănd de ea
ca de-o părghie in propriile lor intrigi contra puterii
statului; căsătoria, devenită prostituata politicei şi poftei
după tron, la "'ncheierea ei calculată pe foloase politice,

aternănd in consistenţa ei de la succese politice şi schimbăcioasă asemenea intămplărilor schimbătoare ale pretendenţilor de tron; desfacerea ori-cărui sentiment de
comunitate şi de patriotism intr'o meschină iubire de

sine şi 'ntr'un
mare

egoism

lacom

de căştig; lipsa egal de

de bună credinţă atăt in relaţiile dreptului întern

cât şi intr'acelea ale dreptului internaţional; făţirnicia

şi inşelăciunea interesată din viaţa publică devenind
regulă statornică şi "ntinzăndu-se şi asupra vieţii private;
demoralizătoarea

inriurire,

in cele de jos, petrunzănd
păturile

populaţiei,

coborind

din

sferele

de sus

cu sila şi cu vicleşugul toate

molipsind

prin

mijlocul

unei culturi

mai invalte şi ţerile "nvecinate, doritoare de invățătură;

toţi factorii aceştia in unire involuntară cu puterea mai
mare, cu isteciunea superioară şi cu dibăcia politică a

statului

bizantin, au făcut

ca din

sufletul omenesc,

de-o

compunere dualistă, să resară şi să iasă la
suprafaţă
intre Romăni şi Bulgari, ce trăiau intr'o stare
mai

primitivă,

tocmai

partea

intunecoasă,

laturea umbrei cu

elementele ei distrugătoare şi lacome, pentru că făclia.
patimelor e pururea mai aprinzăcioasă de căt
aceea a

rațiunii

treze

şi a ştiinţei

şi pentru

că scoaterea la

iveală a elementului egoistie diutrun popor
nuw'i numai
mai ademenitoare, ci se poate executa
cu mai puţină
osteneală, de căt imblănzirea propriului
suflet prin idea

strictă

a dreptului

şi prin

supărătoarele

principii ale
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virtuţii. 'Precerea de sub supremaţia byzantină sub cea
mult
turcească a incurajat mai tărziu tot atăt de
aceste

tendenţe

denţe,

care

demoralizătoare şi

ast-fel

se "ntăniplă,

tencă pe lăngă multe alte calităţi bune, urmele acelei
ca buruiana

cea rea, s'au trans-

a Romăniei, resărite din contopirea
şi că acea tendenţă “se manifestă

celor două principate
in viaţa publică şi

a Romănilor

şi de aceea justifică

plantat

se prăseşte

păn'in

epoca

celei mai libere autonomii interne

pe căt nobile,
privată intr'un mod care contrazice fiinţei
pe atăt

de inteligente

foarte mult

bă

dorinţa unei indreptări spre bine.

CAPITOLUL

Il.

şi disparițiunea Cumamnilor
Descălecarea, creştinarea
din ţerile vomăneşti.
i isbu-

e Imcercăr
spre-zecea irupse cu puter tite de converPe la mijlocul sutei a un' care-tire in privirea
lor sau al Polovţilor,
nilor, nein Europa poporul Cumani
c"a Cumatite
era
a,
în priisbu
in Asia dincolo de Volg
e
ecus
petr
ea
uuc
'at
păn
Bizantinii le virea Româniză
cau
care
(din
că
lor.
şi Ungurii de viţă ugri
enegi, ocupară

Chazari şi pe Pec
ziceau Uţi) şi biruind pe
l apusean
le Dunării şi păn'in şiru
toată ţara pănă la guri
moasa şi
ă :cu predilecție în fru
al Carpaţilor şi se aşezar
după
a,
aceea purt
care pe vremea,
pine-cuvăntata ţară,
Cumania, iar în cursul
năvălitori, numele

sutei a irei-

şi Ardealul
a se numi Moldova; dar
a
ep
înc
a
ece
e-z
spr
de această
a Valachiei fură cuprinse
te
pâr
0
şi
cum
pre
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hordă şi erau părţi ale teritoriului, pe care descălecaseră ei. Selbatecii Cumani arseră, părăduiră şi pustiiră
de “atunci incoace in escursiunile lor prădalnice atăt provinciile bizantine din vecinătatea lor, căt şi Rusia
şi
Ungaria. Autohtonii subjugaţi din Cumania de pe atuncea,
numiţi in de comun Vlachi „»Biduor,* „Vlachi,* „Valachi
,“
dar numindu-se ei in de ei Romămi, se considerau de când
se pomeniseră, ca cetăţeni ai impărăţiei bizantine, se
țineau cu tărie de biserica greco-orientală, sufereau insă
cumplit sub apăsarea invaziei barbare, şi incepură
a
resufla mai liber abia atunci, cănd Cumanii,
cu toată

alianţa Ruşilor fură bătuţi pe deplin de cătră Mongoli,

un popor tot; atăt de poftitor de cuceriri, dar cu
mult
mai puternic, şi anume in bătălia de lăngă Kalka
(1224)
precum şi în ciocnirile, care-i urmară, incăt; erau
aduşi
aproape de peirea deplină, de care s'au măntuit
numai

căte-va părţi mai mari prin primirea, şi aşezarea in

Ungaria.
Puternica

papalitate

de polip nu

numai

de atunci

după

păgănii

îşi intinse lacomul braţ

Cumani, abia aşezaţi

in Ardeal, ci şi după Romănii greco-orientali din Cumania

de atunci (Moldova şi parte
din Valachia).
Episcopia

catolică

a Milcovului,

intemeiată

in jumă-

tatea a doua a sutei a un-spre-zecea,
fă cu zel restaurată şi ingrijită de cătră episcopul Mihail,
dar nici el,
şi mai puţin ăncă regele Ungariei
nu fură in stare a o
ridica din marea decadenţă la innălţi
mea strălucitoare,
pe care o doreau. Urmașul său,
episcopul Laurentius,
adresă

in anul 1096 cătră toţi creştinii din
Ardeal,
clerici şi mireni, iar mai cu samă
cătră Secui solicitarea urgentă
,

ca să ajute din nou-infiinţatei episcopi
i,
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prin o suficienţă colectă bănească,

Milcovia,
un

de

contingent

pedestri

şi călări

intru

cru-

ajutorul

de Papa Urban II şi intreprinse de regele

ciatei, enunțate

|

maghiar Coloman (1095—1114). *)
După ce marea
țise in anul

apoi să pue

remaşi se conver-

parte a Cumanilor
la biserica

1227

- prin inromano-catolică

Boris, Papa Grigorie
demnul şi porunca principelui lor,
pie pentru Cumaal IX institui la 1229 o anume episco
confirmănd tot odată suveranitatea
pro, acestei

dova, care

ţări,

cunoscute

de atuncea

sală a regatului
âreiu Il. Acuma

mai

incoace

coroanei" ungureşii asusub numele

tărziă

pe atunci, AnUngariei şi a regelui de
întemeiată mai
insă episcopia Cumaniei,

nu prea
în perspectiva viitorului,

reni

mulţi,

toate

_maş

mijloace

nici

privirile

pe regele

Mol-

formă o dependenţă ra-

mult

amăndouă

din Gran,

archiepiscopului

subordonă

nia, pe care-o

de subsistenţă

scaunul roman

apostolic.

avea nici popo-

Bela

indeajuns.

In

numai

ur-

importună inainte de

IV, fiind ăncă

aposță, făgădui legatului
la tron şi părtaş la regen
purta de grijă cu

cum-că va
tolie Iacobus Pranestinus,
rală căt şi
a se zidi biserica cated
dărnicie atăt pentru
pia, întemeiată pentru

episco
pentru a, înzestra indeajuns
TX îl
ea acestora Grigorie
urmar
lu
ilor.
Cuman
sale,
ţinutul
inirea făgăduinței
la indepl
îndemnă în anul 1234
ni generali
de şi fâcută în terme

mare

de moşii pentru

şi cer

de la

dânsul

nouei
biserica catedrală a

moşii regele să le
se zidi, pe care
â
avea
ce
dieceze,
patronatul piseriţării, pentru că
cumpere din tributul
i şi pentru că
esclusiv numai regelu
cei se cuvenea g'aşa
explanatio.

zestre

us
ia sive Episcopat
=) Benko, Milcov
7.
—5
55
.
pas
Î,
Tom.
Vienne 1781.

Milcoviensis
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din acest patronat: decurgea fireşte şi indatorirea
de-a
contribui immediat. Autohtonii Cumaniei, Romănii cari
se aflau in circumscripţia episcopiei, infiinţată
pentru

această ţară, deci mai cu samă cei aşezaţi în Ardeal,
se

opuneau a recunoaşte pe episcopul romano
-catolic , ce li
se impusese şi nu voiau in ruptul capului
să se lese de

biserica, răsăriteană,

drept tare scaunul

Roman

prescrise

ca remediu în contra lor două mijloace, unul
blănd, altul silnic. Episcopul Cumanilor primi instruc
ţia de-a
răndui pentru -romănii, locuitori in
eparchia sa, un epis-

cop propriu, care ar conveni şi
ar fi pe placul poporedâr

nilor,

care

cu toate

acestea

Vicariu şi să'1 asculte.
regele

Bela

să'i fie

subordinat ca

Apoi Grigorie al IX il somâ pe

IV cu toată seriositatea

şi amenințănd cu

refuzul absoluţiunii de păcate, ca numai de
căt să'şi aducă aminte de jurământul depus oral şi
inscris ăncă în
acel an in mânile legatului papal
Iacobus Prenestinus,
jurământ care 1] obliga de-a sili să asculte
de biserica
romană pe toţi supuşii neasculțători
de pe teritoriul, supus stăpănirii sale; apoi să'şi
mai aducă aminte de promisiunea

verbală făcută legatului, cum-că
va sili pe Rosă primească pe episcopul, ce
li se răndueşte şi
aceasta
măni

cu atăt mai

mult,

cu căţ

Romănii,

numindu-se

creştini, nu comit de căţ lucruri
contrarie creştinismului. In genere nu se cuvine
ca un regent creştin să sufere in statele sale pe asemenea
schismatici, dar -in cazul acesta se mai dovedeşte
şi pericolul iminent -pentru
biserica

romană, ca nu cum-va şi alţi
locuitori ai Ungariei, anume germani şi maghia
ri, emigrănd in Cumauia să se contopească

şi să

se încorporeze

cu romănii

cu

biserica

inti”un

singur popor

grecească, spre

mare
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Cererile
scandelă şi discredit al celor drept credincioşi.
erau
IV,
Bela
lui
ivefuzabile ale scaunului papal făcute
episea
ca să silească pe Romăni cu puterea la primir
copului roman,

ce li se rănăuise

şi să inzestreze

pe chel-

veniturile netuială regească şi cu de prisos episcopia cu

tot odată, că nu i secade pici a încesare, spuindu-i-se
nici a zădărnici prin
treţină schismatici in regatul său,

neimplinire promisiunile sale
zeu. *)
După săvărşirea din viaţă
dreiu II şi după ce Bela IV
ră alt părtaş, el adaose la
acela de rege al Cumaniei,
deplin curănd după aceasta.

orale, plăcute

lui Dumne-

(1235) a tatălui său, Anrămase singur stăpănitor fătitlul de pănă atunci şi pe
titlu pe care "justifică pe
0 însemnată parte din hor-

, fugănd de Mongoli, căuda Cumanilor, 40,000 de familii
e de principele lor, anume
tară şi găsiră scăpare, condus
a.
regele Bela IV îi primi in
Kuthen, în Ungaria, unde
acestor

1938.

şi desfrăul
Starea pe jumătate sălbatecă

ea in contra
immigranți ingreuiau apărar
Ungaria.
ivupsese in anul 1241 în

Mongolilor, cari

inima convertirea făScaunul papal, dorind din toată
& Romănilor

de la păgănism,
ră deosebire a Cumanilor
în lucrare cu mult, zel atăt
puse
şi
0
de la legea greacă,
instrucţii cătră

căt şi prin
prin impulsiuni date regelui,
eră favorizată şi de impapal
cler. Tendinţa scaunului
de
din Moldova, înspăimăntaţi
prejurarea , că Cumanii
onalii
connaţi
pe
ajunsese atăt
pimicitoarea soartă , care

n
, dac PerusiiLi OcP. Episcopo Cumanorun
Pe*) Gregorius [X p.
a Regi Hungaria, dd”
gorius IX P. p. Bel
hisnta
ume
Mon
tobris 1234. — Gre
er,
ein
1934 (Th
et 14. Novembris
, 131.)
rusii 25 Octobris
1. Î, pag. 128, 130
9,
185
e
Rom
torica Hungariă,
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lor din Asia laa. 1222 căt şi pe cei dintre Dnipru şi Nistru in a. 1224 în bătălia de lângă Kalka, se aruncară,
spre a se măntui pe sine Enşii cu toată hotărirea in braţele creştinismului şi cerură botezul prin mijlocirea: hanului lor Boris de la Robert, archiepiscopul Granului şi
primatul Vugariei. După ce o mare parte a Cumanilor
primiseră bofezul impreună cu Boris, mai rămănea acuma de-a duce la bun capăt; opera cu noroc incepută şi

asupra rămășițelor poporului, cari nu se creştinaseră ăncă. Papa Grigorie al IX il deslegă deci pe archiepisco-

pul Robert de giuruinţa de-a luă parte la cruciata in
Palestina (1227), il insăreinâ cu creștinarea tuturor Cu-

manilor,

de-a boteză,

a chirotonisi preoţi, a ridică bise-

rici şi a răndui episcopi. Robert, folosindu-se +de dreptul
său, numi in acelaş an ăncă episcop al Cumanilor
pe
Theodoric, priorul. dominicanilor (predicanţi).
aleea si
Papa Grigorie al IX-lea mai stimulă apoi (la 1228)

organe ae coa- Alăt pe archiepiscopul Robert, căt şi pe regele
Bela IV
vertire.
ca să'i căştige pe Cumani,

canţilor îi dete instrucia

convertirei Cumanilor,
lui şi să

trimită

intre

iar priorului ordinului predi-

ca să sprijine energic opera

inceput

Cumani

de archiepiscopul Granufraţi ai ordinului,

des-

toinici pentru lucrul acesta. *) Iar căt despre
intrebuinţarea mai multă ori mai puţină de mijloace de siluire
nu se prea punea de pricină intr'o vreme, în care
rege-

lui i se impunea

DI
N
dd

din Roma

datoria

cu jurămănt

de-a

*) Gregorius IX P. P. Priori ordinis Predicatorum in Hungaria
Laterani, 21 Martis 1228. — Gregorius
IX P. P. Bele regi et

Arehiepiscopo Strigoniensi, 440 Laterani, 21 Martis 1928, — Qre-

Sorius IX Episcopo Cumanorum,

(Theiner,

Monumenta

dă“ Perusii 13 Septembris 1229.

historica Hung,

7. |, pag. 87 şi 90).
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schismatici şi i se
stărpi cu ori-ce preţ pe eretici şi pe
|
.
cilor
ereti
le
averi
răpi
da autorizaţia de-a
din orâdiLa anul 1224, sub Innocenţiu al IV-lea, fraţii
relinari
misio
ca
e
merg
a
nul minoriţilor fură destinaţi
r&ale
ţări
acele
în
gioşi şi propovăduitori ai credinţei

necreştină, fie pesăritului, cari erau de altă lege, fie
in moâ espres urmăcatolică. Li se recomandară deci

toarele neamuri:
manii,

Rutenii,

CuSaracinii, păgănii, Grecii, Bulgarii,
Iberii,

Alanii,

Chazarii,

Goţii,

Btiopienii,

Nestorianii, Armenii,
Sirienii, Zikii (2), Iacobiţii, Nubienii,
ca săi convertească,
Inzii, Mesoliţii şi alţi necredincioşi,
ştini
prescriinduli-se

în genere,

la creştinism, pe creştinii
rica romano-catolică.
pe misionarii minoriţi
indealtmintrelea nu li
_imise un alt ordin de

că convertească

pe necre

eretici şi schismatici la bise-

inzestră
Spre acest sfărşit papa îi
ti cari
niceş
duhov
uri
drept
cu nişte
însă se
ea
acest
Intre
se cuveneâu.
orgastrict
mai
mult
calugări?cu

n
acţiune; de care scaunul roma
nizat şi mai puternic în
spisău
iului
imper

mai departe a
se serri pentru laţirea
pe cari
icanţi) au fost; aciea,
(pred
ritual. Dominicanii
cu
1250
anul
îi insărcină în
Papa Iunocenţiu al IV-lea
acei
pe
ne
în sinul bisericei roma
misiunea de-a readuce
spre Roma,
şi mireni, cari inclină
episcopi, preoţi, clerici
ia dominăhotări tăre din consideraţ
dar nu ajung a se
dejă, bine
locnesc in țări, creştinate
şii bizantine şi cari
statului bizanUngaria, insă supuse
populate, vecine cu
(se vede că Roanume: Ţara Pilot
tin, cari ţări sunt
acest scop miia şi Hunia. Spre
mănia de astăzi) Alban
ca in multe cazuri
fură imputerniciţă,
icani
domin
legilo r canonice
rii
siona
rimea. legilo
scădă din asprimea
poată
să
je
na
io
pţ
ce
meritate.

es
şi să

dea absoluţiune

de penalități

pisericeşti
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De atunci Dominicanii ştiură să intreacă prin succesele lor
toate ordinele cele-lalte şi n'au fost ei uşii intrecuţi de
căt de ordinul Iesuiţilor, care, e drept, că apără cu mult

mai tărziu, *)
Primirea cavaJerilor Ioanniţi.
Incursiuni tătare gi cumane,
Colonizări,

Pentru

a intimpina

trebuinţele

inarmării şi apărării

țării in afară in contra Tatarilor şi Bulgarilor nărălitori, precum şi pentru a răspăndi mai tare şi mai repede puterea regească pănă la marginele ţării, Bela IV

primi

la anul

1247

pe cavalerii

ordinului

Toannit in Ar-

deal (Pratres hospitalis lerosolymitani) şi le hărăzi
prin

0 bulă de aur, confirmată de Iunocenţiu al IV-lea, ținu-

tul Severinului, Kinezatele (feudele districtuale) pănă la
Olt, şi Cumania, afară de Valahia, dându-le acestea toate
ca ei să se aşeze acolo, să aibă usufructul şi să le stăpănească două-zeci şi cinci de ani dearăndul. Kinezatul
locuit de Romăni al voievodului Lynioy, fiind credincios,
să rămăe insă neatins şi in posesiunea nesupărată a. locui-

torilor

originari

ai lui;

asemenea

mai

era esceptaţă de

la hărăzirea regală ţara Voievodului romăn Szenesiaus,
țara care favea să se lase, fără scădere,
lui şi naţiunii

sale. In Ardeal loanniţii impărţeau pe jumătate veniturile

țării cu regele, in Cumania luau venitul intreg şi
esclusiv pentru ei, iar de la voievodul Szeneslaus aveau
asemenea

acestea

să ia numai 0 jumătate a veniturilor.

ordiuu!

loanniţilor

luă

Pentru toate

indatorirea de-a răndui

din mijlocul lui la dispoziţia regelui pentru
serviciu os-

tăşesc

Di

o sută

de ostaşi

IRINA

*) Innocentius

IY. P. p.

bine inarmaţi
Fratribus

ordinis

şi călări şi de-a
Minorum,

dă? Lugduni 1 Martis 1245. - Innocentius IV
P. P. Priori provinciali ordinis fratram predicatoram in Hungaria
da Lugduni, 9 Augusti
1250
(Theiner.

Monum.

hist. Hungaria.

Tom.

I, pag. 193 şi 211).
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să
răndui afară de aceştia ăncă cinci-zeci de cavaleri ca
se
de-a
caz
stea in cetăţile de căpetenie ale ţării. In
Ardealul

atacă

inamicii

de cătră

din

afară,

romănii

de

ajutorul
acolo se declară obligaţi de-a veni in faptă in
din parte-le
loanniţilor, precum şi Toanniţii erau obligaţi
|
*)
lor.
a veni in ajutorul Romăni
mad,
Rembal
cu
solemn
In capitulaţiunea, încheiată
espres şi lămurit
gistrul ordinului, Bela IV işi reservă
stă mai uşor.În
a
drepturile suveranităţii sale. Pentru
ia şi in Italia,
legătură cu fraţii lor, stabiliţi în Dalmaț
mai bine cu 0 samă
precum şi pentru a se aproviziona
de articole

trebuincioase,

loanniţii mai primiră

la dispo-

Scardona de lângă
ziţie şi sub administrarea lor oraşul
de lângă Dunăre, camarea Adriatică şi moşia Woyla,
re i se luâ

Despre

castelului

activitatea

Caraşului.

şi soarta

posterioară a Toanniţilor

insemrămase o urmă de puţină
pe această, scenă nouă,
toată
in luptă de la inceput, cu
nătate ; căci de şi merseră
la
acele mai periculoase, anume
puna lor voie la punctele
Bulgadincolo de Dunăre contra
marginile Cumaniei şi
ţinuaceasta
după
că curănd
rilor, totuşi împrejurarea,
(adecă

frunte'i bani ungurești
tul Severinului primi in
(ţinutul
şi fă prefăcut în banat
comandanţi de graniţe)
, că ei au uzat pu-

dovedeşte
unei comande de graniţe)
MolCumania proprie, adecă
lor.
ile
țin timp de dreptur
nu îi .
a
e
par
se,
ăzi
hăr
toate că li se
cu
a,
ahi
Val
şi
a
dov
,
DI

et fratribus hospiBela 1Y pro magistro
*) Aarea bulla Regis
a Pontifice Inno3 Juni confirmata

talis

lerosolimitani,

dă

1247,

1,
duni, 19 Jali 125
centio 1V; qă” Lug
).
208
Hung.» T. Î Pa

torica
(Theiner Monum. his
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fost in posesiunea şi usufructul lor de căt prea puţin sau
de loc.
Puținele trupe auxiliare, adunate prin stărainţele Papei de pe la potentaţii străini, nu putură preserva re-

gatul maghiar de puternicele talazuri furtunoase ale năvălirii Mongolilor şi a fost curat o intămplare favorabilă

a sorții, că Mongolii, in urma certurilor dinlănntru,
isbucnite după moartea marelui Han Ugetai, se văzură con-

strinşi a se intoarce in patria lor asiatică, măntuind Eu-

ropa de apăsătorul

vis aevea

riei lor de distrugere.
Şi alte măsuri de apărare,
Ungariei,

se dovediră

Bela

1Y vesti

Papei

lor şi a fu-

luate in partea apusană a

nesuficiente

masselor de popoare barbare,
regele

al predomnirii

in

contra

grămădirii

aşa că la anul 1254 dejă

Innocenţiu IV ameninţătoarea

năvală a Tatarilor in Ungaria, cari i şi cuceriseră
ţările

tributare şi intru căt-va supuse suveranităţii
sale: Serbia, Cumania şi Bulgaria, iar acum au de gănd
a innăbuşi ca lavinele Europa intreagă. Un
adănc strigăt de

ajutor

ridică regele

in răsboiu

cătră

scaunul

Roman,

cerând ajutor

şi rugănâu-se cu lacrimi, ca să nu fie tratat

că uu copil vitreg al bisericei mume şi
să nu fie avizat

a cerşi

pe la uşi străine ajutor;

estrem,

insurase

căci el se adresase

pănă
acuma inzădar la trei puteri mari şi
pentru a scăpă de
chiar pe fiul său ăntăiu

născut

Şi D0ştenitor al tronului, pe Stefan, cu Elisabeta,
o Cumană. *

Curând

după

aceasta se ridicară

Cumanii doritori

de
pradă, în zilele regelui Ladislaus [V
Chunus,
intrară
PRIN
în

*) Litera Bela Regis IV ad Innocentium
IV P. P., dd” Potoka
1254,

11 Novembris
pag. 230).

(Pheiner,

Monumenta

liistor. Hung. Tom. |,
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Ardeal şi în comitatul Bihariei, dar fură biruiţi pe deplin
de acest rege , apoi

fură

ce li se făcură unele
statornic

in mai

multe

duşi indărăt

concesiuni
locuri,

in Ungaria,

după

favorabile şi colonizați

anume

intre 'Dissa şi Du-

Murăş. =)
năre, Murăş şi Criş, precum şi între Timiş şi
*

*) Diploma
gusti 1279.

Chumi
Regis Ladislai 1Y

pro Cumanis dd? 1l An-

Partea, a doua.
principatelor Pomăla descălecarea
De
la pierderea neatărnării lor.
neşti până

CAPITOLUL
de la inceputul

Valachia

principi

IV.

existenței ei deosebite sub
proprii.

era o parte Istorie punti
Teritoriul, numit mai tărziu al Valachiei,
ncia Dacia (Dacia calecarea Valsa imperiului Roman şi se ţinea de provi
chiei.
dintrun amestec
ripensis). Populaţiunea de acolo, compusă
acele locuri şi din
de Geţi, ce se aflau din vechime pe
retrasă preste
fost
a
colonişti romani, aşezaţi din nou,
Dunăre

după

porunca

impăratului

Aurelian
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la an.

malul drept, cănd înceal erei creştine şi îî aşezată pe
parbarilor. De atunci incoace
pură a se *mmulţi năvălirile
vreme drumul mare de trecere
Valachia a fost multă
15

11,006
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pentru acele seminţii barbare,

cari curgeau din Nord şi

Nordost

spre

Traciei.

Cănd se ivi şi se *mputernici in Moesia regatul

Dunăre,

aruncăndu-se

bulgar, işi intinse in veacul
preste Valachia, iar aceasta

mai

cu samă asupra

al nouălea graniţele lui şi
din urmă se *mpopulă cu

numeroşi Romăni, ce immigrau bucuroşi din munţii Emului
şi din Macedonia in statornicele: şesuri ale frumoasei țeri
Dunărene, lucru la care indealtmintrelea erau şi nevoiți
prin multiplele persecuţiuni ale guvernului byzantin. In

suta a zecea s'aşezară pe pământul Valachiei Pecenegii,
iar aceştia făcură loc Cumanilor, ce au stătut timp inde-

lungat

pe locurile

acestea

(1083—1220).

Dar şi în

vremea stăpănirii Pecenegilor coloniştii romăni n'au incetat
de-a curge 'ntr'una din Bulgaria şi 'racia in Valachia,
Pentru .a'i combate şi
unguresc răndui ăntăiu

reimpinge pe Cumani, guvernul
ordinul cavalerilor germani (Cru-

ciferi de Hospitali S. Marie) apoi pe cavalerii Ioanniţi,
trimiţăndu-i ca inainte-luptători la marginile Cumaniei,
fără insă de-a ajunge la succesul dorit.
In această stare fără de orănduială şi netocmită s'a

aflat Valachia

pănă

ce ajunse

a fi neatărnată, o neatăr-

nare care-a fost cu putinţă mai cu
samă prin imprejurarea, că ţara aceasta nu stătea de căt; de nume sub
suveranitatea Ungariei, nu insă în
realitate, căci numai

atunci

i se făcea omagiu

trimiţănd
trecută
Intemeierea
principatului

ogtiri,
cu vederea,

cănd

ea "| cerea

suveranitatea

ei era

Suveranitatea Ungariei peste Valachia, pe atunci necon-

Valachiei prin Stituită ăncă
Radu-Negru,

Ungariei,

indealtmintrelea

in stat, era şi nedeterminată in privir

ea
cuprinsului şi şovăitoare în consistenţă.
Un conducător
romăn, anume Lythen, se şi puse
in fruntea unei cete
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naţionale, se revoltă in anul.1272 contra regelui Ladislau IV, minor ăncă, cuprinseo parte a Valachiti, care

pe atunci se numără intre ţerile vasale -ale coroanei
ungureşti, şi cu toate somaţiunile refuză darea tributului. Atunci regele orăndui pe incercatul ostaş Georgius,
să meargă cu oaste in acele locuri, care băti şi ucise
pre defector, prinse pe fratele acestuia, anume Barbat,
şi sili cu succes la plata tributului. *)
Cu atăt mai isbutită se dovedi insă tendenţa de consolidare a Valachiei, după ce ea se proclamă neatărnată
ca ştat propriu sub Voievodul Radu-Negru in anul 1290.
a
Acest; regent, care se descleştă de sub supremaţi
scaunul
aşeză
îşi
14,
1290—13
Ungariei şi domni de la
împăcat cu
domniei — după cum spune tradiţia lesne de
fapta

istorică —

de creasta

ăntăiu

mai

dintre

muntoasă

Argeş

lăngă

mută

scaunul

riul

cu

acelaş

la Câmpu-lung,

nu departe.

Valachia şi- Ardeal, apoi la
nume,

apoi

puse

ăntăiu

în cari după ani
temelie oraşelor Tărgovişte şi Bucureşti
ii săi. Tot in zilele
indelungaţi işi mutară scaunul urmaş
(a. 1304) în tărgu“ui s'a inființat episcopia Rămnicului
ajunse abia atuncea
şorul cu acelaş nume, episcopie care
mitropolitul Anthimios
strălucită şi insemnătoare, cănd
Rămnic, de
axchiepiscopal de la Severinla

multă vreme numirea de
cănd acest din urmă 'şi păstrâ
Noul- Severin.
fii: Dan şi Radul,
După Radu-Negru remaseră doi
tată-stu
i immediat după
dintre cari cel de'mtăiu domo
i
nu domni în persoană, ci numa
la anul 1333, iar Radul

a |.
prin fiii săi Dan II şi Mirce

Pa

*)

Diploma

Regis

mbris 1285.
Ladislai IV (huni dd 17 Dece
*
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Constituţia
Valachiei,

Valachia era aşa dar intemeiată ca corp politie, iar
noua comunitate de stat se introduse in şirul statelor
neatărnate, băgată oare-cum ca o mai mică creaiune
de mijloc intre marile puteri de pe atunci Ungaria,
Polonia şi Turcia. Intemeietorul statului, Ragu-Negru,

nu

dete

insă ţerii sale -din nou

create o nouă bază

constituţională, ci păstrâ, neschimbată in liniile ei fundamentale, constituţia bine-cunoscută poporului său prin

tradiţie şi prin praxză, o constituţie pe care poporul

0 dusese cu sine
Valachia,

A. Această

din Bulgaria în Ardeal, din Ardeal în

constituţie recunoștea

în capul statului

un Voevod, insă nici ridicarea lui in scaun, nici marginele puterii sale nu erau insemnate după o normă

hotărită

nici prin o lege

tradiţie

statornită,

cendenţei

legitime,

fundamentală,

Succesiunea
ba chiar

ereditară

nici prin ve”
pe baza des-

nelegitime,

hotăra în aceeaşi

nici era insemnată

printw'un anume

măsură şi cu aceeaşi indreptăţire, ca şi alegerea de
cătră boierii cei mari, a cărora liberă chibzuinţă nici

avea

vr'o margine,

indreptariu.
Cestiunile importante a raportului dintre succesiunea
ereditară şi alegere, dacă asta din urmă e esclusă
prin

cea de'ntăiu, sau daca modul din urmă cată a se'ntrebuinţa numai în cazul stiugerii descendenţei
directe, apoi

cestiunea, daca amăndouă modurile de aşezare
in scaun
se exercitau in aceeaşi vreme şi in ce legătură
steteau

ele intre olaltă, toate acestea mau fost deslegate
definitiv nici teoretic, nici practic, nici prin
tradiţie, ci

țineau
Ori-ce

ţara

in turburare

schimbare
- de domuie,

şi'n

penibilă

dedeau

nesiguranţă la

pas arbitrariului şi
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favorizau politica faptelor

de domnie,

pofte

nemăsuratei

complinite la toţi pretendenţii tronului şi atrăgeau amestecul interesat; al puternicilor principi vecini. Ci in epoca
esclusiv-hotăritoare

fost aproape

de cătră

intea alegerii

conştiinţa

Avănd

Radu-Negru,

atăt

succesiunea

statului

vieţii

a

ăntăia

pare a

fi

şi avea preferenţă ina-

boieri.

poziţiei

modestă

a

şi

voievozii

căt

ereditară

ce

şi puterii

lor,

i-au urmat,

nu

ci unul
şi-au luat vrun titlu sforăitor şi pretenţios,
Dumnezeu
lui
mila
„Cu
:
intemeiat pe realitatea lucrului
nu doreVoievod şi Domn al Ungro-Ylachiei.* Acest titlu
maiestatea
nici
deşte nelimitata şi deplina autoritate,

de vreme ce Voierozii
implinită a tronurilor autocratice,
Despoţii (omonimi cu
in Ungaria şi'n Polonia, asemenea

cu bulgarul Gospodar) din impărăţia

romănescul

Domn,

bizantină,

cu toate

nistrative,

aveau

insă

şi

anume

ci

formal

că aveau

un

nelimitate

suveran

de'ntăi

admi-

drepturi

recunoscut

mod

in

pe regii lor respectivi,

cei

scădere pentru riul lor
din urmă pe 'mpăratul. Fără
romăni totuşi nu se
instinct de neatărnare, Yoievozii
a susţină in afară şi
simțeau indestul de tari, spre
lor şi spre a 0 face
pentru tot viitorul neatărnarea
prin chiar titulatura lor.
cunoscută în mod permanent
recunoșteau nici 0 SupreAdevărat, că de-o-cam-dată nu
maţie,

dar. totuşi

lăsară

deschisă

posibilitatea

pentru

Titlul ce şi']. luase
viitor a unei asemenea recunoaşteri.
de politică eventuală faţă
cuprindea în el un program
ca

puternicele

state vecine.

factorul cel mai influent
B. Alături şi sub Voievod
ă sau starea boerească,
în stat era nobilimea pământean
r statului şi în boeriile,
iilo
dnic
vre
împărţită in boeriile
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in slujba curţii Domneşti. *) Administraţia politică, jurisdicţiunea şi conducerea oștirii erau esclusiv pe măna
boierilor,

cari'n

virtutea

acestei

impreunări

a

intregii

puteri executive, cumulate asupră-le, căştigară o precumpănire apăsătoare asupra intregii populații şi'l stăpăneau pe deplin pe ţăran şi pe omul de rănd in genere.
Preferinţa de căpetenie şi rangul ăntăiu intre boieri i
se cuvenea cu dreptul banului Craiovei, supremul administrator politic al părţii de ţară de dincolo de Olt spre
de-a

pururea

recunoaştere,

că se supusese de huhă-roie

lui Radu-Negru, ca unui Voievod al ţerii. Fiind-că numai

starea boierească ocupa cele mai insemnate funcțiuni ale
statului, şi fiind-că cel-ce stăruia să ocupe vre-un insemnat post public al statului trebuea să fie de neam de
boier pământean, de aceea noţiunile boier şi funcţionar
inalt al statului se acopereau întradevăr pănă la un
punct oare-îare in intrebuinţarea lor practică şi lăsau

să se intrevază o organizaţie aristocratică.

Această orga-

nizaţie insă dovedeşte ăntăiu, că stările de jos erau in
aşa de adăncă necultură şi slăbiciune morală, incăt nu

erau harnice a ocupa vr'o funcţie mai importantă a
statului, apoi că numai in clasa boerească se putea găsi

aptitudinea necesară pentru o spornică conducere a ţire=
*) Numele boieriu se derivă din envăntul balgaro-slav DOJIA-

DARE

(holiarin) care iar se reduce la radicala Boxie

(multun,

mult) şi 'nsemnează pe unul care are sau poate mult, magnatu
m

anum, optimatum unum, deci un magnat, unul din
innalta nobilime, mai tărziu în genere unul din nobilimea
mai 'naltă spre
deosebire de mica nobilime, care cuprindea
pe mazili şi răzaşi.
(Miklosich, Lexicon lingua slavonice veteris
dialecti, Vindobone

1859; Miklosich, die slavischen Plemente im Rumunischen. Wien,

1861),
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bilor publice din ţară.
interesele

col,

stat curat agri-

Ast-fel, întrun

a micei

desvoltare

şi fireasca

proprietăţi

care prin număr
de pământ precum şi acelea ale ţărănimii,
itate, aceste inteforma o foarte precumpănitoare major
rese rămaseră

cu totul pereprezentate

şi puse la disere

care din parte-i păzea
țiunea şi bunul plac al boierimei,
numai inflorirea propriecu gelosie şi in mod unilateral
unde guvernul e strins
tăţii mari de pământ. lar acolo
iogemănat

cu

interesul

fi vorba de-o îngrijire
celor-l-alte clase.
-Q. Poporul de rănd,
cumpănitoare , țărănimea

clase; nu prea poate

singure

unei

egală

interesele vitale a

pentru

|

lui predar mai cu samă partea
privire
în
r
rilo
boie
usă
eră sup

poacestia atăt ca autorităţi
autoritativă şi civilă, iar
mai cu samă
proprietari de moşii, dar
litice, căt şi ca
tate,
în cea dintăiu a lor cali

exercitau

0 însemnată

pu-

a puterii
De şi această imbinare
tere asupra ţăranilor.
era 0
ti
ăreş
riet
a drepturilor prop
autorităţii politice şi
nu'şi
rul
popo
şi
poporul de rănd, totu
sarcină grea pentru
ugat
subj
eră
nu
ea lui civilă,
pierduse cu totul libertat
căel
bani
in
dijma şi birurile
fel
în robie aspră, ci claca,
un
ca
e
, part

şi să le recunoască
ta să le privească
parte ca o înritatea politică locală,
de leafă pentru auto
ăntului înpăm
al
proprietarul suprem
demnizare pentru
tea erau
aces
i
deci in ochii poporulu
populatreg de pe 0 moşie,
iua
Sarc
te cătră boieri.
samă
prestaţiuni pine întemeia
cu
mai
ă,
eră tocmai insuportabil
şi
mari
ţiunii de jos nu
de
atăt

pentru
"de

rn nu erau
că pirurile cătră guve

iu.
grele câ mai tărz
d
erin
D. Clerul, acop

în mare

număr

ţara,

dar nea-

cultură mai inşi departe de ori-ce
nţă
ştii
O
nici
xănd
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naltă, apoi afară de clericii din manăstiri şi de la biserici catedrale,

fără suficiente mijloace de subsistenţă, po-

trivite cu cinul lui, nu eră in genere potrivit, ca să joace vre un rol insemnat in privire politică sau socială;
apoi chiar in popor se bucura de-o vază mică şi nu area
nici aptitudinea , nici puterea de-a esercita v'o inriurire
invederată şi folositoare in trebile lumeşti.. De oare-care
greutate a fost mai tărziu, de şi nu tot-Va-una, atitudinea mitropolitului, a celor doi episcopi şi a egumenilor
mănăstirilor mai mari, cari parte prin poziţia lor mai
naltă, parte prin o culţură mai ingrijită, îşi apropriase
o inţelegere dreaptă a trebuinţelor sociale şi a trebilor
ţării şi nu erau cu totul lipsiţi de credit in această privinţă,
Pe aceste baze tradiţionale şi aplicată asupra celor patru clase ale populaţiunii crescă şi se desroltă contribuţia Valahiei şi servi de model şi de original, vrednic de
imitat, pentru constituirea organică a Moldovei după
o

Mihaiu Bassarabu Voievod.

jumătate de veac de aci.
Voievodul Mihaiu Bassaraba , urmaşul

lui Radu-Xegru

şi intemeietorul tot odată a celei mai puternice şi mai
glorioase dinastii Romăne, ştid să'şi intărească atăt
de
mult puterea sa in vremea celor nouă-spre-zece ani
ai
domniei lui (1314—1333) şi ştiu S'aşeze pe o temelie
atăt de sigură viaţa individuală a ţării sale, in
căt pută
să se incumete la luptă cu puternicul rege
maghiar Carol Robert 1, să'i dea piept şi să se desfacă
de atărna-

rea vasală

de Ungaria;

ba crezi

chiar de cuviinţă

de-a

trimite principelui bulgar Mihail Stratimir
owicz la anul
1324 trupe auxiliare improtiva Grecilor
din Bizauţ. Pretenţiile de suveranitate ale Ungariei
peste Valahia nu se
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dar cătdene-

puteau susţină de căt cu sabia în mănă;
sorții

sunt

statornici

avea

r&sboiului

intr'adevăr

tributul

regulat

Carol

Ro-

Mihail Bassaraba, îşi

Voievodul romăn,

bert in persoană.
plătea

să vază

cătră

de vasal

Unga-

ria şi oferi regelui spre siguranţă chiar pe fiul său ca
ostatic. 'Potuşi regele, după impulsiunea Voievodului 'Tocare

al Ardealului,

ma

să 'şi lărgească

voia

teritoriul,

deschise ostilitățile contra Valahiei dejă in anul 1328,
intrănd fără motiv bine-cuvăntat; in ţară în fruntea unei
oştiri puternice

de cei mai

şi incunjurat

mari

demnitari

clerici şi mireni ai sti *), apoi la anul 1330 intreprinse o campanie sub conducerea lui proprie iar in contra
Valahiei, dar dedi de-o improtivire atăt de puternică,
tabăprecum mar fi aşteptat'o. El işi aşeză mai ăntăiu
romăn,
ra dinaintea oraşului de rezidenţă a Domnului
din'naintea

Curţii

nă cu oastea toată în munţii,
strimt,

dosise

unde

impreu-

de Argeş, dar curând e amăgit
romănii,

acoperiți cu păduri şi la

şi acolo e incunjurat

şi aco-

de aproape
perit din toate părţile cu săgeți. Impresurat
ostenetuturor
şi
foamei
espus
patru zile de-a răndul,
de-a

lelor,

incapabil

eşire

din ponoară

se desvolta

şi ripile

şi apăra

in regulă, fără

stâncilor , oștirea sa e dată

prost şi cu ajupierzării depline. Numai îmbrăcăndu-se
Stefan, regele
său,
torul plin de abnegaţie a comisului
mare priniejcu
şi
mică
isbuteşte să se tupile cu snită

inamice spre Temişoaduire a vieţii sale printre şirurile

ra,

de unde

*) Diploma
1323.

plecâ la Wissegrad. **)
Regis

Carol

Robert,

dd

Hungaria suis cum Regibus,
Imdovici Regis dA 1347.
Diploma
368. —
**)

TPuroczi,

Wissegrad
Dyrnavie

2

.
Januarii

1768,

pag.
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Ne mai supărat după aşă biruinţă, Mihaiu Bassaraba
se purtă
Dan 1 Voievoa,

sf. Stefan,
Alezanâra
Bassaraba Voievoă.

ca principe

neatărnat

şi nu mai recunoscă su-

premaţia Ungariei.
Tot ast-fel fă şi cu Dan 1, fiul lui Radu-Negru şi urmaşul lui Mihaiu Bassaraba, care "n domnia lui de zece
ani (1333—1842) nu se cunoscă atărnător de coroana
dar din fericire

nu

suferi nici un atac răs-

hoinic.
i
Nu'i merse insă tot atăi de neted şi următorului Yoievod,

Alexandru

Bassaraba

(1342—1365)

haiu Bassaraba Voievod, care
torie de vasal cătră coroana
vreme pe rege. Intimidat de
Ludovic 1 (cel Mare) asupra

fiu al lui Mi-

se lepădase de ori-ce daUngariei şi nesocoti multă
biruința regelui maghiar
Saşilor rebeli din Ardeal,

captivat de evlavia acestuia, se simţi determinat de a
abate cu binele amenințătoarea
lui,

il intimpinâ la margine,

invazie. Se supuse rege-

ingenunchi

inainte'i, îi ju-

rui credinţă neclintită şi ascultare nestrămutată ca unui

suveran al stu şi se indatori a plăti tribut pe fie-care

an. Spre inchinare solemnă aduse daruri splendide, prezenturi strălucite şi pietre scumpe, pe care le hărăzi cu
imbielşugare regelui şi coroanei sf. Stefan spre: semn de
supunere,

Raportul

căt Vodă

se 'ntoarse vesel şi plin de incredere şi numai

reciproc

deveni

atăt de prietenesc, in

comise nici o infidelitate faţă cu domnu-stu. *)

Merit esenţial intru restatornicirea concordiei şi păcii
dintre Valahia şi Ungaria şi-a căştigat episcopul din Oradea-Mare,

care a visitat de mai

ÎN
aa

multe

pe Alexandru Vo-

*) Johannes de Thurocz, Chronica Hungarorum Bonna 1488, Reprodus in Schwandtner, Scriptores reram
Hungaricarum, Vienna
1746, Tom. I, pag. 174.
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de sol regesc şi a ştiut să pue la caleredă in calitate
conciliarea. Ca resplată regele Ludovic Î, incuviinţănd ce-

rerea episcopului, confirmă privilegiile bisericei din Ora-

dea-Mare. *)
căsătoria ăntăia c'o soţie de lege grecească,

Din

Alexan-

âru avă pe fiul şi urmaşul său, Vlad (Vlaicu, Vladislaus). A
doua soţie,
căt dănsul,

Clara, de lege catolică, care îrăi mai mult de
îi născă două fiici, dintre care una se căsă-

tori după Straşimir, ban de Vidin, cea-laltă după Simon
Stareţ, principe s&rbesc.
de la
Vlad 1 Voievod (Wladislaus, Wlaiko) domnind

vasal
1365 pănă la 19374 adecă zece ani, a fost la *nceput

1 şi i-a dat ajucredincios al regelui Ungariei Ludovic
pierdură cetatea
şi
tor contra 'Turcilor, care fură pătuţi

rănduit ban voieVidinului, peste care în a. 1366 fusese
vodul

Ardealului,

Dionisie;

dar in anul 1367

calce
culă contra regelui şi”] întărită să
Potrivit

planului

hotărit

de mai

"nainte,

Ylad se res-

ţara cu oaste.

atacul

avea să

despre Ardeal prin voieurmeze din două laturi de odată,
regele Ensuşi. In faţa revodul Micloş, despre Vidin prin
cu
Vlad se puse "n poziţie
gelui, insă dincoace de fluviu,
intenţia de ai opri trecerea
oastea sa de căpetenie, cu
de căpetenie,
Totuşi oastea ungurească
preste Dunăre.
Niclas Gara,

ale răsboiului
condusă de priceputul intru
cu plan şi chibzuinţă făcută,
care se răzăma de şanţuri
de săgeți descu toată ploacă
ştii să treacă riul pe plute,

pre

partea

Romănilor,

n

şi cuprinse

ţinutul

Severinului.

1108, pag.
cum Regibus, Tyroavia
*) Phuroezi, Ungaria suis
esie VaraEcel
m
ioru
ileg
confirmatio priv
370. — Ludorici regis

diensis, dd* 1355-

Vlad I Bassaraba Voievod.
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Vlad deşertâ cămpia cu toată oştirea sa, iar regele puse
„Să reconstruească

fără intărziere

castelul

Severinului.

Pe dos a fost insă soarta despărțământului de Săcui,
comandaţi de Voievodul Niclas. Lângă riul Ialomiţa ea
dete de şanţuri şi intărituri de tăraşi, Dăta şi puse intr'adevăr pe fugă insemnata oaste a boierului Dragomir,
castelan al cetăţii Dămboviţei, dar inaintănd fără precauţiune, incăpuse intre păduri, ripi şi munţi, îă surprins pe neaşteptate, incunjurat şi bătut cu totului tot.
Intreaga oaste de Săcui eră acum parte prinsă şi legată
in mănile biruitorului, parte fără viaţă aşternută în păduri şi mlaștini şi numai prea puţini fugari ajunseră cu
zor-nevoie in patria lor. Şi Voievodul Niclas îşi pierdu
viaţa şi cu mare osteneală îi scăpară cadavrul în Ardeal.
Cei mai de samă subconducători rămaseră asemenea morţi
pe cămpul de luptă. De vreme ce din cauza invingerii

suferite, impreunarea
oaste

ea nu

ungurească

plănuită a celor

i'a fost nici regelui

înlăuntrul

două

corpuri de

a trebuit să rămăe neimplinită,

de ace-

cu putinţă să înainteze mai

Valahiei, să silească

pe Vlad

a primi

lupta şi

să'l invingă pe deplin; căci Voievodul romănese se retragea binigor cu oastea sa de căpetenie, şi nici avea de gănd
să primească vr'o bătălie. Totuşi convins de superioritatea puterii ungureşti, Vlad se supuse în sfărşit, prestâ
omagiu regelui Ludovic ca unui domn al stu natural

(Domino nostro naturali) şi'i jurui atăt regelui căt şi
coroanei Ungariei fidelitate nestrămutată. Curând după
asta, creză că poate solicita de la vege să confirme o

danie,

pe care o făcuse

el unei

rude

a ]ui anume

La-

dislaus Dobka. In chrisovul, dat in această
privire, el nu
se numeşte numai Yotevod al Ardealului
ci şi ban de Se-
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verin şi duce al coloniei Făgăraşului (Banus de Zevrinio
et Dux plantationis terrze Fogaras) laudă meritele, ce şi
le-a
gele

căştigat viteazul oștean Ladislaus Dobka, cănd rea incercat impreună cu Vodă să cucerească Bulga-

ria, inseamnă în mod espres moşiile dăruite din teritoriul Păgăraşului de langă Olt şi nu se sfieşte a crede
despre

rege,

trun mod

că va

confirma

dania

obligatoriu şi pentru
Ludovic

Regele

1 pusese

pe

de-apururea

in-

urmaşii săi. *)

cu puţin

mai

'nainte

să se

zidească castelul întărit al Severinului, să se aşeze in el
o strajă

corespunzătoare

şi să se "narmeze

cu praştii, ce

ajungeau departe şi acuma orăndui aceleaşi dispoziţii şi
pentru Bran (Târzburg), nu departe de Braşov pentru a
apăra intrarea şi eşirea spre Valachia. **)
Ileana , fiica lui Vlad,

se măritase

in anul

1355

cu

principele sărbesc Stefan Uroş V, dar acesta o goni după căţi-va ani şi luă in locui in căsătorie pe fiica craiului Wukaşin. Cănd acest din urmă răpi domnitorur&slui legitim Uroş Y şi viaţa şi ţara, Vlad hotări să

ajută
pune moartea fostului său ginere. Precă Dunărea,
ungurească
cumnatului său vitreg să alunge garnizoana

, o uneldin Vidin şi să scuture supremaţia ungurească

cinci minoriţi, ce'i
tire, care'i succese pe deplin, iar cei
cţ ia regelui Ludogăsi acolo şi cari, intemeiaţi pe prote
ică, "1 dete pe măna
vie, fâcean cu zel propagandă catol
judece şi dete voie calufanaticului cler grecesc, ca săi
ata-

ită pe Straşimir să
gărilor să'i omoare. Apoi il intăr
turceşti.
ce pe Vucaşin şi spre acest
+) Diploma

Ladislai

Vayvode

scop

chem&

Valachie

ajutoare

dd? Ardsches

15 Jolii

.
1372.
3, cap. 38.
Chronica Hungarorum, part.
+*) Johannes de 'Thurocz,
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De acolo "1 invinovăţesc cronicarii pămănteni, că el ar fi
supus

ăntăin şi 'ntăiu ţara romănească

Tureilor, care su-

punere inst n'a fost de căt trecătoare şi fără nici o regulă,

Curând după ce stătă in scaun întemeis in anii 1365
şi 1366 la Vodița, nu departe de marginea ungurească,
o mănăstire cu hramul sf. Antonie, o dărui cu imbiel-

şugate mijloace de subsistenţă şi cu alte lucruri trebui-

toare, o puse sub respectabilul egumen Nicodim şi hotări,
ca la caz

Dan II Voievoa.

de moarte

egumenul

să 'şi aleagă singur ur-

maşul, iar soborul calugărilor să aibă al confirma
numai. *)
Urmaşul său Dan II, un fiu al lui Dan I, domni doi-

spre-zece ani (1374—1386) preste un popor pe cât de

răsboinic şi viteaz pe atăt de rău guvernat, politiceşte ne
copt şi iubitor

de schimbări,

care

in mare

parte se com-

punea din păstori şi locuea cu puţine escepţiuni, in sate.
Pe Grecii bizantini trebuia să "i ishească de la cea din-

tăiu privire atăt imperfecţiunea constituţiei statului,
căt
şi existenţa civilă, lipsită de legi a Romănilor, apoi
ase-

mânarea limbei lor cu cea italiană de şi cea dintăiu
părea atăt de amestecată cu elemente străine
şi atăt de
degenerată, incăt rimănea neinţeleasă pentru cea din ur-

mă. Cu toată asămănarea

cu Italienii nu numai în lin-

bă, ci şi”n datine, in purtarea armelor şi "n
uzul unel-

telor, originea, şi immigraţiunea Romănilor
rămănea totuşi o cimilitură nedeslegată şi mărturisită
de cei invă-

*) XDIECOBOIT

BoeBog

a Bragaeaapa, fără dată
3 Joc. Vezi Venetin Baxo-Boa
rapenria Tpamorb,
Pete
rsburg

1840,

pag 5 &.
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ţaţi şi pttrunzători, cimilitură a cării soluţiune n'a isbutit pe deplin nici pănă in zioa de azi. lonăscuta neaşăzare şi movibilitate a acestei naţii, impreună cu relele
unei poziţii civile, în multe părţi opuse dreptului natural, apoi administraţia tiranică şi arbitrară, produseră
prea adesea-ori vacanțe de tron şi schimbări de Domn,
iar acestea toate exercitau o reacțiune stricăcioasă asupra existenţei statului, a consolidării liniştei şi a bunei
orăndueli din lăuntru precum şi asupra caracterului poporului. 0 ast-fel de soartă avă şi Dan II, care fă răşturnat prin ucidere din scaunul domnesc şi inlocuit prin
fratele şi urmaşul său vrednic de mirare, căci acest din

urmă, fiu asemenea legitim al unui Radu-Vodă, dinast iudreptăţii la domnie, dar care n'a ajuns să stea in scaun,
lungă
sau arătat capabil nu numai a se mănţină într'o
Răshboiul,
domnie, ci a şi faptui lucruri considerabile. *)
Bulgariei,
craiul
Şişman,
lui
contra
II
Dan
inceput de

Mirpentru marginele ţării sale , fratele şi urmaşul stu
capăt.
cea 1 il duse la bun
lui

Raportul

şi nu

Dan

dreptul

de-a

cu

ostil,

Ungaria

ceea-ce

de

era

c'am

incordat,

se

dete

pe faţă nu

mai mult in cea
atăt în privire politică, dar cu atăt
apoi din
Valachiei,
Una din gelozie contra
economică.
regele
ardelenesc,
ingrijire pentru interesele negoţului
torii
negus
toţi
ca
Ludovic 1 se văză hotărit a dispune,
mărfuri
cu
Braşov
şi in
străini, care ar veni in Ardeal

a neguţa cu mărunţişul
de băcănie, nici să aibă voie
cum-Yă mărfurile lor iu
în acest; oraş, nici să esporteze
cazul unei contravenţiuni
Valachia ci, mai cu samă, în
de rebus Turcicis. —
.

=) Laonicus Chalcocondylas,
pag. 77 et 78.

PS

IP

II

PNI

1

Bonne

1843,
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sii fie pedepsiţi cu confiscarea. Eftenirea multor mărfuri
străine inlăuntrul ţării prin oprirea negoţului de transit
in ţara învecinată, adecă în principatul nu tocmai flexibil
al Valachiei,

a fost moțivul

acestei

măsuri regale, *)

Dar nu numai din partea Ungariei, ci şi dintr'a Polonici se iviră pretenţii de suveranitate asupra MoldoValachiei,

cari erau

cu atăt

mai

greu

de deslegat, deci

cu atăt mai amenințătoare cu resboiu, cu căt amăndouă

regatele

căutară tot intr'o vreme şi fie-care din ele pe

socoteala lui să dovedească şi să facă a li se recunoaşte
pretenţiile de cătră un al treilea principe, care hotărt
să descurce cestiunea cu tăişul săbiei. Cănd se născă în
urma acestora o ceartă serioasă pentru posesiunea Basa-

rabiei intre regii din Polonia şi Ungaria pe de o parte

şi Tartarhauul Usbeg pe de alta, Papa Benedict XII
adresâ o scrisoare prietenoasă 'Tartarhanului, propuindu-i
mijlocirea

sa

pentru

impăcarea

certei

şi

rugăndu'l să

revie de la intenţia de-a ataca cele două regate. Nu era
ceva estraordinar, ci tocmai în spiritul chemării scaunului
Roman de-a se folosi şi de această ocazie pentru incercări de convertire
mai

asupra

Tartarhanului. ii

Pretenţiile de suveranitate polone şi ungureşti au fost
trainice

de căt

după întemeierea

chiar

Valachiei,

numele

Cumaniei,

la an.

nume

care

1290 şi a Moldovei

la 1359, se dete curână uitării şi fiind-că ridicarea unor
asemenea, pretenţii contra principilor acestor ţeri, cari

aveau drepturile
PI

lor prin

ei ănşii,

era

equivalentă cu

*) Mandatum Ludovici Regis dde Pispek 15 Martii 1382,
+=) Epistola Benedicti XII P. P. ad Usbeg, Impera
torem Tarta-

rorum

in Crimaa dde Avinione,

17 Augusti

1340.

vam,
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chiar puterea de-a o executa, singur schimbătorul succes
al armelor numai hotări
cipatelor romăneşti față

de acum inainte poziţia princu cele două puternice regate

vecine, poftitoare de cucerire.
Iscusitul scaun Roman, folosindu-se de legăturile
inrudire intre curţile regeşti a Ungariei, Poloniei

Boemiei,
pentru

luâ cu
a stărpi

zel

ih

ajutoru-i

cănd

de
şi

pe ceste două

pe cei de lege grecească din cea Qe'ntăiu,

cănd iar alterna, cerănd concursul altor două dintre ele
în contra obstinaţilor partisani ai bisericei greco-orientale,

ce se aflau

Ast-fel

in căte

Bonifaciu

al

unul din

VIII

aceste regate.

refusă

la

an.

1302

lui

Wenceslaus V, rege al Boemiei şi al Ungariei tot-odată,
pine-cuvăntarea, şi protecţia apostolică, ce o ceruse pentru
fiul său, destinat a urma pe tron in Ungaria, iar pe el
ănsuşi îl opri hotăritor de-a se ridica ca pretendent la
coroana polonă, pentru: că tocmai in urma unor asemenea

pretenţiuni la tron, nobilul alt-fel şi vestitul regat al
Ungariei au ajuns în timpul din urmă la decadenţă şi
va păr6 destinat a peri cu desăvărşire in ochii Cumanilor,
Tătarilor,

măneşte
reale
soană

schismaticilor şi păgănilor,

asupră-i.

Daca Wenceslaus

ce Yor năvăli duş-

V are insă drepturi

perasupra Poloniei, atunci să le dovedească in
hotăprimi
va
dinaintea Papei, din măna căruia

i
rirea. *)
ereticonvertirea
suficiente,
nefiind
morale
Mijloacele
el
Ast-f
.
ea fizică
“ilor. se făcea intrebuinţănd făţiş puter
ului
ordin
porunci in anul 1327
pap a Toan al XXII-lea

Wenceslao V Regi3 Boămia et
+) Litere Boni facii VIII P. P.
Juni 1302. (Pheiner, Monum.
10
ie
Anagn
dd
Ungaria script,
392).
hist. Hung. Tom. I, pag.
16
11,006

Continue uneltiri Romane

de prosetitism
contra romănilor.
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predicanţilor (Dominicanilor) din Ungaria ca să stărpească
din rădăcină toţi vlăstarii ereziei din via Domnului. In
urmarea acestei porunci ordinul Dominicanilo
eră r.
dator
să propovăduească o cruciată improtiva tuturor Ardelenilor, Bosniacilor şi Slovenilor, cari ca eretici sau schis-

matici

se ţin departe

de

biserica

catolică,

apoi ordinul

era in drept de-a dă, pentru sterpirea acelor
a; deplină
absoluţiune tuturor cruciaților, în acelaş chip in
care se
obicinuia a da absoluţiune . peutru cruciata
la sf. Morment. Acelaș papă trimise pe fraţii Minoriţi (fratr
es
ordinis Minorum) in calitate de inquisitori in Bosnia
ca să
desrădăcineze scelerateţa. eretică, (hereticae
pravize), ce se
intinde acolo şi mulţumi tot odată regelui Carol Robert
pentru bine-voitoarea primire 'şi puterni
cul sprijin, dat

Minoriţilor. Cu spiritul unei prudente prevede
ri Papa dete

ordin

proibitiv

prelaţilor

indată pe Cumanii,

din

Romănii

Ungaria,

să nu supere de

(Alachios in loc de Valachos)

şi Slavii cei abia trecuţi la biserica: Romană cu stringerea prea aspră a dijmelor, cel puţin nu în cel de'ntăiu

răstimp după convertire, şi să nw'i apese, pentru a nui

dispune pe neofiţi in contra converti
rii. *)
.
Dar iugrijirea Scaunului papal pentru unitatea
credinței se 'ntinse in acelaş chip şi asupra ţărilor
laterale ale
Ungariei.
Ioan al XXII-lea făcă (1327) cerere urgentă

cătră Solomon, comite al Braşovului, cătră
Mikth, banul
ai

a

*) Littere loannis XXII P. p. Priori ordinis Pradica
torum în
Hungaria scripta, dă“ Avinione 1 Febr. 1327.
—
Ioannes
XXII,
P.
P. Regis

Carolo Roberto

dd

Avinione

12

Augustis 1827. —
Ioannes XXII P. P. universis
Prelatis Hungaria , dă Avinione
, 8
May 1328 (Theiner," Monamenta,
histor, Huhg., Tom, 1, pag. 513,
517,

519).
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intregei Slavonii şi 'n fine cătră Mihaiu Bassarab, domnui ţării romăneşti, insinuăndu-le cu tot din'adinsul. ca
să dee intrare in teritoriile lor respective, cari aparţin
Ungariei, calugărilor dominicani şi să le dee spornic aju-

tor pentru ca aceştia, in calitate de înquisitori, să compată scelerateţa eretică (haeretic pravilatis). Dar tocmai din partea acestor ţări laterale Ungaria avea a infrunta pe atunci o mulţime de duşmănii şi de complica-

ţiuni serioase, căci atăt Ștefan Duşan, despotul Sărbiei
avănd ajutor bizantin, căt şi dificilul voievod al Valahiei,

Mihaiu Bassaraba, apoi Bulgarii, Tatarii şi Dalmaţienii
ştiură a se opune cu arma m mănă şi cu succes poftei
de cucerire a Ungariei. Scaunul papal luâ deci pe regele
apostolic sub scutul său deosebit, şi loan al XXII-lea dispuse (1334), ca toţi drept credincioşii din Ungaria, cari
vor merge n campanie contră scbismaticilor, Tatarilor şi
pagănilor şi ar peri sau immediat pe câmpul de luptă,
iersau in urma ranelor primite pe el, să aibă deplină
arttă
Robert
Carol
regele
tare de păcate. Apoi fiind că

Rutefoarte multă asiduitate întru creştinarea dorită a
renepopulaţiuni
nilor 'schismatici din Galiţia şi a altor

şi fiind că pengate de pe lăngă marginile regatului său
loan al XXII-lea
"tru aceasta avea mari cheltuieli, Papa
să perceapă şi să
îi incuviinţă cererea și”i dete voie ca
parte din veniintrebuinţeze în curs de trei ani a treia

ÎI

Salamonen, banum
+) Littera Loannis XXII P. P. ad Comitem
Woyvodam
Basarab
Michaţlem
Mikth, Thomam Woyrodam et
absolutransalpinun

; dd?

torie loannis XXI
garia; dă? Avinione
pag.

513

şi

600).

Avinione,

1 February

1327. —

lLittere

in Hunp. P. pro universis Christi fidelibus
Bunz.,
hist.
Monum.
(Theiner,
1334.
Julii
11
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îul, ce'l dau prebendele bisericeşti vacante, pentru ca
să
aibă cu ce şi apăra regatul contra atacurilor duşmane
,

provocate

prin această

operă

de

convertire. *) In acelaş

spirit de proselitism Papa Clement YI (1351) dete voie
regelui Ungariei, Ludovic Cel Mare, ca să ridice in
cu-. .

prinsul teritoriului său, dar mai cu samă pe la
margini
biserici parochiale romano-catolice, in socotința,
cum că

prin asemenea, biserici s'ar pute converti cu mult. mai
uşor schismaticii eretici, necredincioşii şi pagănii,
care

cresc

şi se 'nmulţese

Acelaş Papă

pe acolo

ca buruiana

cea tea. **)

orândui a. se trimite fraţi din ordinul mi-

noriţilor din Ungaria in Cumania şi cele-lalte
ţări laterale ungurești, parte pentru a întări pe neofiţii
dejă numeroşi în credinţa catolică, parte spre a
căștiga pentru

biserica, latină, pe cei ce persistă ăncă în necredi
nţă. **%)

Sămănţa

propaganâistă incepă a da în spice intre Romăni

(„Olachi Romani“ le zice Papa)

in ţările ungurești la-

gelui Ungariei, Ludovic cel Mare,

precum şi mumei sale,

terale, locuite de dănşii, adecă in Ardeal,
Valachia şi Sirmia, iar Clement VI favoriză şi mai mult opera
convertirii, adresănd scrisări de indemnare pe
de-o parte re-

reginei văduve Elisabetha şi episcopului
din Oradea-Mare,
2

*) Littera Ioannis XXII

Avinione 1 Julii 1382,
pag. 553).

P. p.

(Theiner,

Carolo

Regi

Monumenta

Hungariz seripta,
hist. Hung., Tom. |

**) Littera Clementis VI P, P. -Ministro
fratrum ordinis Minorum Provincie Hungarie script, 44%
Avinione 31 Maii 1351 (Theiner, Monum,
hist, Hung.

Trm.

], pag.

797).

:
***) Littera Clementis VI P. P. ad
Archiepiscopum Strigoniensem
et Episcopum Varadiensem et Zagra
biensem, da” Avinione 11 Julii
1351, (Theiner, Monum. hist,
Hung. Tom. 1, pag. 763).
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iar pe de altă parte trimetea pe cale confideriţială prin
mijlocirea unor missionari minoriţi, petrecători in acele

țări, energice
cătră

bilimea

scrisori

persoane,

de recunoaştere

convertite dejă,

innaltă sau

şi de admoniare

cari făceau parte din no-

din clasele cu influenţă, intre care

anume Alexandru Bassaraba, domnul ţării romăneşti, principele Nicolae de Remecha, Zopus voievod de aprozi (gardă de sateliți) şi in fine voievodul Nicolae de Auginas,

iar toate scrisorile acestea le trimitea cu scopul,ca prin
ajutorul acestor notabili din ţările romăneşti, să deschiză căi mai largi credinţei catolice. Cănd insă regele maghiar începi să bănuiască corespondenţa confidențială a
Papei şi o confiscă, pănă se va dovedi autenticitatea ei,
Papa

stărui

să se libereze

şi să se trimită

negreşit

la

*)
destinaţiune;, ceea ce se şi făcă prin măna minoriţilor.
Episcopia, înfiinţată pentru Qumania la inceputul anului 1228 şi ocupată pe atunci de priorul Dominicanilor
tărziu nume“Theodoric, episcopie care-şi imprumată mai

intre
le Milcovia de la micul părtu Milcov, ce şerpueşte
din
trăgăna
şi
lauri
Moldova şi Valachia, culese puii
contra

o existenţă

mizeră

în mijlocul

invaziilor mong0-

de facere a
Jice, a răsboaelor cu Tatarii şi a durerilor:
şi
bisericele
cu
statului ţării romăneşti. . Crud pustiită,
de posesiunile, vezidirile risipite din temelie, deshrăcată
gohi păuă se stinse
niturile şi drepturile ei, ea gobi căt
de căt amintirea iscu desăvărşire., nelăsănd in urmă'i

formal de-a există
ţorică a unei lungi activităţi şi dreptul
PD

rie Ludovico scripta,
=) Litterae Clementis VI P. P. Regi Hunga
mentă hist. Hang.
Monu
ner
ris 1345, (Thoi

dă Avinione, 17 Octob
Tom. ], pag. 691).

:

Reardicarea
episcopiei Milcoviei.
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|

|

mai departe. Regele Ludovic | (cei Mare) al Ungarie
i şi
mumă-sa Elisabeta au fost aseia cari au dat scaunul
ui

roman

cel de'ntăiu

impuls

spornie

pentru

reinvierea; de-

căzutei episcopii. In anul 1347 Clement VI aduse
la GU„Boştinţa episcopului de Calocsa, cum că după cererea
şi
recomandarea celor doi solicitatori regali, amintiţ
i mai
Sus, au numit pe capelanul lor, calugărul August
in (Lec-

torem

ordinis heremitarum

Nympti,

sancti

episcop al -Milcoviei,

pentru

Augustini)

"Toma de

£ readuce

la vază şi

|
|

inflorire acea episcopie cu totul nimicită şi desbrăc
ată de
toate averile ei prin cruda

domnie

pustiitoarelor invazii de” popoare.

arbitrară din urma

Papa insărcinâ pe 'ar-

chiepiscopul din Colacsa să reinatitue episcop
ia Milcoviei,
să”! instaleze pe numitul Thoma de Nympti
ca archipăs-

.

toriu, să'l sfinţească episcop, să primească jurămâ
ntul lui

canonic şi să'i dea tot ajutorul in contra supărăr
ilor, ce

i sar

ue

convee.

pută

lege grecească COmbaterea

agata!

intămplă.

*)

Intemeiarea acestei dieceze eră în intimă legătur
ă cu
şi alungarea

ereticilor

şi schismaticilor , ur-

mată inlăuntrul regatului unguresc şi in
afară de el, după
aţiţările insinuate din partea Papei in
suflețul regelui.

Regele Ludovic 1 (cel Mare) pe căt de zelos
in credinţă,
„pe atăt de răsboinic, incercase dejă
de-a sili cu sabia
pe Litvanii

şi pe Rutenii

necredincioşi

să primească

ca-

tolicismul şi căştigase atătea succese
in această privire,
incăt Papa Innocentia YI plin de recuno
ştinţă pentru ele,
îl felicită cu viociune şi pentru a
ajunge şi de acuma
m
*)

Clemens YI

29
Martis
737).

1347,

P, p.

Archiepiscopo

(Theiner,

Monum.

Colocensi,
hisţ,

Hung.

dd0 Avinione,
Tom. |,

pag.

|

947.

“anainte

la asemenea

resultate,

îi cedâ

pe trei ani ju-

mătatea dijmelor bisericeşti din tot cuprinsul teritoriului
unguresc. *) Spre acelaş scop regele se mai osteni in con-

tra indărătnicului regat al Rasciei (Serbiei), a! cărui domn
şi popor ţineau cu obstinaţiune la legea grecească. Mă-

pia scaunului Roman fierbea atăt in contra ţării aceştia
cari
căt şi în contra Bosniei tot atăt de dificile, ţări

stăteau

sub

supremaţia

ungurească

parte de nume, parte

şi vredin faptă. Innocenţiu VI găsea, că e lucru straniu

reganic de mustrare, că regele poate suferi in mijlocul
foaiurea;
persecută
şi
sufâre
tului său ceea ce nu mai
depărin
isbuenit
a
cănd
cul, de care ne putem păzi,
pericol invederat ;
tare, e în cca mai mare apropiere un
temut în aprode
mai
muşcătura veninoasă a şerpelui e
— urregelui
datoria
piere, de căt de departe. Deci e
şi ereschisma
rădăcină
mâ Papa — de-a smulge din
Cumania
din
şi
său, deci
zia din toate ţările regatului
co boală lipicioasă
samănă
erezia
căci
,
şi din Valachia
ce se tă rie prin intuneric şi s'aruncă mai

sau Gun şerpe,

cănă cei cuminţi nu opresc
ă şi asiduitate. Fiind că un
răul de cu vreme cu iscusinţ
te jertfe şi va fi costisiasemenea răsboiu va. cere mul
ereticilor,
cu

samă

asupra

celor simpli,

aria cruciată „contra
toriu; Papa enunţă în Ung
general
onoare al unui căpitan
acordâ, regelui oficiul de
răsbopentru uşurarea sarcinei
al bisericei catolice, iar
a parte
ie pe trei ani 0 a trei
iului, îi puse la dispoziţ
iar stărpi, existente in Ungaria,
din dijmele bisericeşti

ÎN
garia scripP. ?. Lodovico , Regi Hun
=) Littere Innocentii VI
1] Augusti
,
esis
dioc
novam Avinionensis
ţa; dă? apud Villam
1857.
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rea

sceleratismului

eretic

o puse

în perspectiva

lui

“ea 0
condiţie neapărată pentru iertarea
păcatelor, *)
Şi întradevăr efectul propagandei
bogate in isbănzi a
lui Ludovic, corespunse pe deplin
aşteptărilor Papei, ast-

fel că,

după

trecerea

cător-va,

ani,

Papa

Urban

V putea
să feliciteze prieteneşte pe rege
pentru sporirea comunităţii catolice cu multe mii de
suflete din cuprivsul țări-

lor laterale

ale Ungariei,

cari fură -smulse

de

la schismă şi adaose ia credinţa, roma
no-catolică , deci îi rosti
regelui mulţumita, sa archipăstore
ască, purtănd de grijă
pentru a li se răndui preoți
celor din nou convertiți şi
esprimănd dorinţa, ca in cnr&
nd să se inceapă şi să se

indeplinească, şi convertirea

din

acum

ce

ce

mai

romană a impărăţiei greceşti,

amenințate

ca şi mai "nainte o idee

nului

papal,

lizarea

ei.

ecumenic.

la biserica
in

care apuca, cu zel ori-ce

Daca
s'ar

fi

curtea

din

convertit

de

Turci,

rămase

de predilecție a scau-

Byzanţ

inti'adevăr,

ocazie. pentru rea-

şi patriarchatul
atunc

i e firesc
lucru şi se'nțelege de sine, că şi
principatele romăneşti,.
avănd atătea, legături politice
şi bisericeşti cu Bosforul
şi neputând intreţină o proprie
biserică neatărnată, ar
fi fost şi ele răpite de curentul
unionist, Adevărat, că
Scaunul Roman nu se prea 'ncr
edea
in Grecii byzantini
îi
*) Innocentius VI P, P. Ludovico
Regi

Hungarie, 44% apud Villam novam Avinionensis
diocesis, 11 et 18 Augusti
1356. (Theiner Monum. hist. Hung.
Tom. II, pag. 24 et 27).
**) Urbanus Y p. p. Ludo
vico Regi Hungarize de
apud Montem .
fasconem 13 Jalii 1368.
(Theiner Monum, hist.
Hung,, Tom. II,
pag. 87).

i

lare

cilor,

Readucerea
celei

pm:

Tratări cu Bi.
zanţul pentru
uniune. Cruciată contra 'Tur.

resturilor de schismatici, căţi

ar mai fi rămas. **)
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şi ştia prea
din

bine că tendenţa uniunii bisericeşti nu isvora
cuget-curat şi din voinţă, sinceră, ci numai şi numai

de n6voie
puternic,

şi de frică despre un inamic,
iar daca

de oştiri venite

cu precovărşire

unirea bisericească va fi repede urmată

in ajutor,

se şiia că reservaţia secretă

a bizanținilor: era, ca după ce vor fi primit ajutor şi
vor fi scăpat; de primejdie, să inlătureze. binişor uniunea
sub vr'un pretext plausibil oare-care. Regele maghiar,
Ludovic cel Mare, dispus de-a se oşti de feliul său chiar,
ademenit apoi din partea Papei, care-i asigura posesiunea
tuturor ţerilor şi teritoriilor schismatice, pe cari le-ar
cuceri, fi gata de resboiu contra Turcilor şi era indemnat intr'una la aceasta de cătră mumă-sa, evlavioasa
regină Elisabeta, pe care iarăşi scaunul Roman o stimula şi o lăuda pentru spornica ei solicitare. Rugat de
impăratul Ioan Paleologul, care trimise tot intr'o vreme
]
o solie la Buda şi alta la Avignon, regele Ludovic
proincheiă cu impăratul un tratat, prin care acesta,
mitea cu jurămănt ca, păn” intr'un ao, să se conver-

an.
tească, iar Ludovic să'i trimită ajutor păn' intr'un
de
mai
creză
Papa
byzantine
Dar in vederea vicleniei

Antăiu
cuviiuţă de-a lua preţul faptei inainte de faptă.
deslegă
îl
deci
—
V
Urban
uniune ş'apoi ajutor — socoti

avea a da
pe rege de ţinerea terminului juruit, în care

oştiri, inainte de-a
ajutor, îl sfătui să nu dea ajutor de
un an jurămăntul
pe
se fi 'ndeplinit uniunea şi suspendă
impăratului Paleodepus pentru aceasta; tot-odată trimise
care avea să se
logul formula crezului romano-catolic,
căt şi de clerul şi popomărturisească atăt de el ănsuşi,

solemn schisma. După
rul său, după ce vor fi abjurat
şi după ce'l visitase
ce autocratul grec îşi dete invoirea
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in persoană
papa

permise

a apăra

pe regele Ludovic I la Vidin
regelui

pe Grecii

maghiar

grămădiţi

să atace

în an. 1366,

pe 'Purei pentru

şi strimtoraţi, puse să se

propovăduiască cruciată contra necred
incioşilor. Saracini
şi puse 'n sigura perspectivă a crucia
ților nu numai

absoluţiunea, deplină, ci. şi cea parţială potrivi
t, cu meritul
fie-căruia. *) Ludovic cei Mare, impiedecat
prin alte griji
de-a guvernului de-a lua, parte in persoană
la campanie,
răndui contra Osmanilor pe cei mai de
căpetenie doi

vasali ai săi,
niei, Twartko,

pe Voievodul Ardealului şi pe banul
Boscu contigenţele lor. Impă&ratul Ioan Paleo-

logul, accesibil pentru ori-ce fel de propuneri
ale
depuse la 18 Octomvrie 1369 cu mare solemn
itate
turisirea crezului roman în biserica sf, Spirit
din
şi anume mai ăntăiu verbal, apoi în scris,
repetă

turisirea

Imcercări rein-

noite de uniune
în Valachia
și via opunere
contra lor,

după

trei

zile

inaintea

Papei,
mărRoma
măr-

poporului adunat şi “0

pecetlui printr'un legămănt formal,
căruia nw'i lipsea
de căt sancţiunea din partea - voinței poporu
lui şi care
tocmai de asta trehui să se Sfarme
curând prin infirmitatea sa intrinsecă, precum se şi
sfărămâ în realitate,
Evlaviosul zel de convertire, desvoltat;
de Ludovic cel

Mare

in

unionistă

privirea

cu greu

ţerilor

vasale

ale Ungariei ; trecerea

căştigată a impăratului loan Paleo-

logul, care indemna insă şi la. facere
a altor incercări,
indemănateca accesibilitate unionistă
a caselor domniPI

) Urbanas Y P, P. Ludovico Regi Hungaria, dă

Avinione 22
Junii, £ Jalii, 1 Julii, 23 Julii
1366; Idem Elisabetha Regina
dd
1 Julii, 1 Julii 1366; Idem
Cont coriţi palatino Hungariz,
Archiepiscopo Strigoniensi et
aliis prălatis et nobilibns Hang
ariz,
dd” Avinione, 1 Julii 1366. —
(Theiner, Monum. hist, Hung.
Tom. II, pag. 73—80),
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din

toare
princese

liza

in

laterale

ţerile

ale Ungariei prin căsătorii cu

nţa
- scaunului
catolice ; spera

ţeri

acele

inriurirea

şi

Roman

domnia

de-a

para-

bisericească „a

patriarchatului ecumenic prin ajutorul curţii bizantine
strimtorate, deci concesive; sporita trebuință de ajutor
a micelor state vecine din sudul Ungariei contra covăr-

şitoarei
cu

ochii;

puteri osmane,: ce creştea amenințătoare văzănd
aceste

toate

favorabile

imprejurări

dedură

nou avânt maniei de convertire a curţii Romane

nn

în pri-

de
virea ţerilor vasale de legea grecească, ce atărnau
în
şi
repezi
fapte
in
"'ntipărea
se
care
Ungaria, un avânt
mijloacelor,
şi
relaţiilor
tuturor
a
neobosita esploatare
ce corespundeau cu scopul acesta.
vechiă de căt
Valachia, cu o jumătate de veac mai
ei, avănd
neatărnarea
prin
Moldova, prin viaţă proprie și

a alege

între

cele două forme de căpetenie ale cultului

se hotări curând
creştinesc, despărțite in mod dualistic,
forma aceea, care eră
şi in privire pisericească, alegănd

ei manieră de
mai potrivită cu fiinţa ei şi cu intreaga
lungi (1342—1365)
a fi. Lo cursul unei domnii destul de
romăneşti se adreAlexandru Basaraba, Voievodul ţerii
stăruitoare petiţiuni către
sase de mai multe ori cu
Patriarchatul

a ţerei

sale,

ecumenic; oferindu-i

în

toată

forma.

subordinarea

Ba

ierarhică

el intrase in bune

mitropolit, cu Laciut diu Vidin,
relaţii cu cel mai apropiat
spirituală â acestuia, iar
şi se pusese sub conducerea
ole ca
riarhului din Constantinop
acuma îi propunea Pat
opolit
aces 4 Iacint din Vidin mitr
să rănduiască tot pe
tuia

şi abia după moartea aces
al intregei țeri romăneşti,
alt mitroun urmâş in persoana unui

să se numească
polit, ? a cărui numire

chibva aternă atuncia de libera
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zainţă a patriarchatului, Afar
ă de aceasta Vodă jurui
şi dete asigurări atăt în scris
căt şi prin jurământ, că

pe cătă

vreme

va domni

el, atăt

el că şi ţara

lui vor
atărna pururea bisericeşte de
biserică patriarehală grecoecumenică, şi că va şti să
păstreze supunerea credincioasă şi ascultarea pentru acea
biserică; In Maiu 1859
se impliniră dorinţele lui Alex
anâru Yodă şi un edict
patriarchal formal şi solemn
îl] inştiinţă, cum=că atăţ
sinodul căt şi impăratul ap
robase
. numi
ră
rea archipăstorului de pănă acuma al
Vidinului, Iacint, de mitropolit al Valachiei; apoi edictul
mai accentua făgăduinţa
categorică şi juruită a lui
Vodă, cum-că el se va
mărturisi d'ac

um

inainte impreună

cu ţara

sa în mod
irrevocabil la biserica, grec
ească, că va fi subordin
at
patriarchatului ecumenic
şi că va indatori cu stric
teță
pe urmaşul stu în domnie.
la respectarea acelor juruinţe
şi în fine

edictul rosti Teserva pentru
dreptul Patriarchatului d'a numi după moa
rtea mitropelitului Iacint,
“după liberă chibzuinţă
pe urmaşul lui. %)
|
După ce Impăratul loan
Paleolog se declarâ şi se
dovedi partizan a] biserice
i romane, trecând in toaţ
ă
forma la

ca,

lăcomia curţii papale după
micile state
Singurațice, cari se formas
eră la nordul Impărăţiei biza
ntine, crescă
pănă la nu grad

atăt

de mare, incăt nu
se mai putea tăinui, Clar
a, văduva lui Alexandru,
Yoievodu

l ţerii romăneşti, o cato
lică foarte zeloasă, se dove
a
di
ss

00047 . met=is rod- Hor
p
giaoyeta 7îs- Kov
oravrvestddd Mai 1359. —
Toâuua zo5 JMarge
doyov ag0s Ton
Boi8o05a z7s
)
Acros

0vyygofBi

Codex manuscriptas hist ayias "444fardoov, dd” Mai 1359, (In
. gracus bibliotheca
C, R, Vindobonensis,
No. 48 in fo], foli
o 209
a.).

-
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a fi prin iegăturile ei. de familie o promotoare cu multe
succese a' propagandei unioniste. Ba isbuti. intr'adevăr
să convertească pe fiica ci mai mare, regina Bulgariei,
de la biserica greacă la cea romană, după care îşi dete
silinţă de a căştiga pentru uniune şi pe a doua fiică a
ei, Anca, măritată după regele Serbiei, ademenind'o pre
ea impreună cu curtea intreagă; ea îşi mai dovedi evlavia
şi prin numeroase şi strălucite daruri, trimise la Roma .

pentru

biserica sfintului Petru.

Urban al V lăudă aspi-

raţiunea Clarei, o indemnâ să persiste pe calea apucată
şi îi mulţumi cu multă bună-voinţă pentru faptele şi

succesele ei de pănă acuma. *)
Activitatea

propagandistă

a văduvei

lui

Vodă,

Clara,

se intinse cu aceeaşi vioiciune şi asupra Valachiei, unde

incă în zilele soţului ei, Alexandru, şi apoi sub ochii
fiului ei vitreg Vlad, ajuns la domnie, ea incurajâ, pe
misionarii, preoţii şi alţi partisani catolici ca să respăndească uniunea, le dete ajutor şi îi apără, netezind
ast-fel cu ingrijire calea spre convertirea generală,
in anul
Pentru a incorona opera, Urban YV se adresâ

Vodă,
1370 cu o scrisoare de admoniţiune către Vlad
o
ţinede
se
el
creştin,
şi
de
că,
îi infăţişă cu vioiciune

petrece in sînul
credinţă .schismatică şi eretică şi nu
poate duce la
care
pisericei romano-catolice, singura
ca abjurănd
stăruinţă,
deci îl invită cu
măntuire,

schisma

şi credinţa eretică,

creştină

universală,

esenţial

să intre in legitima turmă

căci intrarea

îi este inlesnită in mod

a
prin silinţele vrednice de toată recunoaşterea

PNI
am Alexandri Wayrodae
Urbanus V P. P. Clara, relicte quond
+)
ii 1370. (Theiner, Monum.
N hia vidug, dd Roma, 19 Januar
in Wlac

95).
nist. Hung. Tora. II, pas.
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mumei

sale

vitrege,

Clara.

In

cas de-a intra,

va avea

parte de intreaga afecţiune a scaunului apostolic
avea alături cu dânsul prețuirea şi ajutorul cu de
al Papei in toate afacerile sale proprii, precum
acelea ale ţerii sale. *)
Fiind-că succesul dorit al acestei incercări nu

numai de. căt, Papa, după căte-va
misionarilor eatolici din Valachia,

şi va
prisos
şi in
se ivi

luni, inmulţi numărul
dănd tot-odată voie,

ca atăt in ţara aceasta, precum şi în Rusia şi în
Litvania să se rănduiască pentru convertirea schismat
icilor

două-zeci şi cinci de călugări minoriţi, sub conducerea

minoritulu
. Nicolae
i de Melsac, care prin petrecerea lui
mai lungăin aceste locuri se familiarizase
cu imprejurările din Valachia. **)
Dar cu căt mai puternice şi mai necontenite
erau
silinţele curţii romane, cari aveau de scop aserțire
a
Valachiei, cu atăt mai puternică era resisten
ţa din partea
stăpănirei şi populaţiei acestei ţeri, cu atăt mai
adănci

rădăcini

prindea

adesiunea, pentru biserica greacă şi supu-

nerea sub irarchul ei de căpetenie, patriarchul
ecumenic.

Fie spiritul

invederaţ

mirean,

fie predominarea. unei tră-

suri fundamentale absolutistiee sau în
fine marea schismă,
ce se "'hcepea in biserica, romano-catolică,
care să fie
inriurit asupra poporului romănesc in aşa
fel, incăt săi
fi insuflat, instrăinare şi aversiune, destul
că acest popor

se "'ntoarse
În

*) Urbanus

Aprilio 1870.

hotăritor

de

la

Roma

spre Constantinopol,

NI

V P. p. Ladislao

(Theiner,

Monum.

Woievodz

Valachia,

hist. Hung.

dd Roma,

8

"Tom. HI, pag. 97),

**) Urbanus VP. P, Nicolao de
Meisac, ordinis fratrum minoTur profesori, dd” apud Mont
emflasconem (Montefiascone)
4 Aususti
1370. (Theiner, Monum, hist.
Hung. Tom, II, pag. 102).

-
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neclintindu-se in statornica Ii convingere confessională
prin pilda nouă, dată de loan Paleologul, care trecuse
la catolicism. Stăpănirea, clasele şi poporul ferii romăneşti supraveghiară cu geloasă teamă regulata administraţie bisericească a ţerii lor, şi cănd băgari de seamă,
că multe mai- sunt incă de lipsă, cătară numai decăt

să indrepteze şi să imbunătăţească, păstrănd insă neclintit
in ochi punctul de vedere al unei autonomii bisericeşti
neatărnate şi neamestecate.
Iacint, mitropolitul, numit ăncă la anul 18359 şi
mutat de la Vidin in ţara romănească, în curgerea
vremii nu pută să satisfacă sarcinei sale de archipăsde slăbitoriu de căt cu' puţin succes, parte din cauză
imprejurărilor
cauza
din
ciune şi bătrăneţe, parte apoi

insemturburate. Intinderea ţerii fiind mare, populaţia
greu
cu
distanțe
mari
nată, iar multe părţi ale ţerii in
aspiraţia
şi
dorinţa
de pătruns şi de vizitat, se născă

şi a instala un al
„de-a mai infiinţa ăncă o episcopie
aprobâ această doilea episcop. Mitropolitul Iacint &nsuşi
patriarchul din
dorinţă, descrise intro epistolă cătră
ti, slăbiciunea sa
Constantinopole slăbiciunile sale trupeş
a sa măhnire,
mare. pricinuită de pătrăneţe şi adănc
e, credea a fi
străin
i
aţiţăr
şi
pentru că prin calomnii

căzut

patriarchului,

în diseraţia

ar fi un

şi hulitor

despreţuitor

ca şi când intr'adevăr
şi demni-

al persoanei

pentru că n'a putut
tăţii patriarchului,. apoi cere scuze
nici

chemarea
ur. ma

la

Constantinopol,

istovirea sa trupească,

tăţi

ale

drumului

nui

de

vreme

ce

nici neapăratele şi lungele greu-

permit;

in genere

a călători.

pe preotul şi dikeophylax
EI recomandă patriarchului
anume Daniil Kristopulos,
(jude al coroanei impărăteşti)
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trimis în capitala impărătească de Vodă şi de
boierii
țării romăneşti, care după dorinţa şi voința
poporului e
şi desemnat; de-a, fi al. doilea mitropolit in
țară şi cu a
cărui numire şi Iacint se declară inţeles. “Faţă
cu ingrijita stăruinţă a lui Vodă şi a boierilor mari
la patriarch
şi sinod în favoarea lui Daniil dikeophylaz
şi in: urma
invoirii date de mitropolitul Iacint (de
şi cam fără de
voie) Patriarchul recunoscă in sfârşit necesi
tatea şi utilitatea unei despărţiri in două a Valach
iei in privire

bisericească,

deci lăsă

de acum

înnainte

numai 0 jumă

tate a Valachiei sub administraţia
duhovnicească a lui
Iaciut, rănduind pentru a doua jumă
tate pe Daniil Kristopulos archiepiscop şi archipăstor,
imbrăcăndu'l cu toate
drepturile şi datoriile corăspunzăto
are. Acest din urmă
luâ numele calugărese Antim şi in
diploma de instalaţie
primi rangul de archiepiscop de Melit
ini. Pentru a se
stabili o pacinică inţelegere intre cei
doi archipăstori a
unei aceleiaşi ţări, Daniil Kristopulo
s făgădui” inscris
prin anume document, că nu'şi
va permite duşmănii sau
uneltiri in contra lacint, nici ca
mitropolit de păn'acum

al intregei ţări nici în alte privi
ri, că nu'i va crea
greutăţi, nici îi va face opoziţie in sfera
drepturilor sale,
nici
va căută a']

scoate din dieceză şi se va; purta
faţă
cu dânsul atăt de pacinie şi conci
liant, precum i se
prescrie prin dorinţa şi instrucţia patr
iarchului şi sinodului,

*)

OO

=
) Tuv
or 4 Tpăse
s ri În
7 ayiorara 2uulysi + risouyygoBlazis dd0.2p HK ovozravrivenole
Octomvrie 1371. — /fezrrdarov
Tou unrooxoiirov ovyyoBiayias
xugov Daxin3ov 04% 1310. —
Pus Toi icotoos Savu], xeto
ronouiov, dixitopuijaxos dA
ni avyovora 1310,
-

a

*
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Muiţămindu-se

ţara şi intărindu-se

ierarchia

pămăa-

teană, propaganda catolică pierdă de-o-cam dată ori-ce
perspectivă pentra v”'un succes mai de samă şi fie ce
incercare a ei eră de mai nainte zăgărnicită, Un seceriş cu mult mai abundent părea a află papalitatea in

principatul Moldovei, unde tănăra şi neintărita intocmire
a statului

şi atărnarea

tării

de Ungaria

şi de

Polonia

catolică, dedeau cămp liber şi deschis inriuririlor de convertire ale scaunului Roman.

CAPITOLUL

continuă

Valachia

îndelungată

0 stăpănire

şi dihăcia

puterea

vV.

lupta pentru

autonomie.

este obicinuit o dovadă despre Mircea Vodă I.

regentului,

este şi mai

dovada

dar

mare, cănd stăpănirea se petrece in timpuri, mişcate de
furtună, sfeşieri fiind inlăuntru, primejduire de din afară.

Exemplul,

vrednic de mirare al unei asemenea stăpăniri

I, care
indelungate şi bogate in “fapte, ni'l dă Mircea
pănă
şi
s'a ţinut pe scaunul domniei de la anul 1387

la

1419,

adecă

trei-zeci

şi

doi

de

de-a rândul.

ani

iubitor de
Energie şi cu minte, intreprinzător şi viteaz,
planuri mari, dislibertate şi resboinic, accesibil pentra

pus
ca

a făptui

lucruri

credincios

ajiat,

innalte,

celor

vecini neliniştiţi o spaimă
cămpul

de hăţălie,

11,006

de un

el era ca amic folositor,
gănă

cu dânsul,

pentru

şi un protivnic primejdios pe
17
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Un
insă

Radu-Voievod,
din

neamintit

Radu-Negru,

de

cronicari,

intemeietorul

statului

coboritor
şi in drept

de-a moşteni tronul, s'a săvărşit din viaţă inainte de-a
fi stătut Domn şi a lăsat in urmă-i doi fii: Dan şi
Mircea, cari amăndoi au ajuns unul după altul la
domnie, *)
|
Frate bun cu predecesorul său nemijloit, Dan Il, ce
se'ncleştase in resboiu cn Şigman, principele Bulgariei
şi ginerele lui Murad I, Mircea urmâ resboiul cu isbăndă
mai bună, pentru că ştia a miănţină şi a face să i se

recunoască

la'ncheicrea

păcii

hotarul

teritoriului,

supus

autorităţii sale, carele ajungea pănă la Marea-Neagră
şi cuprindea inlăuntrul său atăt Dobrogea, (Dobrodicium)
căt şi cetatea Silistriei (Tristrum). Drept care, în avul.

1390,

el adaose

pe

de

cel

adaose,

pe lăngă

Despot

pe cari

al

titlurile sale de păn'atunti

Dobrogei

cu căţi-va

ani

şi

Domn

in urmă-e

al Silistriei;
drept că-nu

le mai intrebuinţează, căci in chrisoavele din anul 1395
bună-oară, îl vedem numindu-se iarăşi numai Voievod

al Valachiei,

Duce

de

Făgăraş

şi Omlaş, Comite

de

Severin. EL putea prin urmare cu tot dreptul să
pună
afară, de ori-ce indoială aserţiunea, adeverită de istorioriografii bizantini, că Valachia s'a fost intinzind din
Carpaţi şi păn' la Marea-Neagră, **)
PNI

Dan. —

Vezi

Venelin

Bzaxo-Gonrapcerrra

Petersburg 1840, pag. 9.
**) Laonicus Chalcocondylas,

pag.

77.

”

De rebus
:

Tureicis

Ppauorb
Bonne

1843,

ela e

*) In chrisovul de danie a mănăstirii Tismana, datată
din Argeş
27 lunie 1387 Mircea numeşte pe tatăl său Radu
şi pe fratele stu
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cu 8ărChiar pe la'nceputul domniei lui Mircea, Turcii pătrun- Alianţă
bii improtiva

seră c'o răpitoare repejune inainte spre Nord, amerinţară
ţerile mai mici, ce se desfăcuseră de impărăţia bizantină
şi in zilele regelui Sigismund I, se iviră pentru ăntăiaş
dată pe pămănt unguresc. Avizate una la alta pentru
a se conserva, ţerile cele mici se aliară pentru a se
apăra de aceia, care le amenințau in comun şi ast-fel
Servicai, Bosniaci, Bulgari şi Albaneji se adunară sub
acelaş stindard şi se puseră sub aceeaşi căpetenie, sub
viteazul Krali al Serviei, Lazăr, cu hotărîrea statornică
de-a respinge pe Sultanul Murad I, ce venea asupra
Serviei.. Pe Cămpul-Mierlei sau, cum "i zic Ungurii,

'Turcilor,

pe şesul de la Kossowu, a fost la anul 1389 bătălia
hotăritoare. Oştirea aliată, in răndurile căreia se lupta
şi trupa, trimeasă "m ajutor de Mircea 1, a fost bătută
pe deplin şi precum in partea Puareilor căză &nsuşi înimosul Sultan Murad I, tot ast-fel căză in partea alia-

ilor,

in bătălie

Pericolul pentru
pentru Yalachia,
urma unui tată,

in urmă,

or puţin
micele
deveni
vreduic

&nsuşi Lazăr eroul.

ţări duşmănite, aşa dară şi
cu atăt mai mare, cu căt in
in lupte, veni in scaunul impă-

răției osmane un fiu cu mult mai indrăsneţ şi mai poftitor de cuceriri, Baiazid 1 Iderim (Fulgerul) care căuta
să'şi intoarcă în fapte mănia
rilor conjuraţi de la Kossowa

ce-o avea asupra luptătoşi lua tot-odată cu puterea

impărăţia
toate părţile de loc, căte constitueau odinioară

pizantină.
In asemenea

strimtorare

a existenţei

lor,

,
micele

țări

aliaţi mai mari şi
învinse trebuiau să oblicească alţi
numai decăt sub năvălirea
mai puternici, ca să nu cază
plăndu-se, ca regele
osmană. 'Tot pe timpu ] acela intăm
*

,
Alianţa in trei
cu Moldova şi
* Polonia.
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Poloniei, Wladislaw Iagello şi soția sa Hedwiga, să
pismuiască amăndoi şi să duşmănească pe Maria, regina
Ungariei şi pe bărbatul ei, Sigismund, perechea polonă
intindea mreji voievozilor principatelor Dunărene ii

poftea

prin

anume

soli,

ca

sau

să

se închiue, sau să

se alieze cel puţin cu Polonia. Deci avănd gănd rău mai

cu seamă

pilor
genere,

asupra

Ungariei,

Dunăreni

regele

ocrotirea sa

atăt

polon

le oferi princi-

despre

vrăjmaşi

în

căt şi daca le-ar veni vre-o impresurare anume

despre Ungaria,

vasal Poloniei

Petru,

voievodul moldovenesc, se'nchinase

in anul 1387

şi acuma se silea cu stă-

ruinţă să apropie şi pe Voievodul Valachiei de
regele
Poloniei şi să'] lege cu acesta. In urma acestora Mircea
|
a şi rănduit in anul 1889 pe doi boieri imputern
iciţi,

pe

Magnus

Moldova

şi pe

"Roman

trimise asemenea

Herizki,

iar

Petru-Yodă

din

pe representantul şi ăntăiul

mareşal al Curţii sale, Dugoi, la Radom la regele Wladislaw, unde acolo sau: chibzait şi S'au aşezat in scris,
la 10 Decemwvrie 1389,un tratat de amicie şi de
alianţă
intre Polonia şi Valachia, care in sine era un
tratat
defensiv. Prin acesta amindouă părţile se legau de aşi
da reciproc cu toată puterea ajutor in resboiu şi anume :

in contra regelui maghiar şi a ţerii ungureşti fără condiţie şi fără vorbă, iar in contra altor duşmani după

plac şi chibzuinţă liberă.

Sa aşezat tot-odată termin

potrivit, pănă la care părţile amăndouă erau daţoare să
ratifice tratatul şi să trimită in Moldova
soli innalți,
cari să preschinibe chrisoavele âe alianţă, formale
şi

intărite.

cu

pecetea

cea

mare

a

statului.

Ratificarea

corută şi preschimbarea documentelor sau
şi făcut inlăuntral
terminului

hotărit

iar

diploma,

privitoare

la
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aceasta,

eliberată de Mircea 1 nu e datată din ţara sa,

ci spre mirarea noastră din Lublin, 20 Ianuarie 1390.*)
Pereche sinceră şi stăruitoare a acestei alianţe, de şi
numai pe sub mănă, s'arată a fi fost voievodul moldovenesc, Petru, căci el a trimis pe imputernicitul său in
Valachia şi'n Polonia, el lau indemnat pe Mircea-Vodă
la alianţă, el au ingăduit, ca scaunul congresului petru

delegaţii poloni”şi cei valachieni

să fie capitala sa; dar

sa sfiit de-a subscrie &nsuşi sau de-a pune pe solul
său să subscrie şi el alături tratatul, pentru că nui
se părea lucru prudent de-a atrage asupra sa şi a ţerii

sale pornirea
Ungariei,

In anul

cu mănie

declarăndu-se

1390

şi supărul regelui Sigismund al
pe faţă în partea

cui-va.

voievodul moldovenesc Stefan I, urmaşul

nemijlocit a lui Petru-Vodă, se'nchină şi se supuse Polopiei, atrase ast-fel asupra sa mănia lui Sigismund şi
năvălire cu arma şi biruit fiind, a trebuit, să se'nchine
ţerii-ungureşti. Atunci Mircea văză, că teama sa firească
de-o asemenea soartă are temeiuri şi se convinse, că
pe de-o parte e silit de-a căuta ajutor străiu la caz
de nevoie, pe de altă parte insă socoti, că putinţa -unei
invoieli cu Ungaria e tot ăncă de dorit şi vrednică de-a

se căută cu stăruință, de şi era aliat cu Polonia.
an
Potrivit cu aceasta el răndui in toamna aceluiaş
Radlus
şi
Herizki
Roman
pe
(1390) pe doi imputerniciţi,
Sadki,

ca să meargă

la Suceava, unde

sosiră tot atunci

şi Benzon
şi solii regelui Poloniei, Gervasius de Dalovicz

amăndonă părţile
de Zabrokuze. La 15 Noemvrie 1390
şi de alianţă
amitie
stabiliră din nou, ca tratatul de
a. Tom. |, pas. 597
=) Dogiel, Codex diplomaticus Regni Poloni
& 598.
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intre Valachia şi Polonia să remăie şi pe viitor în deplină
şi nescăzută putere, dar regele Wladislaw să nu poată
porni resboiu contra Ungariei, fără ca mai ăntătu să fi

luat “invoire

de la Mircea-Vodă

(sfat de boieri),
du-le

consimţirea

şi de la divanul stu

vestindu-le cauza resboiului şi arătăndietei

polone;

din contra, daca Mircea-

Vodă s'ar intămpla săncheie pace, armistițiu san ori-ce

altă invoială statornică

el să aibă dreptul
acea

torit

invoială,

de-a

ori Yremelnică cu regele maghiar,

de-al cuprinde şi pe regele polon in

aşa incăt

incuviinţa

acest. din urmă

şi

urma

pe

să remăe

seama

lui

inda-

invoiala

făcută ; daca in fine unul din cei trei aliaţi, (să
fi intrat
el sub or şi ce condiţie in alianţă) ar voi să se
des-

partă

de

ea numai

din

propria lui putere, atunci cei-

l-alţi doi să fie datori de-al sil pe al treilea să remăe

in

alianţă,

Ascuţişul

fie

prin

mustrare

acestei din urmă

serioasă,

vede, in contra lui Stefan-Yodă
fiind

Ungariei,

căuta

să

fie cu puterea.

stipulaţii era *ndreptat, se
a] Moldovei, care inchinat

inspire

oare-care

neincredere

celor-l-alţi doi aliaţi in secret. 'Temuta campanie
a lui
Sigismund. contra Yalachiei nu se'ntămplâ de-0-c'am-dată

şi Mircea confirm

tratatul de alianţă,

ast-fel schimbat,

printi”o diplomă formală, intărită cu pecetea statului
şi
datată din Liov, 6 Iulie 1391, pe care-o trimise
acolo,

rănduind pe doi boieri ai sti, Maina şi Wolkul,
ea s'o
preschimbe. *)
Pacea
ca Oamanii
şi aupunerea
sub ei.

De puţin folos i-a fost insă lui Mircea alianţa in trei

abia incheiată cu Polonia şi Moldova,
toată legătura -aceea Sultanul Baiazid
Di
ui iii

de vreme ce cu
nu sa sfit in

4 *) Dogiel, Codex diplomaticus regni
Polonia. Tom. ], pag. 598
599.
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vremea

unei

campanii

norocite

contra

Bulgariei, să atace

şi să supue fortereţele Vidinul şi Şiştovul, pe care le
stăpănea Mircea pe malul drept al Dunării. Şi fiind-că,
după cucerirea Bosniei, Bulgariei şi Serbiei, Baiazid cu
puteri adunate îi pregătea şi Valachiei aceeaşi soarte,
iar pe de altă parte regele polon aliat stabilise in tratat, ca ajutorul să atărne in asemenea caz de la bunul
său plac, drept care nici nu la dat, Mircea-Vodă se
hotărî să cedeze mai bine pacinic, de căt să se'mprotivească *n zădar, deci senchinâ cu omagiu de supunere
in an. 1391 puternicului stăpănitoral Osmanilor, îi

prestâ jurământ de vasal şi se'ndatori a plăti un tribut
anual noului său suveran. *)

“Acest act nu lipsi să oţărască şi mai mult duşmănia
treinţre Domnul Valachiei, care ca vasal al sultanului
Sigisregele
intre
şi
osman,
buea să urmeze steagul

în a căruia

mund,

urmase

ţară

de curând cea de'ntăi

mare, cu
păvală a 'Turcilor. Oţărirea era cu atăt mai
lui
lepădarea.
Mircea
lui
căt Sigismund nui putea ierta

de

ungurească

supremaţia
regatului.

cului

De aceea

şi trecerea în partea inami-

Sigismund

intreprinse in anul

contra Vala1392 cu oştiri considerabile o campanie in
sale puteri de
chiei, unde Mircea '] aştepta cu propriile
Dar abia se
oaste şi c'o trupă auxiliară turcească.
ce

a Ungariei, după
orănduise la şes oastea crăiască
abia se desfăşurase cum
trecuse Carpaţii mărginaşi, şi
in marş tactic de-a primi
se cuvine şi se arătase gata
cuviinţă de-a se retrage
o pățălie; cănd Mircea găsi de
sale romăne-turceşti
mai inlăuntrul ţării cu trupele
5

Bammer,

Band

1,

paz.

Geschichte

294.

des

osmanischen

Reiches.

Pest

1827

Năvălirea
lui Sigismund
in Valachia.
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dinaintea

armat.
de

unui

inamic

pe căt

de viteaz,

Retragerea. n'a, făcut'o

oameni,

dar

călărimea

cea

pe atăt de bine

fără

oare-care pierdere

grea

ungurească,

nepu-

tănd ajunge trupele sprintene ale lui Mircea, acesta
au
isbutit de-a'şi scăpa aproape toată oastea sa mai ntăiu

la

Impăcare şi
alianţă cu Sigismunâ. Luarea
Nicopolei,

munte,

apoi

noaptea

pe malul

drept

al Dunării.

Ne

mai fiind supărat de inamic pe cămp limpede, Sigismund
inaintă mai inlăuntrul ţerii, trecă Dunărea, luâ Nicopoli
şi incheiă cu aceasta, campania,
:
Progresele neoprite ale armelor osmane sporiră
in Un-

garia ca şi in Valachia ingrijirea pentru existenţa
proprie,

căci Baiazid

I[, luănd

Silistra

in anul

1394,

re

smulgănd Ungurilor Nicopole, Vidinul şi Şiştovul,
ducănd

cu sine prins pe craiul Şişman şi căpătănd in
putereasa
tot pământul de pe malul drept al Dunării, primejd
ia era

aproape, ca acest cuceritor, trecănd Dunăr
ea,să atace
dintr'o dată şi din două părţi amăndouă
ţările acestea, şi

să le silească a i se supune, precum a şi trimis
intr'a-

devăr grămezi de oaste cercetaşă in
provinciile de sudvest ale Ungariei. Primejdia comună
impăcâ şi uni pe
principii supăraţi in de ei, pentru că
Sigismund nu voia

să aibă un duşman in spate, precum nici
Mircea pe unul
in față.. Sigismund se adresâ cătră creștin
ătatea intrea-

gă, pentru a căştiga conlucrarea,
ei la o cruciaţă spre
apărarea legii, spre măntuirea Ungarie
i şi a Bosniei şi

spre a dispresura capitala bizantină
asaltată. Chibzuinţa
sa eră aţintită mai cu samă asupra
unei spornice participări a Franţei, unde şi trimise
pe marele său tavernic, Nicolae de Canisa. După planul
său de "campanie teatrul de ră&shoiu avea să fie strămutat
pe malul drept al
Dunării, cetăţile din Bulgaria
trebueau luate, Osmanii

=

apucaţi între oastea crucii şi trupele impăratului romzu,
aşa dar intre două focuri şi trebueau cu puteri unite
impinse din Tracia în Asia. Grija pentru pregătirea şi.
asigurarea

îl duse pe

unei aşa de hotăritoare “campanii

regele

maghiar in primă-vara

sania,

unde

sosi şi Mircea

anului 1395 in Transilcu el

şi se intălni

la Bra-

şov. La 7 Martie 1395 se stabili acolo intre amăndoi
regenţii o înţelegere, care a fost ineuviinţată şi de consiliarii coroanei Valachiei şi a primit forma şi tot rostul unei diplome, în care Mircea se numește pe sine şi
de Pagăraş

duce

de acuma "nainte

de Zevrin (Ss-

şi ban

verin) fără să găsească improtivire din partea regelui.
In capul acestui tratat, carele pentru Mircea stabileşte
loc partea
numai datorii, iar drepturi nu, nelegănd de
bunădeosebita
nd
cealaltă , Voâă declară, că recunoscâ

Fevoinţă şi favoarea prietenoasă şi increzătoare, pe care
gele

au

avut'o

se cunoscură
noscătoare

pururea

şi necontenit

pentru el, de cănd

ăntăiu şi 'ntăiu şi avănd consideraţie recuapărarea

pentru

contra

şi ajutorul

'Turcitor,

el se cunoaşte
acestor neimpăcaţi: vrăjmaşi ai Valachiei,

dator

de-a

păzi

fâră infrăngere

purtarea, insemnată

mai

din propriu impuls,
jos şi aceasta din libera lui voinţă şi
nesilit

de nimenea

şi peviclenit,

ci din

contra

printr'o

întărire, pe care
făgăduinţă dată sub solemnă şi juruită
|
lui.
o făcea atăt el căt şi boierii
1. Daca

şi de căte ori

regele

Sigismund

va porni in

contră 'urcilor sau aliapersoană in fruntea oștirii sale
ori Mircea va avea să
ţilor lor, atunci şi tot de atătea
in
facă

asemenea;

dar

daca

Sigismund

n'ar

lua parte

atunci şi Voievodul nu e dator,
persoană la campanie,
trupă a uziliară la oştirea crăiască.
de căt să trimită o

266.
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Dar atăt in cazul ăntăiu, căt şi
int”al doilea Mircea va
ingădui oştirii ungureşti irecere.
liberă prin ţara sa, inlesninduti proviziile trebuincioase
pe cheltuiala regelui.
2. Căt ar rămănă Sigismund ori
oastea sa de espediție in cămp, tot atăta să stăru
e acolo şi Mircea ori
trupa sa auxiliară; regele dănd
drumul oştirii sale, Mirdea are voie s'0 facă asemenea
, dar numai cu ingrădi- |
rea, ca să ţie gata un continge
nt indeajuns dintre oamenii săi
pentru

apărarea

contra

inamicului

şi ocuparea
oraşelor, castelelelor şi ținuturi
lor ce s'ar cuceri, dănd
nu mai puţin garnizoanelor ungu
reşti in lipsa regelui tot
ajutorul
locurile,

putincios pentru
in cari vor stă.

apărarea

şi manţinerea lor pe

3. Nu numai in vremea petrecerii
regelui. şi trupelor

sale in Valachia,

dar şi în vremea

rile invecinate

de-a

zul

uzăna

lungul

inaintării lor in ță-

Dunării sau nu

depar

te de ea,
Mircea va avă să dee proviziile
trebuincioase în măsură
indestulă pentru plată şi resti
tuire de cheltuieli, in cadin

urmă

de calea

pe apă

a Dunării
mai intra căt transportul va fi
cu putinţă.
4, Acei
ghiar,

şi nu-

soldaţi, slujitori” şau furieri
ai regelui macari ar fi opriţi de-a pleca
din cauză de boală şi

răni sau având a păzi carele
sau din alte cauze temeinice, vor petrece liberi şi sigur
i in Valachia, fără a fi

Supăraţi sau vetămaţi in
persoana ori avutul lor,
In intreg documentul trata
tului Mircea vorbeşte

ca
„amic şi aliaţ recunoscător,
nici de cum ca vasal şi partizan, indatorit la credință
; nu] numeşte pe rege nică
iurea suveran (Dominus
meus sau naturalis) precum
se
obic

inuia

aceasta

in relaţii de vasa

litate, şi n'au găsit
intru aceasta improtivire
din partea lui Sigismund.
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Cu toate planurile mari şi pregătirile cuprinzătoare,
intreprinderea se scurse intr'un mod neinsemnat. 'Turcii,
oplicind atacul ce eră să se 'ntămple, irupseră in Vala-

chia, o arseră ş?o pustiiră in mod foarte simţitor, apoi

Sigismund pluti. acum
se retraseră dincolo de Dunăre.
atacul contra micuincepă
şi
intradevăr preste Dunăre
a cărui garniziduri,
cu
lui Nicopol, tare şi incunjurat
pe agrenelinişti
şi
zonă turcească se luptă insă vitejeşte

sori prin dese ieşiri, căci Mircea, care de căţi-va ani
plătea tribut Osmanilor, şi care, cu toată alianţa, sa seinsă serioasă

eretă,

cu regele,

nu

credea

c'a venit vre-

cum ca
mea de-a o rupe pe faţă cu Turcii, dedese oare
Sultanupărtinitor al 'Turcilor posesiunea, acestei cetăţi

tare. In parlui Baiazid, care lepădă in ea o garnizoană
de viteji căsute
şase
la
pănă
tea regelui luptau cinci

Jăreţi franceji sub comanda
Franciei.

In acest

Contelui d'Eu, connetabil al

chip Ungurii

isbutiră, mai

intrebuin-

să surpe inţănd berbeci şi alte instrumente de asediu,
iun

loc zidul de incunjur,

gure

posesiunea

ţinse

iutr'aşa fel, încăt

să ia oraşul,

să măcelărească

prindă şi să'şi asiparte din garnizoană , iar parte s'0
tăriei,

puind

in ea 0 garnizoană

a lor

Ioan de Maroth se disproprie. Cu această ocazie banul
o deosepită
pulaţia
sirea
poala

a fost crezut

vrednic

de

aceasta şi pe porăsplătire. Regele sili pe lăngă
insă de soacelui olat să î se supue; intimidat
şi rechemat prin
oştirii de căpetenie a 'Turcilor
, carea curănd după
mortală a soţiei sale, Maria

şi
campania cu puţină dobăndă
aceea şi muri, el inchei$
*)
mult fericit, de căt glorios.
se intoarse a casă mai

Pars 1Y, cap. 6. Diplo'Tharocz, Chronica Hungaroram
nne de Maroth dd* 1408.
Joa
ie regis, pro Bano
ma Sigismuandi, Hungar
5

) Joannes

dede
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Desamăgirea şi supărul lui
acestei campanii, ce”] espunea
turceşti, degenerară in acte de
lească, pe rege la continuarea

deci pe neaşteptate

o cursă

Mircea pentru: părăsirea
acum pre dănsul armelor
dușmănie, Hotări să sirăshoiului ca Turcii, puse

in calea regelui,

ce se'ntorcea fără nici o bănuială cu
oştirea sa prin partea Valachiei, ce se ținea de banatul
Craiovei, îl atacă dugmăneşte cu săgeți otrăvite şi
cu alte proiectile omoritoare

şi la trecerea

lui in

Ungaria, îl puse intro stare
atăt
de grea, incăt “trapele crăieşti
au fost silite să TEsbată,
puind la mijloc intreaga lor
hărbăţie. Vitejia şi precaufiunea pala

tinului Nicolae de Gara au
contribuit mai cu
samă la măntuirea oştirii ubgu
reşii . şi au aflat deplină
recunoaştere crăiască, *) Duşmănia
, produsă prin incetarea campaniei,
se stinse

urmăţor.
Nouă şi mare
campanie

con-

tra TPurcilor,

|

la Yeinceperea

cruciatei din anul

Curând după astea muri soţia
lui Sigi

smund, Maria,
(1395) şi e] trebui să 'şi asig
ure mai ăutăiu stăpănirea
in contra preteusiunilor cumn
atului său, Vladislav Iagello,
regele Poloniei, şi contra
magnaţilodin
r sudul regatului,
cari se revoltaseră, Intru
aceasta şi isbuti mai cu samă
Cu concursul energic al lui
loanne de Canischa, archiePiscop şi primat a] Granului
, carei stăvil pe Poloni
de
la năvălirea in ţara ungureas
că şi ştiă să mănţie vaza
regelui
in cuprinsul

propriului

Sigismund, luptănd cu primejdisăui stat,
şi furtuni de dinafară şi de dinlăuntru, chem
at

de frate-stu, impăratul

gestiunea

trebilor

apoi cu grabă in Germania
Wenzel, pentru a lua
asupră'şi

impărăţiei,

ar fi voit

*) Diploma Alberti Regi
s Hungaria
da 23 Jnni 1438.

bucuros

să se

pro familia Qara; dd”
Bu-
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ştie in pace cu Osmanii şi] sfătui prin anume soli pe
sultanul Baiazid 1 să nu năvălească in Bulgaria, fiind

Baiazid îşi făcă vreme pănă ce

ţară vasală a Ungariei.

supuse toată Bulgaria, chemâ apoi pe soli intro sală imbrăcată cu totalui tot de sus pănă jos cu arme şi ar-

„Intor-

muri şi le- dete răspuns cu următoarele cuvinte:

„ceţi-vă la regele vostru şi spuneţi”i că am indeajunse
„drepturi asupra acestei țări,“ şi arătă cu măndrie păretele incărcat cu arme. Invocarea lui Marte inchise gu-

|

va zeităţii păcii. *)

[ntre acestea se strinsese sub conducerea lui Sigismund
cao ceată a credinței din cei mai cu vază şi mai viteji

valeri

ai Pranţiei

compunere

care prin

şi ai Germaniei,

indreptăţea

la mari

aşteptări.

număr şi

Două mii de ca-

oameni
valeri franceji însoţiţi de şase mii de scutieri şi
ai lor pedestri

nume,

conduşi

şi calări,

având

de Contele Jean

ei cele mai

intre

nobile

de Nevers, fiul Ducelui

şi serviră ca
Filip de Burgonia; se prezentară spre luptă
şi isbutitoahotărire
luminos prototip de curaj răshoinic,

erou, mareve putere de acţiune; bărbaţi ca renumitul
de parcapul
şalul Boucicault, admiralul Jean de Vienne,
de
Philibert
țidă Ingelram de Coucy, marele magistru

iu fruntea loanniţilor,
Naillac, ce alergase din Rhodos
mai aleşi răsboinici ai
cei
intre
treceau cu drept cuvent
că erau mai mult oşteni
timpului lor, dar au dovedit

neinspăimăntaţi,

de căt

german,

condus

Ordinul

de marele

cn minte

şi strategi.

prior Frideric de Ho-

şi bavareză luară asei ie. Ungurii sub palatinul
parte la această campan

henzollern , cavalerimea
menea

căpetenii

stiriană

Hungarorum Pars IV, cap. 8,
+)7 Johannes de 'Phuroez, ? Chronica
bi

pas. 221

eţ 222

.

:

270

Gara,

Ardelenii

sub

Stefan

Lascowiez,

Bosniecii,

apoi
Moldovenii _traşi şi ei de pornirea
generală sub Stefan
Vodă, in fine trupele valachiene
sub nsuşi reimpăcatul
Mircea, formau armia de căpeteni
e a lui Sigismund, care
ducea deci contra inamicului una
sută şi frei-zeci de mii
de oameni, dintre care insă mult
e slugi şi neluptători,
pe cănd inamicul strinse la sine
o putere tot atăt de
mare, in căt in privirea numărulu
i amăndouă părţile erau
de-o
samă

in tărie.

Puind temeiu pe numărul, tăria
şi
av&atul oştirii sale, tras el ănsuşi
de tarea, incredere in
biruinţă a Pran

cejilor, iuți de fire, regele se
lăudă că nu |
se teme de loc de sultanul Osma
nilor, pentru că se bizue de-a sprijini cu suliţele
armiei sale, chiar bolta ce„Tului, de ar stă să cadă,
Dar curănd se făcă precumpănire, nu
mare,

in partea

Osmanilor

prin adaosul

de trupe s&rbeşti şi bosniace, in teme
iul cărora indrăsneţul Sultan, simțindu-se mare in pute
rea sa, se fălea, că de pe
„ Pristolul bisericei sf. Petru

"Pul

să mănănce ovăs.

din Roma îşi va pune sireCu aşa mari vorbe şi cu atăta

dispreţ se căutau pe cămpul de
r&sboiu inamicii unul pe
altul.
Trupele auxiliare franţuzeşti
veniseră in cămpul de
luptă prin Ardeal şi Valachia
, pre cănd oastea de căpetenie ungureassă
au

trecut pela
şin Bulgaria şi luase oraşele Poarta-de-Fier în Serbia
intărite Orşova şi Vidinul.
Dinaintea Nicopolei se“mpr

eunâ oastea creştinilor şi
incepă impresurarea acestei cetă
ţi, care resistă indărătnică,
Sperând cu tărie ajutor
apropiat. Poziţia ei avantajo
asă

şi pitorescă

intre două dealuri lăngă
un sin de apă al
Dunării in care se revarsă
aicea riul Ossma (lat.
Escamus), iar drept in
faţă”i din

ceea parte Oltul; apoi

27|

avănd un castel foarte tare, ce domină oraşul şi imprejurimile lui, toate acestea inlesneau şi iutăreau resistenţa acestui oraş, care are existenţa şi numirea de la Tra-

ian impăratul

-

in amintirea unei biruinţe asupra Dacilor.

Baiazid din parte'şi creză cu cale să intrerupă impresurarea Constantinopolei, strinse toate puterile disponibile
la* Adrianopol şi inaintâ c'o uimitoare repejune să dis-

presure Nicopolul.
In tabăra aliaţilor creştini insă, în care se concentrase ca într'un

foeariu atăta

curaj,

putere

şi incredere in

a unei
sine, se simţea foarte lipsa unei aspre discipline,

in locul căorăndueli generale, a unei conduceri unitare,
ambiţie
rată
neastămpt
o
rora predomneau în mod fatal

nemăsurată , mai cu

- şi o deşărtăciune
Francejilor, cari
de-a da tonul.

rang

prin

şi merit

samă

se credeau

in partea
în drept

armiei de
Surprinşi prin repejunea şi tăinicia sosirii
cerură pentru
căpetenie a Osmanilor, căpitanii franceji

primului atac, nu
sine in plin consiliu de răsboiu onoarea
în luptă şi respinseră sfavoiră să stee in urma nimărui
ungureşti, cari dedeau
ml cuminte al păţiţilor generali
a avangardelor tursprintene
cu socoteala, ca trupelor
trupe sprintene
asemenea
ceşti să li se opue in luptă
iar

dintr'ale lor şi anume

cele moldoveneşti şi muntene,

bine armate să lovească fruncu părţile de oştiri grele şi
pe
vrăjmaşului, pe ieniceri şi
tea si simburele oamenilor
r&spundânşii,
dintre
- spahii. Fiii Franţei, cei mai mulţi
nu poate

franţuzească
seră cu răstire, precum calărimea
şi
în coada pedestrimei ungureşti

stă nici intrun chip
că sub toate imprejurările

de onoare în luptă.

francejilor

li se cuvine

locul

oare cun
Căpeteniile franţuzeşti luară

Bătălia ae la
Nicopoli.
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cu asalt hotărirea consiliului de răsbo
iu şi regele de voie
de nevoie se supuse şi el. Curând
intrâ şi Baiazid in
zarea Nicopolei şi iată că la 28 Septe
nwrie 1396 băti
ceasul hotăririi,
Oastea creştină se dispuse in următoar
ea ordine de
bătaie. La mijloc stătea regele cu
palatinul Gara în fruu-

tea

oştii ungureşti,

apoi

contele

valerii Stirieni şi burggravul

Hermann

de CIlli cu ca-

de Niirenberg cu cei bava-

reji; la aripa dreaptă se aşezară in poziţi
e Ardelenii sub

Stefan Lazkovicz,

Ja cea,

şi

linia

Moldovenii.

In

stăugă

ăntăie

Valachienii sub Mircea
de

bătălie se orănduiră
Prancejii, setoşi de luptă, “aşteptănd
cu nerăbdare sem; Balul atacului, In partea osma
nă avantrupa o forma 0aste spri

ntenă de Asabi, apoi in centru eră
simburul

oştirii, spahii şi ienicerii, pe cănd
la aripele amăndonă se
postară deosebiţii aliaţi şi vasali,
mai cu samă creştini,

intre care despotul Sărbiei cu 5,00
0 de oameni. Planul
de bătaie al oștirii creştine eră
isvodit fără de nici o
socoteală şi pus la cale nepo
trivit cu
socotise nici feliul de-a fi a] duşmanul scopul, căci nu se
ui, nici poziţia locului, nici
calitatea propriilor

cerea armatei turceşti escelă

luptători,

pe cănd

condu-

prin unitatea ideci condu-

cătoare, prin dispunerile de trupe,
potrivite cu

scopul şi
prin incleştarea sistemaţică
a deosebilor mişcări.
Inceputul bătăliei urma printr'u
n atac infrăngător, esecutat co strălucită vitejie
de cavalerii îvanceji asupra
detaşamentului de Asabi, spahi
i şi ieniceri, pus în fruniea luptei, cari r&sturnaţi
claie pe “grămadă, fură parte
măcelăriți parte reimpinşi spre
centru. Ameţiţide avanlajul căştigat

şi fără nicio legătură cn corpurile
de trupe ungurești lăsate în urmă,
Francejii cu nebunească

913

indrăsneală

se repeziră

îără preget

asupra

inamicului,

dară curând fură euprinşi de miezul acestuia şi sau străpunşi, sau puşi pe fugă. Invingerea suferită de aceşti minunaţi cavaleri duse multă descurajare in centrul ăncă
neatins al regelui Sigismund, şi descurajarea crescă ăncă,
cănd Stefan Laskowicz, in taină contrar al regelui, o

rupse

de fugă cu Ardelenii, de odată şi fără

atacat,

care amăndouă
perite

şi fără

să fi fost

descurajat,

aliatul

ce făcă şi Mircea,

ceea

după

flancurile armatei aliate rămaseră, descoapărare.

Cu

toate

acestea

centrul

se ţină

multă vreme vitejeşte şi'i respinse la inceput cu isbăndă pe ieniceri, dar in urmă totuşi fă biruit de atacurile
furtunoase

ale oștirii osmane,

cu isteţie şi rein-

conduse

noite cu indărătnicie, căci duşmanul

cuprinse cu braţ de

fier trupele crăieşti, la care ajută in mod esenţial şi
despotul Sărbiei cu cei 5,000 de oameni ai săi, intraţi

in luptă tocmai in momentul

hotăritor. Invingerea, creş-

sau
ținilor eră deplină şi cumplită, parte fură măcelăriți
sprincavaleria
de
prinşi in luptă, parte ajunşi in fugă

tenă a duşmanilor şi duşi in robie. Intre puţinii, care
mare
isbutiră să se măntue pe corăbii la Dunăre şi pe

regele Sigisla Constantinopol şi m Dalmația, se aflau
Kanischa, îratemund, archiepiscopul Granului, loan de

stu
Gara,

Stefan
marele

de Kanischa,
magistru

palatinul

Ungariei

al Joanniţilor,

lac, şi în fine contele stirian, Hermann

Nicolae de

Philibert de Nail-

de Cilli.

ţ Poziţia greaa
intoarcă nesupăra lui Mircea, clăMircea Vodă isbuli asemenea să se .
ea indeel se află pe-0 tinarea
in rezidența sa, -dar de atunci incoati
mănatecă şi
inaincăt
de
spini
de
isbănadă răsboie
.
.
cale mult „mai grea şi mai plină
in de nică contra lui
intre cele trei puteri, cotrarie ele

Inghesuit
fără apărare preele: Ungaria, Polonia şi Turcia, espus

te.

11,006 |
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Baiazid,

oz

coada

ăn
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tenţiilor de predomnire a cător. trele, pretenţii ce erau
şi nedrepte, şi se escludeau una pe alta, ţiind cu geloasă temere la măntuirea libertăţii sale, el urmâ un sistem de clătinare de un soiu propriu şi incercâ să ţie cu
căte'şi trei stăpănii de odată, pentru a căştiga bunăvoinţa cător trei. Yoluptuos, precum eră in mare grad,
şi având mulţi copii nelegitimi *) el ingădui unui
bastard al stu anume Vlad, să se lipească de Polonia, pe

cănd

el &nsuşi

făţărnicea

prietenie

pentru

Sigismund şi

intindea tot odată mina puternicului Baiazid. Acest; sis-

tem al contrapunerii reciproce şi al neutralizării celor
trei potentaţi rivali, avea să] preserve, după cum
speta,
atăt pe dânsul căi şi ţara de inghiţirea de cătră unul

dintre

ei şi il şi ţină

o samă

de vreme

rana,

dar îl duse la o politică de totală

tate şi nu?l scăpă
din partea

Raportul

de-asupra apei,

făţărnicie şi duplici-

pănă in. sfârşit de smerirea

ingămfatului

temută

biruitor,

Valachiei cu cele două regate creştine imme-

gieşite avea curină să *și arate arama. In urma morţii
surorii sale, Maria, soţia lui Sigismund, regina Hedwiga
ridică

pretenţie

asupra

succesiunei

in Ungaria,

pretenţie

pe care soţul ei Wladislaw Iagello se pregătea
s'o sprijine cu armele in mină, in căt eră mai-mai
să se în-

tămple o incălcare polonă in Ungaria, pe care
insă
a ştiut s'o zădărnicească cuminţia esiraordinară ,
dihăcia şi

energia

archiepiscopului

Granului,

Ioan

de Canisa, aşa că

WVladislaw desistă de la luarea în posesiune
a ţării priu-

cipale ungurești, renunțănd
a
*) Laonicus
pag. 48.

Chalcocondylas,

la coroana sf. Stefan, atăt

De

rebus

tureicis,

Bonne

1843,
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in numele. său

căt şi-in acela

al soţiei sale. Dar

nutot

ast-fel s'au înţeles şi despre ţările laterale ale Ungariei,
asupra cărora Hedwiga nu desistă de la drepturile ei, ci
le strămută asupra bărbatu-stu. A se apropia de marea
Neagră, predomnind principatele Dunărene romăneşti, eră
un punct in programa politicei polone, al cărei ideal eră

să se_inţinză cu cuprinderea între cele două mări: Baltica şi Marea-Neagră.

Aceasta e cheia pentru a pricepe

pretenţiile Poloniei asupra Moido-Valachiei.

“Ca şi pe tată-său Mircea, perechea regală a Poloniei
mrejui acum pe Vlad, fiul său cel mai mare, cu imbunări subţiri, făgăduinţe şi daruri. Spre a se asigura şi
în generaţia viitoare contra supremaţiei ungurești in Valachia, Wladislaw Iagello şi soţia sa Hedwiga îl numiră

pe Vlad voievod al Basarabiei, îi dăruiră căte-va domepii aflătoare in lăuntrul Ungariei, cari erau dejă in poşi
sesiunea lui şi grămădiră asupra lui semne de favor

daruri de graţie. Ast-fel Polonia căştigâ in persoana lui

Vlad un partizan zelos, al căruia chrisor de inchinare,
dovedeşte
datat din Argeş în Yalachia, 28 Maiu 1396,

hotărita lui lepădare de supremaţia
rea pe faţă la regatul

rueşte

formal şi solemn

Poloniei.

ungurească şi alipi-

In acel chrisov

Vlad ju-

pentru sine şi urmaşii săi as-

şi fidelitate stăcultarea cuvenită, supunere după datorie
apoi recunosPoloniei;
ruitoare cătră tronul şi regatul
moştenisingura
de
cănd tot odată pe regina Hedwiga
ei Wlasoţul
pe
şi
ţoare legitimă a coroanti Ungariei
făgădueşle
drepturi,
dislaw de părtaş legiuit al acelor
şi in privirea '" Ungaincoronate
capetelor
te amăndor or

şi deplină fidelitate după dapiei ascultare necondiţion ată
Vlad poartă titlul de voievod al
ie. In acest document

ior

*

Basarabiei şi conte (ban) de Severin. *) In anul 1405,
Vlad

reinnoi

omagiul

fidelității sale de vasal cătră rege-

le Wladislaw.
Cănd Stefan Laskowicz şi Stefan de Simontornya, magnaţi unguri, de mult nepriitori regelui lor, esploatănd
invingerea pătimită la Nicopoli, ridicară - contra lui flamura răsvrătirii şi cercară al resturnă, din. scaun, Mircea

li se prinse tovarăş,

ba

chiar fiul stu natural, Vlad,

pe care'] trimisese ostatic la Buda pentru a chezăşui fidelitatea sa cătră Ungaria, fugi din locul său de exil şi
incercâ să se strecure în Polonia, dar in fugă a fost
prins de familia de neam Thurzo de Bethlentalva,
ce “şi
avea moşiile in Zips, şi a fost adus indărăt la Buda
(1397). Mircea ţinea se vede foarte mult, ca prin duşmănie făţişă contra lui Sigismund să dobăndească
de la

Turci deplina trecere cu vederea pentru că in trecut
ţi-

nuse parte cu regele şi să abată de la ţara sa
cumpli-

tele arme osmane, iar in cazul
sigur de ajutorul Poloniei.
Dar

cel mai rău să se. ştie
nu isbuti nici cu una,

nici cu alta şi răsboiul cu Turcia, neputăndu-se
ocoli,
deveni o tristă realitate.
o
La

anul

1398

Baiazid,

pornit, de răsbunare contra lui

Mircea şi dăndui vina iniţiativei dugmâniilor
contra Tur-

cilor,

trecă

Dunărea,

irupse

cucerind în fruntea unei 0ş-

tiri puternice in Valachia, pustii rău ţara
şi o despopulă,

tărând cu sine in robie pe locuitori.
PI

Mircea, strinse ase.

*) Vladi, Palatini Beșsarabia et
Comitis Severinensis, Homagium

Vladislao, Polonie

ei Hungarie Regi, prestitum

dde
May 1396. (Dogiel, Cod. dipl. Regni
Pol. 7, ], pag.
tarium privilegiorum , litterarum
et monumentorum
coviensi contentoram. Lutetia
Parisiorum 1882, pag.

Argysch 28
623). Invenin Arce Gra133 et 134.
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menea,

puteri

ori-ce

bătălie

considerabile,

porni

femeile şi copiii.la de-

plină siguranţă, inlăuntrul innaltului lanţ de munţi despre marginea Ardealului, el &nsuşi evită de la inceput

oştirea
codri

inamică
de stejar,

la larg,

ci se ţinea numai pas cu pas

in coastele ei, alegăndu'şi
şi greu

numeroşi

de

drumul prin

de atacat,

cari petre-

ceau pe atunci ţara in toate laturile şi] acopereau inLipindu-se ast-fel cu îndărătnicie de paşii duşdeajuns.
manului, aproape de el şi totuşi departe, îl neliniști prea

cu vitejie in tot modul, îi tăiâ comunicațiile in afară,
se aruncă cu isbăndă asupra ori-cărui corp detaşat, care
după
se dislipea de oştirea de căpetenie spre a ămbla

pradă

ori merinde.

Cu

succesul

îi creştea curajul, iar

suferind
Turcii espuşi la hărţueli zilnice şi simţitoare,;
pentru o
lipsă de bucate şi neavănd nici o perspectivă
şi apupătălie hotăritoare, dedură signalul de retragere

cară spre Dunăre;
cămp

limpede,

ci Mircea atunci hotări să'i atace in

să le impiedice

trecerea

preste

Dunăre,

'TPurcii, păticeea ce ?i şi succese intru atăta, intru căt
se sfiiră a
,
insemnată
mind prin atacul său o pierdere
de faţă a
fiinţa
in
continua retragerea lor in Bulgaria
poziţie grea, ce nu'l
acestui indrăsneţ duşman. In această
Baiazid primi
plecă,
a
ingăduia. nici a stă locului, nici

Ewrenos
espedientul propus de cumintele vizir

(sau Bre-

după sfatul căruia el
zenes, cum "i zice Chalcocondylas)
preste Dunăre, îşi asiamănă de o cam dată retragerea

prin ridicarea
gurâ trupele contră atacurilor inamicului
ast-fel in respect
unei taberi intărite, îl ţină pe Mircea
în ziua

şi in nesiguranţă, de cum
ărea,
- următoare trecă Dun

ar eşi lucrurile, iar
scutit de tabără, fără supă-

aceasta eroul osman "şi-a
rare şi fără poticnire. Dar cu
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incheiat în mod neglorios campaniain contra Yalachiei
şi de atunci îl ţină pe vizirul Bwrenos la mare vază,
*)
Mircea parti:
După cum am spus, Mircea avea mai mulţi fii natuara
turali, dintre cari, fiind el ăncă in viaţă,
unul îi ideia
acestuia contra multe incomodări, griji şi duşmănii
. Curți mari străine

e nimeieaD ED immegu pe atunci din inţelepc
iune politică in serviciul
|
lor pe asemenea coboritori din principii vasali,
cari de

regulă se gerau ca pretendenți, una pentru
a ţină la'ntămplare in eşec pe părinţii lor, apoi pentru a pută
căș-

tiga o partidă in ţara mai maică. Pentru acest
curtatse

vede că
Viad,

regele Sigismund

cel mai

mare

a oprit

la sine ca ostatic pe

fiu nelegitim al lui Mircea, şi cu bu

nă samă tot pentru acest cuvănt,
Vlad, isbutind să fugă
la Constantinopol, a, fost bine primit
şi imbrăţoşat la
curte,

dăndu-i-se

chiar

un

post în garda

impăratului hi-

zantin. Uneltirile fiului nemulţămitor,
care căuta. cu ajutor grecesc să răstoarne pe tată-său
și să vie in Jocu'
ma putut de căt să" dispue rău pe -Mircea
contra Bizantinilor şi să” facă cu priinţă pentru
Turei, inamicii
lor. Ast-fel se făcă că Mircea
participă zelos cu. armele

in mănă la oțăritele lupte de Succesiu
ne ale dinastiei 0smane intr'un sens, duşmănesc
Bizantinilor.
Baiazid Jlderim (Fulgerul) cu
toată eroica sa vitejie,

a fost espus ca toţi oamenii nestatorniciei
sorții, căci in
de la Angora

bătălia

(20

Iulie

1402) pierdă

biruinţa cu
libertatea impreună , invins de puternic
ul stăpănitor al
Mongolilor 'Timur-Lenk (Timur
cel Şchiop numit in genere Tamerlan) şi muri curend
după aceea in aspră prinsoare. Dintre cei şase fi ai sti:
Mustafa, Suleiman, Isa,
*) Laonicus Chalcocondylas, De
rebus turcicis. Bonne 1843, pag.

78 — 80.

”
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Kasim, Musa şi Mahomed, cel dintăiu, nu se ştie ce s'a
făcat in acea bătălie nenorocită, de nu ise mai auzi de
nume, iar cei-lalţi parte scapară cu fuga, parte fură puşi

in libeztate de măna biruitorului.
patru

rămaşi,

Dintre cei cinci fraţi

chiar de la inteput; se oştiră în de ei pen-

“tru domnie şi pentru moştenirea părintească, sfăşiind impărăţia osmană în trei bucăţi. Isa (Isus sau Iosua) cu-

ceri multe provincii bizantine din Europa, trecă apoi in
Asia spre a'şi intemeia şi acolo stăpănirea, dar pierd

pătălie şi împărăție, invins de frate-sbu Suleiman. Acesta, intre fraţii lui cel mai mare şi după dreptul public

singurul pretendent legitim al tronului, merse la Conromaic
stantinopol, făcă legământ de amicie cu impăratul
a
nepoată
pe-o
Emanoil II Paleologul, luă de nevastă
ostaacestuia, fiica despotului Theodor, dedă impăratului
şi se aşetici pe frate-stn Kasim şi pe soră-sa Fatima
domnia preste
ză cu reşedinţa la Adrianopol, intinzăndu'şi
oi fraţi şi ritoate cuceririle osmane din Europa. Cei
sama lor posevali ai lui, Isa şi Mahomed, cuceriră pe

turceşti

siunile

din

Asia

şi îşi

aleseră rezidențe, unul

oştiră necontenit unul
Brussa, cel-lalt Amasia; apoi se
din domnie unul pre
alunga
se
asupra altuia, căutând a
fraţii pretendenți,
dintre
tănăr
altul; Mohamed, cel mai
şi mai norocit,
u
dibaci
mai
dar mai viteaz la r&sboiu,
cu tot ajutocare,
Isa,
pătă de trei ori pe indărătnicul
pe scenă şi
de
curănd
ă
rul ce”i dedea Suleiman, dispăr

|
îşi pierdi viaţa.
de-a se
lui
pofta
şi
Cuprinsul stăpănirii lui Suleiman
el tredeci
lângă Valachia,
intinde ajungea pănă drept

puea

să

mult

însă

vie

curând

pentru

în vrajbă

cu aceasta,

cu atăt mai

trecuse din
că Vlad, egoist cum era,
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serviciul

dorea

bizanţin

să

Stăpăn.

în

răstoarne

Guvernul

serviciu

ostăşesc

la

Suleiman

şi

pe tatăl-său cu ajutorul noului sta

grecesc

nu'i dedese ambiţiosului Vlad

numai primire prietenoasă, ci'i
făgăduise atăt lui căt
şi lui Suleiman domnia dorită preste
acele ţări, cu con-

diţia ca. amăndoi să se ajute reciproc
şi să folos

ească
pentru un scop comun ajutorul
primiţ. Mircea auzi despre aceasta şi antipatia lui se
prefăcă in duşmănie pe
faţă contra guvernului romeic.
Păn'acum Suleiman, care
Yăna autocraţia asupra 'Turcilor,
nu avea de căt un singur rival periculos, in pers
oana frăținu-său Mohamed
din Asia; de acuma "nainte insă
spiritul iscoditor al lui
Mircea ştia să deştepte pe un
al doilea rival mai puternic in fratele său Musa, pe
care'] polti cu acest scop
dincoace
in Europa. Pentru Mircea nemulţăm
iril

e provinciilor europene din Turcia
contra lui Suleiman, nu erau
0 taină, deci se puse cu
tot dinadinsul să infrăngă
cu

desevărgire

puter

ea sguduită a acestui
regent, din a
cărui apropriere şi tendenţe de
lăţire nu putea să resară
de

căt rău pentru Valachia, Pentru

a put păşi cu mai
mare isbăndă, el se adresă
regelui Sigismund, căruiai
lămuri foloasele, ce-ar
resulta . din sfăşiarea recip
rocă
intre regenţii pârţiali turceşti,
îi destăinui planurile sale

in această privire şi ştiă să
căştige de la el multe ajula neajunsuri.

toare

Se puse in genere in relaţi
e prietenească cu Musa, care deveni
in urmă 0 intimă amicie
personală.
*)

Musa

Ilderim (Fulgerul)

(Mose)

căzuse

*) Laonicus Chalcoconâylas.
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libertate
şi

plin

mai

tărziu,

de putere,

else

Mohamed,

lipi de fratele lui mai mic
căruia'i

era supus

cu cre-

„_dinţă şi alături cu care a fost multă vreme un nelipsit
tovarăş. Cu toate acestea el nu va fi renunțat cu totu- .
lui tot la pretenţiile, innăduşite păn'acuma, asupra unei
părţi a Impărăţiei şi” rugâ pe acest frate să”i dee 'voie
de-a ridica aceste pretenţii in Europa cu armele'n mănă

lui

asupra

Invoirea i se

Suleiman.

dedă

căt el se obligă făgăduind,

bucuros,

cu

suveran.

Inzestrat

cu atăt

mai

că in cazul de-a

birui, va administra ţara cucerită numai in numele şi
după voinţa lui Mohamed şi că toată viaţa lui se va
considera ca un vasal al acestuia şi'l va recunoaşte de
pentru

indeplinirea,

de

Suleiman

scopului

cu

oare-cari

mijloace

său, dar avizatde altmin-

trelea la ajutor străin, el îşi căută căpătăiu mai ăntăiu
la principele Umur din Aidin precum şi la Isfendiar,
apoi la stăpănitorul din
e
- Kastemuni,
stăpănitorul pest
şi acuma nepriitori lui
erau
trei
căteşi
Sinope, care
Isa, dar de la nici
prinţul
cu
aliaţi
Suleiman şi fusese

unul din ei uu primi vr'un ajutor să fi fost de seamă,
Marea-Neagră

Deci

trecă

oral

armelor

nate

adaose

in corabie,

ajunse in a.

1406

primire
in Valachia şi află la Mircea-Vodă prietenească
la
puseră
şi
sfătui
şi
se
şi onori regeşti, cu care deci
ajuprin
impărat
cale invoiala, că daca Musa ar ajunge
valachiene,

de teritoriu

el săi

dee Voievodului

şi bogate

insem-

venituri băneşti in

Grecilor. Mircea inarmâ
Europa, toate acestea in paguba
cămp sub comanda
deci o oaste respectabilă, o puse'”n

lui Musa. Cu această
nepotului stu Dan şi la dispoziţia
in deosebită despărţire
oaste se uniră in curând, dar
lor Stephan Lazareregele
sub
trupe auxiliare sărbeşti
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Wicz, afară de aceca se mai alătu
rară toţi acei Turci
din Europa, care erau nemuiţămiţi
cu reaua guvernare
a lui Suleiman şi cari, favorizați prin
absentarea aces-

tuia în Asia, se pusese

la ordinele nemulţă miţilor guver

natori de provincii ai lui Suleiman.
In aşa chip Musa
isbuti să desfacă din puterea frate
lui său Suleiman provinciile turceşti, şi Să cucerească
capitala Adrianopol,

unde se proclamă in numele
Singur stăpănitor al Traciei,

fraţini-său, Mohamed, de
Iliriei şi 'Tesaliei. Se şi

gătea să inainteze in Asia-mică,
unde- Suleiman lupta
contra fratelui Mohamed; dar
Suleiman ameninţat; de un
atac

la spate, se temă şi se hotii a'şi
schimba planul
de campanie. Deci amiăndouă părțile
luptătoare găsiră
de cuviință

de-a se preintimpina cu resboiul,
şi de-a se
oşti una asupra alteia pe pămânţul
cucerit din nou.
Suleiman, daca'i dedură de veste o samă
de căpetenii
de oaste, ce'i remăsese credincioşi, prec
um că an pierdut

resboiul

cu frate-stu,

cu

Musa,

şi daca'l

sfătuiră de
sirg să vie de grabă innapoi,
căci in alt chip intreg
cuprinsul impărăţiei din Euro
pa îl va pierde, incăpuse
la spaimă şi nedumerire, mai
cu samă pentru că tocmai
atunci se sevărşise din viaţă
cel mai bun căpitan al lui
şi cel mai cu temeiu sfătu
itor, marele Vizir Ali-Paşa.
Cu greu, dar totuş

i fără mult preget el se smulse
din
viaţa de desmierdăciuni şi moleşitoar
e a curții din Brussa,
trecă cu fruntea cea mai de
samă a oştii lui in Europa,
se opri
in drumw'i prea puţin

stantinopole

şi ajunse

in

la Lampsacus şi la Con-

cur&nd

in potri

va viteazului
Musa, care cu puterea lui
de oşti se şi apropiase de
capitala bizantină şi cerea
să'l oprească pe protivicul
Imi de-a
mai iuainta.

In urma ciocnirii celor
două oști,
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se'ntămplă ăncă în cursul anului

1406

bătălie in ţoată

forma, care în urma unor incidente neaşteptate, se broâi
chiar de la "nceput intr'un chip neverisimil. Vitejia personală a lui Musa, apoi puterea lui mai Muse e nvins

mare

pe-a fraţini-său avănd e

care precumpănea

de oşti,

Yalachiene

atătea

gloate

darea

mai multor aliaţi

in ajutor, păreau de ei "1 scoate pe

şi sărbeşti

Smleimane

la *nceput că pleacă cumpăna in favorul său; insă tră-

şi un meşteşug isbutit

precum

al inamicului, îi dedură acestuia biruinţa. Ancă păn'a
nu se 'ncepe bătălia impăratul Emanoil incepi in taină
inţelegere cu craiul Serbiei, Stefan, fiul lui Yule, indu-

că i-ar fi şi datoria şi folosul de-a

plecăndu'l a crede,

trece, cum se va'ncepe lupta în partea unui principe cu
mult mai bun şi mai bine-voitor de cum e Musa; ştiinla
du-se prea bine ce neimpăcăcios, supărător şi iute

mănie e Musa cu aliaţii sti. Craiul Serbiei făgădui, că
şi
va trece, se smulse îndată din ordinea de bătaie

trecă

fiancul

lui

partea

in

drept

a lui

a Bizantinilor,

şi

Suleiman

Pilda craiului sărbesc o urmară indată
tani osmani, ba prinseră a se clătina

incăt

descoperit.

totul

cu

remase

Musa

ăncă unii căpichiar alte cete,

al oştirii lui
pe cănd numai Musa, cu miezul credincios
se apărâ cu
El
locului.
şi cu aliaţii lui valachieni, ţină
atăta

vitejie

incăt

clai2

resturnă

pe

trupele

grămadă

urmă cu iuţeală,
asiatice ale lui Suleiman şi le goni din
infierbăntarea

numai

în

pusese

inamicul.

suferise

puţin,

goanei,

retrase

nu

a cărui

Suleiman,
se

in

fugă

ei

oblici cursa

corp

ce Î-0

de căpetenie

prefăcută

pănă sub

cu 500 de lupzidurile capitalei, se ascunse neobservat
in şanţul, ce incunjura
ţători aleşi şi cu mulţi voluntari
ocupă cu puţină osteneală
oraşul, năvăli fără veste şi

-
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tabăra lui Musa, pe cănd acesta gonea
şi lovea rău cor-

“purile de armată inamică, ce se
preiăceau că fug, nimici.
pe deplin părţile de trupe, pe
cari Musa le lăsase spre

paza taberei sau cari se refugias
e intr'acolo. Când Musa,

intorcăndu-se

de la urmărire, îşi văză tabăra în măna

duşmanului, atunci trupele sale,
atăt turceşti - căt şi
valachiene fură cuprinse de o
spaimă “panică, o rupseră

in clipă la fugă,

se risipiră

in deplină

desfacere

care'n
cotro in toate părţile şi parte
îşi căutară scăparea in
depărtare, pârte se Supuseră
de nevoie invingătorului
Suleiman ca stăpănului lor legiu
it şi” părăsiră pe Musa,
care-și pierduse cauza. Acesta dete asemenea
dos şi căntâ
a se măntui cu fuga, grăbi
indărăt spre Dunăre, se
"ntălni cu Mirce

a, unde iar se'nțeleseră şi puseră la cale
potrivit cu imprejurările, apoi
Musa dosi in invecinaţii
munţi
ai Emului,

băntui

în fruntea unei

cete mici de
oameni călări fără aşezare dint
ro ascunzătoare la alta
şi neliniști necontenit, prădănd
pe sama lui şesurile de

prin prejur, ţiină mortis şi
fără curmare a se ridica
din nou, *) Suleiman, care, ca
invingător, a stăţut iar
in

scaun

răţiei,

la Adrianopol,

era

de altmintrelea

şi de cuget drept,

trupeşte

şi viteaz

orănduind acolo mijlocul impto pildă de iubire de dreptate

de făcător de bine, şi blând, tare

la resboiu,

dar era

dat tot-odată la
beţie fără măsură şi la moleşită
desfr
ănare
şi atăt de
inpătimit intru aceste, incăt
in urma vieţuirii cu Jene-

vire, o urmare

a desfrănării, se lăsase
cu totului de
ori-ce intreprindere mai mare
şi
pierd
use
pănă şi stima
căpeteniilor sale celor
*) Laonicus

170—174,

mai bune şi a partizanilor
celor

Chaleocondylas,

De

rebos

'Turcicis,

Bonn
A

1843,
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un cerb, lucru de mirare pentru toţi, iar
ameţit de cap, vestindu-i-se aceasta, intrebă.

in tabără
regentul,

de

In una din zile bună-oară se rătăcise

cu credinţă.

mai

ori

are

ba cerbul un păhar intre coarne; daca are

el va văna selhăticiunea,
cere. 'Trăind ast-fel fără
pierdă pe de-o parte mai
pe care le luâ prinţul
pre atăt de insetat după

dedă
suflet

Acest
ani

şi

i se

de-a

nou

din

pune

in

cale

cu

succes.

se folosi de pacea, ce i se deduse trei

din urmă
de-a

de-a prinde in linişte la

Musa

invinsului

putinţă

de nu remăne liniştit la petrede nici o grijă şi fără treabă,
toate cuceririle sale din Asia,
Mohamed, pre căt de cuminte,
fapte, iar pe de altă -parte el

răndul

(1406—1409)

parte pentru

a stringe

a'şi căşşi organiza o oaste considerabilă, parte pentru

â momi pe multe
tiga partizani şi aliaţi, parte pentru
ca să se lepede
căpetenii şi trupe de-ale lui Suleiman,
bizantin sfătui
de dănsul. Cu privire la acestea impăratul
de desfătări
lese
se
să
pe Suleiman, câre habar n'avea,

cu luare aminte şi
şi mese ?ntinse, ci diu contra să fie
samă să'şi descu pază la căte se petrec, iar mai-cu
ce e. şi ambițios şi
chidă ochii asupra fratelui stu,
surDar sfatul cu minte era de-a
intreprinzător.
da, căci Suleiman,

*nnainte

dimineţile

Venerei,

nu

fără să-şi

şi

contenea

serile
să

urma

facă grijă

capului,

lui

Bacchus

şi al

cu

păharul

cătră

cultul
?mchine

să chefuiască nopţile şi să
mai marii din împărăţia lui,
nou şi
e, să "ceapă din
dormiteze zilele, iar ţrezindu-s
-a vieţii lui. Ast-fel acest,
în acelaş fel ocupaţia veselă
vrednice de laudă, pomedomnitor îşi intunecâ calităţile
pite
care

mai

contrarului său Musa,
sus şi dete pas hotăritor
şi pornit, ba incă crud şi

de şi

iute

la mănie
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tiranic, desvolta insă un spirit de preve
dere şi pază, de
minte trează şi de socoteală, care
la urma-urmelor au
„dat steagului său biruinţa asupra
rivalului celui Uşor.
Inlesnit

de Mircea

cu

de prisos atăt cu bani căt

şi -cu
ajutor de oaste, intăriţ prin merc
enarii şi căpitanii lui
Suleiman, căţi nu'i fusese cu credi
nţă, Musa la?nceputul
anului 1410 inaintâ din ponoarăl
e şi ascunzătorile Emu-

lui,

impinse

apără

oastea

pe neaşteptate

Adrianopolei. Cu

inamică

pănă

dincolo

de Sofia şi

cu putere considerabilă la porţile

toată primejdia vădită

a situaţiei şi cu
toate sfaţurile foarte cu pripă
ale celor mai insemnaţi
căpitani de oaste, Suleiman nu
se 'ndura să se smulgă
din sînul
imbătătoarelor

una

plăceri ale simţurilor, crezând

şi bună,

că mare-a face de
fără de căpătăiu, care nu sunt căt cu nişte potlogari
harnici a se lupta şi
nici nu merită a fi băgaţi
in seamă; deci el nu se

"mbărbătă

atunci

spre

o

faptă

cănd

aşa

se

pregăteau

numiții

să

ba

dea

ăncă

maltrată

de

improtivire

„poilogari

năvală

şi. necinsţi

oraşului

serioasă

nici

fără de căpătăiu“
in toată regula;

pe influentul

agă de ieniceri Hasan, care'l mustrase
pentr'o asemenea neingrijire
ne la vreme, Acest agă şi
Ewrenos-beg, poruncitor călă-

rimei europene,

trec

ură cu trupele lor la Musa,
îi desChiseră, porţile Adrianopolei şi
sfărgiră lupta fără lovitură
de sabie, care in urma
trecerii cu grămada a trupe
lor,
nu se 'ncinsese in mod serio
s, Ast-fel Suleiman, căruia
îu'i remăsese credinci

oși

de căt

trei Emiri, se văză
silit să fugă, şi apucă drum
ul mare spre Constautinopol,
avănd de gănă de-a insă
rcina de-0-c'am-dată ca
domnia

sa din

treacă "n

Europa

corabie

pe impăratul
în

Asia

bizantin, iar el Sosuşi să

şi să inceapă din nou
cuce-

287

ririle sale de mai nainte. Dar pe drum întrun sat, nu
departe de oraşul impărătesc, îl văză o grămadă de

ţerani, căreia i se trădase prin frumuseţea calului, strălucirea imbrăcămintei şi nobleţa formelor sale trupeşti;
iar aceşti ţerani, care”i coceau de mult resbunare din
cauza asupririlor guvernatorilor sei de provincie, se
aruncară cu furie asuprăii, îl strepunseră cu săgeți şi-i
tăiară capul, pe care'l duseră ca poclon bine-venit invin-

Acesta insă orăndui doliu pentru fratele

gătorului Musa.

aşeză cadavrul cu multe onori ântăiu la Adria-

căzut,

stu

nopol, apoi spre inmormăntare la Brusea in cripta fami-

iei, iar asupra omoritorilor dispuse o cumpliţă certare,
puind să'i lege nu numai pe ei, ci pe toţi locuitorii

sate, bărbaţi, femei şi copii fără deosebire, şi
ast-fel îi inchise în colibele lor şi porunci să le

acelor
legaţi

foe,

pue

incăt

era

numai

peste

nefericita localitate

de

căt

o grămadă

0 asemenea pedeapsă — socotea
pentru fără de legea, c'au fost
ca să s'aiingă de capul inviolabil

de

căte-va

ceasuri

cenuşă şi de ruine.
el — au meritat ei
indestul de cutezători
al regelui lor şi fra-

telui său. *)

Musa, după moartea lui Suleiman stăpăn fără margini e

a părţii

aproape

europene

din

impărăţia

osmană,

făch intrarea sronamea. E bi-

vait. Moartea.
triumfală in Adrianopole şi se bucură de recu-

său. In posenoaşterea obştească din partea poporului
iute de cuvăntul,
siunea deplină a puterii el şi-a uitat
intreprininceputul
la
Mohamed
ce” dedese fraţine-său

derii,

cum

că i se va

numai in numele
e

lui,

subordona acestuia şi va domni
ci din contra el lucră in numele

Bonne 1843, paz. 174—176.
*) Laonicus Chalcocondylas.
1 834, pag. 88—91.
e
Bonn
a.
ntin
Ducas, Historie byza

—
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său propriu c'o putere suverană,
lipsită de scrupule.
Prietenia relaţiilor sale intime cu Mirce
a, se spori prin

recunoştiiţa, ce'- i
era dator şi atăt vaza căt şi inriurirea Voievodului acestuia „Crescură mult
in sfatul coroanei turceşti. Dar pe căt; de recunoscător
se arăta Musa

cătră aliaţii sti statornici, tot pe atăt de
resbunător şi

neimblănzit; a fost cu aliaţii cei necredinci
oşi sau r&u-voi-tori şi cu energia şi puterea de acţiune, prin
cari escela,
dar şi cu acea asprime şi cruzime,
care'l intunecau, el
intreprinse in persoană o campanie
de resbunare pustiitoare şi asemenea revărsării de nouri
asupra craiului
sărbesc Stefan, căruia”i ținea minte
cu drept cuvânt trădarea in bătălia de Ja Constantinopole
. Craiul fă smerit

în mod simţitor, Sărbia călcată rău
cu foc și sabie şi
pe grămezile de cadavre sărbeşti,
făcute mese, insetatul
de sănge impăr
at

incordâ,

relaţiile

turcesc

şi

cu

dedă

ospeţe sărbătoreşti.

impărăţia

romeică,

Apoi

îi răpi cu

puterea orașele şi ţinuturile mace
donice şi tessalice,
căte le mai păstrase şi cera de
la "mpăratul Emanoil
iribut în toată forma. Acest
din urmă. ceră ajutor şi
apărare de la sultanul Mohamed,
fratele şi rivalul lui
Musa in Asia, îl poftă dincoace
in Europa, cerăde la
el făgăduință pozitivă că va Yeni,
se armâ căt, pută şi
ştiă afară
un

de aceasta săi mai contrapue
lui Musa pe
pretendent şi protivnic, recunoscân
d pe Urchan,
nevră

alt

fiul
snic a lui Suleiman, de moşte
nitor legiuit şi
urmaş al tătâni-stu, îl aduse şi
pe acesta din Asia in
Europa, îl trimise la 'Tessaloniki
şi” ajută pe sub mănă

cu de prisos. Musa năvăli cu
puterea sa de oşti asupra
lui Urchan, prinse pe acest nepot
“ prin trădarea pusă la
cale a educa
torului

şi

conducătorului, Balaban,

pe care

ea
T7e
na ie teetr Tet
ne vama
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ştiu

lui

să'l

se

cumpere,

risipiră

şi'i

de

Constantinopole,

sine.
incepă

dar din cauza bunei

luâ

viaţa,

Acuma

după

Musa

impresurarea

care partisanii

se'ntoarse
in

toată

spre
forma,

apărări bizantine şi a deselor eşiri

a garnizoanei, nu pută să-şi ajungă scopul şi şuferi
invingere intr'o luptă navală, biruit de vredaicul admiral
grecesc Emanoil, fiul coimperatorului Ioan. Intre acestea
Mohamed sosise la Constantinopole, giurui solemn legămăntul încheiat cu impăratul şi puse şi pe compasciscent
să intărească legămăntul asemenea cu jurământ solemn.

Conform

acestei

invoieli

Mohamed,

in caz de-a invinge,

va fi şi remănă singur-stăpănitor al intregii impărăţii
otomane, dar in caz de-a fi biruit va afla ori-cănd, cu
oastea impreună, primire de bună-voie indărătul zidurilor

Constantinopolei.
Când înaintâ deci iniprotiva fratelui său in fruntea
trupelor proprii şi a unei mici cete de Byzantini, se
*pcinse bătălie în locul numit Ingighis, nu departe de
Constantinopole, o bătălie plină de schimbări, in care
Musa rămase biruitor şi puse pe Mohamed ast-fel pe

fugă, încăt acesta îşi măntui cu-mare-ce viaţa. Retrăgăndu-se Mohamed in Constantinopole, îşi veni in curănd

lui Musa, in fire şi reinnoi de acolo. atacul său asupra
. Lipsa
ş-dată
ăntăia
şi
dar tot aşa făr-de resultat ca
rocoşirea
alla
de
pe
de succes a luptei pe de o parte,

pe cumin1 răsvrătirea unor vasali din Asia îl hotăriră

ţele

Mohamed

să se 'ntoarcă in impărăţia sa asiatică,

re şi asigurare avea de gănd
după a căreia de plină linişti
lui Musa cu mai mare
să reinceapă cam pania asupra

perspectivă
11,906

de succes,

0 propunere, pentru a cărei exe19
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cutare

el

se

crezi

următor (1412).

pe

deplin

-

harnic

în

al doilea an,

|

Mircea reinno- — Nestiindu-se la ce capăt o să easă criza din casa dom:
.

ieşte legămăn- . .

tul cu Polonia. hitoare a Osmanilor ŞI având in. vedere tenacitat
;
ea regelui Ungariei, Sigismund, care amăna numai, dar nu de-

sista la pretinsele sale drepturi asupra Valachiei, iar perspec-

tiva unui ajutor osmanic la caz de nevoie fiind problemati-

că şi neputându-se

priei neatărnări,
prin

Maiu

atragerea

1411

dislaw
ajutor

Iagello
contra

căştiga de căt iarăşi cu prețal pro-

Mircea hotări să "Şi intărească r&rtutea
unei

a treia puteri

el incheiă

la Imoiow

insemnate.

Deci la 17

cu regele polon Wla-

un tratat defensiv spre a'şi da reciproc
Uugariei, eventual insă şi condiţionat şi

contra altor inamici, iar acest tratati incheiară mai Gu
aceleaşi condiţii ca şi pe cel de la Suceava; in cursul anu-

lui 1890. In noul document al tratatului se pune capriucipal motiv. al invoiclii nu numai iubirea
pristenească ci şi

0 legătură existentă de înrudire prin sănge intre cei doi

regenţi, dar istoria nu ue qă despre aceasta
nici o lămurire mai deaproape;
ba chiar despre
tură pe cale nelegitimă, care sar cam. potrivi
de traiu al lui Mircea, nu ns putem pronunţa

din armă
vr'o legăcu feliul
din cauza

lipsei de date. *) Supărarea lui Wladislaw pe. Ungaria şi
legătura sa cu Mircea răsărise din purtarea plină de contraziceri

şi egoistă a regelui - maghiar Sigismund,
care,

de şi ales arbitru

în pricinile

dintre

regele polon şi or-

dinul german din Prusia, totuşi în anul 1410
puse tru-

pele sale să irumpă in Polonia sub
conducerea lui Siborius, vofevodul Ardealului şi să pustiasc
ă oraşul Sandez

PI

*) Dogiel, Codex diplomaticus
Regni Polonie, 7. I, pag. 600.
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numai in favorul ordinului german. Legătura cu Mircea
avă efect chiar numai prin incheierea ei, căci indată du-

pă ce ea se obştise, prelaţii şi baronii unguri orănduiră o
solie insemnată, ce consista din archiepiscopul loan de
Gran

şi alţi demnitari, solie pe care o trimiseră cătră

regele

şi senatul Poloniei spre a”i impăca pentru incursiunea din
anul trecut,
i
innoi campania sa de atac imMohamed
1412
In anul
protiva

lui Musa,

îşi trecă

oştile in Europa

cu corăbiile,

ce i le pusese la indemănă impăratul Emanoil, veni apoi
in persoană spre a saluta pe impăratul la Constantinopol, ocoli insă oastea de impresurare a protivnicului său,
concentrată inaintea acestui oraş şi'şi impărţi oastea sa
in două părţi, din care una apucă dealungul mării preste
Byzia, cea-laltă pe drumul drept ce ducea prin mijlocul

ţării la Adrianopole, unde urmă impreunarea amănduror
părţilor oştirii. Cu toate acestea el lăsâ pe mai tărziu
spre
luarea acestui oraş şi inaintă cu inţeleaptă socotinţă
marginea

Sărbiei,

pentru

a da atăt craiului

Sărbiei, Ste-

de oşti
fan,'căt şi altor guvernatori invecinaţi şi căpătenii

se alipi de parposibilitatea de-a trece la el şi de-a
impiedecaţi prin
fusese
acum
ţidul lui, lucru de care pănă
se ţinea de
Musa
Musa.
lui
oastea, ce stă la mijloc, a
harţe nici,
in
numai
paşii contrariului său, se incurca
apărarea,
toată
cu
dar
evitănd ori-ce bătălie mai mare,
prin treinamice
trupelor
nu putii să oprească irumperea

cătorile

Balcanilor şi trecerea lor

in şesul sărbesc.

Aci

Sărbiei, Stecu Mohamed nu numai craiul

se impreunară
iar mai cu samă Nesfan, ci şi alţi paşi şi bei turceşti,
Jenigăwardar a fost adevăţorul lor, Ewrenos beg de la
contra tiranului Musa; şi
ratul: suflet al conspiraţiunii
Li
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c'o putere de oști, intărită ast-fel şi care
inspira respect,
Mohamed se indreptă spre sud, unde în şesul
de la Tschamurli intre oraşelele Ichtiman şi Sofia nu
departe de riul
Ikra, se şi incinse bătălia hotăritoare, la
a cărei primire

Musa, inghesuit din toate părţile,
era acum silit, cu toate ca prin lepădarea de mai "nainte
a celor de mai sus
şi prin cea următoare a altor „Yasal
i mulţi, şi a altor
contingente, luptătorii săi se impuţ
inaseră in mod consi-

derabil. In oastea lui Mohamed
principele sărbese

Stefan,

pe

aripa stăngă o comandă

cea dreaptă

Ewrenos

beg cu
fiii săi. De la inceputul bătăliei Hassan,
aga ienicerilor,
nu numai că trecă cu toţi oamenii
săi la Mohamed, dar
avi chiar
cutezarea

de-a Yeni călare spre şirurile
de bătaie ale lui Musa şi de-a le prov
ocă energic de-a se lepăda de

Musa, a cărui tiranie e inde
obşte cunoscută şi
să ia parte lui Mohamed,
un regent exemplar, pe care

1 numi cel mai bun vlăstar
al casei lui

Osman.
flănd aceasta, Musa plin de
mănie s'aruncâ asupra
dătorului, îi ajunse din fugă
şil spintecă în două cu
bia; dar fiind că prea se apro
piase de cetele inamice,
vitor

Aftrăsaser-

ul lui Hassan isbuti săi țae
cu totul braţul ridicat
Viteaz ca un leu, cum
era el, se intoarse
spre luptă in şirurile foarte
topite a lor săi; dar cănd
aceştia zăriră
spre lovire;

pe stăpănul lor schilodit, văzu
ră in el pe

cel judecat de ceriu şi
trecură
fugă, in partea lui
Mohamed,

c% grabă,

ce semăna

a

Părăsit de toţi, fără ajutor
şi tovarăşi, Musa dete dos
prin

să scape
Valachia.

fugă, indreptăndu-se pe
un cal repede spre
Dar necunoscănd drumurile,
dete intr'o miaşti-

nă, de unde ?1 scoaseră călăr
eţii inamici, es] urmăreau
inain

şi fă dus

tea

lui Mohamed,

care

porunci să'l gătue

m

eat

cu ştreangul. Insă mortului Mohamed
ciare,

arătă

mare

intristare,

îi făcă onori prin-

zise să se ţie un serviciu

funebru solemn şi să ducă cadavrul la Brussa unde i se:
aviză drept capttăiu din urmă un loc in cripta familiei
domnitoare alături cu tatăl său Baiazid I şi cu fratele
său Suleiman. Cu domnia de doi ani şi jumătate a lui
Musa se săvărşi deci regretabilul ră&sboiu intre fraţi a
filor lui Baiazid I şi incepă unitatea restabilită şi auto-

craţia impărăţiei osmane sub Mohamed 1. *).
In

Musa,

Mircea

regent

pe căt

de darnic pe atăt de tiran,

Volevod nu pierdu numai -un prieten intim şi un

protector personal, ci, ce eră mai mult pentru dânsul, un aliat; credincios, un chezaş pe care te puteai iutemeia şi un apărător al neatărnării Valachiei. E drept,

că

împărăţia

osmană

avi

in Mabomed

I un

stăpănitor

escelent, pre căt de nobil şi de înţelept tot pre atăt de
viteaz şi cavaleresc, iubitor de oameni și blind dar pu-

sau cum zice un isto-

ternie şi întreprinzător tot odată,
pie

turcesc

„un

No5,

„chivot; al impărăţiei

care

măntui

din potopul

mult

primejduitul

Tatarilor şi din stăn-

„cile desmembrării“. Nu eră greu de prevăzut, că faţă
din
cun asemenea principe cu mult superior şi după cea
grea
la
stă
va
Valachici
complicare, neatărnarea
urmă

dete
cumpănă. Şi'n întradevăr in anul 1413 Mahomed şi
şi
pustiind
intră
care
osman,
poruncă, unui corp cercetaş
înlegătura
pentru
pedepsi
prădănd in Valachia spre a o
vestabili mai
ţimă şi alianţa cu Musa. Mahomed &nsuşi
apoi purimpărăţiei,
a
antăiu liniştea in partea asiatică
ÎN
a
a
'Parcicis. Bonn 1842, pag.
*) Laonicus Chale ocondylas. De rebus
e 1 884, pag. 87 — 97.
Bonn
a,
ntin
byza
oria
Hist
175 — 183. Ducas,
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Ochii mica sa oştire, compusă
din 'Turci şi Romăni. El
se apropiă acuma de oraşul Thes
saloniki, cu al cărui cmandant insemnător , Dimitrios
Laskaris Leonţaris, duri
să intre in relaţie, dar pe drum
fă ajuns de. Mohamei,
cei
bătut

venea în urmă cu putere precumpă
nitoare, fă atacat,
şi
după

imprăştierea

intregei

sale oştiri,

fă silitsă
caute scăpare in acest oraş.
Mohamed ceri categorie estradiţiunea

ninţa

celor doi fugari, căci de altmintr
elea amecu immediata cucerire a
oraşului, -cerere pe cart

Leontaris o refuză policos, insă hotăr

itor. Impăratul MaOil, căruia Mohamea îi espu
se acuma dorinţa, refuză asemenea estradiţiunea, deda
insă făgăduinţa obligatorie
şi
ca jurământ

, că pe cătă vreme
va trăj Mohamed, el vă
ține atăt, pe Mustafa căţ şi
pe Djuneid iu prinsoare, iar
după moar

tea
imprejurările.

lui Mohamed va face cu
ei, ce”i vor dictă
Mohamed se mulțumi
cu această făgăduință şi se declara liniştit
,

ba ăncă se obligă prin
anume tratat să voarte cheltuie
lele da intreţinere a amindoror prinşilor cu ins
emnata sumă anuală
de 500,000
aspri (30,000 galb

atunci)

după

eni sau 67,000 dorinţi
in. banii de pe
prinşii

care anăndoi

fură trimişi la LemD0S, unde rămaseră in
Pază aspră aşa fel, incăt
cuitorii insulei erau de-o
potrivă răspunzători de toţinedolo-|
sirea lor. După bunerea

la cale a acestei afaceri
Mohahotări să vedepsească
in mod simţitor pe necr
edinciosul Mircea, pentru
căţi ținuse parte
lui Mustafa; el
trimise în Valachia un
insemnător desvărțămănt
de oaste,
care pustii țara
med

in dragă

voie cu foc şi cu sabie, o prăd
şi 0 arse de o aduse
â
în Senere in aşa stare,
-incăt de atunci
coace oţărirea Popo
rului conta Turc
ilor prinse o rădă
-

cină,

ce se adănci

din

ce in ce mai

mult,

se nutri prin

evenimentele următoare şi deveni in fine inextirpabilă. *)
Ast-fel Mircea, cu toată capacitatea lui strategică şi
cu toată dibăcia diplomatică, ajunse totuşi acolo de se
văză vasal turcesc şi Valachia scăzută la treapta de provincie tributară, îucăt de acum inainte, cu toate că se

păstrase neatins guvernul neatărnat inlăuntru, el şi ţara
erau totuşi subordinaţi poruncilor sultanului osman.
„In zilele lui Mircea-Vodă nici s'a căutat, nici s'a dointemeiarea

_păndit;

unei neatărnări bisericeşti a ţării, mă-

car pe atăta pe cât se realizase in Moldova.
şi impreunarea,

Amestecarea

provinţii

bisericeşti,

de naţionalitate

de-a se forma
erau

Valachiei

cu alte

ca archipăstori şi preoţi

Vălmăşag
bisericesc in
Yalachia,

deci piedeca produsă prin acestea

o biserică naţională, in fine deplina at&rnare

a administraţiei

tului

impănarea

străină,

diecesei

atunci

bisericeşti

de bunui-plac al pairiarcha-

la ordinea

zilei şi nu găsiră impro-

de mai
țivire din partea lui Vodă, care era preocupat
edictul
vorbeşte
spirit
acest
[n
mari planuri politice.

patriarchului

ecumenic

Antonios din luna lui Augusi al

se admite
anului 1394, prin care mitropolitul Valachiei
şi e
'Tărnora
în
scaunul
cu
şi pentru diecesa Bulgariei
escepepiscopale,
imputernicit a indeplini toate funcţiile
In anul 1894
tăndu-se numai iustalarea unui episcop.
al Valamitropolit
se vede-a fi un slav anume Iasko,

aţiunea din acelaş chici şi cătră dănsul se adresează ordin

acesta voieşte să'şi păstreze
an a patriarchului, p rin care
parac Jisurilor mănăstireşti
drepturile ctitoriceşti asupra
DI

9204. Ducas
, pas. 20— 2
*) Laonicus Chaleocondylas (edit, Bon.)
148.
145 —
(edit. Bon.), pag. 117 — 121,
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afiate in Valachia, incredinţănd indealtmintrelea
adminis-

traţia lor canonică
diecesei respective.

mitropoliţilor după vremuri a archi-

Această

archipăstoreşti în una
vălmăşagul confesional
şi cu zel reaţiţate a
prin a căror asistență
principatele

dunărene

cumulare

a mai multor cărje

şi in aceeaşi mănă se esplică pri
din ţară şi prin silinţele energice
unor puternici amici ai uniunii,
şi inriurire biserica grecească din
era

subminată

cu hărnicie, încăt

ajunsese să se clatine. Ocupat cu resboaele
cu Turcii,
armăndu-se mai ales pentru acea campa
nie, care'l con

duse la bătălia de la Nicopole, principele
Mircea avea

tot atăta, nevoie de apus ca şi impăratul Manoil
Palaologul (1392—1425) care se adresă cătră Papa
Bonifaciu IX cu rugămintea de a] ajuta improtiva
lui Baiazid
(1398) şi isbuti de se porni o crucia
tă, fiind-că Papa
nutrea speranţa, că cei de lege grece
ască tot se vor intoarce
cu vremea la biserica romană, Atrag
erea sau: cel puţin
ingăduirea unor episcopi cu opinii unioniste se
recomandă
de sine principilor Dunăreni, In vreme
a aceasta episcopi
necompetenți căutau in interesul
papismalui să capete
in

puterea lor Valachia şi s'0 instrăineze
„chatul ecumenic, precum 9 incer
case aceasta
Cu oare-care succes. Spre a lupta cu
dănşii
piuge, patriarchul Antonios
şi-a pus ochii pe

(7reororarâs)

Petru, originar

din

Moldova,

de patriarin Moldova
şi a”i res-

protopopul

pe care'l
trimise'n Valachia pănă ce se va
restabili orănduiala şi
anum
e

pănă

la intoarcerea

mitropolitului

legiuit, care
plecase intre acestea, la Tărno
va; deci pentru atăta vreme
patriarchul "]-a insărcinat
pe acest protopop Petru cu
ges-

tiunea mitropoliei
samă,

ca să caute

din

Valachia şi i-au poruncit mai
cu

a destitui

pe

episcopii mincinoşi, cari
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escomunicarea, ce se

ţerii

rului şi principelui
asupra lor.

ridica de-asupra popo-

a se put

pentru

acolo,

petreceau

rostise

Intre acestea opoziţia contra patriarchatului ajunsese
in Moldova la culmea ei, şi ţara amuţată tare de boieri,
se sbătea contra primirii mitropolitului Ieremia, ce i se

orănduise.

Deci in contra neascultătorilor se rosti esco-

municarea

bisericească,

căţi-va

după

care

ani

a

fost

prin hotărirea sinodală de cătră patriarchul
dar numai de de-asupra preoţimei şi poporului,

ridicată
Mateiu,
atărnănd

mai

departe

asupra

boierilor, fiind

capetelor

ei

adevărații incepători ai invălmişelii. Mai curând se linişti
mişcarea, religioasă din Valachia, către mitropoliţii căreia,

patriarce erau tot-odată şi eparchi, se trimise un edict
clerului
curățirea
după
că
chal în anul 1401 cu ordinul,

şi poporului din Moldova de escomunicarea rostită, preotul

Isidor

Moldova,

din

venit

ce fusese

interzis dar

acuma

preoţesc,
curăţit, să fie 'admis în toate drepturile cinului

de şi primise

hirotonia

din măna

episcopului

Iosif,

căci

crimă, nu i se
acestuia din urmă, de şi incărcat c'o
edict . patriarchul
luase dreptul hirotoniei; in acelaş
porunceşte

mitropolitului

de-a

dispune

toate

cele de

regula în tot cuprincuviinţă pentru a instala in toată
sul Valachiei duhovnici. *)
bisericeşti şi
Pe zi ce mergea direcţia administraţiei
luară calea bătută
poziţia ierarchilor, rănduiţi in țară,
patriarchatului fă din nou
şi “normală, iar supremaţia
ÎN

Mgaxrină

zoă

-

,
Ilazroiaggeiov

775

RovoravTwvounNOlEe0Is

us grecus
Codex manuseriptus historic
fol. „8989,, 97, 99 şi 198.
dobonensis No 48.
pibliothece C. R- Vin
*
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recunoscută

de bună-voie.

Cu mult inaintea

sfărșitului
zilelor sale Mircea ajunse să
vadă pace aşezată in bise-

Ostenintele lui
Mircea

rică pămănteană.

[ylavia şi frica lui Dumnez
eu

pentru

mănăstiri
şi ne- ĂNCă

Et

de

,

mult

.

prin

intemeierea

şi le dovedise Voievodul

o...
multor mănăstiri,
simţindu-se incurajat şi pornit
spre aceasta atăt de spiritul
„timpului de atuncea căt

şi de pilda, ce'i dedese părin
ţii
şi străbunii lui, Mănăstirea
Tismana cu hramul MajeeiDomnului, iucepută de tată
l stu Radul, apoi sfârşită
pe

deplin şi dăruită

co

moşie cu acelaşi nume de cătră
premergătorul său, Dan
II, înzestrată alt-tel cu
mare
avere şi de principele sărb
esc, Lazar, Mircea o patr
onâ
asemenea c'un
zel

deosebit,

căci o dăru

i pe mănăstirea
aceasta in anul 1387 cu mai
multe sate şi cu venituri
insemnătoare, iar la anul
1392 dispensă moşia Tism
ana
de ori-ce dări, brestaţiuni
și sarcini, declarănd'o închinată curat numai în folosul
mănăstirii. *) In Noemvrie
1407 Mircea, daca
unde

avea

drumul

să

merse

cu

se "ntimpine

mare

eu

regele

prin Tisman

alaiu

la Severin,

Sigismund,

apucâ

a, se opri aci căte-va
zile şi incuviinţă rugămintea egumenulu
i Nicodim, de a se da
adecă
acelei mănăstiri dreptul
escl

usiv al păscuirii in riul Tismana şi al păşunării intr
e Satul 'Tagora şi munte.
In
chrisovul, dat pentru
aceasta, Mircea 'şi zice
lui-şi :
„Mare Voievod şi auto
crat preste toată ţara
ungro-vla„Chică, transcarpatină
şi tătărească, Duce de
Amlaş şi
„Făgăraş, Domn al Bana
tului

2

că Venelin, YWlacho-b
olgarstia
tipărit chrisovul de
danie a lui

de

Severin,

singur-des-

Gramote pag. 9, unde
se afă
Mircea, do Argeş, 27
Ianie 1387,

301

„puitor

peste

„marea

cea mare şi preste oraşul Silistria.* *)

Daca

reposă

mănăstirii

ţermi

egumenul

visterie

cătră

cuvenea esclusiv
adevărată

şi

intregei

Agathon.

toate moşiile

ori-ce

de

Tismana,

ai

curtea

Dunări

pănă

la

Nicodim, stătă in locui proistos

ieromonachul

căci descărcâ

darnic,

stirii

ambii

dare,

Mircea

iar se dovedi

ce i se cădeau mănă-

prestație

domnească,

sau

descărcare,

sarcină
ce se

numai acestei mănăstiri ca proprietară

a acelor bunuri. %**) Principele Sărbilor, Stefan,

reinnoi in anul 1407 dania făcută deja de tată-său,
Lazăr, a bunurilor aflătoare in Sărbia şi fiind-că aceste
erau pustiite şi fără
resboinice, el îngădui

begi

de

atunci

incoace,

locuitori din cauza evenimentelor
nu ntimai foştilor locuitori, pri-

intoarcere "fără supărare, ci le

dete atăt lor, căt şi ori-cui ar mai
pe acele moşii, asigurarea, că vor fi

dori să se aşeze
primiţi cu bună

pace şi vor fi liberi de toate dările, prestaţiunile şi
sarcinele cătră stăpănitorul ţerii,
comis

crime

mai

mari,

afară numai dac'ar fi

citate anume,

care esclud

de la

tot
âreptul de-a se aşeza. ***) Mircea- Vodă mai intemeiâ
ÎI

dd%- 23 (sau 24) Noemvrie
*) Ohrisovul de danie a lui Mircea
Gramote, Petersburg
rskia
-bolga
Wlacho
Venelin,
1407, tipărit in
1840, pag. 22.
loc şi dată, în ori-ce caz insă
**) Chrisovul de descărcare, fără
o-bolgarskia Gramote> pag. 26.
după 1307; tipărit în <Venelin, Wlach
i Sârbilor, Stefan, e tipărit
ipelu
princ
a
Chrisovul respectiv
a)
Bucureşti 1865. 1. 1, pag. 17.
în «Archiva istorică a Romăniei»
ent
deau, sunt privite de acest docum
__ Ca crime mari, cari esciu
rea
prăda
ţară;
maiestăţii şi vEnzarea de
următoarele : Lesiunea
ci ;
biseri
de
rea
prăda
l;
ai statului; omoru
innalţilor funcţi onari
-alte crime
cele-l
Toato
robie.
din
ea
fine dosir
răpirea fetelor ; in
ă şi se iart 4 de principe.
nu formează 0 piedec
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in anul

18392

mănăstirea

şi “posesiuni insemnate,

Cozia
intre

ş'o inzestrâ cu bunuri
cari

numărăm

anunte

:
Geneştii, Luncanii, Bogdăneştii,
Sevestrenii, Troieneștii
Buchereştii. Asemenea mai intemeiă
in cei de'ntăi ani
ai domniei lui, mănăstirea Cotm
eana, căreia-i. răndui
mijloace de subsistență şi de
ce'i trebuia cu de prisos,
In anul

de

18399 el iertâ moşiei Polcăuţii toate indatoriri
le

bir

de-a

şi sarcini

păscui

trei

cătră

zile

domnie,

precum

şi datoria

pe an moruni pentru masa dom-

nească, fiind ateastă moşie a
mănăstirii Strugalea ca
hramul Maicei-Domnului ; şi tot
mănăstirii aceştia Vodă
i răndui 15 chible de grău şi
două buţi cu vin să
aibă a le lua in tot anul de la
curtea Domnească. Au

aşezat,
schimba
Mihail,
martori

anume

ca nimeni să nu se potriveasc
ă a clăti sau
aceasta nici in zilele lui nici
in ale fiului stu,
drept care pe chrisovul Domn
esc sunt iscăliţi ca
miniştrii săi ca cei mai de samă
boieri de sfat;

banul

dovin. *)
Mănăstirii

Radu,

Vodița,

vistieriul

Manciul,

intemeiate

de unch

logofătul Bal-

iu-său după tată,
Vlad 1 Voievod, Mircea *; intări
şi”i spori posesiunile şi
privi
legiile,

ce

le

avuse

păn'acuma,

îi

concese dreptul
de-a'şi alege singură egumen,
drept pe care în acelaş
chrisov îl recunoaşte şi
pentru mănăstirea Tismana,
Și
din partea ungară mănăstir
ea Vodița se bucura de-o
tratare prietenoasă; căci in
anul 1418 regele şi "mpăratul Sigismund dedă călug
ărilor voie de-a căuta
pe
teritoriu unguresc atăţ Păşu
ne pentru vite căt şi ori-c
e
e
*) Chrisorul de danie a
lui Mircea qqo Giurgiu
11 Maiu 1899
tipărit în <Venelin, Ylacho-bol
garslia Gramote, pag.
36,
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le-ar mai fi trebuit din ale traiului. %) -Şi principele
Serbiei, Stefan, manifestăo deosebită bună-voinţă pentru

această mănăstire, căci în anul 1407 îi recunoscă moşiile
situate pe teritoriu sărbesc şi dăruite ei de cătră tatăsău Lazăr, iar pentru a se inmulţi populaţia de pe acele
moşii el purt de grijă, ca toţi aceia cari vor recruta

colonişti, să fie scutiţi de dări şi sarcine. **)

După interesele bisericeşti se luară in consideraţie
întru căt-va şi trebuinţele comerciale ale ţerii. Aliat, cu

prin

Polonia

tratatele de la a. 1390şi 1391, Mircea

deschise negoţului polon porţile Valachiei. EI invoi negustorilor poloni şi litvani introducerea nelimitată a ori-ce
vănză
soiu de marfă, fi indreptăţi să cumpere şi să
liberi şi'i
anume în
de ori-ce
piei sale,
porturile

şi
indatori să plătească numai. una-dată vamă
scuti
îi
emporiu,
declarată
capitala 'Tărgovişte,
dom- altă respundere de vamă in tot cuprinsul
ile,
tărgur
,
oraşele
toate
lengădui intrarea in
i,
orăndu
lui
negoţu
ea
şi satele şi tot spre uşurar

arendaşul văcă în cazurile cănă venitul vămii ar fi arendat,

mii să
numai
In
lumii
fapte,

insă totuşi
poată cerceta cătă vamă se cuvine a se plăti,
**%)
ocărmuirea singură s'o poată fixa şi incasa.
a
privelişte
primă-vara anului 1418 Mircea părăsi
de bogată în
aceştia, sfărşi 0 stăpănire pe căt
în mănăstirea Cozia
pe atăta şi de lungă şi afiă

ÎI

Sigismund, dd” Hagnow 14 Iulie
=) Chrisovul de îmngăduir e a Ii
Gramate,> pas. 36.

Wacho-bulgarskia
1418; tipărit in «Venelin,
Bucu«Are hiva istorică a Romăniei»
în
n
Stefa
lui
ovul
Chris
x)
5
|
j
17.
rit
reşti 1865. Tom. I, pag.
tipă
,
dată
şi
loc
fără
ea,
lui Mirc
xi) Ohrisovul de negoţ al
i 1865, Tom.
reşt
Bucu
».
niei
Româ
a
rică
in «Hăjdău, Archiva isto
], pat.

3,

Săvărgirea

lai
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căp&tăiul

liniştei

de

veci.

In

cea mai

mare

ţintă ce-o- gone

privirea

nesecatului stu
gust de intreprinderi, a mănu
irii planurilor, a siguranţei
privirei, a indrăsuelii în esec
utare, acest regent stetea
ca un model şi daca nu ishu
ti să'şi mănţie păn'in capăt

neatărnarea,

a, el totuşi
căză numai sub acea soar
te neoprită, care zimbind
Osmanilor, atărna cu atăta fata
litate asupra impărăţiei
byzantine şi in contra căreia
marile state europene se
opin
tiră
in zădar.
Mulţ ocupat in afară, impr

esurat şi păndit de
mari primejdii şi luptănduse pentru existenţă, el
totuşi
dărui .oare-care atenţie
şi artelor păcii şi ştiă să
măaţ
ie
in ţara lui acea pace, care
e atăt; de neapărată pentru
avtutul din lăuntru şi
pentru prosperarea vieţii
cetăţeneşti. Desfrăul său Sexual
se resbunâ asupra dinastiei
sale, căci
„ Sfărşit

bastarzii

domnia

de la

produşi

cu ţiitorile -sale răpiră iu

urmaşii săi legitimi.

0 asemenea
Soarte avi chiar fiul său
legiuit, Mihail, destinat a'
moşteni, care "'ndată dup
ă moartea tătini-său Căut
ă să
se pue in

posesiunea, țerii şi eliber
â deja chrisoave domneşti. Ast-fel dete la
5 Iunie 1418 âin Arg
eş un document de privilegiu pentru
coloniştii germani din orăş
elul
ardelenese Helta, prin
care ie dedea acestora
dreptul
de-a'şi paşte vitele in
munţii Valachiei şi pe
lăngă acestea le dedea asigurare
a căi va apăra efec
tiv
pe ei şi
orăşelul lor contra
Ori-cărui atac duşmăn
esc. *)

II

|
*) Engel, Geschichte
der Yallachei Halle
1804, pag. 164.
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CAPITOLUL
Inceputul

vI.

existenței de sine a

Moldovei

sub prin-

cîpi proprii.

|

- În intinsa regiune, care incepind de la marginea Ardealului ajunge spre miază-noapte pănă in Dunăre, spre

răsărit

pănă

chemat

Cumavia,

in Marea-Neagră şi care
au

locuit două

multă vreme s'a

veacuri aproape poporul

Cumanilor, numit şi Uţi şi Polovţi, deo sălbatecă necultură, nomadizănd şi r&sboindu-se pentru a prăda, c'un cuvănt intr'un mod primitiv, cu totul propriu; el trăia cu
vănătoarea, cu pescuitul şi cu creşterea de vite şi nu suise
incă nici o treaptă a agriculturei, aşa că indeosebi marea întindere de pământ, insemnată mai tărziu cu numele Moldova , rămase înti'una o ţară de păşuni, nelucrată. Numai cauza asta ar fi fost de ajuns, pentru ca

populaţia să fie, in termin de mijloc, mică; dar ea scăză,

năde nu se mai băgă de samă, in urma pustiitoarelor
e
—
urmă
din
Aceşti
Tatarilor.
şi
văliri ale Mongolilor
in
pănă
sabie
şi
foc
cu
pătrunde
drept — că nu putură
Tzakas, fiul
Tracia, dar din Moldova, unde se aşezase sub
mongolilor
hanul
de
lui Nogai, au fost scoşi şi alungaţi

bătuţi şi ingrămăToktai, Atacaţi de repeţite ori, parte
pu-

cari prinsese la
diţi de regii Poloniei şi ai Ungariei,
urma urmelor la
la
tere şi curaj ; aţarii se retraseră
In Moldova suOrim.
matca aşezării lor, lăngă Don şiin
volevodul
despre
cu samă
feriră o invingere totală mai
de bă-

Ardealului,

Stefan Laszkovici, pierdură pe cămpul

se
Athlamos, şi in mare parte
tălie pe conducătorul lor,
şi
Don
connaţionalii lor, lingă
mutară cu aşezarea, că şi

11,006

20
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in Crim, de unde prinsese a roi, iar
parte se mutară in
Delta insulelor Dunării.
-

Ast-fel Moldova, această țară

bogată şi frumoasă de

pajişti şi de păduri, eră, aproape
deşartă de oameni; nesupărată de nimeni şi necontestată,
rămase deschisă in
urma emigratului popor de nomazi,
0 avere a nimărui
pentru cel ăntăiu venit, care ar
fi avu putere de acţiune şi ar fi luat'0 in posesiune. Inain
te de-a se intemeia
un Singur stat şi ăncă de sine
stătător in Moldova, se
formară alţe comunităţi mici politi
ce, atărnătoare de puternicele state vecine, care prea slabe fiind,
pentru a exista

de sine,

nu'şi puteau

duce

traiul

de căt la umbra

unei

puternice supremaţii străine. O
asemenea comunitate politică se formase in cursul Veacu
lui al doi-spre-zecelea in

partea

de sud a Moldovei,

cu Scaunul la Bărlad,

ridicată
sub suzeranitatea regelui Galiției, şi
ca principat feud îşi
manifestă existenţa in comunicaţia
sa în afară. Ast-fel
procedâ Iwanko

in anul

Rostisawowicz, principele Bârla
dului, cănd

1134: scuti pe negustorii

greci din Mesembria
de-a plăti vama immediat
la intrarea mărfarilor prin
graniţe şi le permise a
9 răspunde

inlăuntrul

țării şi anume la 'Tecuciu şi la Bărlad;
apoi le mai invoi, ca să nu
fie obligaţi a'şi vămui alt-undeva
, de căt numai în oraşul
Micul Galaţi, toate
seşti şi boheme,

Pobdan:Dragoș

mărfurile moldoveneşti,
pe. care ei le-ar cumpăra

ungurești, ruspre a le es-

porta, *)
In anul 1359 se puse in frunt
ea Romănilor aşezaţi in
comitatul Maramurăşului
din țara ungurească un
cap ca

*) Chrisovul de permissi
ane a principelui Ivanko
Rostislavwowicz,
20 Main 1134. Vezi:
Archiva istorică a Romă
niei din a. 1864,
pag. 16, No.
dd

16.
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minte, inimos şi cu vază, anume Dragoş, fiul lui Bogdan,
insemnat mai adeseori cu numirea duplă de Bogdan-Dra-

goş, *) şi acesta hotări să indeplinească in faptă via lor
dorinţă atăt după un loc de aşezare mai favorabil şi osebit de alţii, precum şi după o existenţă proprie ca stat;

căci Romănii,

fiindu-le pământul

muntos şi puţin roditor

şi neputând suferi necuvenitul amestec teritorial de pănă
acuma cu poporul rutean, erau impinşi de un neresistipil dor de-a emigra. Dar aceasta nu se putea intămpla
fără luptă crăncenă, căci Voievodul Sass, unul din: căpe-

ţeniile Romănilor, se opuse emigrării cu cuvăntul şi cu
fapta şi a trebuit infrănat şi înlăturat din cale de cătră
voievodul Bogdan Dragoş, pentru ca exodul spre Moldova
să fie

cu

putință.

Căpeteniile

neamului

avănd

fierbinte

gelosie şi lucrănd cu rivalitate unul în contra altuia, poi-

ţind cu- asupra de măsură amăndoi pretendenţii puterii
gussă domnească asupra aceluiaş neam fără impărţeală,

turile

unuia din căpetenii

ca să se desbine

şi să inte-

a” slăbi pe
meieze o domnie de sine. stătătoare pentru
i se micde-a
urmă
din
acestui
protivnicul lui, ingrijirea
rămăşiţeasupra
şora puterea şi de-a'şi pierde influenţa

lor de populaţie din Maramurăş,

mascarea interesului per-

toate mocu loialitatea pentru coroana sf. Stefan:
imbude-a'şi
instinctul
ticele acestea im preunăndu-le cu
ropoporului
a
înnoituri
nătăţi soartea şi cu mania d e
se
de-a
hotărirea
rni e atăt la
mănesc, au contribuit pute

-sonal

E
sau cum îl scriu grecii, Draga*) Numirile Bogdan şi Dragoş,
ăncă Laou; ast-fel spune de ex. chiar
sis ne intimpină şi mai tărzi
pag. 49) că
,
1843
e
Bonn
cis,
Turci
rebus
nicus Chaleocondylas, (De
ope au
Bogdan, stăpănitorul din Rhod
Dragasis, regele Moesiei, şi
.
rat
Amu
e sultanului
fost siliţi să i se supu
*
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scutura de supremaţia ungurească,
căt şi la tendinţa de-a
intemeia un stat nou. Cu 0 considerab
ilă şi anume ca
cea mai bună parte a connaţionalilor
sti, Dragoş porni in

acel

an spre sud-ost,

trecă

innalţul

şi intinsul

lanţ de
munţi al Carpaţilor, care circumva
lează marginea Ungariei şi ajunse in şesul tot atăt
de intins, pre căt de roditor, ce se destindea pănă la guril
e Dunării şi in MareaNeagră şi care se potrivea minu
nat pentru descălicare,
fiind mai deşert sau prea puţin presă
rat cu locuitori. Aici
se aşeză Dragoş cu mulţimea
de popor, ce 0 adusese cu
sine şi spre a se pomeni de-a
pururea imprejurarea, că
in marii codri de la marginel
e ţării aflase o specie, şi
pe atunci rară, de bouri, el
primi capul de bour in herbul s&n

domnesc şi intra] țării. Tradiţia
cunoaşte locul

uude au fost ucis in vănaţ

acest animal, care loc primi numele „Bourenii€, Eşire
a din Maramurăş se făcuse
fără ştirea și peste voia
lui Ludovic cel Mare, sub
pretextul unei vănăt
ori la munte şi cee mai
mult,

temuta
de-a converți a acestui rege,
foarte simţitoare şi superătoare
manie

pentru cei de lege greceasc
ă, fusese unul din
motivele de căpetenie a, emigr
ării. “Mulțimea descălecată
alese volevod

al noului stat pe conducătorul
ei de pănă
Dragoş, iar statul, ce se ridic
ă pe ruinele Cumaniei sub numele de
Moldova, inghesuit intre trei
puternice ţări vecine Ungaria,
acuma,

pe Bogdan

Polonia şi Turcia, crescă

iu calea unei ursite Stele
şi spinoase.

Dragoş (Bogdan)
Vodă se intinse co deosebită
predilecție şi mai indeparte
pe valea Siretului,
frumoasă şi

roditoare, care curma
țara
iu două şi al căreia cel
mai fermăcător loc popo
rul.îl numi
Cempul lui Dragoş,
numire care 0 avi multă
vreme,
Pănă in zilele lui AMexandr
u-Pudă ce] Bun şi
a lui Stefan cel
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Mare,

incăt

găsim

pomenindu-se

tențic âncă în anul 1482, %)
murăşului

prin

aceea (1360)

emigrarea

acest cămp

in mod au-

Golul ivit in ţara Mara-

Romănilor se implă curând după

prin intrarea - unei insemnate cete de ru-

teni sub conducătorul lor Theodor Koriatowiez, căruia i
se confirmâ

titlul de

„Duce

de Maramurăş“.

Bogdan-Dragoş nu domni de căt doi ani (1359—1361)
şi după săvărşirea lui din viaţă a fost înmormântat, după
„cum zice tradiţia in biserica de lemn, durată de el la
Volovă

(in partea

ini. Dar

după

Bucovinei).

Despre

cele

săvărşite

in

zilele lui tac şi analiştii pământeni şi istoriografii străcăt se vede,

pare

că Bogdan-Dragoş

să fi

ajuns la adăncă bătrăneţe, căci curănd după dănsul stătă
domn Laţco, un vrăstnic nepot de fiu al lui. Puţina dăinuire a domniilor celor dintăiu opt voievozi ai Moldovei
dovedeşte în ori-ce caz, că eră ăncă slab tocmită pute-

rea statului şi că existau fatale sfâşieri dynastice.
Sass-Vodă, fiul şi succesorul lui Bogdan-Dragoş, ce'nteme-

iase statul, domni numai curs de patru ani (1361—1365),
istorică.
nelăsănd despre faptele sale nici o trainică ştire
pentru
certe
săngeroase
Intre urmaşii si isbucniră insă
Laţco
fratucidă.
domnie, care se sfărşiră c'0 catastrofă
pretencei-lalţi
invinse şi se sui pe scaunul domniei;
din ei, anume Balc,
“ denţi "i plătiră cu viaţa, numai unul
ţara ungurească, unde
isbuti să se măntue cu fuga în
Ia
PI
Alexandru-Vodă, dd” Su*) Ast-fel în (hrisovul de danie a lui

şi în aceia a lui Stefan-Vodă cătră
ceava 8 April 1419, precum
Boriva | Pevruarie M81, moşiile
mănăstirea Tazlăa, dd Sucea
l lui Dracămpu
pe
find
ca
ză
citea
se
leştii, Paşcanii şi Drăgotegti
1865, Tom. I, pag.

iei, Bucureşti
gdş. — Archiva istorică a Romăn

75 şi 110.

Sass-Volevod,
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se inchinâ cu loială Supunere
regelui şi recunosci supremaţia Ungariei asupra Moldovei
. Necazul viu al monarchului unguresc, pentru că
Romănii din Maramurăș pă

răsise fără drept şi în taină
ţara, emigrănd şi constituindu-se in stat, se manifesta
pe faţă prin deosebite mk-

Suri duşmănoase, de şi departe
ăncă de starea de răsboiu. Ast-fel in anu] 1365
Ludovic cel Mare îl declari
pe r&posatu

l

voie

vod Bogdan Dragoș impreună
cu toată
dinastia, de haini şi lepădaţi
de datorie, de inr&utăţiţi şi
plini de veni
nul vicleniei, de instrumente
oarbe a, acelei

neastămpărate ambiţii,
care
tut amăgi să fugă pe
furiş

imboldită de satana, "i-a
padin Ungaria şi să ia de
sine

şi arbitrariu în stăpănir
e o provincie laterală
a Ungariei. In urmarea acestora
regele confiscă moşiile,
ce le
avea Bogdan Dragoş

şi coboritorii lui cei haini în
Maramurtş, anume moşia Cuhnea
-Mare şi cu multe cătune,
ca
fiind ale
coroanei,

apoi

dărui

cu ele pe votevodul

Baleu,

boritori ai lui Bogdan Dragoş
, îi oteriseră regelui Moldov
a şi
preste tot se arătaseră
zeloşi in serviciu, alipiţi,
folositori
şi vrednici de răs
plată,

*)

In anul 1373 cei doi
fraţi Balcu şi Dragu
se aşezară pe o moşie, căştig
ată de ei, Boczko din
Mar
amurtș,
îşi Sporiră acolo numeru
l moșiilor şi dedură
oca
zie de-a
se naşte şi putinţa une
i activităţi influente
unei vestite
familii nobilitare ungure

tărziu

din

toborițorii

ști, anume Dragfi,
răsărită mai

luj Dragul. In anu
l 1383 regina
*) Diploma de confirmar
e
a
rege
lui
Ludovic 1, dd” Pevruarie
1365, (Şincai, Chronica
Romănilor, laşi 1853,
7. 1, pag. 326).

sil

Maria a Ungariei dărui voievodului Balcu, Fişpan în Satmariu, şi fraţilor sti cetatea, Arieşului pănă la revocare
şi puse din capul locului pe cei dăruiţi in posesiuunea şi

usufructul cetăţii. Cei doi fraţi, Balcu şi Dragu, căpătară

la vreme de pace demnitatea de comiţi ai Săcuilor, pe
cănd al treilea frate al lor, Dragomir, şi un văr al lor
Tatemir, făcură zeloase servicii regatului unguresc in
răsboiu. Preţuind după vrednicie meritele părintelui lor,

regele Sigismund dărui in anul 1387, fiului şi moştenitorul lui Dragomir două moşii, ce se ţineau de cetatea
Huszt şi erau in comitatul Maramurăşului, r&splătindu'i
e intr'aast-fel cu multă milă. *) Cum-că numele Balcu

căt o scurtare
devăr Baliza, iar numele Dragu nu e de
lui Sidiplomei
a
confruntare
din
a lui Dragoş se vede
de prichrisov
alt
cu
1390
gismund 1 de la 12 August
vor1391,
August
din
Antonios
vilegiu dela patriarchul
Dragu,
şi
Balcu
voievozii
bindu-se în cea dintăiu despre
„Dragoş“ din Maintu'al doilea de voievozii „Baliza“ şi

ramurtş.
Domnia
en

de opt

ai vrednică

ani a lui
de insemnat

|
3)
(1365—137
Laţco-Vodă
in privirea

bisericească

de

in Moldova aducăt în cea politică. Missiunea minoriţilor
cel Mare

lui Ludovic
sese roade bune şi atăt campania
precum şi stăruitoarele siin invecinata Vala chie (1367)
şi a Elisabetei, reale lui Cazimir ÎL di n Polonia

linţe
ginei, mumă

aduce

acest

mult spre a
lui Ludovic, contribuiră foarte

resultai.

Cei doi

capi

de minoriţi,

Nicolae de

primiră de la Laţeo-Yodă in" Melsac şi Paul de Swidinitz,
papei
în anul 1370 la cunoştinţa
sărcinarea

de-a

aduce

Romănilor,
=) Şincai, Chronica
-348 şi 853.

laşi 1853, T. I, pag. 526, 343,

Laţco-Yodă.
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Urban Y, cum eă e] şi poporul
său stau lumi

nat mai biue
prin predicele şi povăţuirile mino
riţilor şi că s'au hotărit
de-a

se lepăda de schisma de pănacu
ma, de-a se'ntoarce la biserica romano-catolică şi
de-a da aseultare scaunului
apostolic tot; aşa precum ascultă
cel-lalţi principi şi cele-lalte
popoară
creştine; tot odată Voâă se rugă
ca, pentru

a inlătura
pe episcopul greco-oriental din
Halicz, căruia Moldova ?i fusese
subordonată pănă acuma, să
se erige o episcopie -latină cu
scaunul in Siretiu, ridicănd
el această, localitate la rangul de oraş, deci se rugă
de Papa ca să şi iuzestreze
seau-

nul cu numirea corăspunzătoare

venite.

Papa,

primind

cu

şi cu prerogativele cu-

bună-voinţă

această cerere a
Voievodului, dete ordin
archiepiscopului din Praga,
precum şi episcopilor din
Breslau şi din Cracovia,
ca
procedănd in comun-acord,

căt

şi pe poporul

desfacă, această

să primească

Moldovei

atăt pe principele

in sinul bisericei, catolice,
să

ţară de atărnarea hierarchică
de episcopia
de Halicz, să intemeieze
o episcopie proprie in Mold
ova
CU scaunul in loca

litatea mai mare, Siret
iul, ce se va ridica la rangul de Oraş şi
să poarte de grijăca să
seşi
doteze episcopia din part

ea principelui

şi poporului moldovenesc. “Toţ odată
le porunci ca la oenp
area, scaunului
episcopesc să ia în
consideraţie inainte
de
toate pe minoritul
Andreiu din Cracovia, pe
care Laţco Ensuşi î reşi se rugase

comandase

țească, după ce va fi depus

să'] aibă şi, de va fi
destoinie

mai ăntăiu iuseris jurământul
de credință şi de asc
ultare. Laţco, cu o
parte a compatrioţilor săi, abjurâ
deci Schisma după o
formulă anume,
trimisă din Roma,
rosti crezul romano-ca
tolic oral şi in-
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şi primi pe episcopul nou, dorit de el &nsuşi, Andreiu,ă
cărui sfințire se făcă in biserica catedrală din Cracovia,
episcopul

de cătră

de acolo,

copi în partibus şi anume

Florian,

asistat de doi epis-

de dominicanul Derslaus şi de

minoritul Nicolae. Andreiu, cu pronumele Wasito, duhovnic odinioară al reginei Elisabeta din Ungaria, se aşeză
deci in scaunul său in locul Siretiu, ridicat la rangul de

oraş, ridicâ biserica cu hramul sf. loan de acolo la treapta

de biserică catedrală romano-catoliă şi se puse cu tot zelul

ca să atragă la catolicism marea majoritatea poporului
moldovenesc, care rămăsese ăncă pe de lături. *)

Pe lăngă ameliorarea poziţiei sale faţă cu puternicele remotiv
gate al Poloniei şi al Ungariei, Laţco mai avuse şi alt
soţia
de
Sătul
curat personal pentru schimbarea de lege.
că
socotea
Jui şi dorind foarte să se despartă de dânsa,
cea
căt
de
voie
biserica, cea catolică ?i va intra mai iute in

grecească,
Atăt

dar se văză curănă amăgit in aşteptarea lui.

Urban

al V-lea,

căt şi

succesorul

său,

Grigorie

de principe.
al XI-lea, refuzară despărţenia, solicitată
lui la legea
soţia
ţine
care
cu
Acesta invocă tenacitatea,
mai mult co negrecească , şi socoti că Du poate trăi

sufletului s&u
vastă, supusă schismei, fără primejduirea
laudă zesău,
răspunsul
în
propriu. Grigorie al XI-lea,
la sinvoievodului
a
lul evlavios şi statornica stăruire

3)

Litera

Pragensem et EpisUrbani V P. P., ad Archiepiscopum

dd apud Monterofiasconem
copos Vratislaviensem et Cracoviensem,
fidei Andrea Episcopi
piofessio
et
Jaramentum

24 Julii 1370. —
— Instrumentum publicam
seretensis, dd” Oracovie 9 Maii 1871. consecratione facta, dd” Lem-

de Andrea in Episcopum Seretensem
Bung., Tom.
— (Theiner, Monwum. hist.
burgii, 4 Augustii 1871.
a, Ton. I,
uani
Lith
et
Monum. hist. Polonia
II, pag: 99—101;

paz. 660—664).
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gura biserică adevărată şii
pare foarte mult; râu de w-

birea indărătnică

a soţiei sale;

dar

eltl

provocâ pe Laţea
de-a incerca din nou şi cu
zel, ca să-şi convertească soția,
induplecănd'o cu binele şi
prin pilde de credință aderkrată ;
deci

crede,

că putăndu-se aştepta
o intoarcere spre
bine, trebuinţa hotărită a
unei despărțenii nu e dovedită
de o cam

-dată, deci nici nu
se poate aproba; in fine
e]
recomandă voievodului
multă precauţiune şi vegh
iare necontenită, pentru ca, tră
indla un loc 60. soţie schi
sma-

tică, să nu răcească el
in credinţa lui adevărată
şi să nu
se intoarcă la schisma
abia abjurată. Laţco, pier
zănd
Cauza această de căsători
e, se potoli mult in
noua sa
credinţă, şi fiind

că nici episcopul Andrei
u Siretiu—
din
cam Slab ajutat de acuma
inainte— nu prea avi de
înregistrat progrese esenţiale,
intru răspăndirea bisericei sale,
de aceea intoarcerea in
favorul catolicismului , dori
tă de
papi, abia

o puteai bagă de samă
in Moldova. Mai veni
si imprej urarea, că in
urma, r&sboaielor şi a
altor valuri

din

luntru şi din afară,
mult inainte, adecă in a, episcopia Milcovului, fondată cu
1347, îşi pierduse averea,
lipsind episcopul, nu
apoi
se mai

Care

episcopia

incetţă

cu

totul

numi altul în locui,
pentru

in activitatea ei,
Bunurile şi drepturile
acestei episcopii trecură
in vremea acestei inţeleniri
cătră prelaţii catolici
supraordinaţi
ŞI anume cătră arch
iepiscopul de Gran
şi cătră episcopul
Transilvaniei, cari
in tenacitatea lor, nu
Yoiră să se acomodeze a le da "mnapoi
nici atunci măcar,
cănd Papa Grigorie XI reinstitui in
anul 1871 episcopia
Milcovului,
numind episcop pe
preotul Nicolae. Pent
ru a se restitui
averea şi cele-l-alte
drepturi reţinute, scau
nul papal emise
ordine serere cătră
archiepiscopul Nicolae
din Gran şi
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cătră episcopul Tansilvaniei, ba apelâ şi la ajutorul regelui
maghiar Ludovic I in favorul episcopului Nicolae al Milcovului.
Raportul insă dintre reimprospătata episcopie a Milcovului cu episcopia Siretiului, intemeiată tot atunci, nici

n'ajunse la v'o regulă nici la v'o soluţiuae statornică. *)
Dar or-cum să fi fost, atăta stă, că biserica latină
avea in Moldo-Valachia mai multă lipsă de credincioşi
de căt de episcopii. Naţia romănă (natio Wlachonum)
şi lesne

simplă

de-a se ajunge

cu ademenirea,

părea

a

fi o pradă sigură, numai să fi venit un impuls puternic

şi daca, afară de aceasta, s'ar fi înfiinţat şi o
nu
făcută şi calculată anume pentru ea, căci
din
preoţi
cu
cu aprovizionarea
mulţămită
cătră
Papa Grigorie al XI se adresă acuma

din-afară
episcopie,
se arăta
Ungaria.

făcuse deja pe-o
Ludovic cel Mare, al cărui zel evlavios
şi'l rugâ să
parte a poporului romăn să se convertească
se -sfătuească

Caloesa
Romănii
capăt o
dedă din

impreună

cu archiepiscopii din Gran

şi din

convertească
despre cum ar fi mai cu cale să se
şi de dus la
continuat
de
fi
ar
şi să vadă cum
vreme se
asemenea operă a măntuirii. In aceeaşi
arcbi-episcopi
Roma ordin celor în urmă pomeniţi

v'un folos de-a se fonda
de-a se informa, dactar fi de
Romăni, apoi să se mai inforo episcopie osebită pentru
personale

cum stau relaţiile
meze şi săi raporteze anume
Spoleto, şi daca este om vredale minoritului, Antonie de
căte se pretind, el ar fi
pic de incredere, căci după
o,
+) Gregorii XI P. P. LuE dovic
piscopo
IRA

ÎN

eRegi Hungarie, Nicolao Archi

'Iransilvano, dd apud Villam
. (Theiner, Monum.
diocesis, 16 Septembris 187]
novam Avinionensis
).

piscopo

Strigoniensi „et

hist. Hang.

m, II, pag. 110
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ştiind bine limba Tomăneasc
ă şi av&ud darul eloqu

enţiei, se zice c'ar fi contribuit mult pău'ac
uma la convertirea a mult
samă de Romăni, incăţ pare
a fi foarte potrivit să poarie

cărja păstorească, *)

roman

era de-a crea,

In

ori-ce caz

intenţia scaunului

episcopiei de Milcov o poziție
mai

liberă şi mai neatărnată de
inriurirea ungurească,
Intre
acestea

Moldova Temase ăncă tot subordin
ată mitropolitalui din Halicz in Malorosia
şi era espusă tuturor inconvenientelor acel

ora, cari resultau din depă
rtarea şi din
dotare a acestui scaun mitr
opol
itan. Cind
patriarchul ecumenic, Filoteiu
, numi
nesuficienta

şi răndui in virtutea
unei hotăriri a sinodului pe
episcopul Malorosiei Antonie
mitropolit la Halicz,
îl insărcină

tot-odată

pănă

la'ncheiarea păcii şi cu episcopiile
Chelm (Holm), 'Tursk, Perekursk şi

Wolodimir, și dete dreptul de-a
alege şi sfioţi
cu

episcopi
pue

poli

numai

tot-dea-una

ingrădirea,

ca asemenea

acte să le

in lucrare alăturea, şi "'mpreun
ă cu mitro-

tul Valachiei, neavend
sufr
mănă la asemenea funcțiuni agani, care săi fie lamdtde mare iusemnătate. *%)
Pe cănd âşa dar in

toriu

greco-oriental

Moldova

Propriu,

nu

exista un archipăs-

cel din Valachia asemenea

nu se bucura de-o poziţie de sine-stă
tătoare, ci trebuia

să fie'ntrebuinţat
tinopolei.

Dovadă

că sutragan in patriarchatu
l Constan-

despre aceasta ne-o dă
un edict patriar-

chal din acelaş an (1371), dat asemenea
în urma unei

hotărîri a sinodului,
a

la care luase parte şi
mitropolitul

”) Gregorius XI p, P.
Strigoniensi e Coloconsi, Ludovico Regi Hungariz, Archiepiscopis
dq Avinione, 13 Octobris
hist, Hung. 1, II,
1374. (Theiner
pag.
dd

**)

152).

JIodses

Ov7'00t27

Constantinopole,

Mai

azi

137],

Brio îîa

Grrauevinoi

7argiipjov
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Valachiei, prin care se documentează numirea şi sfinţirea
ieromonachului Athanasie de archiepiscop al Kesariei in dieceza Kappadokiei, precum şi subordinarea diecesei metropolitane din. Nazianz sub conducerea numitului mitropolit
Athanasie, care era tot-odată exarch al intregei Anatolii. *)

0 altă dovadă pentru aceasta este mărturia depusă de
cătră preotul Ioan Platynteris inaintea patriarchului şi a

unui sinod, la care a luat parte şi mitropolitul Valachiei, o
mărturie prin care se confirmă, cum că episcopul din Ache-

lous căştigase de la mitropolitul din Ioannina iertare şi
deslegarea afuriseniei, aruncată asupră-i. **)
Dar nu numai pe terenul confesional, ci

politic

principatele

certau

pentru

Dunărene

ele. Impăratul

mult

erau

Carol

IV,

şi

pe

peţite,

de

care măritase

cel

SC 1a Molăova.
pe

g Oito (Cel
fică-sa Anna după marchionul de Brandenbur
mulpentru
să
Lieneş), incepuse cu acesta ceartă serioa
tele

ce

pretenţii

avea

le

asupra

acelui

marchizat,

0

in resboiu şi la care
ceartă, care ameninţa să degenereze
Ludovic al Ungariei,
ax fi trebuit să ia parte şi regele
categoric prinpentru că era obligat la aceasta in mod

, pe care-l încheiase
wo legătură formală şi un tratat
să isbucnească, cănd iată
“cu Otto. Resboiul era aproape
con-

ţinea foarte mult la
că Papa Grigorie al XI, care
atăt in interesul general,
cordia intre principii creştini
patriarch de

trimise pe loan,
căt şi intr'al său propriu,
să'nteîn calitate de nunțiu, ca
Alexandria în partibus,
bună,
atul se folosi de ocazia

meieze

o învoială.

ora

2

comode

Impăr

2

70 zargiagztio

ad 16 Noepgetov roi1371isgto
**)

Magrveia

,
oravtivovnblet,

s ?Jodwa
Nocuâgiou 1 371.

Kovoravruvenoitos

Ilarvwre9n

Impăratul Carol 1V renunţă

dd0 2 Koz-
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pentru a'şi asigura posesiunea
Silesiei in contra pretențiilor regelui maghiar, Ludo
vic, carele în puterea dreptului de moştenire după mum
ă-sa Elisabeta, sora regelui

Casimir

IN

—

cel

al Poloniei — se
Siunea acelei eri.

din. urmă

credea

Piast, ajuns în fine rege

in drept

de-a pretinde pose-

Nunţiul papal isbuti să impace
interese

le opuse, puină
la cale o căsătorie intre Sigi
smund, fiul lui Carol IV Şi
Maria, fiica
Slaus

lui Ludovic.

de. Opel,

piscopul de

Palatin

Gran,

impărătească

din

In Fevruarie 1372 Ducele Laji-

al Ungariei şi 'Thoma, archie-

merseră
Breslau,

rănduiţi de rege la curtea

purtănă

cu sine documenţul
definitiv al invoielei şi cu
această ocazie impăratul făgădui hotăritor şi "şi intări
făgăduinţa printr”un pact,
giuruit în

toată forma (promittimus

bona 'fide et sub
juramento corporali) atăt
in numele stu propriu,
căt şi
intr'acela al impărătesei,
a fiilor, fiicelor, fraţilor,
nepoților de trate şi
de fi Şi alţi moștenitori şi
urmaşi, că

atăt el, căt şi toţi aceştia

după

posesiunea

nu vor ămbla nici odinioară

Sau apropriarea regatelo
r Ungariei, Polo-

uiei şi Dalmației, nici
după voievodatul Moldovei
(WayWodatus Muldavie) viei
după cele-l-alte provincii
sau
țeri laterale ale Coroanei
ungurești; şi chiar daca
din aceste ţeri de bună-voi
una
e s*ar declara că e
gata săi
Se supue, nici-odată impă
ratul Şi toţi cei pomeniţi
mai sus
hu'şi vor da invoirea
la una
*) Pactum Imperatoris

ca aceasta. *) Raportul
de

Car

oli IV et Lmdovici Reg
dd” Buda 20 Fevr.
is Hungaria
1372, "Vratislawia
14 Martis 1372. (Do
Monum. hisţ, Bohemi
bner,
coru m, T. II, pag
. 385 - 387). Ace
nai vechiu document,
sta e cel
in care pentru ăntăia
ş dată se face menfiune de Moldova,
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vasalitate a Moldovei cu Ungaria e recunoscut şi atestat
aşa

dar şi din

După
Bogdan,
său cel

partea

impăratului.

Muşat
Voievodul Laţco, ai cărui fii remaşi se. chemau Poeâaa
Voievod.
Petru, Stefan şi Roman, urmă în domnie fiul
mai mare Bogdan, poreclit Muşat, care stăti

pe scaunul domnesc şase ani de zile (1373—1379).
El avi un rival în persoana lui Gheorghe Koriatowicz,
căpetenia unui neam de Ruteni, care stăpânea o regiune
inținsă din Podolia, sub supremaţia litvană. Capi de par-

ţidă ai nestatornicului şi iubitorului de schimbări popor
moldovenesc îl aleseră Domn pe acest om ambițios şi
pentru

vestit

vitejia

lui

şi] invitară

la Suceava,

capi-

tala de pe atunci, care invitare el o şi. primi cu noroc
loviin fruntea unei cete armate. Dar curănd căză sub
de
pacea
vile puternicului partid al lui Bogdan şi'şi află
de
lea,
veci în mănăstirea de la Vasluiu. De aitmintre
nu se
Moldovei
locuitorii
ori,
cutreerăt
teama 'Tătarilor
prea

aşezau

la şes,

ci mai

mult

in oraşe întărite şi la,

aceasta privirilor
margini de codru, se detrăgeau prin
fapte resboinice,
de
samă
de-o
vecinilor lor şi, afară
desăvărşită de
Lipsa
dănşii.
de
nu se prea vestea alta

lipsa de pământeni
ori-ce cultură literară, prin urmare
ul şi lipsa de
axbitrari
,
ştiutori de carte şi de annaliști
care se lupta să resară din
formă a unui trup de stat,
stări
lipsa de interes pentru asemenea
inceputuri crude,
totuşi
dar
,
inaintată
mai
mult
cu
primitive la străin statea
toate acestea la un loe ne
cultă:
e
t
tta
jum
i” pe

numa

esplică

vieţii statului
tăcerea istoriei despre desvoltarea
vremea ce

acest principat, in
şi a celei cetăţeneşti in
moldovenesc. |
descălecarea statului
wrmâ imediat după
privirea puţi-

dovedi şi in
Tot lucrul acesta se poate
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nelor ştiri despre ăntăiul peri
od al. existenţei ca stat a
Valachiei.
Petru Muşat
Yoievoa.

După

Bogdan-Muşat

urmâ

Ja

domnie

fiul său Petru

Muşat, care duse cărma
ţerii zece ani de-a răndul
(1379—1389). In zilele lui
rivalitatea şi lucrarea reciProc opusă, insă secretă
intre Polonia şi Ungaria
in
privirea Moldovei,

incepă

strinsele

legături

statelor.

Amăndouă

de

să se dea pe faţă, şi bnsaş
i

inrudire

între

cele

două case de
Tegenţi a amăndoror rega
telor se dovediră ca nefii
nd
indestul de tari, pentru a pute
pune stavilă intereselor
regatele

căut

au cun zel egal pe sub
mănă aderenţi eminenţi şi
oameni ai resboiului in Moldova, pentru ca prin ei să
intreţie relaţii cu această
țară şi să'şi sporească cu
efect influenţa lor proprie in

țară. In acest spirit se
"mtămplă, că Vladislav, prin
cipele
de Opeln, in calitatea sa
de regent vremelnic al Polon
iei,
dete in anul 1378 comand
antului de arcași, romănulu
i
Alex

andru, moşi

a Hodlo lângă
du'i tot-odată, ca administraţi părtul 'Păruova, permiţăaa şi justiţia pe această
moşie să se poarte după
dreptul romă

nese. Regina Ungariei, Maria, exercită chia
r fără jenă un drept
de suvevanitate asupra Poloniei
, dăruina in anul
138
3
o moşie
din Galiţia ostaşulu

velit Petru, *)
Sub

ajunse

stăpănirea

la mare

i

moldovenesc

Iosif,

lui Ludovic cel Mare

putere şi vază,

dar

personală a fiicei sale,
regina Mari

fiul boiarului

regatul unguresc

sub adminisţrarea

a (1382 — 1386) şi
sub conducerea mumei
ei, a reginei văduve Elis
abeta, suferi din contra o Sguduire
din temeiu şi mulţă stri
că*) Archiva

pag.

153.

istorică a Romăniei, qqo
Bucureşti

1865,

No. 20,
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ciune. Deconsiderarea siabului regim femeesc se lăţi atăt,
de tare in ţara ungurească principală căt şi in ţările laterale, in căt neascultarea din început a. celor nemulţumiţi

degenerâ

in

lepădare

in

toată

forma,

aşa

că

anu-

me

Bosnia, Croaţia şi Dalmația seuturară cu armele in
mănă jugul maghiar. La urma urmelor &nsaşi regina Maria şi muma ei, regina văduvă Elisabeta căzură in puterea şi inchisoarea sumeţului vasal, Horvat, ban al Croao aseției, în căt tronul rămase in faptă orfan. Cum-că
asuşi
contagios
efect
un
menea pildă trebuia să aibă

pra celor-lalte ţări ale regatului maghiar şi cum-că aceste

ţări incepură

a recunoaşte in Polonia

un razim

mult mai

“puternic in contra năvălitorilor Osmani de căt in Ungavia, resultă ca o concluzie de sine inţeleasă din starea
de lucruri de pe atunci. Puțin impuls de dinafară tre-

Ungaria şi
puia, pentru a le face să se intoarcă de la
Poloniei.
pentru ca limba cumpenei să se plece in partea
Poloniei rămăDupă stingerea dinastiei Piaştilor tronul
Ludovic cel Mare,
sese Hedwigei, fiicei şi moştenitoarei lui

cu numele
care fiică se mărită după Iagello ducele Lituaniei,
singură
ea
fiind
şi
V,
al
respective
II
de botez Vladislav

in drept,

îi plăcea foarte mult;

să se ocupe şi se ocupă

'şi aruncă ochii şi
cu succes cu afacerile guvernului. Ea
numit la 1384
asupra Moldovei, unde minoritul Nicolae,
Posucces in interesul
episcop de Siretiu, lucra cu mult
Nicolae, dominicanul Steian
loniei. „ Urmașul episcopului
isgoni-

direcţie şi
Ruteni, lucrâ (de la 1388) in aceeaşi
mergea cu atăt
polonă
cea
re a influenţei ungurești prin
mai mult
mult
speră
Papa &nsuşi
mai uşor» cu căt

de

la

Polonia

de

c 5$

de

la

Ungaria

Mol-

atragerea

. Ast-fel Petru Voievod, asculdovei la confessia cat olică
11,006

21
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tănd instinctul său de conservaţiune şi privin
d la slăbi-

ciunea

Ungariei,

resultată

din turburări

interne, se ho-

tori a recunoaşte supremaţia Poloniei. Deci
Petru Vol
purcese cu boiarii sti cei mai aleşi
la Liov, unde in nu-

mele

său propriu

căt şi in acela

al poporului

el-

prestă
la 11 August 1387 omagiu forma
l de vasalitate atăt regelui Vladislav Iagello, căt şi regine
i Hedviga, pronunțănd supunere şi fidelitate regelui,
reginei, dinastiei regale şi regatului Poloniei şi, după datina
bisericei orieu-

tale,

el depuse

jurământ,

sărutănd

evangelia, pe care i le țină Kypri
an,

vului, iar omagiul
anume

chrisov

şi jurământul

inscris,

induplecănd

cu respect; -crucea, şi

mitropolitul Chie-

prestat le intări prin
şi pe

demnit

arii săi
cei mai de frunte şi pe boiari să depue
acelaş
omagiuşi
acelaş jurământ

dovenesc.

pentru Polonia in numele poporului
mol*) In documentele eşite de la
rege in privirea

aceasta, Petru poartă titlul de
„Palatinus Moldavie“ şi
stă in deosebită graţ
ie la curtea polonă.

Prin documente
îl vedem pe Vladislav Iagello
numindu'! pe Petru amic şi

ginere

şi luănd

refugiu

la acesta,

bani. Ast-fel in anul 1388

cănd avea

nevoie de

regele se imprumută de la
Pe-

tru Voievod cu suma de 300
0 taleri italieneşti de argint
pe termin de trei

ani, iar spre asigurarea
imprumutului
îi ipotecâ atăt lui, căţ
şi frăţini-ssu Roman şi
urmaşilor
lor oraşul şi

ţinutul Halicz pănă Ia răs
punderea sumti.
Petru eră obligat, să apere
bine contra inamicilor oraşul
şi ţinutul amanetaţ şi

tor de trupe

*)

în caz de trebuinţă să
ceară aju-

de la regele;

iar regele din parte'i se
in-

Dogiel, Codex diplomaticus
Regi Polonie, T. 1, pag.
Cromer, De origine
597,
et rebus gestis Polono
rum, Basilez 1568,
ber XV, pag. 243
Li,
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datorea

să r&spunză

suma

imprumutată,

chiar în. cazul

cănd Halicz ar incăpă pe măni inamice şi s'ar pierde. *)
Petru-Vodă

se sili şi isbuti să căştige pe Mircea,

vi-

teazul voievod al Valachiei, pentru Polonia şi in contra
Ungariei. Ast-fel se incheiâ intre cei doi voievozi şi regele Vladislav o alianţă defensivă mai cu samă contra
Ungariei, iar după chibzuinţă şi in contra altor inamici,

pentru a căreia incheiăre definitivă şi documentală Mircea trimise la curtea polonă din Radom pe doi imputerniciţi, iar Petru

10

Decemvrie

curţii sale Dugoi, unde, la

pe mareşalul

1389, se iscăli tratatul de cei trei aliaţi.

Petra-Vodă, legat de Polonia cu jurământul său de
n'avea
“xasalitate, era aliatul natural al suveranului său,

de

nevoie
apare

un

anume

tratat

de alianţă

iscălit, pe acel document,

şi nici nu mai

datat. din. Lublin

în 20

intărese din
Tanuarie 1390, prin care Mircea şi Vladislav
contra poftelor
nou relaţiile lor de amiciţie şi alianţă in

Petru Mude agresiune ale regelui maghiar Sigismund.
in urmăii cinci fii
gat, părăsind priveliştea lumii, lasă

moşteni: homan,
din căsătorie legitimă şi cu drept de-a”l
Ivaşcu,

Acum

Vilcio,

Iuga

şi Alexandru.

de fraţi
Moldova ne presintă priveştea, uricioasă

că se subminează cu
şi veri învrăjbiţi, care nu numai
duşmănesc, ci se şi oştesc pe
răatate unul pe altul şi se
chiar cu ajutor străin şi se
faţă unul improtiva altuia
După moartea lui Petru
răstoarnă din scaunul domneşc.

nu veni

la rând nici unul

din fiii lui, ci se ingrămădi

Da
27 Ja
o Waywoda Moldavie da” Luck
*) Wladislaus Iagello, Petr
Iagelloni Regi
o
isla
Wlad
,
avie
Mold
da
ywo
nuarii 1288. — Petrus-Wa
iva istorică a Ro10 Februarii 1388. — Arch
Polonie dd” Suczaviz
177.
pag.
23,
1865, No.
măniei dd? Bucureşti
%

ftefan I Volevod. Răsboiu
şi impăcare cu
Ungaria.
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la domnie frate-său, -Ste'an
1, care nu se puti ţină in
periodul ântăiu al domniei de
căt trei ani fără iotrerupere. EI intimpinâ incurcături grel
e esterne şi toane coutrarie ale sorții, cari una ii Sgud
uiră rău neatărnarea,
alta "i avizară un punct de
gravitație intr'o direcţie cu
totul opusă celei de pănă acum
. Regele Sigismund intrănd la domnie in Ungaria
(1387) găsi pe soţia sa regina Maria detronată şi în inch
isoare, regatul desfâcăuduse, vaza și influinţa coroanei
dănd repede innapoi. Euersic, cu putere de acţiune şi inim
os, precum. eră de feliul

lui, hotări să ridice din nou şi cu
putere regatul şi tro-

nul, liber mai ăntăiu
pedepsi

in mod

pe regina

exemplar

pe hâinul

Maria

din inchisoare,

ban al Croaţiei, Ioan

Horvat căt şi pe cei mai
de frunte complici ai lui şi
şi
indreptâ armele contra pri
ncipatelor Dunărene romăneșt
i,
cari se ind

ărătniciseră , făcănd
inceputul cu Moldova,
ce
se declarase pe faţă pen
tru Polonia. C*0 oaste
reintinerită şi cu gănd statornic
de cucerire, regele irup
se in priucipat la

anul 1390, unde insă Ste
fan-Vodă se sili din
răsputeri să'i impiedice
intrarea, puind în cumpănă
toată
puterea

sa de luptă, intărind
căile de munte, strimtorile
Şi drumurile săpate, ce
aveau a le trece Ungurii,
cu ţareuri,
mai
mai puind curse şi. lăs

ănd pretutindeni garDizoane de arcași.
Avangarda armatei
de operaţie, compusă din Săcui, o
comanda Stefan de
Ka
nischa,
un ostaş
incercat, cu multă esperi

ență şi

stănă in mare graţie la
monarchul său, care
prin inaintarea sa com
binată părea
a oferi oştirii năvăli
toare destulă sigura
nţă contra oricării surprinderi din
partea inamicului.
Corpul de căpetenie a] trupei îl com
andă Sigismund in
persoană, la care
se alăturase, cu ins
emnaţ ajutor de oast
e, credinciosul pri-
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mat

al Ungariei,

loan

de Kanischa,

carele insă apucă alt

drum pentru a irumpe în ţara inamică. *)
Cănd regele, făr'a presupune deosebitele locuri de curse,
incepe să treacă lanţul Carpaţilor, ce se ridică intre Ungaria şi Moldova, se vede de odată in mijlocul acelor curse, incunjurat şi atacat pe neaşteptate de o nenumărată
mulţime de arcaşi moldoveni; oameni şi cai sufer egal
sub ploaea cea de săgeți şi intreaga oaste regală se vede oprită in loc. Ungurii, la nevoie estremă,, sar de pe
cai jos, se aruncă cu inimă de leu asupra moldovenilor,

„taie pe mulţi dintr'ănşii şi'i silesc să se retragă in cele
mai

ponoară şi prăpăstii, aducănd fugarilor mari

apropiate

pierderi.

Cu spada in mănă

Sigismund îşi face drum. în

ţară şi pătrunde pănă la capitala
Stefan-Vodă, **) atăt de viteaz
codri şi vizunii, pierde curajul la
putănd pune ţemeiu pe puterea sa,

Suceava.
intre stănzi, ponoară,
cămp limpede şi ne mai
se pune pe rugăminţi,

săi cei mai
pentru a imblănzi mănia regelui. Cu boierii
la picioare şi
de frunte vine inaintea regelui, i s'aruncă
vorbeşte rugăndu-se următoarele cuvinte:

„Glorioase Priu-

pe care
„cipe! Graţia Ta regală să ne ingădue iertarea,
mulţămită
cu
ce
bunătatea,
„0 cerem şi să şteargă cu
cu sumeţie inti”un
„vom recunoaşte-o, ceea ce ari greşit.

legii fidelității ce o da„acces de netrebnicie improtiva
a demnităţii de rege se
„torim, căci strălucirea 'radioasă
PI

*) Diploma

i

Sigismundi, Hung. regis

pro Stephano

de

Kanysa

qăe 1397.
i cele
cuvântul Yoiewoda, ţiind numa
2) Romănii scur tează adesa
gă apoi
adao
o
ată
scurt
e
mnar
inse
această
două silabe <Voda> Şi
an-Vodă în |. de Voievodul
propriu: Ast-fel Stef

la, finele numelui.
Stefan.
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„sporeşte mult mai
„căt prin nimicirea
„tor; dar acum plin
„nul nostru. Curgă
„gale,

acea

indurare

„Dam merita-0.*

mult prin cruţarea celor biruiţi, de
aspră a vasalului, odată neascultide căinţă. 'Tu eşti regele şi stăpădar din isvorul mărinimiei 'Tale
repe care,

pentru

greşalele noastre,

După acest curănt Stefan-Vodă şi.
cu

boierii îşi plecară capetele
pănă la pămănt şi aşteptară
cu umilință hotărirea regel
ui.

Sigismund, cuprins de o porn
ire mărinimoasă, le r&spunse. „De şi violarea, innal
tei Noastre demnități regale
„Sar

fi cuvenit să fie ştearsă prin 0 espi
aţiune tot atăt
„de mare, totuşi nu Ne potrivim
a intuneca intru căt-ra
„strălucirea gloriei Noastre prin
tz”o judecată aspră. Desi
„Vă ingăduim

deopotrivă, cruţare şi iertare
şi vă repri„mim in buna Noastră graţie,
dar cu condiţia ca să nu
„Se mai intămple recidivă. In genu
nchi ascultară Stefan
şi ai sti măngăitorul răspuns,
sărutară bucurăndu-se ŞI
mulţumind poala hainei Tegești,
apoi jurară regelui şi regatului statornică fidelitate şi
plată de tribut in tot anul,
făgăduinţe pe cari le şi intă
riră cu jurămăut solemn
ŞI
Prin document insc

ris. Ast-fel se despărţiră amăn
doi în
pace şi Sigismund, intorcăndu-s
e, dete răpaos trupelor sale

un an de zile, spre a
se odihni, *
Dar

ori căt de

simţitor. fusese modul, in care
le Stefan I cunoscuse puterea arme
lor ungareşti, el aveao frică mai tot atăt de
mare şi de Polo

nia, care aspira şi cu
mai multă indărătnicie la
Moldova. In acelaş an, in
care
*) Johannes de Thurocz,
Chronica Hungarorum, in
Schwandtner,
<Scriptores rerum
hungaricarum», Vien
na 1746, 7. 1, pag.
Diploma Sigismundi, Han
218,
garig Regis, Stephano de
Kanysa datum,
dă” 1397,
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fusese invins şi umilit, el dete voie lui Mircea, voievodului Valachiei, ca prin mijlocul solilor imputerniciţi să tra-

teze şi să
legămănt,

incheiă in domneasca

rezidenţă « Sucevei un

cu regele polon

Vladislav Iagello in con-

defensiv

tra regelui Sigismund (15 Noemvrie 1390).
Dar printr?o concesie atăt de slabă nu se prea linişti
gelosia Poloniei, carea de acuma "anainte îi lu anume
de rău

omagiul

Sigismund

prestat regelui

şi de-a căreia,

mai
putere căta să se teamă cu atăt mai mult, cu căt
Podolie,
invecinata
uşoară era năvălirea in Moldova, despre
Poloniei
adecă chiar de la graniţa ţării sale. Supărarea
Vodă
Stefan
lui
şi nemulţămirile din lăuntra în contra
şi
mic
mai
frate
le mai aţiţi mai presus de toţi un
Roman, care şi isbuti
cel mai primejdios rival al Iwi,
resturnarea domniei.
să pue la. cale o răscoală pentru
ajutor de la Turci; inainte
Stefan ceră, dar prea tărziu,
ajutor el. era deja detronaf
de-a pută sosi un asemenea

şi aruncat
viaţă.

dar

in

bun. bucuros

învingătorul

Roman,

domnia

temniţă,

lui

n'a

seu,

fost menită

de-a

fi rămas cu

31 urmă in seaun (1392)

să ţie mai mult timp

său, de căt aceea a predecesorului
dinaştii romăni Baliţa (Balcu)
[n zilele lui Stefan-Yodă
şi purtănd titlul de

şi Dragoş, aşezaţi în Maramureş
căştipatriarchul ecumenic şi
Voievozi, solicitară de la
a se
merită
, ce
gară de la dăusul multe prerogative
stetea
care
Michail,
sf.
menţiona, în favoarea mănăstirii
lor. Spre
patronatul

lor în deosebi

şi erâ

Pe moşiile

Constantinopol
evod merse &usuşi Ja
acest scop Dragoş Voi
multă stăcu
şi
in persoană
i
ulu
rch
ria
pat
use
şii esp
mănăstirea în a
Patriarchul luă deci
ruinţă cererea. să.
ere patriarchie; scutire şi conduc
sa nemijlocită apărar
sub

Mănăstirea
sf. Micbail in
Maramureş,
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cească, 0 sustrase de la juri
sdicţiunea archiepiscopului
respectiv, orăndui pe Pachomie
, egumenul acestei mănăstiri, exarch cu toate drepturi
le şi datoriile, avăn€ a se
subordina numai patriarchatului
şi mai dispuse, pe lăugă
acestea toate, ca conducere
a mănăstirii, administraţia
averii şi dulovnicia suprem
ă pe moşiile, ce se țineau
d

mănăstire. (Selagiu,

Artunti, Ongotza, Imbe

reki, Zizovis
Balwanezi şi Bistra), sfinţ
irea, de biserici şi hirotonirea
de preoţi, precum şi exerciţiul
tuturor drepturilor archipăstoreşti să se cuzină,
înlăuntrul acestei regiuni,
exarchului şi egu

menului

Pachomie. După moartea acestui
din
urmă cei doi fraţi Baliza, şi
Dragoş impreună cu soborul
mănăstirii vor avă
voie

egumen

nou,

datoriile unui

carele

să proceadă la alegerea unui
asemenea va intra in
drepturile şi

exarch şi va purta tiilu

l unui asemenea.
Documentul formal,
provăzui cu subscrierea;
şi pecetea
Datriarchului de Cons
tantinopole Antonios
şi
prin care
se intăreau

Roman-Yoaă.

privilegiile mai sus arăt
ate, au fost dat
in August 1391 la
măna celor doi Voievozi,
pomeniţi
mai sus, *)

Roman, fratele mai mic al lui

Stefan 1, căştigâ scaunul
domnesc al Moldovei
Prin răscoală, dar nu
se pută ţină
ve. el de căt trei ani (13
92—1395), Insurat cu fiica
de
principe, Anas

tasia, el avă şase fii,
dintre cari doi,
anume Alexandru şi
Bogdan, Jjucară mai tărz
iu un rol
insemnat. In șesul frum
os şi roditor, curmat
de riurile
Siretiul, Bistriţa şi Moldova
şi
anu
me
acol
o
unde
Moldova. se varsă in Sire
tiu, Roman zidi pe-o
culme pitorescă un non oraş de
*) Codex Manuscriptus
nensis No. 48, fo],
606.

rezidenţă cun castel intă
rit şi

historicus Sr&cus bib
liotheca Yindobo|
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cu zidurile de 'mprejmuire ajuigănd în apa Moldovei,
oraş căruia'i puse chiar numele său şi unde'şi aşeză
scaunul domuesc. Plin de immănărire de sine, el se
iscălea pe documentele, datate din capitala Roman „mare
autocrat, stăpănitor şi regent al Moldovei de la munte
păn” la mare“ şi resplăti pe oștenii săi cu daruri foarte

insemnate

de moşii. *)

prestă,

1393

In anul

impreună

şi
cu boierii săi de frunte, omagiu formal de vasalitate
jură credinţă regelui Vladislav Iagello, reginei Hedviga

şi regatului Poloniei, despre care act a şi eliberat document in toată regula. **)

mult
Prin intămplările din invecinata Polonie, dar mai
lăsâ
se
Roman-Vodă
proprie,
incă prin împrudenţa sa

Căpetenia
atras in volbura mişcărilor răsboinice de acolo.
neam rutean, 'Theodor
vorbind, era vasal unguresc,
unui

Munkacs,

intorsese

spatele

Koriatowicz, care, propriu
avănd drept feud cetatea

feudului

şi suveranului

său

căreia domnie 0 şi
şi incepus e a roi spre Podolia, aâ
care-o incheiă cu regele
lu in temeiul unei învoieli, pe
să fie primit sub ocroVladislav Iagello in aşa fel, incăt

tire polonă

şi să aibă această

suveranitatea

Poloniei.

Cu

toate

provinţie drept feud sub
acestea

insă Iagello dete

Mare-Duce Witold
castelul şi ţinutul Kamenieţ puternicului
pirbătească, şi atunci se aprinse
ca feud ereditar în linie
cu feudul, pentru frumoasa
lupta intre cei doi investiţi
Koriatowicz puse "n
țară ce li deduse în stăpănire, şi
Podolia, impreună
din
lui
cumpănă toată puterea oștirii
Pa

Martie
an 30 ) Martie
lui: Roman- Vodă da Rom
5.
=) Chrisovul de danie a
186
şti
ure
Buc
istorică, a Romăniei>
1392. Tipărit in «Archiva
7. 1, pag. 18.
e. ? om. Î, pag. 599.
lomaticus Regni Poloni
**) Dogiel, Codex dip
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cu trupa auxiliară, ce i-o
pusese la dispoziţie RomanVodă pentru a'şi menţină
Podolia şi pentru a, se'mprotiri
năvălirii viteazului Witold,
Oastea intrunită podolicămoldovenească suferi insă o
grea infrăngere lângă Braţlav
şi atăt de repe

de

căză

Podolia in puterea

biruitorului
Witold, incăt lui Theodor
Koriatowicz nui mai rămase
alta, de căt să caute refu
giu indărătul zidurilor bineintăritei şi

aprovizionatei cetăţi Kameniet
z, Dar şi acest
Oraş, cercetat rău printr'o
ceartă, ce se aprinsese intre
partea de garnizoană moldov
enească şi'ntre cea podolică,
deschise curănd

după aceea. porţile sale
invingătorului,
care luâ prins pe invinsul
Theodor Koriatowicz şi trimise la Wilna,.
o
Căderea căpitanului rutean
nu remase fără urmări
pentru aliațul său din Mold
ova, care cutezase a se
lupta
pe față contra

lui Witola cel puternic

, acest vasal favorit
a lui Iagello: Roman-vodă
căză din scaunul domnesc la
a. 1395, urmănău”i în domnie
predecesorul său, Stefan [. *)
Stefan pentru
Dar abia ridicaseră boierii
a doua oară,
din Moldova dozn pe Stefan 1,
cotiră,

fiul lui Laţco şi fratele
cum -ar iulătura

lui Roman,

neincrederea,

cănd şi- so-

care există improtiva lui la curtea polonă
âncă de pe vremea ăntăiei
lui
domnii, dar mai

cu

samă

acuma,

cănd Moldova, dănd
ajutor lui Koriatowicz,
putea s'aştepte să se: desc
arce asuPră'i mănia lui Witola.
Deci trimiseră solie Ja
regele polou, Vladislav Iagello,
şi”i făgăduiră, că in
caz de-a se
aproba, ca Stefan-Yodă

duce in persoană
*) Ensel,

să ia asupră'şi domnia,
se va
atăt el, căţ şi boierii
lui de sfat la

Geschichte von Galizien,

Halle 1796 pag.
— Engel, (ieschichte der
Moldau ună Yalachei, Halle 617 şi 618,
pag. 112,
1804. Vol. Il

|
|
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regele să jure credinţă; daca o samă dintre boieri n'ar
vor
pută să se ducă la curtea polonă în persoană, atunci
lor redepune jurământul de fidelitate in măna delegați
litigiu şi
geşti poloni, trimişi pentru aceasta; oraşele in

mai ceținuturile Sniatyn, Kolomyia şi Pocuția, ei nu le

Stefan-Vodă
rură îndărăt, ci socotiră numai, că după ce
dispus
sigur
de
arăta
va
se
va sosi la curtea regească,
cetăți,
două
altor
privirea
la dorinţa şi voia regelui in
ea din partea PoKieszyn şi Chmiolow, pretinse asemen

acelaş an (1395)
Ionilor. Propunerea fi primită şi incă in
regatului jurăal
Vladislav Iagello primi in numele său şi
Stefan-Vodă, carele
măntul de omagiu şi fidelitate al lui
şi înscris; cei mai
venind in persoană îl depuse şi oral
apoi mai tărziu in
mulţi din boierii săi de sfat, jurară
niciţi ai regelui. *)
ţara lor, inaintea delegaților imputer
se intămplă intr”o epocă
Domnia a doua a lui Stetan-Voaă
cele politice şi în cele biseri-

mişcată de-o potrivă şi in
ceşti, într'o epocă primejdioasă.
şi puterea

răpit

precovărşitoare

Prin sila împrejurărilor

şi el
a mişcării generale, fusese

şi mănat in anul 1396

să ia parte la nenorocita

la infrăncontra Turcilor, deci şi
cruciată a lui Sigismund
Nicopole.
gă
lin
nă
şti
0as te cre
gerea suferită de marea
avurără înÎI Molchu lui ecumenic

Vaza şi influenţa patriar
că mitropolitul legiuit Şi răndova o stare grea, pentru
şi câtă să se

afară
duit de sinod fusese impins din ţară
star fi furişat unirelea
altmint
de
grabuic, căci
dee ajutor

cu isteţie

deschisă

de nişte usurpatori

ungurești şi polone.
ul preponderanței
din
ierarchici, cu. ajutor
neavănă nici unul
if şi Meletie,
Bpiscopii mincinoşi, Ios

unea

pe

portiţa,

Pa
*) Dogiel, Codex

a,
dipl. Regis Poloni

.
Tom. 1, pag. 599

Turburări confesrionale în
Moldova.
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ei rănduire nici imputernicire,

in bătaia de joc a tutu-

tor legilor bisericeşti şi trad
iţiilor canonice, îşi arogară
in mod arbitrar puterea
bisericească din această ţară,
alungară pe mitropolitul legi
uit din dieceza sa, prin fel
de fel de apucături ştiură
să se furişeze şi să căştige'

aprobarea şi supunerea, clerului
şi poporului şi in colo
zici nu'i durea câpul nici de
patriareh , nici de sinodul
lui, ba nu vrură să se retragă
din deninitaţea şi pute-

Tea

usurpată

nici atunci,

cănd

mitropolitul

destitui şi aruncâ asupra lor
anathema,

Stefan-Vodă,
pul Petra,

noască

c%o
la

pe acei

scrisoare
patriarch

episcopi

in drept îi

Inzădar s'adresâ

proprie, irimisă prin protopocu rugămintea ca să recu-

neindreptăţiţi.

La

o asem

enta
cerere — zicea răspunsul
— nu se poate dă de loc
invoire, fiind anticanonică, in
contra bisericei şi nedreaptă;

pentru notoria lor violare a biser
icii şi netăgăduita scandelă sufletească, episcopii aciea
nu merită iertare nici de
la Dumnezeu nici de la oani
eni, ci din contra să fie puşi

intrun

rănd cu furii, hoţii

căsătorii ; alungarea

de codru şi spărgătorii de

episcopilor fără drept şi
recunoaşte-

rea. locoţiitorului, orănduit de
patriarch,

sunt o condiţie
-Deapărată pentru restabilirea
unei stări de lucruri cu orănduială întru ale bisericei.
In spiritul acestui edict patriarchul
nu numai

că pusese

sub ana

thema cea mare pe
cei doi episcopi ingrămădiţi,
ci pusese și țara sub interdict, iar pe Vodă, preoţi
me şi popor sub anathema
cea
mică, iar ridicarea acestei
pedepse bisericeşti a declarat
că atărnă de la primirea,
exarchului răuduit de patr
iarchat in persoana protop
opului Petru. Episcopii
Iosif şi
Meletie fară chemaţi
să vie inaintea, sinodulu
i spre aşi
cere in persoană iertare
de la el, căci numai în
acest
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mod o mai pot căpăta. Cu toate că Petru nu prea voia,
de la inceput, dar în urmă tot a primit acea demnitate,
administră

ca exarch

biserica

din Moldova,

exercită toate

drepturile unui archipăstoriu cu escepţia numai a chiropue
touiei diaconilor şi preoţilor, lucru la care trebuia să
e.
vecinătat
pe cel mai apropiat episcop sau mitropolit din
se
nu
ce
Yodă, clerul şi poporul se supuseră la ceea
primiră

putea

evită,

tarea,

căpătară

pe intorsul

protopop

Petre

cu toată

cinstea şi asculsupunerea, ca pe un exarch, îi dedură toată
in acest

chip atăt iertarea căt şi restabi-

normale, care
lirea iucurăndă a administraţiei bisericeşti
forma unui
sub.
căt
de
în de alt-fel nu se putea ajunge
scaun metropolitan naţional. *)
1399) Stefan |
După o domnie de patru ani (1395—
la cărîşi incheiâ, cariera şi abia

acuma

putură

nu s'a

putut;

intămpla

ajunge

din sfăşierile dinlăuntru
mă fiii lui Petru Muşat. Atăt
politice din ţară precun
căt şi din starea negata a clădirii
învecinate se poate deşi din atărnarea de ţări străine
ilor direcţi asupra
duce lesne, cum-că- biruinţa coboritor
fără turburări

vudelor

colaterale

inlăuntru, fără intrigi de dinafară.
luga
Roman, [vaşco, Vilcio,
Cei cinci fiii ailui Petru:
nedar
,
egal d e moştenire

şi Alexandru, avănd toţi drept
putând urma la ea de căt după

Iuga-Voă.

* stei | lor, inrăndui dut vră

ei in de ei pentu scaucepură a se lupta pe intrecute
în drept
mai mare dintre ei şi cel mal

nul domnesc. Cel

cu doi. dintre
de-a peţi domiia, anume Roman» 5 invoi

2

din i
respectire, datate toate
Băictele patriarehiceşti
în biblioteca i ip
află
50
ia>

« Povofhag
şi numind Moldova
No. 48,
tus historicus gracus
manuserip
Codex
în
Viena ,

p. 98 şi 99.

Î0-

“>
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fraţii mai mici, Ivaşco şi Vilcio, cu
tocmea]ă pacinică, dar
in protiva lui se ridică un frate cu
mult mai mic, luga,
care ştiuse a'şi căştiga cu dibăcie
şi bun succes coope-

rarea

lui Swidrigello

„ Ce petrecea

in Podolia şi eră

frate cu regele Vladislav Iagello. Swidr
igello ademeni pe Roman cu făgăduieli la el in Podol
ia ş'acolo "1 ţină inti'adins la inchisoare strictă, din care
nu pută scăpa de că
prin. mijlocirea celor doi fraţi
ai lui pomeniţi mai sus şi
favorabili, care ?] rugară pe
rege să intervie. Ivaşco şi
Vilcio se făcură adecă Ja anul
1400 chezaşi la rege pentru fidelitatea fratelui lor, Roma
n. Acesta, scăpănd din

inchisoare,

prestâ

cu

esc,

ce i se cuvine după părin

cei

mai de frunte boieri ai săi
juTămeut formal de vasalitate
atăt regelui Vladislav Iagello, căt şi ducelui Witold,
in caz daca va ajunge la
Scaunul. domn

tele său ; promise apoi amăndoror, adecă
regelui şi ducelui staruitoarea fidelitate de Vasal, supunere
şi ascultare, dărui reSelui şi regatului moşia
Sepina (terram Sepinenseza,
pro-

babil că moşia Şipeniţa

din valea Prutului) cu hotarăle
ei vechi şi iertâ regelui cu
totului tot datoria de banii,
pe care acest
a *i imprumut

ase e la tatăl său Petru
in anul
1388. *) Dar cooperarea şi
ajutorul la răsboiu, la cari
era îndatorit in calitatea

sa de vasal, se obligâ s*o dea
in
contra ori cărui inamic
al Poloniei, esceptănd insă
pe
Prussieni şi pe Litvani,
ale cărora țări fiind prea
depăr-

tate şi greu de ajuns, Moldoven
ii să nu fie ţinuţi a se
lapta in contra lor.
**)

Cu

ajutor polon,

Roman

isbuti

*) Dogiel, Codex diplom
aticus Regis Polonia,
Tom. I, pag. 600.
**) Cromeri, De origine
et
Liber XV, pag. 255. In priv rebus gestis Polonorum. Basilea 1568,
irea timpului cănd s'a depu
Dosie] şi Cromer
s omagiul
diferă.
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efinitiv nu ajunse şi fie că

lovel,

ii

firească,

de moarte

marini

i

ia

i

ă

într”

tie

e

pol
ie dn ct cu
îi (40014 2

fie că se va fi invoit cu îrate-

puţină vreme el dis-

cu după

i pe care şi luga nu se pută
mai mult, domnind şi el abia doi

ri schimYI In zilele lui luga se văd petrecăndu-se oare-ca
ic din
-catol
romano
ări în privire bisericească. Episcopul
Siretiu,

Dominicanul

Bonifaţiu al
episcopia de
in mijlocul
de Siretiu*

se rugă

Sartorius,

durabil

ierarchii pământene

e infiinţarea

al lui luga-Vodă

fusese avizată păr

acuma Ja provinţii bisericeşti străine
îngrijită

în

mod vitreg.

unei

de şi nu cu totului tot

și proprii,

a
neatărnate, din lipsa căreia Moldov
era

de Papa

ta
IX şi primi invoirea acestuia de-a strămu
mâi
era
la Siretiu la Bacău, fiind-că acest oraş
„episcop
ţerii. De atunci se stinse numirea de
“ *)
şi începi aceea de „episcop de Bacău.

Un merit

|

Joan

In

anul

din partea cărorâ
1399

el trimise

din Albania, ceră
solie la patriarchul Ochridei
pine-cuvăntare, apoi
densul ăntăiu archipăstoreasca
mitropolii proprii
invoirea pentru instituirea unei
ist ca cel de
Theoct
ales
fă
Moldova, după care

de la
căpătâ
pentru
*ntăiu

şi patriarchul în
mitropolit propriu al ţării, sfinţindu-l
şi cărţi bisericarte
această calitate. Preoţi ştiutori de
din urmă

cești primi Moldova din Ochrida,

de şi aceste

slăveană. Instituirea unei
- erau compuse numai in limba
de precarie şi
putea trece ae căt
mitropolii proprie nu

ic şi o hotărire
slabă, pe cătă vreme patriarchul ecumenDac
iens. Wi
*) Sulzer, Geschichte des transalpinisc

Vol. VII, pag.

546

& 60_.

hen

en 1782,

formală
pentru

a

sinodului

nuw'şi

rostise

aceasta.

aprobarea

canonică

-

Dar şi de altmintrelea luga-Vodă gânde
a, Ja inflorirea
țării. La locuri potrivite el descă
lecă sate şi oraşe, le
dedea hotare suficiente, dăruia pe boieri
i, ce se distin-

geau şi. pe oștenii viteji cu moşii şi puse
in fine temeli

e
la ?nfiinţarea unei călărimi regulate,
de care avea nevoie

pentru apărarea
ceartă

şi scurt

ţării sale.

resboiu

cu

Cu toate acestea intră in

Mircea,

Valachiei, în a cărui prinsoare

viteazul Voievod al

îşi incheiâ scurta sa

domnie. Fratele său mai mic, Alexandru, îi urmă în
scaun.
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te.
de numirile cuprinse in această car
———

11,006

22

A.
Abdera, oraş, 50.
şi legat papal, 6, 7.
Accontius, magistru, capelan
133.
Achrida, oraş, 97, 126, 131,
Adrian II, Papă, 62.
90, 9%,
30, 55, 71—75, 80, 82—
29,
22,
Oraş,
ol,
anop
Adri
284—287,
,150, 197, 271, 279,
145
135,
132,
105,
104,
97,
291,
Aegidius,

294.
capelan,

3-

90, 145—147.
Aenos, oraş maritim,
na,
egumen mănăstirii Tisma
Agathon, ieromonach,
23, 9,1 6, 203.
Agathopolis, Oraş, 22,
Agram,

episcopul

Aidin, 281.

Akropolyta,

de ccmceeeeeeeecee „4

George, Mare- Logofăt,

150,

155.

188.

rtarbanului Noga,
Alakka, soţia Pa
.
, 201—203, 219
Alani, ginte, 199
92.
n,
lui Asa
Alexanăru; fiul
Muşat, 323,
lui Petru Yv.
fiul
Alexandru,
, 328.

Alexandru,

301.

fiul lui Roman-Vodă

333—836.

340
Alexandru,

Alexandru

rege

bulgar,

Romănul,

” Alexandru Voaă
Cel
Alexandru Basaraba,
Alexie, vezi Ivanco.

Alexie,

IV,

Alexie

V Ducas,

Paşa,

Allage,

Bun, 308.
v. Basaraba.

ginerele impăratului Alexie
Angelos,

Alexie

Ali

207,

căpitan de arcaşi, 320,

67,

mare

(Murzufus),

Vizir,

51, :

66, 67.

282,

localitate la marginea

Almiro, in Tessalia,
67.
Amasia, 279.
Amlaş, ducat 300.
Amogabani, ginte,
200--203.
Amphipolis, provinci
e, 34,

Traciei,

180.

Anastasia, soţia lui
Roman-Vodă, 328.
Anca, fiica lui Alexan
âru Bassarab şi a
Clarei catolice, 253.
„ Anchialos, oraş,
25—28, 90, 145,
151
,
196, 203.
Andreiu II Ierusa
limiteanuJ, rege
al “Ungariei, 2—8,
215—217.
68,
Andreiu (Wasito),
minorit din Cracovia,
episcop latin al Siretiului, 312—313,
Andronie împărat,
vezi Paleologul.

Angelos Alexie, frate cu
impăratul Isaac Angelos,
mai ţărziu im-

Angelos

Constantin, văr cu im
păratul Isaac Angelo
s, 28, 29.

Angelos, (Comnen)
Ioan, fiu] lui Theodor
Angelos-Comnen 124—
" Angelos, Isaac
134.
II, Impăraţ grecesc,
3—19, 39—84, 55
Angelos Mihail
—5
6, 177,
, domn in
Angelos,

Senacherim,

mare

Anatolia, 146.
paharnic, 199,

341

(Comnen) Theodor, 121—126.
batalia de la ........c..-. „, 278, 294.

- Angelos
Amgora,
Anjou,

de

Carol

al Siciliei,

........ccao.-. , rege

153,

159.

157,

Anna Comnena, soţia lui Bela III, 2.
Uroş, 9, 158.
Anna, fiica lui Bela IY, soţia principelui sărb
soţia lui Otto cel LeAnna, fiica lui Carol IV, impărat german,

|

peş, marchion de Brandenburg, 317.

Anna,

fiica lui Ioan Asan şi a Irinei Comnene,

Anna,

soţia sebastocratorului

Anna,
log,

fiica regelui maghiar

Isaac,

40.

Stefan V,

124.
'

soţia lui Andronic Paleo-

150.

9,

121.
Anna, flica lui Theodor Comnen,
ulos.
Antim, 256, vezi şi Daniil Kristop

ia, 165.
Anthimie, patriarch de Antioch
326.
Halicz,
de
Antonie, mitropolit

98,
Antonio, patriarch ecumenic, 297—2
protovestiar,

Aprenus,

Apros,

177.

oraş şi tărie, 80,
Petru

Aragonia,

de

311, 828.

198,

201.

...ueecace. „ 160.

Arcadiopol, oraş, 71; 81.
Argeş, 227, 275, 304,
Arieş, cetate, 31l.
Armeni,

219.

Arseniani,

sectă religioasă,

163.

163.
Arsenie, patriareh, 143— 144

328.
Artunti, sad in Maramurăş,
272.
NI
Asabi, vaste turcească,
9 2,
lui j Asan pătrănă ul,
l
fiu
u,
dr
an
r,
ex
lo
Al
ni
Asan,
lgaro-romă
tru, rege al Bu
Pe
lui
e
tel
fra
Asan,
următoare.

|
cele
Și
9
pg.

342

Asan, Calliman,

fiul lui loan Asan

şi a soţiei maghiare Maria,

123—124, 128.
Asan, loan rege, fiul bătrănului Asan,
Asan Ioan, vezi Mytzes Ioan.
Asan, loauniţiu, v. Loanniţiu.

92—128,

148.

|

Asan, Mihail rege, fiul lui Ioan Asan şi
al Irinei Comnene, 124,
131—
139.

Asan Petru, v. Petru,
Aspietes, Alexios, general

Athanasie,

ieromonach,

grec,

32,

79,

80,

87.

archiepiscop al Kesariei, 317.

Athanasie, patriarch de
Alexandria, 163.
Athlamoş, conducător
de Tatari, 305.
Athyra, orăşel, 81, 85.
Auginas, Nicolae de .......
..... „ 245.
Aurelian, imptrat roman
, 13, 225.

Austria,

archiducat,

6.

Austria, Leopold, duce qe

Avari,

popor,

, 209.

12,

Avignon, 249,
Axios, (Wardari), riu,
42, 135.
Azatin, sultan turcesc
din Iconium,

145-—148,

B.
Bacău, episcopie latină
, 335.
Baiazia I Ilderim,
(Fulgerul),

Baktunion, Oraş,
49,
Balaban, educator
al prinţului

Bale,

dinast in Maramurăş,

259,
turcesc

309—311,

Bale, comite a] Săc
uilor, Fişpan
Baldovin, logofăt
al lui Mircea

262-—293,
Urchan,

288.

327--328.

in Satmariu,
1, 302,

310—311,

343

4,
(de Flandra), impărat latin in Constantinopole 67—7

polar 2

Baliza,

vevi

110,

107,

103,

tinopole, 101,
Balc.

sat in Maramărtş,

Balwanezi,

impărat

fiu a lui Petre,

al 3-lea

II,

Balduin

114—115,

latin

in Constan-

119,

153.

328.

Barbat, voievod romăn, 227.
234,
Basaraba Alexanâru VV.

245,

251—253.

Mihaiu VV., 232—9234, 243.
253,
Vladislav YYV., 235—236,

Basaraba,
Basaraba,

240,

voievodat,

Basarabia,

275.

ghicitor, 31.

Basilakios,

89, 180.
împărat bizantin, 13, 19,
Basiliu II Bulgaroktonus,
Batrochokastro, 49.
de Constantimai tărziu patriarch
ax,
ophyl
Chart
loan,
s,
Bekku

nopole, 155—165.
Bela II, rege al Ungariei,
Bela

III,

,

»

,

,
»
Bela IV, »
121, 216--222.
129.
Bolebudium, ţinut,
Belesbulne,

Scaun

0râş

episcopa

întărit,

2
„8,

28,

15

1, 5, 6

8

31.

108, 111—115%

1, 64.

135.

205.
episcopia pulgară,
,
ca)
Grz
ba(Al
Belgrad,
Belnus, oraş, 129207, 240.
Papă, 1l» 164,
Benedict al XII
Bârlad, 306.
79, 133.
cetate, 25, 29,
Berrho5 (Veri2),

Belesos,

Bethlenfalva,

Bistra,
" Bistriţa,

vezi 'Thurzo.

Sat în Maramurăş,
viu,

828.

328.

119—

344

Blacherna, palat şi temniţ
ă, 194, 207.
Blasiu, episcop de Brandi
zuber, 62, 65.
Blo
is,

Ludovi

c, Conte de ............ ;
72—75,
Boezko, moşie in Maramu
răş, 310.
Bogdan Dragoş, v. Dra
goş- Vodă.
Bogdan, fiul lui LaţcoVodă, 319, 320.
Bog
dan,

Bogdan

fiul lui Roman-Vodă,

Musat,

Bogdaneştii,

Boleron,

328,

vezi B. fiul lui Laţco,

302.

ţinut, 97.

Bonifaciu VIII Papă
, 10, 164, 241.
Bonifaciu Ix Papă
, 298.
Bonifaciu de Monfer
rat, 7. Monferrat.
Boreas, 90.

Borilă, nepot de soră
a regelui Ioanniţiu, 92—
93,
Boris, Hanul Bulgarilor,
13, 60, 62, (7. Mihail,
Antăiul rege al
Bulgarilor).
Boris, principe Cuman,
215, 218.

Bosnia,

4,

7,

12.

Bossilas, fratele bulgarul
ui Smiltzus, căpitan
grec, 197, 199.
Boucicault, mareşal,
263.

Bourenii, 308,
Bran, (Târzburg),
237.
Brandizuber, epis
copie, 62.
Brandusium, epis
copie bulgară,
Braşov, 237, 239,
265,

Braţlav,

330,

Breslau, episcopie
312, curte
Brezenes, vezi
Ewrenos,

Brienne,

205,

impărătească,

318,

loan de ............. » exrege de Ierusalim,
impărat latin
99, 101,

la Constantinopole,

103.

345
Brundusium,

scaun

Brussa, 66, 161,

de archiereu,

282,

279,

60.

287, 293.

Bucheregtii, moşie, 302.
Bucureşti, 227.
Bulgari, 12.
Bulgaxia, 12.
Bulgarophygos,
Burgas, 22.
Byzia, 291.

137.

ţinut,

C.
Calliman,

vărul lui Mihail

Calocia, (Kalocsa, Calocsa)

139, 140.
principel ui Bulgariei,
.
246
,
archiepiscopie, 3, 7, 112

Asan,

308.

Cămpul lui Dragoş;
Cimpulung, 227.

Cămpul-Mierlei, v. Coss0Y0.
op al Granului,
de mcncerneeeee ; archiepisc
loan
),
cha
nis
(Ka
ha,
isc
Can
, 274, 291, 325.
primat al Ungariei, 268, 273 Mare-Torernie A. 24
cc... ,
. tului Ă
Canischa, Nicolae de
Secu» & impera
de
co comandant
„...
--::
..-...de
fan
Ste
i ha,
Canise
Joannes, Guua

Cantacuzen,

(Kantakuzenus), Caesar

Isaac Angelos, 20, 21.
Caraş, castel, 221.
„ 209.
Duce de cmmeocceee
Carintia, Enric,
|
.
t german. 317
Carol IV, impăra

rege îl Ungariei,
Carol Robert 1,
249, 243.
Catalani, 198,

Cazimir

199.

II, rege polon, 311.

Cazimir III, »

2

318.

Il» 208,

233

209,

232,

,

346
Chariupolis, 89.
Chazari, popor, 203,

Chelm,

219.

episcopie, 316.

Chmioloyr, cetate, 331.
Chotobos, cetate, 129
.
Chrysos, căpitan de ban
de, 40—43, 57—59.
Cilli, Herman conte. de
............ » 272, 273,

Clara,

soţia catolică a lui Alexandru
-Bassarab,

255.

. Claudiupolis,

235, 252, 25,

89.

Clement al Y, Papă,
164,
Clement al VI, Papă,
244,
Clocoteniţa, localitat
e, 97.

246,

Coloman, Tege, ducele Sla
voniei, 4, 119.

Comnangelos, . The
odor
Comnen, v. şi Angelo
s.

Comnen.

Comnen Alexie, nepot
lui Andronic Comnen,
Comnen, (Komnenos)
Andronic, 31, 34,
Co

66.

mnen Constantin, fratele Ini Mih
ail Comnen Angelos, despot
in Epir, 94, 123,
-

Comnen Dimitrie, despot,
fiul lui Theodor Comnen, 121,
129, 130.
Comnen Ioan,
A
»

Comnen

Isaac,

,

,

26.

121, 122.

Comnen Manoil, fratele lui
Mih
Epir, ginerile lui Ioan Asan, ail Comnen Angelos, despot in
94,

96, 99, 103, 122, 123, 194,
Comnen Mihail, numit
şi Angelos, despot in Epir
, 66, 92, 94,
139, 149.
Comnen

Theodor,

Epir 93—98,

Constanţia,
Constanţia,

fraţele lui Mihail

121—128,

fiica lui Bela
oraş, 56.

IV,

9.

Comnen

Angelos,

despot in

347
Constantinopole,

282,

66,

10,

102;

76,

luarea

de la Latini

149,

289.

Cordocuba,

vezi Lachanas.

Gossovo, (Cămpul-Mierlei), 209, 210, 259.
Cotmeana,

Coacy,

mănăstire.

302.

Ingelram de .....eenr.k-. „cap

Cozia, mănăstire, 302, 303.
-: au
Courtenay, Robert de ......
312.
Cracovia, episcopie,

“ Oraiova, banat,

208.

Crîm, peninsulă,
Criș, riu, 223,

305,

de partidă, 269.
împărat

latin,

93,

94.

101.

306.

germani) 226.
$. Mari (ordin de cavaleri
Oruciferi de Hospitali
310.
Guhnea-Mare, moşie in Maramurăş,
305.

213, 226,
Cumanii, popor, 8, 22, 52 105
-

Cumania, 12, 213.
Curtea-de-Argeş, 233,

D.
Dacia

ripensis,

13,

14,

225.

Dakibyza, 0râş, 107.
polon;
de cceeooreeee „ sol
Dalowiez, Gervasius
258.
Dan I, 227, 234,
239, 300.
,
238
,
Dan II, 227
Mircea, 201.
Dan, nepotul lui
72, 13.
Dandolo, Doze,

Daonion,

0râ$; 81.

Deabolis,

0râş,

97.

261.

348
Demetriades, 123,
Demotica, v. Didymotichos
.

Derslaus,
Diabana,

dominican,

oraş,

313.

177,

Didymotichos, (Demotica),
71, 80—90, 97, 135—137,
20,
Dimitrie, Sf, Marele-Mucenic;
biserică cu acest hram in Em
17;
in Thessalonie, 91.
Dimitrie, archiepiscop al
Bulgariei, 96.
Dio
nisie,

Voievod

al Ardealului,

Djuneid guvernator la Nicopoli 235,
, fost Domn a] Smirnei, 295,
296.
Dnipru, riu, 218.

„Dobka Ladislaus, rudă
cu Vladislav Bassarab, 236,
237.
Dobrodicium, y, Dob
rogea.
Dobrogea,

13,

258,

Dominic, archiereu de Bru
ndusiuna, internunţiu papal
60, 62.
Dominicani, (predicanţi)
ordin călugăresc, 11, 219,
220, 242.
Don, riu, 305.
Ă

"Dragfi, familie nobilă
din Ungaria, 300.
Dragomir, castelan al
cetăţei Dămboviţei,
Dragomir, fiul luj SasYY., „310, 311,
Dragoş

:

,
236.

, fiul lui Bogdan (Bogdan-D
ragoş), 307-—310.
dina

Dragoş,

st romăn in Maramurtş,
327, 328.
Dragul, frate cu Sas-VV.,
comite a] Săcailor, 310,
Dragota, căpitan bulgar
31].
preste.

cetatea Melenik, 127, 134,
Prista-Kală, v. Sili
135.
stria.
Ducas, (Dukas) Alexios
, Philantropenos, general grec
135.
Ducas, Ioannes seba
stocrator, 26,
Ducas, Ioannes [II
„............ » Vatatzes,
impărat in Nicea, 10,
—109, 116—132,
94
149.

Dugoi, Mareşalul curţii
lui Petru VY. Muşat, 260
, 323.

349

e

E.
Elbanon, regiune, 98.

ăratului din Niceea Theodoros
Bona, Îica „i Joon Asan, soţia imp
, 131.
100, 103, 104, 107, 116
ni „
Elena.
2.
II,
a
Bel
, princessa sărbă, soţia lui

Elena, regină a Serbiei, 206.
Cel mare, 249, 311, 318.
Di isabetee muma lui Ludovic 1
1 Cel mare, 320, 321.
eta, soţia lui Ludovic
i
.
Y, 9.
lisabeta, soţia lui Stefan
Elisabeta, fiica lui Stefan V, 9.
Ellada,

58.

Eltimeres,

lui Bela

nora

Elisabeta,

222.

— despot
ginerele lui Smiltzus
191, 195—198, 202.
nPantaleon, soţia lui Sfe
adoptivă a negustorului

tislav, 189.
Enrie (de Flandra),

Balduin I, 16,

Ephaim,

Cumană,

lui “Terteres,

fratele

de Krunos,
Encone, fiica

princessă

IV,

nopole,
latin în C onstanti

împărat

70; 86,

fratele lui

90—93.

131.

Epir, împărăție, 94.
.
Escamus (0ssma), Fiu, 270
Etiopieni,

219.

de trupe; 78.
anciti, 267
etabil al Fr
nn
co
k-.:
..bc
....
te
41, 67.
d'Eu, con
e II Angelos;
xi
Ale
lui
ia
soţ
,
Eufrosina
il Paleolog,
4 a lui Miha
tim
egi
nel
ă
fiic
Hufrosina,

Btzyismenos,

COM andant

i
soţia Hanulu

2 179- de Mittari, Noga, 15
eolog, soacra regelui bulgar
pal
ail
Mih
ui
tul
ăra
imp
a
sor

Eulogia,

Const. Michus,

151,

164—1656.

-

350
Burip, 123.
Ewrenos-beg,

dela lenigăwardar,
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F.
Făgăraş, Ducat, 237, 258,
265, 300.
Fatima, fiica lui Baiazid I,
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Fermo, episcopie, 7.
Files, Alexius, 151.
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Pilipopole, oraş, 24—30, 46- lui Carol dW'Anjou, 150,
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episcopie greco-orientală, 52,
Halici (Halicz), oraş şi ţinut;
316, 822, 323.
Halizoni, ginte,
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Hebrus (Marița)
Hedwiga, fiica
Poloniei, 260,
Helta,
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126, 129, 131, 132, 135.
riu, 83, 97, 101, 105,
ină a
Ludovic Cel Mare, reg
şi moştenitoarea lui
, 329.
274, 275, 321, 322
Ardeal,

304.

boier romăn,

260.

a
r romăn, 261.
lui
inu
ord
Berizki, Roman, boie
al
Prior
deric de .-.o----- mare
Hohenzollern, Fri
man, 269.
Holm, vezi Chelm.
321, 824.
ban al Croaţiei,
..
cc.
n,
loa
Horvat,
Huni,

12.

311.
Huszt, cetate,
ie, 202.
tăr
Byampolis,

ger-

352

|
Iacint,
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mitropolit; al Vidinului, 251,

252, 255, 256.

Tacobiţi, 219.
"Yagello, v. Yladislav.
Ialomiţa, riu, 236.
Iambol,

Iancu,

“Iasko,
Iberii,
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v. Ivanco.
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mitropolit; al Valachiei,
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219.

Iehtiman,. oraş, 292.

Ienigăwardar, 291.
Ieremia, mitropoliţ in
Moldova,
Ikra, riu, 292.

Ileana,

fiica lui Vlad Bassarab,

Imbereki, sat in Maramurăş,
Imeri, cătun, 198.
Imoiow, 290,
Ingighis, localitate,
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Innocentiu III, Papă, 10,
59——64,

Innocentiu
Innocentiu
Inzi,

IV, Papă, 219, 220,
VI, Papă, 246,:247.
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Ioachim,
Sf. Ioan,

patriarch bulgar, 189,
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biserică episcopală latină
în Siretiu,
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Iocan, fiul impăratului
Isaac Angelos şi a Margaretei,
Iocan, prinţ byzantin,
17,
Ioan, sebastocratorul,
unchiul lui Isaac Angelos,
20.
Ioan, protovestiar,
Ioan,
Ioan,

45.
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fiul lui Theodor Lascaris
II, 143, 144.
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papal,
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Ioan, capelanul curţii Papei
Ioan, ex-patriarch, a
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Ioan,
Ioan
Ioan,
Ioan
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fiul lui Asan, 92.
fiul lui Mytzes, 143.
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al Boemiei,

Ioan, stăpanitorul regiunii Zagora, 49.

Ioan XXII,

Papă,
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(Kalojoannes,

Ioanniţiu
37, 39,
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222.
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îratele incepătorilor Petru şi Asan)
91.
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231, 232.
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Petru, 320.
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Isfendiar, stăpănitor
în Kastemuni, 281.
Isfre, armean, comandanţ
de flotă, 107.
Isidor, preot din Moldov
a, 299.
Isus, vezi Isa,
Tuga-Voaă, fiul lui Petru
YV. Muşat, 323,
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333, 335, 336.
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lui Asan, 36—40, 46—51,56, 39,
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lui Petru
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Muşat,

323,
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334.
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Kalliupolis, (Kallipolis)
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Katharos,
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cetate,
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Kiew, 52.
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Kolomyia, ținut,
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Koriatowiez,

Koriatowiez,
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Lascar, fratele regin

Lascaris
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.
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Laurentius,

episcop al Milcovului,

Lazar, craiu al Serbiei, 259, 300,
Lazarevici, v. Stefan „ua...
Lemnos, insulă, 296.
Lentiana, cetate, 130.

214.
303,

Leon, principe al Rusiei, 9.
Liov, 262, 322,

Litovoi, Nicolae, comandant oraşu
lui
Lovitos, cetăţue, 24.
Lublin, oraş, 261, 323,
Ludovic IX, regele Franţei,
153,

Melenik,

127.

Ludovie 1, (cel Mare) regele Ungariei,
2835—237,
246,

248—250,

308, 310,

311,

Luncanii, 309.
Lynioy, voierod romăn, 220.
Lyon, conciliul de la ...........
„155.
Lytlen, voievod romăn,
226.

315,

239, 244,

317, 318, 320.
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M.
Macedonia,
Madyita,

12,

14.
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boier

Makri,

89.

romăn,
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Maramurăg, Ducat,
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Margareta, fiica regelui
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Maria, fiica nelegitimă a lui
100,
Andreiu II, soţia lui Ioan Asan,
Maria, fiica regelui maghiar
115, 116, 121.
Bela IV, 2,
dor Lascaris |; soţia lui
Maria,

fiica impăratului

mheo

5, 8, 10.
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şi a Irinei Comnere, 124.
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Maria, fiica
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Hebrus.
Marița, viu, vezi
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Papă,
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ecumenic, 299.
Mateiu, patriarch
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Mihail,

fiul legitim

al lui Mircea
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Mihail, fiul lui Constantin Tichus
şi al Mariei, 152, 164, 167,
171, 178, 191—196.
Sf. Mihail, mănăstirea, dinaştilor
romăni din Maramurtş, 327,
Mihail, rege bulgar, vezi Bori
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Mihail, fiul Jui loan Asan şi
al Irinei Comnene, 124.

Mihail, episcop al Milcovul
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Milcov,
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Mose, v. Musa,
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Nicopole, 264, 267, 270
—272, 276,
Nikitiatis, cetate mică
în Asia, 107.

298, 331.

Nissa, 15, 27,
Nistru, 218.

Noga,
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(Nogai, Nogas)

Tartarehau,
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152,

178,

Nubieni, 219.
Niiremberg, burgravul
de .......... „ 272,
Nymphaon, oraş, 136,
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» Călugăr Augustiu,

viei, 246.
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Gr. Achrida).

Oenopolita, Ioan, gen
eral romau,
Oltul, 270.
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Orgova, 270,
Osfentislav, fiul
lui Terteres, 176,
v. Sfentislar.
Ossma, riu,
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190,
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fiul lui Andronic Paleolog, 199Paleolog Constantin, despot, , fiul coimperatorului loan PaleoPaleolog

Emanoil,

log, 289.

Paleolog Emanoil
296, 298.

admiral

II,
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impărat romaiG;

Paleolog Ioan, impărat, 249

279, 283,

288,
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250, 252, 255.

—171, 180, 184 207. 1.
Paleolog Mihail, impărat, 143
; coimperator, 194—20
Mihail, fiul Ji Andronic

Paleolog

55.

Palestina,

.
Pamphylos, 0râş, 301
50.
Pangzus, munte,
Panion,

89.

Pantaleon,

Patmos,

negustor,

v,
socrul lui Sfentisla
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1acobus

Praenestinus.
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Peristiţa,

133,

Peritheorion,
Perperakion,

89,
13].

Petru Asan, (Kalopetrus). fratele lui Asan,
16, 18, 19, 37,38,

41, 54, 56, 61, 64, 91.
Petru, protopop originar din Moldova,

mai tărziu archipăstor al

Moldovei şi exarch al patriarchiei ecum
enice, 298, 332, 333.
Petru III,
regele Aragoniei,

159.

Petru Muşat, fiul ]ui Bogdan-Vodă,
Petru, fiul Jui Laţco-Vodă, 319.

Petru, voievod al Moldovei,
Persieni, 199.
Phersalus, 123,

Philot.

260,

320 —-323,

261,

(ţară) 219.

Piagtii, dinastie polonă, 321,
Platamon,

193.

Plantynteris, Ioan, preot,
Poarta de Fier, 270,
Pocuția, ţinut, 331.
Podolia, 329, 334.
Poleăuţii, moşie, 302,
Polovţi, v. Cumani.

317.

Postolave, scaun episcopal,
64.
Prenestinus, lacobus, legat
papal,

Praga, archiepiscopie, 312.
Predicanţi, v. Dominicanii.
Prespa, oraş, 97.
Priconesos,

Prilapos,

Pristava,
Pristiţa,

58,
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59,

97,

oraş in Em,
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Prosacon, (Prosakos)
seudo-Mustafa,
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v. Mustafa

57,

58, 129

cel mincinos,
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Baab, archiepiscopie, 116.
Radislav, ducele Galiției, 9.
260, 323.
ă,
polon
Radom, oraş, curte regală
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192,
191,
Radoslav, sebastocrator,
Radu, Ban, boier a
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221,
tatăl lui Mircea |,

fiul lui Radu-Negrv,
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episcopie,

Ratislav,
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Bulgariei,

(Reachubiţa),
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Remecha, Nicolae
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Rhedestos, (Rodosto),
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munţi, 56, 86,
Rhodope, ţinut,
Rigina,
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138.

al Granului, 218.
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Rodosto, Y. Rhadestos.
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-Vodă, 319.
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Roman, fiul Imi
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Muşat
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strimtoare de

1

239,
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Rosokastron, oraş, 196.
Rostislavoviei, Ivanco „.„......, » Princ
ipe al Bă&rladului, 306.
Rusion, cetate, 80.

Rurik, principe de Kiew,

Ruteni,

|

52, 53.

Stefan, dominican, episcop latin de Siretiu, 321.

Rutenii,

popor, 219,
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S.
Sabina, fiica lui Bela IV, 9.
:
Sadki, Kadlus ........... „ boier
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Salvis, Salvi de ........... » episcop de
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