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Jubitul meu Domn,
Dont cuvinte
ale

de

mulțămive

pentru

delicata

Domniei-

atențrune.
Lucrarea

la care

ai muncit! cu

atâta

rîonă,

cu

atâta

Stăruință, cu atâta încordare, doresci să aibă drept prefaţă
câle-va rînduri din parte-mi. Le scrii cu deosebită plăcere. Când ai venit întâta-dră să me consulfi asupra Studiilor ce avii să întreprindi, fi-am recomandat să aduni
materiale cât de multe, să de studiezi cu discernemdut Şz
Critică, să caufi a te adresa mai ales ia fântâne originale,
să fi judecător imparțial al Japtelor, căutarea adevărului
ŞZ eguitatea să predomine credinfele Personale Ş? Chiar partotismul.

După un an şi jumelate de muncă, te Bresinfi cu un
frumos volum de mai bine de 1000 Pagini ; ba ue făgăauesci şi un al doilea.
Le doză citi cu deosebit interes ŞZ cu zubire ca venite
de da un tînâr modest, fără Bretenfiuni de savant sai diteat,

şi care

ocupând

un

loc onorabil

în

magistratură,

îşi

consacră Brisosul Zmpului unor îndeletniciri aşa dle Frumose

Şz folosităre,

cum este Studiul istorică Patriei.

II

Crihca va avea multe
să semnaleze; dar dică ea
va putea tăgădui meritele
vaga pe tîntrul autor, ci
bune,

îl va

îmbărbăta

Şz

părți să laude ; Bote şi dzpsuri
va fi driptă şi nepărtinităvre, nu
lucrării de față, nzci va desculumrnându-l cu Sfaturi drepte şi
îndruma

către

opere

şi mai

Semnale.

Salutare

17

Octobre

şi o strângere

1900.

de mână

amicală.

Gr.

G.

Tocilescu.

îu-

INTRODUCERE
După minunele naturei nimie nu
este
de cât istoria; ea este adevărata
povestire
neamului omenesc; resultatul vârs
telor şi al
icoana vremurilor trecute, şi ogli
nda în care
vede el, pe sine însuși, fețele stră
moşilor, şi
avend ast-fel pentru present şi
viitor pildele
„a năd&jdui or nu în puterea
de viaţă 1).

Nemuritorul

cea la 24

mai vrednic.
a făptuirilor
încercărilor,
un popor se
faptele lor ;
trecute spre

bărbat de Stat Michai] Kogălniceanu

Noembrie

1843

de

la catedra

Academiei

giMi-

chăilene din Iaşi: „Domnitorul prin
istorie se deşteaptă
la nobila ambiţie de a face lucruri
mari, şi drepte şi prin
urmare de. a trăi în viitorime. Laud
a
rirea, cu care sunt încununaţi ocârmuit neştearsă şi nemuorii cei buni, defăimarea şi hula care sunt tot-deauna,
mai cu neputinţă ca să nu le insuf partea celor răi, e
le în inimă dorinţa
spre

bine şi spre virtute, dacă inima
lor nu le este încă
stricată prin cangrena linguşirei
,
Cele mai înalte isbengi, cele mai
slăvite fapte, nu
vedem oare că s'a îndemnat prin
istorie? Spre pildă biruința Asiei după mărturisirea
tuturor istoricilor vechi
S'ati pricinuit prin deasa cetire
a Iliadei de către Alexan- .
dru-cel-mare. Cine nu Ştie că acest
falnie isbânâitor purta
necontenit cu sine într'o cutie de
aur, poema lui Omer;
!) Din „Curentul introductiv, la
cursul de istorie națională, 24
brie 1843, Academia Michăileană“
Iaşi, de M. Kogălniceanu. Ve Qi în NoemI la Letopiseţe,
'Tomu

IV

şi ce este

veche,

Iliada

alta, de cât

şi cea mai

frumoasă!

o istorie

în

versuri,

cea mai

Fără a merge în veacuri

aşa

depărtate, nu s'ai văgut mai în dilele nâstre un alt Ale-

xandru, Carol al XII, deşteptându-şi geniul spre isbândi
şi slava prin cetirea vieţei Macedoneanului, scrisă de QauintCurţie? Care dar Impărat, care Domn nu trebue să tremure

deinaintea, istoriei, acest straşnic tribunal ce are să giudice

cu aceiaşi nepărtinire precum odinioară Egypţienii giudecaii
pre regii lor eşiţi din viaţă?
Dătătorul de legi, bărbatul de slal, în istorie învaţă
tocmelele ocârmuitorilor, puterea Şi slăbiciunea lor,
pricinele de sporire saii de scădere a Sstaturilor, felurile
de

guvern sub care a înflorit mai mult, legile
care ai avut
înrâurirea, cea mai priinci6să sati cea mai
stricăcioasă asupra

puterei, asupra culturei, asupra moralului
noroadelor.
Oşteanul în istorie găseşte pildele cele
mai drepte şi
mai adevărate despre strategie.
Cărturarul, filosoful în ea v&q înaintarea
duhului ome-

nesc,

rătăcirile

sale,

descoperirile

geniului,

Ştiinţei, a superstiţiei şi a intunericului.

pricinele

ne-

Simplul particular în cetirea
istoriei

găseşte mângâere
pentru relele de faţă, ea îi arată
că prin o tristă fatalitate, perfecţia n'aii fost nici
odată în Jume, virtutea mai
tot-deauna
mai

|

multe

a, fost prigonită în viaţă şi că
r&splata ei, cele
ori, nu i-ai
venit

de

cât

după

moarte.
Istoria Smgură poate, ca într'o panoramă,
întinsă, să,
ne arate împărăţiile trecute
înainte

de mii

comunicaţie

seminţiile tre
cu seminţiile viitoare, cărcute, cu noi;
ora are să, le
faptelor noa
stre.

de ani ; ea ne

patimele, cu
ecia, puind în
şi iarăşi pre noi
trădee povestirea

In această privire atâ
t de im portantă ist
i oria,i
Biblie trebue să, fie
după
ŞI au fost tot-deauna,
cartea, de căpeenie a popoarelor, ŞI
a fieş-ce cărui om, înd
eosebi; pentru

V

că fieş-ce care stare, fieş-ce care profesie află în ea regule
de purtare, sfat; la, îndoirile sale, învăţătură la neştiinţa
sea, îndemn la slavă şi la faptă bună.
Karamzin!)

în alte cuvinte,

o numeşte

„testamentul

lăsat de către strămoși, strănepoţilor, ca să le slujească,
de tălmăcire vremei de faciă şi de povățuire vremei vii-

toare“ 2).

Neamul

românesc s'a născut din cununia coloniştilor

lui Trajan cu mândrele Dace, al căror rege Decebal),
earaşi merită atât de puţin numele de barbar; căci după
cum spune Saint-Marc-Girardin : „barbar este acela care

sub Domițian
peratul rornan
crători de tot
ale păcei?* 3).
Un veac

biruitorul legioanelor romane, cerea ca îmîn loc de bir, săi trimeată meşteri şi lufelul, atât în artele resbelului cât Şi in cele

însă nu

trecu

şi pruncul

românese

'ŞI va

începe viaţa, prin furtunele cele mai groasnice, Goţi, Gepidi,
Huni, Avari, Bulgari, Pecenegi şi Maghiari, popoare bar-

bare şi venite din stepele asiatice vor cutreera țările
noastre din tot pătratul de la Tisa până la Nistru şi la
Dunăre, şi un mare proces se va încinge între civilisaţia
băştinaşă, şi venetica barbarie, din care neamul românese
însă, va eşi învingător.
In veacul al XVIII şi al XIX unii scriitori istorică,
străini neamului nostru ai vrut să ne tăgăduească latinitatea, dar afirmările lor au fost combătute de apostolii

românismului ai şcoalei de la Blaj: Samoil Micul, şi Petre

Major

care spunea:

lor, văgând
ghe Şinkai

„să se îndemne

Românii

strămoşilor

din ce viţă strălucită sunt prăsiţi“ 4) şi Gheor-

pe care Edgard

Quinet "1 pusese alături de cei

mai mari istorici ai occidentului.

i) Istorie Rus.
*) Estras din cuvântul introductiv

la cursul

de istorie naţională

ros
tit la 24 Noembrie 1843 în Academia Michăileană de la Iaşi şi pus ca introducere
ia Letopisete ; vezi 'Tomu I, p. XXXI—XXXII.

2) Estras din cuvântul introductiv al lui Kogâlnicdanu. Vol. | al

topiseţelor.
*) Din istoria pentru

începutul

Românilor.

Le-

VI
Dacă Michail Kogălniceanu spunea la 1843 să ne ferim de Romano-manie, adică de mania de a ne
numi Romani, iar Eliad adăogea, că: „numai națiunile
bancrute

vorbesc de strămoşii lor, brnă-oară ca
şi Eugeniştii Scăpăînsă, cel d'entâi

taţi“

limba

i

şi începutul

afirmând

nostru

se

trag

că:

de

„legile,

obiceiurile,

la Romani,

apoi că
istoria de mult a vădut aceste adevăruri,
dar cea d'entâi
datorie e, să ne fie modestia“ 1). Astă-gi
însă după jumătate
de veac

când avem sub ochii noştri operile acelor
bărbaţi
munţi, ca: Ciparii, Barnuţ, Laurian,
„arian, cât şi în ţara nâstră ca: Hăsdei
, Bălcescu, Kogălniceanu, "Tocilescu,
uriași, atât de peste

Odobescu, Xenopol, Urechiă, şi alţii,
ai muncit la monumentul istoriei
noastre
naţionale şi cătând a'] înălța, de
cât cum 7] lăsase vechii
cronicari; așegend în vârful său
tabula gravată cu :, virtus
care neincetat

romana

rediviva“

şi dovedind

viţa

noastră, daco-romană,
atunci cum oare să mai fim
modeşti? căci ar trebui să
facem Joc teoriei lui Rosler
în istoria ţărei noastre, scutul
latin ar trebui să-l lepădăm,

tot

dreptul

„inceputul

să ne spre

ce

ai

este

şi naţiunile

cuvintele istoricului

recunoscut;

străine ar avea

numele

român

ce

Aaron:

porţi

nu
al tăi, nică pămentul
pe care locueşti, soarta,
ai fost, ca să fi tot după
ta aşa
putul t&u, schimbă'ţi numele cum eşti, leapădă-te ae încesai primeşte pe acesta
ți] dau eu; rădică-te
ce
este

Şi dute din pămentul “pe
cueşti, căci nu este al
care 10otei,
căci tu nu poţi fi mai bine şi nu te mai munci în zadar
de cum eşti“ 2).
|
Viaţa poporului român
|
atât
de Svinturată, în vremurile vechi cât şi în vremur
ile de mijloc şi
causa năvălirelor străine
dincoace, din
ȘI domniilor Sreceşti
tat după cum a spus
D, Dimitrie A. Sturdza, s'a desvolrea a dou& mari
prin pute-

idei: a libertăţei şi
a naţionalităţei 3
al XVII-lea Miron
Costin mare vornie
Moldovei, seriină leatopi
al
seţul acelei țări,
Spunea : „Ce sosiră,
n
In Veacul

1) Din

cate

cuvânţul

introductiv,

Vol,

e
EI
ș Item din, pietopiset, Vol: 1, p. IXXalXI1X topiep
ic
e:
dev. Kogărn„iicerec
Pag
.
XX
rea
XI
“ stJa, set
X.
jA e pririvi
anauvâ
Buc
, nta
ece
“Mais
vittoar
oar

e la 2 Mai

,
1864, publi-

VII

asupra n6stră cumplite aceste vremuri
de acum, de nu
stăm de scrisoare ci de griji şi suspinuri,
şi la acest fel
de scris

oare gând slobod şi fără valuri trebueşte, eară
noi
cump

privim

lite

vremi

şi cumpănă

mare pământul

ui nostru şi nouă“'). In Ţara Românească în acel
timp Constantin

Filipescu, căpitanul, la fel cu Miron Costi
n scria Şi
densul : „De multe ori la mai mulţi Domn
i s'a făcut răs-

miriţă şi turburare pentru răutatea Grecilore
2). Cronicarul
Filipescu trăia în 1680 şi vedem din rendurile
sale cum
trebuea atunci Grecii să strice această biată
țară, încât
numai
Costin

de scris nu-i ardea lumei, după
pentru Moldova,

cun spunea Miron

În ţara noastră s'a prins obiceiul că vorb
domniile greceşti ur fi vorba neapărat de veacu indu-se de
l de domnie al Fanarioţilor (1716—1821) sai chiar
de
la. 1709
pentr

u Moldova, lucru cu totul greşit, căci,
istoria ne arată
domnii grecești sai grecisate de la 1600
încoace, D. V.
A. Urechiă ne spune: „Relaţiunile Româ
nilor cu Grecii
sunt mai vechi de cât le arată, unii,
ele nu încep cu Nicolae Mavrocordat, cu epoca. zisă a, Fanar
ioţilor, încă imediat cu căderea Constantinopolei sub Turci
ca Şi în apusul
Europei ati emigrat Şi în principatele româ
ne, familii greceşti“

5), apoi între anii 1709 sau 1716 şi 1821,

care de
toți e numit veacul de domnie al Fanar
ioţilor „am avut
domni şi pe Cantacuzeni, Ghiculeşti, Racov
iţeşti, Calimah,
cari sunt Români, ori de veacuri înpă
menteniţi, încât de
aci, o

injustă calificare“ 4),
D. V. A. Urechiă încă în istoria Românilor
ast-fel "şi
începe opul: „Toţi scriitorii noştri de
istor

" despreţuit

veacul

al XVIII-lea

ie naţională ati
Şi cualificându-l de „epoca

Fanarioţilor“, au sieit gicionarul cu adjec
tive, exprimând
ură şi dispreţ, pentru acest secol.
|
Cărţile noastre didactice sai resimţit de o asem
enea
inconscientă indignaţiune a istoricilor noştri; şi
aşa în nu')
*)
3)
*)

Idem la Prefaţă Vol. I.
Vezi în cronica sa din Magasinul istori
c de Bălcescu
Schițe de istoria literaturei române,
pag. 20.
Notă la istoria Românilor, Vol. 1, Tomu
Ip. 1.

şi Laurian.

-

Vull

mele patriotismului şi românismului,

aceste cărţi fie pen-

tru şcoala primară fie pentru liceii trec cu o repegiciune
de fulger asupra, unui întreg secol din istoria patriei.
Una din cele mai bune istorii a ţărilor române, aceia
a mult regretatului T. Laurian, carte, care numeroşi ani
a fost aproape privilegiată pentru învăţământul secunaar,

când

e vorba

de Domnii

Fanarioţi

gistrează numele“ 1).

abia

doară de le inre-

Noi în lucrarea de faţă după cun arată şi titlul ei
nu vom umplea această lacună a acelui întreg veac de
domnie a Fanarioţilor; aceasta o va face un alt scriitor

şi istoric,

mai

mare;

căruia

îi va

fi pana

mai

1709 sai 1716 pănă la 1821
fel această întreagă epocă
de insemnată ţărei, tocmai
tic şi de românismu să fie
evenimentele de la 1774
Lucrarea

noastră

densele:

cultură,

a

ţerei

două

amendouă

rile cele mai vechi, până la
pitole generale, subtimpărţite
respective.

Ea

nu

are

deci

acestei

puternic

tratate

scopul

Ţara Românească, manifestată
şi causele

părţi

şi starea

unite

generală
din

de

a

înriurirea

de

vremu-

1717, şi formend VII
şi acestea în studiile

domniei fanarioate, ci de a arăta

ginele

de la

Şi ast-

mari,

grecească

româneşti,

de volume,

de un veac şi mai bine, atât
din punctul de vedere patrioaşternută în mii de file; deja
până la 1818, D. V. A. Ure-

coprinde

Inrîurirea

şi capacitatea

şi evenimentele

în deci

chiă le-a închis în 10 volume
între

dibacie

acela va istorisi faptele

trata

calor

istoria

grecească

în

pe toate căile posibile, ori-

înriuriri,

cum

Grecii, după distrugerea imperiului Bizantin, unii au rămas
la Constantinopol, aşegdendu-se

în politica

în suburbiul

imperiului

Ottoman

fanarului, amestecându-se

şi devenind

indispensabili
conducerei nevoelor acelui stat; iară
alţii, sati tot din aceia.
mal tergiu,

s ati infiltrat în aceste două

ţări surori româneşti ;
Şi prin linguşii către mantia domnească,
ai ajuns mari dem.

spre a năş ș irepele ional EDO e, Constantinopol,
aj

ului

r

j

-

3

N

.

sărăbesc, devenind deci,

!) Istoria Românilor „căt
re bine-voitorul lector“,
Vol. 1, Tom

IL, pag. 1

IX

la început, boeri români, şi apoi domnitori; asverlind
prin întrigi, în prada peirei şi a morţei, odraslele domneşti, ale neamurilor Basarabilor, Cantacuzenilor, Brân-

covenilor şi Ghiculeştilor și o sumă de alte odrasle boereşti, pentru a'şi inaugura în cele din urmă domnia tirano-venetică,

prin

persoana

lui

Nicolae

Mavrocordat,

în

diua de 10 Februarie, anul 1716.— Vom arăta, apoi şi impresiunea ce a resimţit'o atunci, Românul, cână după
426 ani de domnie pămenteană a fost silit să vadă un
domn din seminţia străină, a fanariotismului ; domnie care

a sdruncinat întreaga fiinţă de stat a ţărei româneşti, numai în 9 luni şi 4 dile de la 10 Februarie 1716 până

la 14 Noembrie 1716. Istorisind pe larg această primă
domnie, vom desveli in tot cursul acestor evenimente,
patriotismul cel sfânt al boerilor români, cari luptară ca

nişte
țărei
boeri
țiuni

lei pentru apărarea drepturilor strămoşeşti, atât ale
cât şi ale neamului lor; vom arăta în fine cum acei
cu tot poporul şi în fruntea 1ui, ai făcut revolucontra elementului străin şi cum în cele din urmă

ai căgut jertfe ale patriotismului lor; dar după cum spune
nemuritorul istorie Nicolae Bălcescu: despuiaţi de averi,

închişi prin mânăstirile ţărei, saii la Stambul, chinuiţi şi
în cele din urmă

ucişi.

Căci dacă toate naţiunile au avut eroi, ce sai luptat

contra supunerei străine şi a tiraniei, apoi eroii neamului
vomânesc in toate vremurile ai dovedit aceasta, cu priso-

sinţă şi posteritatea le are încă mult de plătit.

“noi

In
am

această carte deci, cititorul va putea vedea că
căutat a arăta din cele mai depărtate vremuri

aceste relaţiuni ale Românilor cu Grecil.
In cursul acestei lucrări, am întâlnit,

şi citat decă,

o sumă de nume proprii, ale boerilor români ce ati luat
parte la diferitele evenimente; noi am căutat pe cât s'a
putut, după mijloacele de care am dispus, să le dovedim

acelor boeri şi numele

familiei

din

care

ai făcut parte,

căci chrisoavele din vechime nu-i arată de cât cu numele
de botez, adese-ori urmat şi de cel al satului ce le aparţinea, adică al moşiei băstinaşe, servindu-ne acestă carac-

X

teristică adesea-ori

de lumină,

la formarea

numelui

de fa-

milie, şi pentru aceasta aduc mulțumirele mele
acelor domni

genealogiști ce'mi aii dat concursul D-lor. Numele
de
milie ce l'am aflat ?1] voi pune între parantese alătur fai de
cel
de

botez

găsit

în

documente.

Pentru săvârşirea acestei lucrări ținem să mai
aducem
bine-voitorului lector urmttoarea declaraţiune,
că:
vom fi
foarte exigen

ţi în privința, documentărei faptelor,
servindu-ne de colecţiunele de documente
ca: Hurmuzaki, de
unde am luat şi tradus în mare parte,
pe româneşte toate
acele piese
originale

referitoare

la

această

şi de chrisoavele inedite ce ne aii căgut , lucrare, apoi
în mână; acestea
toate

ca justificări operilor consultate
torul însuşi, să fie pus în posibilitate de noi, incât citia de a ne controla,
judeca şi a
putea deosebi părerile noastre,
de cele ale alla toate acestea, păstrând
cu sfinţenie regulele unei
scrieri istorice, adică nu
tora;

ne vom interesa nici de plăcer
ile
ce rendurile noastre ar procur
a unora, lucind numele
lor
prin faptele glorioase şi virtoa
se ale strămoşilor lor,
nică
de neplăcerile produse altora,
căci ei nu fac aci de cât
raporta aceia ce documente
a,
de sute de ani au înregistrat,
şi istoriile adevărate ali
conservat în paginele
lor, căci
după cum scria, şi istoric
ul roman Lucian
din epoca Îm.
p&ratului 'Trajan, că: pistori
cul să fie slobod
qe frică şi
de ambiţie, nelipicios mitei
şi

amenințărei, să spue adeVerul, fără slăbiciune Şi
fără
amărir
e, să fie drept fără
asprime, censor fără oţerire
şi
fără
clevetire să n'aibă duh
de partidă nici însuşi
duh naţional; să fie
lumei fără Stăpân
cetăţean al
şi Pravilă, fără

privire către opinia
vremei seale“ %).
_
Bine-voitorul lector
poate însă că, la noi
timă, pentru tot ce
va găsi paa fost a] naţiunei român
e; dar atunci
eartăni-se dacă vom
îndrăsni

Kogălniceanu,

să

Spunem

tot

ca Michail
după
de NOI și al nosiru istoricul Karamzin ; că: „»Simţimentul
insufl
părtinire groasă, partea ețează, povestirea, pentru că o
unui duh slab, şi a
unui suflet
oa
') Estras din Letopiseţ,
Vol. I, 'Pomu

I, pag.
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fără înălţare este nesuferită întrun istorian, pre atâta îi
aflăm căldură, energie, şi incântare când iubirea patriei

îi îndreaptă condeiul“ 1).
Deci numai ast-fel procedână

cred

că o

scriere de

caracter istoric se va putea numi „Istorie“ şi un istoric
va fi in tot deauna la adăpostul vrăşmăşiei şi al urei.
Terminend, cer de la imparţialitatea bine-voitorului

cititor să fie îngăduitor cu mine, în această scriere de caracter istorie, cu care eii debutez pe scena publicităţei.
—
Nu am învăţat literile, am învăţat legile; dară legile cari

au stabilit raporturi între cetăţeni, intre cetățeni şi stat,
şi între stat şi stat, ai esistat în adencul trecut al a-

cestei ţări, incât, ocupându-mă cu trecutul țărei mele, acolo
voi găsi sai nu, isvorul legilor de adi, să aruncăm
deci

ochii în trecutul

acestei

în stare să judecăm

bositul
„Mai

istoric

cu seamă

ţări,

presentul!

al ţărei noastre
în împrejurări

căci

după

numai atunci vom
cum

fi

spune şi neo-

D. Grigore G. Tocilescu:

grele

un

popor

se

simte

înclinat a'şi întoarce ochii înapoi ca să vadă ce ati făcut

generațiunele

trecute

pentru

apărarea

patriei,

a libertă-

ţilor ei, ca să se însufle de amintirile mari ale trecutului

şi să se cunoască îndărăt, de a păstra cu sfinţenie, şi
de
a face să crească depositul ce-" a lăsat: libertatea,
onoarea,

naţională, patria şi jertfa pentru mântuirea ei“ 2),

Ei astă-dl după o muncă de 5 ani, mă simt fericit
că pot să dau la lumină această lucrare; am întîmp
inat
multe nevoi şi greutăți până ce să ajung aci;
dar mulţămirea mea sufletescă este cu atât mai mare,
cu cât
„ştii că, cu mijloacele de care am dispus, am ajuns,
ca un
ucenic, la poalele columnei istoriei țărei mele; şi urcând
u-mă&

am aşezat în vârful ei, înc'o petricică. Columna, este 'naltă
Şi
mândră, a lucrat la dânsa generaţiuni întregi de bărbaţ
i
iluştri; şi trecătorul străin urcându-se până în vârful
ei,

va, privi în zarea cea depărtată cei 1800 de ani
de viaţă
ai Românilor, din aceste câmpii ale Daciei strâbune;
din
1) Estras

din Letopiseţ,

*) Vegi Istoria Română,

Tomu 1, pag, XXXIII.

1889, Bucureşti, p. IV.
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care ei au cules numai

flori,

făcend

gloriei, virtuţilor şi vitejiilor lor.
Lucrarea ce '0 daii adi, arenei

mează,

decât

un

început

la măreţul

dintr'ânsele

coroana

publicităţei,

nu

mei

plan,

for-

căci: dacă

Dumnezei 'mi va da destulă sănătate şi dile de trăit, am

de gând să tratez şi istoricul armatei şi boerimei române,
cum ai fost ele în epoca noastră naţională Şi ce ai de-

venit

apoi,

în epoca grecismului.

'Trecena

apoi

cu studiul

subiectului apărut în această carte şi cu cel al armatei şi
boerimei

şi la sora noastră,

Moldova.

Atunci aşi săverşi o istorie generală a înrîurirei gre-

ceşti în țările române,
boerimei. — Încât acela

crimi
atit

ce durere

de

vijelios,

pe

cu efectul ei, asupra armatei şi
care ar ceti acestea, v&rsând la-

mormentul

vitejii

trecutului

cumpărate

cu

nostru,

sânge

trecut

de

erou
Român; chinuri şi suspinuri a două
s&ărmane surori române, eşite dintr'o aceiaşi mumă, Şi acelaşi
tată, şi aruncate în acest haos al Daciei traiane,
prădate de horaele

barbare şi necăjite de statele mari şi
vecine;

bucura, şi S'ar simţi fericit,

astă-gi sar

VEgend că ele “şi-au dat mâna,

că ai cântat şi au jucat hora unirei
fiertură coroanele lui Mihaiu-Viteazu şi ad plămădit într'o
lind dintr'ensele una nouă Şi oțelită, şi Ştefan-cel-Mare, căspre a luci pe capul
celui d'întâiii

rege românesc,

„Carol

1 de Hohenzollern“.

" Bucureştă, 1900,

Constantin

V. Obedeanu.

PARTEA |
CAPITOLULI
introducere

De un mare eveniment a fost coprinsă Țara Românească Î) în anul 1716, căci după şease veacuri de o domnie pământeană încărcată de virtuţi, glorii, şi vitejii sevirşite de neamul Basarabilor; mai intâi bani ai Olteniei încă
din veacul al XII; de când începuse a naşte viața de stat
a Romăniei; apoi domni, voevodi sai principi de la fondarea Ţerei

Româneşti

după domnia celor doi
cepută în 1659; şi in
ban, începută în 1679,
a avea acum un domn

(oeacu/ a AȚII)

în

până

al XVIII;

Ghiculeşti: Gheorghe şi Grigore, infine a celor doi Cantacuzineşti Şer.
şi Ştefan în 1714, ţerei i-a fost dat
cu totul străin, lucru funest pentru

starea de atunci, când încă istorici se

certau pe

naţionali:

tatea noastră, acel străin era Nicolae Mavrocordat el va
deschide aci între Carpaţi şi Dunăre o cale lungă Fanario-

ilor de la

Constantinopole în care ei își vor

s&di

tronul

lor pentru un veac şi mai bine; şi de la care de sigur
Români, descendenţii coloniştilor lui Trajan nu vor mai
spera în apărarea şi ridicarea scutului latin. Nicolae Ma-

vrocordat 'şi făcu intrarea triumfală la Bucureşti, capitala ţerei,
1) Numirea oficială a Valachiei sai Munteniei în documente

şi chronici a fost în tot-

deauna aceia de Ţara Românească, de aceia acest nume '] voi întrebuința şi eii în tot cursul acestei scrieri.

în diua de ro Februarie anul 1716, şi
atunci lanţul tiraniei, arbitrariului şi absolutismului celui
mai crud fu aruncat
la gâtul Românilor; dar să vedem
pentru ce oare soarta
fu

atât de
care şease

nenorocită nouă; pentru-ce, oare
acum Românii
veacuri mânuiseră spada vitejeşte
în văile Car.

paţilor, r&sunând de strigătul bravu
rei militare, le va fi dat
acuma a n'o mai scoate din teacă un
veac ; şi a amute la vorba
de r&sboinic şi viteaz; pentru-ce
oare in locul Basarabilor,
Ghiculeştilor și Cartacuzinilor
acele trei mari şi puternice
familii ale țerilor surori cari
ati format aci dinastii; să vină
un trup de neamuri noui din fanar
ul Țarigradului, seminţii
ale Bizanţiului; cine oare i-au
adus? şi pentru ce i-ai trimes? şi cum s'a făcut

cărora

ni se

punde

la

mător

—;

destăşoară

toate acestea,

de au reuşit? eată întrebări,
în
o sumă de evenimente,
vom

studiind

cestiunea

faţa
r&s-

în capitolul urde « Case/z Sal fapZele, adică evenimentele cari
azi contribuit da ?ntronarea
"Principe fanartot în Zar
unui
a Românească şi pentru
că această
întronare nu vine de cât
de la Otomani, de aceia
ne vom opri
un moment asupra szăzei
ZnBeriului Ofomau, stu
diivd?o în
capitolul de faţă.
formulându-l

sub

titlul

Starea imperiului Otoman
În acest capitol de
sigur că nu vom pe
în istoria imperiului
trunde adenc
Otoman, căci aceasta
nu'şi ar avea loc
aci, vom arunca numa
i o privire retros
pectivă în trecutul
acelei (eri; în cur
sul veacurilor XII
I, XIV, XV şi
în atât cât aceasta
XVI;
ar sta în legătura
vom începe din 139
cu subiectul nostru
3 de când s'a înc
;
heiat Primul tra
între un Principe
ctat
Român şi Sultanul
Otomanilor ; toate
a.

Ac
Ă est prim

bine,

noi

tractati de supune
re

de Mircea | Basa
rab
“locul scu; Mirc
ea cel

vom

şi cărora

le

al &rei a fost
închei
în anul 1393;
Vom: vedea ac o Slat
esta la
mare de şi Su
puse ţa
ra sa

Turciei,

3

dară pe atât, ea atunci avea o întindere mare; din titulaturile de pe documentele timpului ca cele din 1387, 1399
şi 1406 1) reproducem acesta «16 2) Mircea | Basarab. cu

mila lui Dumnezeu

stăpânitor şi domn a toată ţara Ungro-

Vlachiei; şi peste munţi încă şi peste țările tătărești şi Almaşului şi Făgăraşului herţog (duce), şi stăpânitor banatului Severinului,

duce;

şi de

amândouă

părţile

de peste Du-

năre, stăpânitor şi al cetăților Durostorului (Sz/iszrza de adi)
şi Dobrogei şi al Basarabiei» — (zumată în veacul al XV
Pugeaf).
Eată deci ce pompoasă
titulatură domnească purta
marele Mircea 1; în cursul anilor domniei sale Ţara Românească era în toată splendoarea ei şi numai după 286
de ani, considerându'i pe aceştia de la întemeerile Kenezeaturilor

Vlachice

şi ale banatului

ţin puternică însă era şi Turcia

Oltenesc;

nu

mai

pu-

în aceste timpuri, căci densa

nu se bucura numai a ameninţa orientul Europei, ce'şi arunca
ochii şi asupra

occidentului

care de sigur va simţi fiori ca

şi noi.

Turcii după ce în Asia 'şi instituesc un puternic imperiu prin 1299; în 1326 încep a trece şi în Europa, reuşind a supune în 1356 Galipoli sub sultanul lor Uchram;
în 1362 urmaşul acestuia, sultanul Amurat Î, cucereşte An-

drianopole şi Filipopole, acele două mari

şi puternice ce-

tăţi cu care noi Românii vom avea dese relaţiuni, acuma
deci un moment nu va mai trece şi pepturile naţiunilor
orientului European vor fi ţinta iataganelor turceşti; şi
după cum un autor spune că: «Turcii vor mânui tot aşa
de bine iataganul lor; ca şi Grecii limba şi fineţele retori-

cei» popoarele Balcanice ca Albanejii, Bulgarii, Serbii şi
Românii vor fi cele d'ântâi ţinte la plata tributului lor de
sânge,

apoi

vor

veni

şi altele ca Ungurii, Austriacii şi Ruşii ;

în unele rânduri.

De aceste

toate popoare

se loveau

Otomanii

pentru

1) Se vor vedea în cursul aceste cărţi.
2) Adecă Ioan; prescurtat; ca amintire dela Ioan Assan primul împeratore al
Românilor și Bulgarilor în 1185; lucru păstrat cinci veacuri în titulaturiie Domnilor,

a putea pătrunde în miezul
Europei cum le era gân
dul,
Imediat după luarea Filipo
polei sultanul Amurat 1
'şi stremută reşedinţa de Ja Brussa
(Asia macă) în Europa, la
drianopole, sau Odreiu,
Anîn anul 1365; acuma Tur
cii vor în.
cepe a deveni un elemen
t
ţiunilor Europene de atun bine determinat în concertul naci, cătând a se afirma
por crunt, r&sboinic şi
ca un pofanatic ; în 1375 prin
Azș sultanul Amurat
bătălia de la
Supune pe ţarul Laz
ăr a] Serbiei ;
apoi în vestita” bătălie
de la Cossoa din
389 bate cum.
plit pe Şişman Țarul
Bulgarilor unde luară
Serbii, Bosniacii şi
parte Ungurii,
Românii; sub comand
a marelui Mircea
I; acuma se încinse
duelul între Români
ambul al vestitului
şi Turci; ca pretractat din 1393;
se întâmplă însă
m6re sultanul Amurat
că
şi vine în locu'j
Supranuinit Ilderim,
la tron Baiazet I,
adică «fulgerul» căci
reu ; acesta pentru
era aprig, iute şi
Români va fi O
nenorocire,
prima idee, fu de
caci la el
a resbuna pe Amu
rat. cum Români
îndreznit a se pun
i au
e în contra Turcil
or, şi a lua
contră-le la lupta
parte în
dela Cossova ? de
aceia imediat adu
unăre o armată for
ce la
sil duce în Surghiun midabilă bate pe Români, ea pe
Mir
cea
în Asia mică la Bru
tru a scăpa din
ssa; Mircea [, pen ;
surghiun închină
.
ţara Turcilor şi
Românească apărân
vedem ţara
d pe registrele
tote că nu se
închease încă nici Turceşti încă din 1391 cu
un tractat, aceste
a n; le

cra prins

în cleştele

Ot

oman şi aminti
şi țeara ar fi
rea nu scăpa
r&maş fără do
nici
mnul ei, şi
aj
un
să
ş
-Pe cel mai bu
n la nevoe;
ast-fe]
1395 închee un
tractat de alia Mircea | întors în țară în
ismund Bato
nţă cu re
densul

ri,

Revista

ista

)%

94 (Aura,

ezi, Istoria

Vol,

III,

hotăriţi

ambi

şeli

gele

de

a

re

Ungariei

Si.

Sfinte!

| Para $cChiv
hia va dq
de Gr. Tocile
i opoliti ul
scu Pâg. 27 de mitr
și în Hammer; Ţamblac; Melchisedeck în
Histoire de Ve
mpire Oito* Pag. 97
le raportează
D-nu Xenopo şi 438; Și în Zinkeisen Vol
l
. 1, 284;
în Ist
oria

Românilor,

Vol. I],

p.
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așa vedem pe Sigismund
la Germani,

se duce

căutând

şi alţi aliaţi;

şi la Francezi,

reuşind

de

se
la

duce
aceştia

prin Regele Carol al VI-lea, a avea un frumos corp de cavale
-

rie, îmbrăcat numai în zale, oaste feodală, format
ă din floarea

cavalerismului
cam

până

francez:

la 6,000

nobili; şi cronicarul

în capul

ostaşi, erai

acestui corp

supuşi

francez din acele

care se

urca

din

mai

oameni

vremuri

cei

Froissart 1)

ne spune că, generalii acelui corp, eraă: Philibert de Noailles

marele maestru al lohaniţilor, Jean de Nevers ducele Burgun
diei, mareşalul Bucicault, şi alţii; armatele se întruniră la
malul
Dunărei în ţările valachice de adi, țara noastră; luară Vidinul
, şi
Rahova, învingând pe Turci; o luptă decisivă trebuea
să mai
aibă loc la Nicopole, care va decide soarta creştinătăţii,
însă

înaintea luptei după cum

istoriseşte acelaşi cronicar cu ad-

mirabilaii pană, nobilii Francezi se adunară la banche
t
în orașul Nicopoli şi la o laltă cu generalii români
de a-

tunci,

benchetuiră, încât

se

ameţiră

cu

toţii, de vinurile cele

bune ale Franciei, înfrăţite cu cele româneşti; şi aceast
a
făcu ca la ora atacului aliaţii să fie învinşi, de şi avu
comanda supremă Jean de Nevers duce
' Burgun
le
diei care
bătu la început, dară în cele din urmă fu crunt învins,
şi
ast-fel soarta nenorocirei nu scăpă pe Români. In urma
acestui resboiii de unde Turcii eşiră învingetori soarta
decisivă se va decide pentru Români, căci, de aci s'a tras
supunerea lor, Turcilor; şi tot acel amestec al semilunei
în
trebile interioare ale ţărilor surori care va merge
din ce
în ce crescând până la acea dată de 1716.

Asupra rolului ce jucă Mircea 1 în lupta aceasta, istoricii încă se contradic. D nu Xenopol în Vol. II, pag. 1or
după istoricul Chalcocondila pag. 77—80 spune că Mircea
a trecut Dunărea retrăgându-se în ţara sa ; începe
o nd
nouă
luptă şi bătând de astă dată pe Baiazet 1; alţii, între care
M. Kogălniceanu în «Histoire de la Valachie» pag. 68 dice că
Mircea ar fi trădat pe aliaţi, ducându-se în lagărul Sultanului,

şi solicitând

pace.

«Mirce

qui s'6tait sauv€

:
1) Vezi în Buchon, Panthon litt&taire, vol, MI, p. 261 și
99 (Notă),

Xenopol,

par une
vol. II, p.

6

trahison,

et qui avait

chrâtienne se rendit

contribu€

ă la destruction de l'arme

au camp

des

Tures

il .salua

le Sul-

tan et lui demanda la paix».
In urma luptei de la Nicopole s'a încheiat vestitul trac-

tat între Mircea 1 şi Baiazet
produc şi eu aci, din cronica

pag.

216;

unde

se găsește

Fleti humatunul

i
i|

cel mai

Sultanului

7393

i

|, în anul 1393, pecare îlrelui Dionisie Fotino, Vol. III,

bine

Patazet

după

redactat:

Î Vderim

din

Christ.

anul

Memleketul (/zara) Românească carele acuma
s'a supus
neînvinsei puterei noastre, "| aşedăm prin
înalta noastră milostivire ca să guvernede după legile sale
proprii, şi EflacVoevodasi (Domnul) să aibă deplină
putere ca să facă
resboii vecinilor săi; sai să închee pace
când va voi; şi
prin urmare să aibă drept de viaţă
şi de moarte asupra supuşilor săi.
|
Creştinii

cari după

trece

earăşi

îmbrăţişa

din

ce ar primi

ţinuturile

earăşi creștinismul,

supăraţi.

legea

lui Moamet

noastre în Ţara-Românească

nu

vor putea

|

fi urmăriţi

ar

şi ar

s'au

Câţi din Români ar trece în vre-o
parte din ţinuturile
noastre pentru trebuinţi particulare,
vor. fi nesupăraţi de Haraci (caprtafiune) şi necercetaţi
pentru portul lor.
Domni

i creştini se vor alege de către Mitro
polit şi de

către boerii.
„_
Dar pentru

iMscris pe această
puşiai noştri,

tru Mir
sau

500

Sa
sease

po

bant toşi,

va

fi datorii

ȘEaă
Şi

ant
de al

3000

noastră !).

ia 305

a
une

şi pentru-că

am

celor.l'alţi su.

a da la împeErătescul

în fie-care an câte

aceasta în Nicopole

m
87

milostivire,

raia (szus) în catalogul

lei argint în moneda

dat
ere

'

el

(fesaur),

înalta noastră

nos-

bani d'ai ţărei
în luna

Rabiul-

se numeaii

bani

pa.

erail niște monede
noștri
valvraii
Ș

i 1

de

aur

(galbeni),

i
leiii argint

de

ce

a] Otomanilor,

roi

500X6—=3000?
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ewel, şi s'a inscris în Ciutucurile
(condicele nâstre . Da.
Zele turceşti)». Fapta s&vârşită de
principele Mircea | fu destul de tristă pentru. Români, dară dacă
supunerea nu s'ar fi
făcut acum
a nostră,

fi putut
200

a, odată

tot se îndeplinea, căci o ţară mică
ca

atunci, ori cât de viteji ostaşi să
fi avut,

resista

unui colos ca imperiul Otoman,

nu: ar

care încă

de ani de aci înainte va repurta victo
rii peste victorii ;

aşa

că

putem

spune

că Mircea

I, bine

a tăcut

de a închinat ţara Otomanilor, şi s'a pus sub
scutul protector al lor,
căci țera nâstră atunci avea nevoie
de scutul protector al
unei naţiuni mari pentru a putea
străbate furtunile care le
va aduce veacurile aci între Carpaţi
şi Dunăre. Aceasta a
- fost şi va fi problema eternă a
politicei externe a tuturor
state
lor,

ca

cele

mai

mari

să

proteagă

pe

cele

mai mici ;
dacă Turcia nu'şi-ar fi croit asupra
țerilor surori încă de
atunci protectorat, cine ştie ce
împărăție şi-ar fi croito,
şi pâte pentru noi Românii ar fi
fost atunci mai funest,
şi cu toate” acestea când Sultani
de la Constantinopole
încerca a călca disposiţiunile tractate
lor cu domnii Români
Şi a veni asupra nâstră ca învingători
; domnii Români, şi boerii
acestei ţări, ai rădicat în tot-deau
na capul luptându-se vitejesce şi scăpând ast-fel stindardul româ
nesc cu sfinţii împărați
Constantin şi Elena de sangeacul
semi-lunei; ast-fel vedem
pe Mircea I părăsind şi pe Sigismun
d Batori regele UngaINI
') Fotino ne spune la pag. 218 (Wota

) că, acoprinderea acestui document
preună cu tractatul din 1460 d'iutr
din
e Laiot-Vodă, Basarab și Meeme
t al I[ sultanul
Turcilor le-a găsit în o cărticică
ce'i dav'o fericitul întru memorie
Alecsandzu Văcărescu,
Turci le poseda de la tatăl s&ii
Banu Enache Văcărescu, carele
şi acesta le-aă căpătat cu mare cheltu6lă de banț
copiindu-le după condicele împără
teşti, pre când se
afla la Constantinopole. Tot cu
acâstă ocasiune Fotino la pag.
216 (Aota) ne mai
raportâză și titulatura lut Mircea,
el gice: «Intro însemnare veche
a- unuf boer Ser"dar Constantin Kiţoreanu am găsit prescr
is după un chrisov vechii titlul lut
Vodă celuY bătrân carele cel ântăiii
Mirceaai închinat Țera Românescă 'Turci
lor şi ai tăCui traciatul de ma! sus cu Sultanul
Baiaze

t Ilderim». Titlul lut Mircea-Vodă
ast-fel: «Drept credinciosul întru Christ
era
os Dumnedeii, piet
şi os
iubitoul
rul de Dum«nedeii, Mircea cel mare, Domn cu mila lui
Dumne
geii și singur stăpânitor a. tot pă«mântul Ungro-Viachiei, şi de dincolo
de
«[ Basarabia], Hertog (Duce) Almaşulut munţii Carpaţi, până în pământul 'Tătăresc
şi Făgăraşului, Domn al Banatului
despre
apus

(C/reniel), Stăpânitor ambelor laturi
ale Dunăre! până în Marea Neagr
ă, și
«Domn cetaţit Drostiorului (Silistria)
şi al tuturor fErilor şi orașelor până
în hotarele
Andrianopolet>. (Anufde la facerea
lumei 6901=—1393). Observăm că aceast
ă titulatură diferă de a n6stră, de mai nainte
, însă numai ca redactare, aminterea
fiind aceleași ţări în stăpânirea

marelui Domn.
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8
iei,

şi

Polonilor

regele

şi pe Vladislav Jaghelo,

încheind

1453, zarea Constantinopolului de
lie
eveniment istoric general, de Gre-ce separă

acel Dana cn
Turci, dte un

Românii este un
evul medii de cel modern, pentru noi
reci
bizantinii
put
înce
eveniment îndoit, căci de atunci au
omet
Ma
anul
Sult
ce
a veni prin ţările Române; imediat

a Paleologi or, „toti
al II-lea sparse dinastia bizantină
Italia, alții în
bizantinii se înprăştiară; unii se duseră în
Constantinoîn
insulile Archi pelagului şi o sumă remaseră

i veniră
pole, eară o parte din ei şi din cei mai ne însemnat
rămaşi
ii
.
în ţările române Moldova şi Ţara Românescă Grec
în Constantinopole erai dintre cei mai de neam şi mai
bogaţi, aceştia vor forma cu timpul acolo noblețea Fana:
rului şi vor deveni indispensabili politicei interne şi externe
a imperiului Otoman, ilustrându-se la început prin postul
de mari dragomani ai imperiului, şi mai terdiui prin bey
saă principi în Țara Românească şi Moldova, constituind

la noi veacul acela

Fanariotă,

domnie

de

t6te acestea

peri
tară
unei

studia în capitolele următâre.
Până la 1526 data vestitei lupte de la
şi regele Ungariei Ludovic al II-lea; când
una din cele mai mari victorii cunoscute
lor, ei aii mers tot din glorie în glorie;

mai

r&măsese

vom

acelea

erai:

în

Europa

a Nemţilor,

cu

care

nu

putură

le

Mohaci unde
Turcii repur:
în istoria naţidouă împărăţii
să

se

măsore;

căci ţinta lor era Viena,

centrul

creştinătăţei, dar se vede că uitaseră că pe tronul cel inalt
al “seminţei germanice domnea ilustra şi viteza familie a

Habsburgilor

ajutată

II-lea

imperii

să se

urce

rul imperial

era

fiind de

acela

de multe

al

mari

generali

lui Petre

cel

ori îngălbeni

ai timpului,

mare,

căci

semi-luna şi cât

al

Vultu.

pe aci

pe minaretele sfântei Sofia de |] a Constantinopole;

de la lupta de la Mohaci

steaua lor apuse

însă;

şi 2

vecuri

ii vom vedea mereu în lupte crâncene cu Nemţii care vor
eşi învingători graţie prea strălucitului
lucefăr
al vâcului

trecut,

principele Eugenie

de

Savoia;

pot

spune

cel

mai

mare general al Austriei ; lupta
de la Mohaci a avut o mare
importanţă Şi în istoria poporului
român căci de atunci
ni

9

se va determina ursita, de atunci deja Turcii ochiseră prin-

cipatele dunărene spre a le transforma sai în raele, sai în
provincii de arendare celui care va plăti tesaurului imperial
; evenimai multe pungi de bani, şi aceştia dintre Fanarioţi
și noi
final,
l
resultatu
aduseră
716
mentele anilor 1711—1

le vom vedea în cursul acestei cărţi.

Pentru a ne face o idee de numărul 6stei otomane
voi reproduce aci o listă a tutulor neamurilor de Gmeni ce:
at servit în armata otomană când aceştia ai avut lupte
cu Creştinii; listă ce se găseşce în marea şi volumin6sa
colecţiune de documeute a lui Eudoxiu de Hurmuzaki, tipărite
de Academia română.
Numărul şi neamul trupelor pe cari Sultanul le-a adunat
din diferite ţări ale r&săritului, apusului, nordului şi sudului
pentru a se sluji cu ele pe mare, şi pe uscat contra Creşa
tinismului.
que le grand Seigneur a
troupes
les
toutes
de
«Liste

tirces de differents royaumes et Pays en Orient, Occident,

Septentrion, et Midi, y compprises les auxiliaires pour se
servire contr la chretiente tant sur terre que sur mer»:
Contre les Venetiens

Contre les Împeriauz
Spahis et janissaires
.
.
.

Baânahiens
Armales

. , . . ,.
cc...

Arabes .
Egypuens.

1
,

1
.

Galicens

.

Persans . . .
Brâsliens , .

5,000
—

i
6,000

6,000
15,000

n
e

13090
1000

4.000
6,000

1,000
—

20,000
—

...

—

—

3,000

4000

. - „
.....
ss = e

5:090
—
10.000

24,000
—
10,000

6,000
—
5,000

10,000
10,000
10,000

1,000

20,000

6,000

11,002

e
.

5»000
4000

14,000
15,090

3,000
6.000

14,000
10,000

. .

0;000

.
e

n
e
.
.

. . .
|...
. . . . . . .

Ethiopiens

|,

Morlaques
Asiatiques

„
.

Libiens,

..,.

.

.

.

.-..
. ..

.

.

Mesopotamiens .
Larabiens

Armâniens

.

,

..

.

.

.

.

.

.

.

.

15,000

1,090

2,000

5,000

4,000

3,000

1.000

16,000

7,000

10,000

.

2000

.

2»900

.

.

.

.

—

4,000

.

...

—

—

.

.

.

.

|

50.000 __200;000
280,009

275,000
100,000
375,000 II
a
NO
Total 655,000 hommest)

1) Veză vol. Î, supl. I, p. 433

—

—
20,000

4,000
12,000

.

.

—

1,000
4,0900

10,000
2,008

e

.

3000

3,000

-

.

4,000

4.000

16,000

.
.

,

16,000
20,000

41000

e e

....
....

..
..
.

.

„4000

în.

.

—
10,000
6,000

1000
—

1...

Chimois.
Macedoniens

40,000

—
4,000
2,000

. . . .
....

. . . . o. . . . . e

Afriquains

i

Infanterie

—

3000
53000
31000

.
n
.

.
.
e

cc...

, .

3,000
4.000
5,000

Cavalerie

.
e.
e.

.
. ...
Puerquariens
cc...
Maures ,
Ambriquains . . , . . =

|

„30,000

60,000

. .
e

.

.

1.
.

Infanterie

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
"Tartares
Vallaques ,
Ponachiens

Cavalerie

OP. cit,
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Cette liste a ete communique

tin

Altmân,

lequel

l'a

eue

du

par

premier

un

nomme

commis

Valen-

du

grand
commissaire au conseil de guerre du
Sultăn, tenu dans so
quartier au camp de Werchem
en Vallachie ; Elle a ci€
inscrite dans la chancellerie de Belgr
ade d'oui un espion en
a regu la premitre Copie 1). =
Eată deci ce colos de armate
aveai Turcii în luntele
lor, cu 375.000 de oameni
şi cu 280.000, în total] 655,000
oameni veneai ei în contra
creştinilor şi în această” listă
ne vedem amestecați şi noi
« Valachii» înscrişi cu numărul
de 23.000.
Armata
Turcilor
era compusă
numai
mercenari, ei nu căutată
calitatea ostaşului, ci cantitatea din
; un
autor ne spune despre
dânşii. «Că Turci de trece
a un an
fără a se lupta, se simţea
bolnavi».
Terminând cu mica dare
de seamă care am făcut'
în acest capitol despre
o
starea imperiului Otoman,
pentru a ne putea trage
mai mult
conclusiunile capitolului
«Despre causele sati
evenimentele contribuitoare următoriu
area unui principe Fa
la întronariot în Țara Române
ască» Păşim mai
înainte.

CAPITOLUL
Despre

1]

causele

Ţara

Sail evenimente
unui principe Fanori le contribuitoare la întronarea
ot în Țara Române
ască

Româ

ne
man prin tractatul ască Plătind tribut acuma imperiul
ui.Otoîncheiat la Nicopo
pusă ambiţiunilor
le
,
va
în
ce
pe
semi-lunei,
a fi ex-

cari vor merge
în 1716 când po
crescând până
li
ticiani si-au ajun tica imperiului şi cu a iscusiţi
s scopul, adică
lor ei polide a transforma
țările duA vom ea

aceasta epocă
de la 1393 până
mMpărţi în două
la 1716
părți; prima
de la 1393 pâ noi
A
nă la
n0p
52 deci risz
470pei

) Scris

în L, France
gă

după

Şi mai

document

CU seamă

pipea

Grecilor

da 770), a do
ua

J1l

de la 1453 până în 1716
scopului lor.

când

Otomanii

at dat asaltul

În prima perioadă adică de la 1393-—1453
de studiat
cari vom
puternice
pe aceia

vom

avea

influenţa grecească bizantină în ţările dunărene
vedea că sa manifestat pe două căi şi cele mai
în schimbarea naţiunilor; pe calea religioasă, şi
a comerciului, deci eată două mari cause sati eve-

nimente conlucrătoare şi simultanee la înfigerea puterei grecești în principate.
În a două perioadă 1453—1716; vom avea de studiat
aceleaşi cause, adică religiunea şi comerţul cari vor deveni
acum şi mai înfloritoare ca o consecinţi a puterei cari o
vor câştiga aci Grecii, fiind aşedaţi cei mai mulţi în pământurile româneşti şi. încetul cu încetul devenind și mari dregători şi deci această înrâurire a elementului străin fiind cu
totul

displăcută

boerilor

români,

aceia

cari

atunci

erau

capul, braţul și inima naţiunei române,
cei dintâi în
arena politică şi în câmpiile resbelului 1) şi deci începând
a face comploturi cari vor degenera în revoluţiuni; şi revoluţiuni mari încă cari se vor ţine lanţ în interval de i
veac, şi în care vor cădea vitejeşte aceste vlăstare ale nobilimei
române ca jertfă ale unui patriotism sfânt şi pur;
în timpul acestor evenimente produse aci în ţară vom ve:

dea şi altele în Constantinopole cari parcă 'şiar fi dat cuvintul între dânsele ca să se întâmple în acelaş timp; pentru a accelera peirea mărirei de odinioară a acestori ţări
surori;
le vom vedea pe toate istorisite la locul lor; mai
întâi însă să formulăm în puncte principale aceste cause ale
intronărei fanariote în Ţara Românească ca să ne tacem o
notă generală.
În ambele perioade adică 1393-1453 şi
1453—1716 vedem două fapte comune religiunea şi comerțul în perioada a două însă 1453—1716 ca o consecință

a marei autorități câştigate de elementul străin; am
de nişte evenzmente produse
volufiuni

în timp

de 1 veac,

de doeri şi anume
apoi

de

nişte

vorbit

de nişte
evenimente

veîn

1) Vezi Capitolul 1 de la Partea III-a acestei cărți, pasagiul lut loan Ghica ;
despre

l.oeri,
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Constantinopole
toate

contribuitoare

acestea, să
I). Xenopol

peirei ţ&rei;

cari oare

le formulăm aci:
ne spune în istoria Românilor

sâ fie
j
«că un

fapt de cea mai mare însemnătate pentru istoria, ţărilor române
sa petrecut sub domnia lui Radu-Vodă Mihnea; o răscoală
a boerilor contra Grecilor ce se aflati pe lângă domn
(1612—1616)»1), aceasta fu în adevăr prima revoluţiune
boerească

în contra

Grecii începură a
şi înjosind'o ; de
ce în fine Turcii
aci bey, principi,
domnia

Grecilor;

căci

vom vedea că

de

atunci

deveni nesuferiţi în trebile ţerei, jefuind'o
aci lanţ se ţinură şi alte revoluţiuni până
triumfară, şi reuşiră ca în 1716 să pună
din Fanarioţi; a doua revoluţiune fu sub

lui Alexandru-Vodă Iliaşi (1616—1618),

a treia sub

Alexandru-Vodă Coconul (7623—1627), a patra sub LeonVoda Tomşa (7629 —1633), a cincea sub Mathei-Voda-Basarab (7633—1634), a şeasa sub Radu-Leon-Voda (1662—
1669) şi în fine a şeaptea sub Nicolae-Voda Mavrocordat
din 1716—1717
primul domn Fanariot; când boerii se
resculară, se svârcoliră şi se luptară vitejeşte întrebuinţând
tot felul de mijloace de scăpare, dară în van
fură toate,
câci jugul Otoman era puternic şi îi culcară
la pământ;
această revoluţiune va face subiectul mei principal
din acestă
lucrare

cu

care

se

va

lega

şi

cele

două

capitole,
ale Boerizmului şi Armatei. In aceste timpuri
de anarchie
din ţara noastră, la Constantinopole
se petreceaă evenimente importante pentru mărirea imperiului,
dară funeste
pentru

soarta

noastră,

căci Grecii bizantini,
| veneau şi mai indispensabili guvernământului pe fie-ce di de; atât în politica
internă cât şi în cea externă, aceasta
din causă culturei lor, inteligenţei lor; şia calităţilor
lor cele mai apte pentru un bun Om
de stat și diplomat : lucru cu totul
lipsit Turcilor, de aceia deci
vom vedea pe Grecul Panayotakis
d'ântăi fostul de «mare dragoman Nicusis inaugurând cel
al Împeriului> şi pe
Alexandpu Mavrocordat,
tatăl primului domn fanariot
Nicolae Mavrocordat, dzvezzpad
ambasadorul împărăției semi.
lunci în ovemea anilor 7699
cu ocaziunea Hegocierilov
') Vezi

mat

departe

revoluțiunea

tratată,
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veştilei păci de da Carlovitz, încoronându'l lumea

(cel

cu titlul de “O 'eâazoppmroy

de atunci

înţelept) aceste

eve-

din Constantinopole tură foarte funeste ţerei noastre

nimente

căci

prea

pricepură

Turcii

atunci

de

mediuri

cele mai excelente

întru

că

Fanarioţii ar devenii
ţerilor

stăpânirea

surori

tesaurul

cu care dânşii şiar ajunge scopul de a'şi umplea
imperial de bani aduși de aci.

Domnii noştri însă văzând acest mare avânt al Grecilor luat în ţară, şi aceasta numai din cauza curagiului dat
-se
lor de Turci, începură a schimba fohhca fârei, aplecându
dintre
abili
mai
cei
şi
când către Ruşi, când către Wemfi,
principii noştri în ateste operațiuni fură Constantin Vodă
Tara Românească şi cotimporanul său
în
Brânioveanu

Dumitru
putut mai

Cantemir în Moldova ; sai luptat
cu semă

Brâncoveanu

care

z5

denşii

cât au

a reuşit

de ani

admirabil, dară în cele din urmă aicădut amendoi vitejeşte;
jertfe al sacrului lor patriotismu, unul uciscu tot neamul lui
pe malurile Bosforului, altul ţinut zălog la curtea lui Petru
cel mare din mila acestui împărat, aceste tâte le vom vedea
la istorisirea evenimentelor din 1711—1714; acuma când
poporul presimţea întâmplarea unei mari catastrofe vom

vedea apropiindu-se

a ea cumplită zăpăceală

; indiîn care

vidul 'şi pierde cumpătul; căci atunci când te vezi în casa
ta prins de tâlhari; câlcat de bande de criminali, atunci
neapărat pierzi minţile nu mai ştii ce faci, şi cum să scapi;
mai multe voinţi se nasc de o dată în tine; aceia de a
găsi şi pune mână pe o armă de apărare; aceia de a fugi,
şi de a te furişa, dară în zadar, căci tu fiind singur nu te
vei putea nici lupta; nu vei putea nici fagi căci la tote

eşirile casei vor fi postați criminalii, şi vei cădea în cele din
urmă,

victimă

a

r&ilor

făcători, ucis

şi mutilat

de

dânşii;

anii dintre 1714 şi 1716 aduse ţările Române, în această
nenorocită stare, căci Otomanii aii pus mâna pe ţările Dunărene şi mandatarii lor, Fanarioţii ai aruncat jugul _tiraniei la beregatele Românilor; boerii acestei ţări aii voit
a fugi în Austria la casa Habsburgică să ceară ajutor de
scăpare, dară de la graniţe cea mai mare parte fură reîntorşi fiind ele închise, prinşi şi ucişi, averile răpite şi con-
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fiscate, Cantecuzenii prin persâna lui Ştefan ultimul domn
al naţionalităţei române (1716) avură aceiaşi crudă sârtă ca şi
Brâncovenii, căci, tată, fiii şi ginere periră la Stambul sub securea oțomană, apoi pe lângă acestea se niaiîntâmplă ca Turcii

să iasă

şi învingători

cea ce aduse momentul

în resbelul

oportun

Moreei

pentru

din

IȚI4—I715,

infigerea

Fanarioţi-

lor la tronul Valach, deci iată-ne ajuns la al V.lea

şi

ul-

timul punct al capitolului
cevenimentelor contribuioare
la intronarea Fanarioţilor în Țara Românească»
şi acesta
va fi: emzgrarea boerilor munteni fezrea Cantacuzeni
știlor,
(anti 1714—1776), şi în fine asaliul final al întronăvei,
şi
reabizărei scopului dorit de Otomani. Acuma
vom studia pe
rând toate aceste ş puncte ale acestui capitol
din cele 2
peri6de 1393 —1453 şi 1453 — 1716.

Inriurirea grecească în fara
I-a perioadă
Comevzul

"Cea

d'ântâi atingere

Românească

(1393 —1453)
şi Religiunea

a Gre

spune D. Xenopol!), se făcu pe cilor cu poporul român ne
calea comercială care mai ales
pune în legătură popârele

unele cu altele; aceste legă
turi
erau deja înfloritoare pe
vremea lui Mircea cel mar
e
(13
85—
71475). Grecii atunci erat aşed
aţi pe malurile forturi Fui
n
(Marea Neagră) şi aveau
legături cu multe oraşe ce
pară de năvalirile streine;
scăba încă vedem oraşe rom
âneşti
numite de dânşii în Sreceş
te; ast-fel cetatea-Albă
ei o numeaui ÎsProcastron; Chil
iă o numeată /tcostomos,
acestea ne
arată că Grecii au avut
legături intinse cu oraşele
dunărene.
Pe lângă aceste înrâuriri
pe calea comerțului, ei
aveau şi
pe calea religi6să, căci
întâlnim în "Ţara Române
ască încă
in anul 1359 pe un
Mitropolit

5

Voi

II,

p. 449,

Istoria

Românilor,

grec

/achiut

Christopulos.
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Acest lucru era şi natural căci biserica din Constantinopole
vedând că în ţările române poporaţia începuse a se inmulţi şi a deveni bogată, se găndi a scâte biserica română
de la atârnarea patriarchiei din Ochrida şi a o supune celei
de la Constantinopole, aceasta se şi împlini în 1359 sub
domnia lui Alexandru Basarab-Vodă care se lepădă de muma
sa

spirituală

de

la Ochrida

şi se supuse

celei

din Bizanţ,

impunându-i-se de la Constantinopole ca Ţara Românească să
nu mai ceară de acum înainte Mitropoliţi de la Ochrida, ci
de la Bizanţ, şi ast-fel vedem pe Patriarchul Constantinopolei
regulând în Ţara Românească pe primul Mitropolit Grec
Jachint Christopulos. In anul 1370 sub cuvânt că poporaţia

Ţărei Româneşti s'a înmulţit multşi ca atare numai ajunge
un singur păstor, Patriarchul trimite un al II-lea Mitropolit cu scaunul în Oltenia trimițând pe /PDanzz/; având
de reşedinţă Severinul unde era şi scaunul Băniei; pe când
Christopulos şi avea reşedinţa la Argeş; de atunci ne apar
în actele patriârchiei aceşti doi Mitropoliţi;, Daniil numit
ast-fel: „umrpozohime rob cbyypofhopias ris nam măv Sefepivov“!)
iar Iachint Christopulos numit: „0 razewăs ymrponoirris "0byypodhagias 2a. Edppoonăoe 7haynyâv.2)

În timpul lui Mircea |, legăturile acestea între Muntenia şi biserica din Constantinopole se întăresc perfect, ba
încă Mircea sileşte şi pe Alexandru cel bun al Moldovei
să închine biserica moldovenească tot la Constantinopole.

Prin aceste procedeuri, invasiunea călugărilor Greci era deschisă în ţările române;

românească

a

încă din

«Arhanghelului

1391

Mihail»

întâlnim o mănăstire

supusă

autorităţei

patriarchiei din Constantinopole ; patriarchului Antonius, eată
ce cetim în actele patriarchiei; „Enzi oi ebyevtararot doriidehpar
. 6re Boii6das Madhrtae uni 6 Nâpayos Exobot p.ovasTiptoy azdvowazărrjtos map roy ronovrob Mapandpz00 zis Ovoua, Tipbuevoy 705 Ti
wiov rafiăpipoy răy yo Boyxutyoy Myo“).
') Vedi D. Xenopol

Vol, II, pag. 237 (Aora) din acta

tinopolitanit Tom. II, pag. 8, 27,
Miiller, Vindobonae, 1860.

2) dem.
5) Vegi D. Xenopol,
tinopolitani,

pag.

156,

anno

39,

494,

512

şi 519;

Patriarhatus Constan-

ediţiunea

Miclosisch

et los.

Vol, III, pag. 450 (Aoti) din acta Patriarhatus Constan1391.
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Acestea ai fost primele atingeriale Românilor cu Grecii,
acuma

intrăm

terioare

în a Îla

anului

perioadă

căci vom

da de date pos-

1453.

Il-a perioadă
Comerţul

(1453 —1116)

şi Religiunea

Am vEzut mai "nainte cum Mohamet II-lea distruse
dinastia Paleologilor de la Bizanţ, şi cum o mare parte din
Greci emigrară prin Italia, insulele Archipelului şi ţările
române; găsind deja aci un comerţ întins între Români
şi Grecii stăpânitori ai Bizanţiului ; lucru studiat în capitolu
l
perioadei l-a, încât acuma acest comerţ se va desvolta
şi

mai

uşor

căci

însuşi

de

dânşii

a fost

inaugurat

de

oare-ce

Italian,

un

Sas,

asemeni

nu

|
r&mase

deveniseră locuitorii ţărilor române. Grecii se dedură
mai
cu seamă la specula băcăniilor; şi avem un
document tocmai din 1469 (domnia lui Radu Basarab
cel frumos) unde
domnul muntean comunică municipalităţei
din Sibiu hotărîrea

dintr'un

proces

ce avusese

loc,

între

patru Greci, pentru nişte piper 1).
Înrâurirea pe calea religioase

mai

pe

jos,

şi

dacă

care

de

un

în

epoca

l-a

un

de

şi

(capitolul

393—1453)
am vezut doi mitropoliți Greci
în principat, acuma vom
vedea încetul cu încetul aproape
tot clerul, biserica româ-

nească

veac

era

deja

sub

autoritatea patriarchiei de la Constantinopole acuma
la
finele veacului al
XIV-lea vom vedea pe acelaş
Patriarch trimițând pe mitropolitul grecesc din Mitilene
ca să organizeze biserica Molx
dovenească?).
In 1493 se urcă pe tronul
Țerii-Româneşti Radu al
IV, cel mare Basarab, care organiză
acestei ţeri; lucrurile se nemeriră clerul şi toate instituţiunile
ast-fel că înrâurirea grecească 'şi luă un avânt şi
mai puternic sub acest
donin;
PN
IN
şi de

1) Vezi Columna lui Traian
(Revistă) anul 1874, pag,
D. Xenopol în Istoria Româ
nilor, Vol, III, pag. 450.
2) Vegi D. Xenopol,

idem, vol. III, pag. 450,

127. D. Hasdeii, raportat
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avântul acestei înrâuriri fu aducerea Patriarchului Nifon, ca
Mitropolit al Ungro-Vlachiei; eată ce cetim în această privinţă
în Cronica anonimă 1): «Împăratul scosese din scaun pre
sfântul Nifon patriarchul Țarigradului şi'| trimisese la închis6re
la Odreii (Andrianopole), de a cărui bună şi sfântă viață
eşind veste
şi aă înţeles

în tâte ţările, sai auzit şi în Ţara Românească,
şi domnul Radul-Vodă de bărbăţiile cele sufleteşti . -

ale sfântului,

şi ai trimis cu rugăminte la acest sfânt părinte

ca să vie în ţara lui că îl poftesce ţara. Iară sfântul i-au
dat r&spunsul zicând: Măria ta însuţi vezi g6na şi închisorea
mea -care este de la vrăşmașii cei adevăraţi ai lui Dumnezeă;
dar cum voi veni în ţara ta? ară domnul iară i'ai trimis cuvânt
zicând: nu purta grijă de aceasta, că grija mea este. lară
sfântul Patriarch iară i'aă dat răspunsul zicându-i: cum
şui aşa fă! Şi îndată au trimis Radu-Vodă la împărăție de
ai cerşit pe acest păstor mare; şi nu'i fu peste voe, și 1
se umplu voiea de la împărăție. Şi de grabă țrimise de
aduse pe sfântul în ţară sa, şi'i dete toate pre mână qicând:
Ei să domnesc, iară tusă ne îndireptezi, şi să ne înveţi legea lui
Dumoezei şi să ne fii tată şi păstor mie şi;tuturor oamenilor, şi
- silitoriu la Dumnezeii. Iară el află turma, neplecată şi neascultătoare şi biserică isvrestită şi cu obiceiuri rele şi nesocotite; şi
chiemă pre toţi Igumenii de la t6te mânăstirile ţErii Muntenești
şi tot clirosul

bisericei,

şi făcu

sobor

mare

din

preună

cu

domnul şi cu toţi boerii, cu preoți şi cu mirenii, şi îndată
slobozi isvoare de învățături limpede şi necurmate, şi le spunea
din sfânta scriptură, şi învăța pre toţi şi "i aduna cu apa
milei credinţei cei adevărate. Grăiale de pravilă şi de lege,
de tocmirea bisericei şi de Dumnezeeștile slujbe, de domniă
şi de boerii, de mânăstiri şi de biserici şi de alte rânduieli
de toate;şi tocmi toate obiceiurile pre pravila şi pre tocmelele
sfinţilor Apostoli. De aci hirotoni şi doi episcopi şi le dete
Eparchie cu hotare, care cât va birui şi învăţa pentru cum
vor purta grija şi vor naşte oile carele sunt date în semă,
1) Cronica anonimă, ediţiunea Bălcescu sai onid,
Manuscris

găsit în orașul

Kişenev

de ierodiaconul

pag. 4,
Daniil când

în surghiun cu reposatul întru fericire Mitropolitul Grigorie.

se

afla

acolo
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ca să se îndrepteze toată ţara aceasta de acei
iară domnul îi dise: «ţie demne, ţi se cade să
cei strâmbi» frumoasă dii şi mărcţă, în analele
mâne, dară medalia *şi are şi ea reversul: căci

trei Archierei
îndireptezi pe
bisericei! rode la această

reformă bisericească a lui Radu cel mare prin Nifon marele

archipăstor al Ungro-Vlachiei ; mânăstirile noastre didite de
vechii voevodi şi boerii mari ai acestei țEri, se înțesară
de călugării Greci, aşa că cu timpul vom vede toate averile
cele

numeroase

date

de

acei

voevodi

şi boeri

mânăstirilor,

ajungând în mâinile călugărilor greci, şi închinate -patriarchiei. Țarigradului, vom vedea imediat aceasta. La 1541 întâlnim deja pe proegumenul mânăstirei Bistriţa a fi un Grec,
anume /arfenze Tarhata |
Călugării greci odată aședaţi în mânăstirile românesti
în loc să se gândească la evlavia lor; s'a apucat de
lucruri
cari

numai

cinste

care o aveai
de

nu

pentru

închinare

a

le făcea

bani,

mânăstirilor

şi acestea

ast-fel

numai

începură

române,

din

a face

patriarchiei,

iubirea

hrisoave
fără

ca
aceste chirisoave să fie eşite din adunările
soborului mare al
naţiunei ; aceasta numai Şi numai pentru
a căpăta mită de
bani de la Țarigrad, cum vedem deci
se înființaseun comert al sfintelor locașuri româneşti, aceste
chrisoave însă s'au

descoperit,

şi mîntuitorii

şi falşificatorii lor se surghineaă

şi
afară din hotarele ţerei, eată deci ce
ruşine
suferea
religiunea din cauza unirei ei cu
călugări

se dedeai

de

pildă

chrisovul

de

la

greci; aşa

mânăstirea

avem

Butoiului,

închinată
Sfântului Ştefan de la Meleor,
dovedit de falş în anul 1410
sub domnia lui Mircea cel mare;
mânăstirea Mislea închinată
mânăstirii Patherisia

din Rumelia printr'un chrisov
din anul
1616; încetul cu încetul o sumă
de mânăstiri din Ţara-Românească se închinară streinilor
prin aceste manopere frau.
duloase; încâtîn timpul lui Matei
Basarab (2633) deci primul

an

al domniei, vedem următoarele

tăţei: Tismana, -Kozia,

Glovaciocul,

1) D.

Snagovul,

Xenopol,

Argeșul,

mânăstiri închinate streină-

Bistriţa,

Cotmeana,

Vol. INI, pag. 452și Arch
iva,

Govora,

Valea,

istorică

a D-lut

Dealu,

Râncăciovul

Hâșaăi

pag.

2

27
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Mislea,
nota,

Bolintinu,

Câmpu-lungul,

(Gura-Motrului,

Potocul,

Căldăruşani,
Nucetul

Sadova,

Ar-

și Tânganul!).

A trebuit ca Mathei-Vodă Basarab să vie la domnie
în anul 1633 şi să pue capăt acestor nelegiuiri cari injosea atunci prestigiul religiunei române, ast-fel vedem pe
milostivul Domn dând un Chrisov în 1639, prin care ordână să se scâtă din mânăstiri toţi călugării greci, înapoindu-se acele mânăstiri călugărilor pământeni, fiind-că cei
Greci le-ai înstrăinat la sfânta Agora, şi şau spurcat mâinele în mite; eată şi acest Chrisov 2) de mare însemnătate
istorică, pe care "| reproduc în întregul s&ă fiind interesant
şi ca logică şi ca morală şi ca lege:
Chyisovul Domnului Mathei Basarab din 1639, prin care
se desrobeşte mai multe mânăstiri din mâinele străinilor.
In numele Tatălui şi fiului și sfântului Duh. Amin,
Noi, lo Matei Basarab V.V. cu darul lui Dumnezeii Domnitor şi biruitor a toată Ţara Românească, încă şi unor părţi
despre munte. Almașului şi Făgăraşului Domn iproci. Tuturor din preună aşișderea şi fie-căruia şi câte unul deosebi, cărora cadese a şti şi a înţelege de acest lucru lăcuitorul ţărei n6stre Româneşti 3) dintre amândou€ rândurile,
aşa

duhovnicilor

ca şi mireanilor,

prea

luminatilor

Domni,

- prea sfinţiţilor Mitropoliți de Dumnezeă iubiţilor Episcopi,
prea cinstiţilor Archimandriţi, cinstiților Egumeni, cu bună
mândrie protopopi şi Preoţi şi Diaconi, şi a tot cinul bisericesc, aşişderea şi celor de bună rudă boeri, mari cinstiţi şi socotiți sfetnici, dregători, judecători, şi a totă
mecercrea tocmitorii ţerei şi tuturor boerilor mari şi mici
ai ţ&rei n6stre iubiţilor credincioşilor noştri ceşti de acum

care sunteţi de faţă şi cari vor fi după aceea în anii de veac,
Ştire facem cu acest Chrisov
obiceiul

ce s'aă înrădăcinat

1) D. Xenopol
2) Luat

din

în

al nostru

toată

lumea

pentru
cu

că după

voea

şi cu

vol. III, p. 455 a op. cit,

colecțiunea

T.

Codrescu,

Vol.

V,

pag.

327—336.

2) Eată justificarea adusă, termenului de "Țara Românâscă,
menţiune la p. 1 a acestei scrieri,

despre care am făcut
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învăţătura

Domnului

nostru

Isus

Xristos

de rândui sfintelor

mânăstiri, fostu-s'ai întăriţi şi aici în ţara noastră de în dilele vechi şi de îndescălecata ţărei, obiceiul ca aceea a zidi
bun şi de Dumnezeu iubitor creştini Domnii, şi Mitropoliţii,
Episcopii, boerii şi fieş-cine de înputernicii lăcuitori ţerei, case
Dumnezeeşti, sfinte mânăstiri aşa prin în munte şi pre în
păduri, ca şi pre în oraşe întru mulţimea slavei a numelui
lui Dumnezeă şi întru lăcuinţa şi hrana acelora şi ale lumei
toate ati lăsat şi ati mers după Dumnezeu şi întru veşnica
pomană lor; şi ertăciunea păcatelor şi întru cinştea ţării
şi ale întări cu moşii şi cu averi clătitoare şi neclătitoare,
care obiceii s'ai păzit până în aceşti. ani şi vremi de acum
mai de pre urmă când să întâmplă de stătura a fi 1]/2770Zohfi şi Domnitori țării; âmeni străini nouă 1) nu cu legea
sfântă, ce cu nmul, cu limba şi cu năravurile cele reale,
adică Gyeczi, cari după ce nu îndurară nici se leneviră în
viața biruinţei lor a ismeni şi a pune jos obiceele bune şi
bătrâne ale ţărei, pentru care stricăciunea obiceelor curând
le fu a aduce şi ţara la răsipire desăvârşită şi la pustiire,
şi pre dânsa pustiind'o, nu se ruşinară nici se temură a
"atinge năravul lor cel r&ă, şi de sfintele mânăstiri Dom.
neşti ale ţării, ce îndrăsniră a călca obiceele mânăstirilor,
şi prăvilele ctitorilor Domnilor bătrâni, ce au fost legiuit
ei de sfintele mânăstirile lor a le pune jos şi intra
în blestemele lor, şi spurcându-și mâinele lor cu orlr/ârea
mită,
sub vicleană, taină începură a vinde şi cărciumări
sfintele
mânăstiri ale ţării şi lavrele Domnești cele: supune
metâce
dajnice altor mânăstiri de pre în ţara Grecească
şi de la
Sfânta-Gora, făcându-le chrisâve de închinăciune
fără de
ştirea sfatului şi fără de voea soborului, şi a nimănui de
în locuitorii ţărei ca să se Diruâscă şi
să se moştenâscă în
veac, de care lucru bine venise vremea cuvântului
lui David sfântul
Proroc şi împărat al dicerea şi noi
cu puţinel
luându.l
lu
Dâmne, veniră str&i nii
în moşia nâstră
ŞI Spurcară mâinele lor cu
mite ŞI îndrăzniră
nu

mai

scim
im

a

până

Matiet şiVodz
la 1) dânsul
ANIvrea a vorbi de acea pleiadă
de Domni grecisați
ropoliţii trimeşi de la Constantin
opole aci.

vinde,
de

la

şi

1611
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a cârciumări sfintele tale şi a goni pre moşnean
dile şi ostenelele lor a băga pe străini, fără de

şi în truruşine şi

de împutăciune vecinilor noştri!»
Ce milostivul Dumnezeă nu de tot şi până în sfirşit
ne predidi str&ini ca aceia, nici at trecut rugăciunile, lacrimile suspinele acelor părinţi duhovnici goniţi de străini
de pre înlăcuitele lor în silă fără dreptate, ce iarăşi întorcându'şi mila cea mare Dumnezească spre acestă săracă de ţară,
şi pomenind milele lui cele de demult ce ai fost făcut cu
neamul nostru Băsărabesc, cu cei domni moşneni ţări cari
a multor sfinte mănăstiri şi biserici fură ziditori şi miluitori
şi aceleaşi mile de demult vrend noi ale înnoii aceluiaşi
neam Basarabescă spre gonirea de în ţeară a str&inilor şi
spre adunarea moşnenilor ţări, adusu-sai aminte de noi
cari suntem mai sus zişi lo Matei Basarab V.V. şi neai adus de'ni ţări străine de unde eram goniţi de străini,
şi priveaţi de r&ul lor, şi ne aleasă la domnia ţări, şi ne
rădică la scaunul moșilor noştri. Deci când ne aşezam cu
milă sfiinţiei sale a fi biruitorii ţării, şi ţiitorii de steagul
împărătesc atuncea dunatu-saii tot soborul ţări înaintea noastră,
şi duhovnicescii şi mirenescu cari plecând genuchele lor toţi
înaintea noastră cu lăcrămioasă strigare aă jeluit şi s'aii
plâns înăintea noastră de strâmbătatea ce au răbdat de la
străini, nu numai -alaltă ţară ci şi sfintele manăstiri cum
scrie mai sus. Drept aceia noi ce sântem mai sus zişi. lo
Matei Basarab V.V. de înaintea adunărei a toată ţara cu
svatul şi cu voea a tot soborul am tocmit acum acele lavre
domneşti cari le au închinat acei domni şi vlădici streini
pentru mită fără voie, şi fără de ştirea nimului de le ai
supus metoace dajnice altor mânăstiri din ţara Grecească,
de în sfânta Agora şi de pre aiurea. Insă mânăstirele anume: Tismeana, Cozia, Argeşul, Bistriţa, Govora, Dealul,
Glavaciocul,

Sneagovul,

Kotmeana,

Valea,

Râncaciovul,

Mislea, Bolintinul, “Câmpu- lung, Căldărușani, Brâncoveani,
Sadova, Arnota, Gura- Motrului, "Potocul, Nucetul, Tânganul,
acele toate să fie în pace de călugări str&ini cărora le s'au
fost dat pentru mitele lor, şi să aibe a trăi mânăstirile
întracea, slobozănie ce au avut mai de înainte pre acea
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pravilă şi tocmeală cum au legiuit ziditorii şi ctitorii lor, şi
să aibe a fi pe seamă ţărei cum au fost de veac, însa ale-

gând

afară

acele

mânăstiri măcar

domnești, măcar

boereşti,

cari singuri ctitorii le ai închinat, şi le aă supus metoace
cine unde ai vrut, acelea să fie supuse şi stătoare călugărilor streini, însă după cum vor fi scris şi legiuit ctitorii
în cărţile lor de închinăciune pre acea tocmeală neschimbată
să trăească, iar mânăstirele ce ai coprins călugării străini
pre mita să fielipsiţi de dânsele, şi să aibe a lăcui într'ânsele călugării ţări şi să aibe a le ce luă şi cărţi hrisoave,
prii şi ori-ce direase vor avea, prea dânsele, de la cei

Domni
scoate

şi vlădici stăini,
înainte ori în ce

iar de le vor ascunde
şi le-ar
vreme, nici odinioară credute, pri-

mite nici în seamă băgate de nimenea să nu fie, ce
încă
luate de la mâinele lor să fe, şi să se spargă ca
nişte
lucruri fără dreptate, şi cu strembătatea mitei făcute
în silă
şi fără voea soborului țări, iar cine de în domni
care va
alege Dumnezeu după petrecerea noastră, sati
de în Vlădici,
sai de în Episcopi, sau de în boiari mari
Şi puternici se
va ispiti vre odinoară, ori pentru mită
sai pentru rugăciunile

şi alniciile călugărilor str&ini, sai cu
va de în străini sai din ţară, a priimi acele îndemnirea cuicărţi sau hrisoave ascunse

de dânşii ce
chrisov al nostru care este
rul ţări făcut, va călca şi în
ŞI Va Supune pre una din

ce ai

fost vândute

şi

sar arăta vre-o dată, şi acest
cu sveatul cu voia a tot soboseamă nu'l va băga şi va închina
mânăstirele ţărei veri din cele

cârciumărite de acei streini, veri
din
care nu a fost acel om, Domn fie, Mitropolit
fie, Episcop sati
ori-ce boiar mare
va fi, ori str&in, ori de

țară acela om de înpreună cu îndemnătorii lui să aibă a
moşteni blestemul soborului
Arhiereilor, Egumenilor şi a tuturor preoţilor ţări,
care blestera
inaintea noastră şi înaintea adunărei
a toată ţara în sfintele
odăjdii imbrăcaţi şi cu făclii aprinse
în mâini înfricoşat şi groasnic
fâcutul-at, şi blestemând stinsuş'aui făcliile,
cum este legea
blestemului care blestem într'acest
hrisov al nostru arătămu'l
şi noi şi | punem înainte,
cum vre om ca acela carele
va
indrăsni â Sparge această sobornicească
legătură de împreună
cu îndemnătorii lui s'ăl spargă Domnul
Dumnezet, să'i vie
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cursa care nu o ştie! Şi venătoarea ce iati ascuns s'ăl prindă

şiîntraceia

cursă

să cadă,

să'i fie curtea

locaşul lui să n'aibe cine locui,
în cartea vieţei și cu dirept să
nezeii pre păcătosul, asupra lui
dreapta lui când se va judeca
lui să fie întru păcat, şi să fie
toria

să o îa altul,

lui pustie

şintru

să se şteargă numele lui de
nu se scrie, să puie Dumşi diavolul să stea de a
să iasă osândit şi rugăciunea
dilele lui puţine şi deregă-

să fie feciorii lui români săraci; şi muerea

lui văduvă, şi să fie goniţi de în casa lor, datornici să caute
toate câte sunt ale lor, să jefuească străinii osteneala lui.O
sfinte

tare,

să

n'aibă

cine-va

a'l

milui

să

fie

feciorii

lui

de peire, întrun neam să se măture pomana lui, să se
pomenească strâmbătatea părinţilor înaintea lui Dumnezei,
şi păcatul să nu se curățească şi să fie de înaintea lui Dumnezeă
pururea, să cadă de vrăşmaşii lui în deşert, să gonească vrăşmașul pre sufletul lui şi s'ăl ajungă, şi să calce în pamânt
„viaţa lui, şi viaţa lui în țarină să o puie, şi să se măture
de pre pământ pomana lui şi la sfrâşenie să se ia cu păgâni,

şiîn

diua

lui Dumnezei,
paharul

lui

de

înfricoşată

judecată,

să

nu

vază

slava

şi foc şi spuză şi vint viforât, să'i fie parte

înpreună

cu

luda

Şi cu

Arie

şi

aceste

să

se

întâmpleze lui ale nemeri în valea matcei focului ca de trei
ori anatema a 318 sfinți părinţi de la soborulni Nikiei.
Asişderea iarăşi în potrivă, cineva cinsti şi va păzi neclintită
această sobornicească tocmeală de intracest hrisoval nostru
şil va mai întări şi gu hrisovul, pre acela s'ăl .sprijinească
numele Dumnezeului, lui Iacob să'i trimeaţă ajutor
de la
sfântul şi din Sion să i folosească, să'] blagoslovească Domnul
şi să vadă tot binele în toate, dilele vieţei lui să'i dea Dumnezeu, dile lungi şi blagoslovenie în veacul veacului,
să se
luminede timpu; lumina lui stai meargă înainte driepta
tea
lui şi slava

lui, Dumnezei

sal

coprinză,

să

r&sară

lumina

lui ia întuneric, şi întunericul lui să fie ca amiază di,
şi să
fie Dumnezeă cu dânsul pururea, şi să se sature cum
cugetă

sufletul

lui, acela

la svrâşenia

după

moarte

să

intre

întru

bucuria Domnului Dumnezeului s&ti, şi în veac să fie părtaşi
a bunătăţei că acelea care ochii nu'at văzut, urechi n'a
auzit şi la inima omului n'ată venit, care au gândit Dumnezeii
59175

3
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ce în
celora ce iubesc pre dânsul care Dumnezei locues
!
lumina cea apropiată cela ce este blagoslovit de veci amin
Şi către mai mare credinţa acestui lucru sobornicesc
mărturie aducem întracest hrisov al nostru cinstiţi şi credincioşi
sfetnici domniei noastre şi drăgăterii ţărei duhovnici şi mireani.
Kir părintele nostru Archi-Mitropolit Vlădică Teofilal Ţărei
Româneşti, kir Ignatie episcop sfintei episcopii Râmnic,
kir Ştefan episcopul sfintei episcopii Buzeului pan “Teodosie
Vel Ban (Buzescu), Pan Hrizea vel vornic (Popescu), Pan
Grigorie vel logofet (Băleanu), Pan Radul vel vistiernic
(Dudescu), Pan Preda vel spătar (Brâncoveanu), Pan Buzinca
vel clucer (Buzzescu), Pan Socolvel stolnic (Cornățeanu), Pan

Radu vel comis (Cocorăscu), Pan Vucina vel paharnic (Bă/eanu),

Pan Constantin vel postelnic (Cantacuzzno), şi lo singură disă
domniei mele. Şi iarăşi pentru acea tărie credinţei cu mâna
noastră am iscălit şi pecetea cea mare a ţării noastre o a
lega am pre poruncit, şi am scris eă Pârvu Radu-lovici.
(fiul ni Radu).

Dată în palatul nostru cel de căpetenie în cetatea de

Dumnezeii păzită în Bucureşti, luna 28 dile, anului
facerea lumii 7147, iar dela mântuirea lumii 1639,
domniei noastre al şaptelea an.
Jo
cu

Matei:

mila lui

de la
iar al

Voevod,

Dumezeii

Domnii»>,

Pecetea
domnească

Eată halul în care se găsea clerul atunci,
şi ce grei
ofta milostivul domn
după cum spune în chrisov.
o
| „Am vezut în capitolul periodului --1393——1453
al în-

răurirei

greceşti

cum

se

consolidase

legăturile de

vasali-

tate între biserica românească şi cea grecească de la Constantinopole, şi cum Mircea | a convertit la acest lucru şi

pe Alexandru-Vodă cel bun al Moldovei; noi în această
merit vor sara sam Şi Moldova, dară fiind aci locul nen
|
asemeni stare de a fi se petrecea

şi peste Milcov,

pe lângă

multele exemple

ce aşi avea de

—
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înşirat, voi cita

numai

unul:

monastirea

Secul

zidită de

marele Vornic Nistor Ureche și de Vornicul de gloată Ioan
Mogâldea 1) înzestrând'o aceştia cu moşia Ghiuleşti în 1599,
călugării Greci o închinară sfântului munte, Deci să nu ne
prinză mirarea când vom vedea în documente vechi vorbe

bisericeşti

greceşti,

ele

datează din

acele vremuri,

când

mănăstirile erau înţesate de călugări greci, din monumentala opera a D-lui Haşdeu «Cuvinte din Bătrini» culegem
acestea:

«Minee,

Penticostar,

octoich, triod,

metafraste,

ca:

non, dichiu, stichar, chivot, discos, potir, panaghia, Xero-.
potam, policandru, iconostas, patrafir> 2), eată deci cuvinte
înrădăcinate în limba bisericească română; şi toate greceşti.

Grecii deci îndrumând înrâurirea lor asupra ţărilor române pe aceste două căi, și cele mai spornice; adică comerţul, şi religiunea, una ducându'i la bogăţie, alta la câştigarea încrederei poporului de jos, fiind acei călugări merei în relațiuni cu săteanul, încetul cu încetul vor deveni
un pivotîn jurul căruia se vor grupa partide politice 5),
unii

contra

elementului

grecesc;

alcătuit

acesta

din

tot ce

țara noastră poseda mai patriot, şi mai virtuos, adică boerii;, şi cel-lalt sprijinitor al elementului grecesc format din
Greci veniţi de pre la Bizanţ aspirând la treapta de boer
român, şi din câţi-va boeri români ademeniţi de promisiu
nile străinilor şi atraşi de Greci prin linguşiri de tot soiul,
eşind din certurile acestor două partide, mai întâi triumful
celui naţional adică al boerilor patrioţi; alungarea Grecilor
şi revoluţiuni continui săvârşite de aceşti boeri contra domnilor
grecisaţi
trimişi de la Constantinopole, ţinânduse aceste revoluţiuni lanţ în interval de 1 veac şi mai bine;

1) Familia Mogâldea a fost una din cele mai strălucite şi mai bogate ale
Moldovei, ea, esistă astă-zi sub numele de Forăscu; căct printr'o legendă și după do,
cumentele neamului, un Mogâldea bătu pe niște Tătari la satul Forăşti în Moldova
și de atunci printrun
chrisov domnesc acel Mogâldea se numi For&scu, din care

descinde azi familia Forăscu din Moldova așezată în judeţul Suceavala Fălticeni.
2) D,

p. 453—3) Vom

Hașdeu, «Cuvinte

din Bătrini»,

pag.

221,

vedea aceasta la partea III. Despre

politice din vechime»,

Vol.

1 —

și Xenopol,

Boerime la capitolul

Vol. Lil,

«Partidelor
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pe care le vom studia şi noi aci ca să vedem de când
Români ai fost în luptă cu elementul străin, care în 1716
dobândi tronul ţărei; deci intrăm în studinl secundului
punct din capitolul II, adică al causelor contribuitoare întronărei Fanarioţilor în Ţara Românească, şi anume la
«revoluţiunile boereşti».

Revoluţiunile hoerilor români contra elementului grecesc
Prima vevolufiune ; (domuta lui Radu
76171—1616)

Vodă- Mihnea

«De multe ori, la mulți domni sa făcut
riţă şi turburare pentru răutatea Grecilor.»
(Constantin

Filipescu,

cronicarul)

r&smi1680.

«Ceva necunoscut Ţ&rei Româneşti încă se va petrece în
cursul acestori ani, o revoluţiune făcută de boeri contra

Grecilor ce se găseau în jurul domnului»
şi D.

Xenopol

înainte.
În anul

în Istoria Românilor,
1611

vine

la

tronul

lucru
Ţărei

ast-fel se exprimă
citat de noi mai
Româneşti

Radu

fiul lui Mihnea cel turcit, de neam tot din Basarabi, prin
urcarea la tron a acestui
domn se reîncepe firul întrerupt de Mihai-Viteazul, adică de a cumpera domnia Ţărei
Româneşti, prin bani.
Radu-Vodă fusese crescut la mănăstirea Iverului în
sfânta Agora,
încă de mic” copil, aşa că cei mai buni
prieteni ai lui erai călugării de acolo, cu care copilărise
căci cel mai bun
prieten r&mâne tot acela din mica co-

pilărie cui-va;

Radu

venind

domn

de la

Constantinopole

aduse cu sine pe o sumă de Greci din prietenii săi, şi din
călugări i ridică pe aceştia la slujbe mari, înbogăţinduii
şi pricopsindu-i ; aceştia ştiindu-se sprijiniți de domn, înce.
pură o aprigă campanie contra Românilor, şi de şi vedem

-
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pe boeri, Roşi 1) și slujitori venind la curte
a domnească din
Tergovişte, şi închinându-se domnului,
promiţânduii al sluji
cu dreptate şi supunere, însă când parti
da domnului adică
Grecii începură prădăciunile lor, atunci
nici acei ce-i Jurară
supunere nu vor şedea cu mâinile în sân.
şi se vor r&scula
ca să alunge pe cotropitorii de țară; mare
le boer vel?) stolnicul Bărcan Ot 3) Merişani, care din
neam se trăgea din
Bucşanit ) înţelegându-se cu alţi opt boeri
, ce'i vom vedea
mai la vale luară hotârirea de a se
rescula şi a lupta cu
toţi până la ultima picătură de sânge;
dară vor şti că Grecii
au perit din jurul domnului şi pentru a
avea un sprijin pu:
ternic, scriă Impe&ratului Mathei a]
Austriei care succedase la tron lui Rudolf în 1612, rugâ
ndu-l pe acesta a
trimite pe Şerban Basarab ce le fusese
domn mai înainte;
şi care acum se afla la curtea vieneză
sub auspiciile Imperatului, rugându'l a le da și ajutor.
Mihnea-Vodă însă
audi de acest complot, prinde pe Stoln
icul Bărcan, pe cei
8 boeri amestecați, şi pe alți 4 între
care figura şi Mihail Cămăraşul ce umbla după domn
ie, condamnându-i
pe toţi la moarte; poetul Gh. Creţ
eanu impresionat de
acest fapt a scris o nuvelă istorică
întitulată
«Paharnicul
Lupul Mehedinţeanul»5) un personagii
istoric care jucă rol
în a doua revoluţiune boerească ce
o vom vedea imediat;
în acea nuvelă scriitorul înfăţişează
scena uciderei acelor
12 boeri precum şi suplica soţiei Stoln
icului Bărcan, cerând
de la domn
acea

nuvelă

Mihnea-Vodă,

ca să erte pe

cari se rapoartă
palid,

cu

ochiul

soţul

săi; eată și părţi din

la subiectul
încruntat,

de față:

cu

«Radu-

fruntea

resimată pe mâna sa, părea absorbit
în fioroase
cuget
ări.
Un sgomot ce se făcu la uşa cabinetulu
i său, îl trase din
„această

reverie.

O

femee

în vestminte

negre

, cu perul
despletit, cu faţa inundată de lacrimi
se aruncă la genunchile tiranului strigând : «Ertare Mări
a ta! eşti mare, eşti

Îi

O

') Corp de cavalerie alcătuit din
boeri şi fii lor numay,
2) Vel= mare.

3) Ot— de

la,

€) Fiind din familia Merişanu — Bucș
anu ; unifistorici pretind că era din
Bărcănesci,
(de Ia care începe prin acest Stolnic,
ce fusese şi căpitan de resbel la MihaiViteazul).
5) Revista Română, Vol. I, anul 1861,
pag. 17.
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puternic,

fii

bun,

vărsa

nu

fi milostiv,

sânge

nevinovat.

Fii păstorul cel bun, nuţi jertfi turma fearelor streine.
Eşti Romăn măria ta; eşti Domnul Românilor, iartă-le lor;
nu făcea pe placul veneticilor !»
Şi nenorocita femee îmbrăţişă genunchile tiranului, le
udă cu lacrimele sale, dar nici lacrimi, nici rugăciuni nui
putea atinge inima; o privea cu un aer neînduplecat şi
despreţuitor. Apoi se întoarse către Armaşul cel mare 1) care
intra în acest minut.

<Armaşe s'au făcut pregătirile?

«Da Măria “La.
«Să se omoare în poarta palatului ca să'i vadă poporul,
să ştie în ce chip r&splăteşte Mihnea, trădătorilor».
Armaşul se închină şi voi să se retragă; Domnul îl opri
cu un gest şi adăogă:
«Să se înceapă execuţia de la Stolnicul Bărcan, i se
cuvine această deosebire ca unul ce e mai mare la rang,
şi căpetenie rebelilor».
La aceste cuvinte femeea care sta într'o atitudine rugătoare scoase un țipăt pătrungător şi căzu fără cunoştinţă.
Stolnicul Bărcan era soţul ei. |

Puţin

câte

puţin

'şi veni

în simţire,

şi ca

cum

şar

fi

Imputat un minut de slăbiciune, se ridică şi aruncând tiranului o privire despreţuitoare, coborâ, treptele palatului cu

un

mers

sigur şi cu

un

aer

plin

de

mândrie.

„In acest minut mulţimea erea adunată în poarta palatuluă ca să asiste la execuţie, cei nouă condamnaţi scoşi de
la închisoare, fură conduși de păzitori la locul supliciului,

o adâncă tăcere se făcu unde Dragotă postelnicul, Stanciul

paharnicul, Carca vornicul, Dragul logofătul, Drăghici (fă.

[apescu) „postelnicul de Somoneşti, Anghel (Greceanu din Să7ăcineşti) comisul, Mihail cămărașul (fretendentul de domnie),
Pavel [i Greceanu) postelnicul, Proca portarul, în cap cu marele
stolnic Bercan ati fost traşi în țeapă în poarta palatului, apoi
Marcu logofătul (fiul vestitului Dan 'Vastier) şi Dragomir
|
plare,

1 ) InIn acele vremuri Y Marele armaș era executorul poruncilo
i r domneşti
era un fel de procuroral principelui şi al ţărei.

chiar

exem-
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paharnicul (zefoful banului Dobromar Avetulescu), ucişi cu
securea, alţii ai fugit la Mehedinţi şi aşa putură scăpa de

urgia domnului 1), aci venim iarăși la numele lui Creţeanu,

«domnul înconjurat de consilierii lui venetici, privea de
pe fereastra cea mare a palatului. Condamnaţii primiră
moartea cu bărbăţie, se vedea că mor pentru un principiu.
Mulțimea privea consternată, fără să exprinie nici aprobare,
nici desaprobare, când un glas de temee întrerupse tăcerea

generală.

p-AU-

|

« Oameni buni priviţi aceste capete despărțite de trunchiurile lor, acest sânge vărsat, el curge pentru voi: iar
voi staţi în nepăsare, şi răbdaţi o asemeni strâmbătate ? va

fi dis oare ca străinul să sdrobească pe Român în pământul

nașterei sale ? Oameni buni sângele cere sânge. De nu veţi
r&sbuna pe aceştia, mâine va veni rîndul vostru, tirania nu
ştie să se oprească, nu o lăsaţi să se încuibeze că amar
vouă!.. Ce staţi muţi şi neclintiți? Oare tremură inimele în
voi? Ce numai sunteţi fiii vitejilor ? Români, fraţii mei, nu
lăsaţi ne-r&sbunată moartea lui B&rcan. Voi ştiţi c'a fost

soldatul lui Mihai-Viteazul 2) a urmat cu credinţă în toate
bătăliile, rănile de pe trupul lui, o mărturisesc. Ce aşa de

jos ai cădut Românii!

doi-spre-dece ani sat scurs abia de

la moartea eroului. Ce a secat sângele din vinele voastre?

R&sbunare fraţii mei! Cel ce suferă nedreptatea ce
altora, n'o va putea depărta de la sine. Grecii sunt
strâmbătăţei, săriți cu mari cu mici s'ăi goniţi din
Poporul începuse a murmura. Radu nu audise

se face
isvorul
ţară !»
cuvin-

tele soţiei lui B&rcan; dar vădu agitația mulţimei şi dădu
ordine Seimenilor a o împrăștia. Un conflict sar Â putut
naște, mulţi îndemna la revoltă, în acest minut porni însă

printre mulţime un om d'o statură naltă îmbrăcat'cu eleganţă şi bine. armat care striga; fiţi cuminte! na venit

încă

timpul,

cuvintele

lui făcură

impresiune,

căci

lumea

în-

1) Vezi toate cronicele ţărei Româneşti la domnia Radului- Vodă Mihnea din
1611

și în escrisoarea Boerilor Munteni către Radu-Vodă rugându'l ase
întoarce cu ajutor
împărătesc din 1612, 12 Septembre, documente Hurmuzaki vol, 1V,
partea I, pag. 479.

2) Lucrul probabil căct erea abia 11 ant de când pierise viteazul Domn sub securea

lașă- a lui Basta pe câmpia de la Turda.
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cepuse a se răspândi, fără însă a se opune puterei armate,
şi în adevăr ar fi fost o nesocotinţă, oamenii domneşti ar

fi putut măcelări fără milă mulţimea desarmată.
Pe când poporul se retrăgea, Maria se apropiă

de

omul care preîntâmpinase furtuna, şi "i adresă aceste cuvinte: <Ai dis că n'a venit încă timpul, va veni doar odată?
Va veni r&spunse el, soțul dumitale va fi r&sbunat!
De cine?
|
De mine!
Dar cine eşti?
Sunt Lupul Mehedinţeanul !»
Aşa închee poetul Creţeanu prima parte a fragmentului s&ii, vom vedea la a doua revoluţiune boerească, cine
a fost acest personagii istoric Lupu Mehedinţeanu de aminteri destul de vestit în istoria noastră.
Dupe terminarea încă a o mulţime de tiranii din partea
lui Mihnea-Vodă,

vedem

pe doi

boeri,

că scriă din iniţiativa

lor împăratului Mathei şi anume: «Logofătul Stoika, şi clucerul Stanciul, implorând ajutor de la împărat, pe măruntaele lui Hristos 1)».
La toate acestea boerii români aveai curagiii căci ştiau
că sunt sprijiniți de Habsburgi ; de oare ce încă din 161 2, un an
dupe suirea pe tron a Mihnei-Vodă, vedem pe împăratul
Mathei, succesorul lui Rudolf care murise în 1612, promiţend
boerilor munteni a purta grija fostului şi iubitului
voevod
muntean Radu-Şerban Basarab, care era refugiat
la Viena;

Şi unindu-se

în cele

Românească în capul
Jertie la securea lui
odinioară; împăratul
căpeteniile de boeri
avem. 2 scrisori, una

Egregys,

din

urmă

cu

partida

germană din Țara

căreia fură acei 12 boeri ce căzură
Mihnea, şi pe care “i am v&dut mai
Mathei încă ţinea şi corespondenţă cu
din partida sa în Țara Românească, aşa
adresată astfel: «Magnificis generosis

Murgu Spatario, postelnico Leka, Gregorio comis,

eorgio armaşul, Capitaneisque Androni, Klocotum
et Nyagoe
caeterisque nobilibus ac militibus Valachiae Transalpinae»,

| 1) Vezi în„YOvol, 1V, partea Î, pag. 482 «Scrisoarea | „ogofătului Stoica şi a cluciărulu!
către împăratul Mathe

Stanciu

cerând ajutor

grabnic . iDoc.

Hurmuzaki,:
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altă scrisoare identică, este adresată: «Magnificis generosis

vistiario Nika (/ă/roeanu,, Lupul logofeto, Paharniko
Lupul,
(Wehedinfeanu.), caeterisque capitaneis ac nobilibus,
Val.
Trans.» în aceste scrisori pe cari împeratul Mathei
le adreseadă cum vedem boerilor şi căpeteniilor de oştire,
«le
mulţumeşte de ajutorul dat lui Radu Şerban şi le
spune

că

în

curând

7 va

trimite

în

Muntenia

din

Viena,

unde

acum e lângă dânsul î).» Acuma ajungem la a doua revoluţiune boerească, aceia de sub «omnia lui AlexandruVodă

Iliaşi.
A

doua

revolufiune Joerească.; de sub domnia
dru- Vodă Ihaşi (1616—1613)

Acest
mazilirea

domn
lui Radu

luni Alexan-

fu rînduit la tronul Țărei Românești după
Mihnea;

el

fusese

născut

la Rhodos,

şi de mic copil crescut între Greci; fiul lui Ilie Rareş
care
trăia în Constantinopole 2), acest domn veni din Țarigr
ad
aci, cu o sumă de Greci, vechi prieteni ai săi încă din
copilărie, aşa că cu cei ce mai eraă aduşi de Radu Mihne
a
se făcură o grămadă, aceşti Greci nu se mulţumiră
a fi
numai pe lângă Vodă, dar începură a se amesteca în
trebile publice ale statului, a deveni boeri, fiind-că ocupau
funcțiuni boereşti, şi în fine trufia lor devenea zilnic din
ce
în ce mai mare; toate acestea displăceau cu totul boerilo
r
români; aşa că se hotărâră a face o conspirațiune şi a'i
tăea
pe toţi până la cel din urmă 3) şi în adevăr ca şefi
ai conspiraţiunei vedem pe Lupul Mehedinţeanul paharnicul,
personagiul istoric de odinioară, căpitanul Busdugan
şi Cârstea

Vornicul

( Cororâscu).

Complotul

însă

se

simţi

şi a-

tunci Lupul paharnicul cu Busdugan fugiră în Transilvania
şi de aci la curtea vieneză ca să mijlocească ajutoare,
pe
când Cârstea vornicul remase în ţară unde 'şi găseşt
e
moartea căci e prins de Alexandru-Vodă şi ucis mişele
şte
lângă Târgovişte, unde Alexandru dadu şi 40.000 de gal-

1) Idem, pag. 463, anul 1612, 22 Ianuarie.
2) Letopiseţele lui Ureche, Vol, I, pag. 244 și 51; Xenopol,
Vol. LII, pag. 466.
5 Constantin Capitanul Filipescu, Magasinul istoric,
Vol, 1, pag. 249.
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beni lui Skender-paşa

șeful expediţiunei

numai

căzăceşti

ca

acesta să nu spue nimic Sultanului !).
G. Creţeanu în nuvela sa poetisează această fugă a
Mehedinţeanu şi Busdugan, şi fugind ei în Arlui Lupu
deal, poetul ni'i trece prin Merişani, moşia de baştină a

lui Bărcan

Stolnicul

cel

ucis

de

Radu

Mihnea,

şi

unde

a-

cuma locuia soţia sa Maria, pe care o iubea paharnicul
Lupul şi pentru care Maria avea o deosebită afecţiune, de
când cu moartea oribilă a soţului ei, Bărcan; şi eată cum
descrie scriitorul nuvelist această întâlnire a paharnicului
Lupu, cu Maria: «Era pe la anul 1618. Trecuseră patru
ani de la moartea Stolnicului Bărcan. Soarele apunea întrun
nor de purpură, al cărui culori vii se resfrângeaă în undele
line ale Dunărei, turmele se întorceau de la păşune şi pulberea

ce

se înălța

în urma

lor,

era

transformată

soarelui în turbilioane de aur. Mugetul

de

razele

vitelor, sunetul clo-

potelor lor, fluerile păstorilor, cântarea paserilor, murmurul apelor, miile de şoptiri ale atomelor, făceati un concert
straniă şi maestos. Maria din pridvorul săi de la Merişani
contempla această scenă măreaţă, sorbind dulcele aer al
serei. Apoi cu încetul soarele dispăru, ori-ce sgomot încetă,
umbrele transparente ale unei frumoase nopţi de vară începură a se întinde, şi miile de stele a licuri pe bolta cerească. Juna văduvă dete ordine argaţilor săi a închide
porţile cele mari ale curţii; apoi înconjurată de femeile casei se puse a lucra, una din ele mai bătrână, şi care o crescuse, vezând'o căzută într'o adâncă melancolie spre ao
distra începu a îi povesti deosebite legende populare.
__Nu trecuse mult, când se audi un tropot de cai, apoi
lovituri la poarta cea mare.

Spaima se zugrăvi

—
—

adune

pe feţele

femeilor,

«Ce să mai fie asta? dicea una ».
« Oameni domnești»
dicea alta, vin

poate

să

mai

vre un bir not».
— «Ceva tâlhari Greci sati Albanezi din cei lăsaţi
de
Radu sai din cei aduşi de lliaşi, adăoga o
a treia.
1) Mag. istoric, cron. Anonimă,

Vol, IV, p. 308.
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—
suntem

«De când

s'au înmulţit aceşti străini în ţară numai

siguri de nimic.»

Dar lovirile nu înceta. Maria trimise nn

om de pază

spre a vedea ce se petrece. Acesta aduse ştire că sunt
doi pribegi care cer adăpostire pentru acea noapte.
— «Să fie bine veniţi» zise
nobila femeă «mergi
de le deschide».
Porţile se deschiseră şi doi inşi călări intrară, Unul
din doi era 'nalt, frumos la faţă, cu o fisionomie ecspre-

sivă

şi melancolică,

cel-l alt ce se vedea

a fi mai

în vârstă,

era mai scurt şi mai gros, şi avea un chip care esprima o
energie selbatică.
După ce. descălicară şi fură introduşi în camera unde
trebuea să petreacă noaptea, un om le dete de ştire că
de voesc să.vază pe stăpâna casei, e gata să-i primească.
«Ei, îi

cer ertăciune»

zise cel

mai

în vârstă;

«Dum-

nezei ştie cum am ajuns şi până aci, a trebuit caii noştri
să aibă şeapte suflete, închipueşte'ţi ca din Tergovişte până
aici, mai n'am r&suflat; cum să r&sufli când două sute de călăreţi te gonesc de pe urmă; da, două sute, o sută de oameni

pe unu».

— «Dar ei ne-au perdut urma de mult, «dise cel.l'alt».
— «Fireşte ne-ai perduto şi noi am fi putut prea
bine să mânăm la alt conac, cu
acesta drumul nostru; dar ai vrut
rişeani».

sunt.

— «li am cuvintele. mele».
— «Ştii că le ai, şi de aceia

atât mai mult că nu e
negreşit să mâi în Me-

nici

nu

te întreb care

Ştii am jurat încredere oarbă şi te urmăresc cu ochi

închişi; ai cap ca să chibzueşti, ei am braţ ca să lovesci
tot ce 'ţi cei e ca să 'mi dai ocasie de a lovi».
— «Îţi mulţumesc frate de încrederea ce 'mi dai ; deocamdată r&stoarnă-te pe acest pat până vom vorbi cu
stăpâna casei».
Cel mai june din doui călători, intră la Maria, aceasta
„depărtase pe femeile sale şi sta singură a'l aştepta. Când
intră; ea scoase un țipăt de surprisă :

— «Cum

Lupule, eşti pribeag, eşti urmărit?

O, Dum-
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nedeule

condus
am

tremur

la

când

moarte,

vEdut

cădend

mă

gândesc,

ei voiu vedea
pecelal lui Bărcan!

se agaţă de paşii mei, că
ce me vor iubi. "Ţi aduci
vorbit de amor “ţi am spus
N'ai vrut să me asculți, ei
jo

ursitoare

'mi

a povestit

că

poţi

fi prins,

cădând

capul

Ştiam

că

poţi

fi

tăi cum

o fatalitate

voii aduce peire tuturor acelor
aminte întâia oară când 'mi ai
să fugi de mine ca de moarte.
bine află că pe când eram mică
că

amândoi vor peri de sabie;
prevestire să fie adevărată?
— «O Mario spune'mi
să vie, voi muri fericit».
— «Dar spunemi eşti
buinţă de apărare? oamenii
cu ei ducă deci de sate din
contra apăsărei Grecilor.
— «De-o camdată 'mi
ricit că această împrejurare
revedea».

voii

de ce
că m&

iubi

doi

trebue

oameni,

oare

şi că

ca această

iubeşti, şi moartea poate

urmărit de aproape? ai tremei sunt gata a lua armele, şi
prejur, toţi sunt întăritaţi în
au perdut
"mi-a dat

urmele şi sunt feocasiunea de a te

— «Dar ce sa petrecut?»

o

— «Alexandru Iliaşi nevoind să înţeleagă că Radu a
perdut domnia fiind-că a venit însoţit de Greci; a cădut
şi

el în acelaşi păcat. Grecii sai înmulțit acum;

mal aroganţi ca în trecut, ei povăţuesc
biruri grele pe biata țară, a persecuta
mâni,

şi a se înconjura

şi sau făcut

pe Domn a pune
pe adevărații Ro-

numai de instrumente servile, într'un

cuvent reutăţile şi cruzimele se înmulţesc
pe fie-care di».
— ŞI țara suferă toate acestea?
-— «Tot se mai află printre Români suflete
independente şi nerebdătoarea scutura acest jug
umilitor. Ţii minte
făgăduiala mea. Am credut că acum a
venit timpul. Mam

pus

în capul

unei

conspiraţiuni

al cărui

scop

e de

a gone

pe streini pentru tot-d-auna şi de a face pe
Domn să intre
pe calea glorioasă ce ne-a tras'o fericitul
întru pomenire

Mihai-Viteazul. Apelul mei a avut r&sunet. “Toată junimea
oaie creată aproabe ine Stârpirea str&inilor, Planurile
strecura.

printre

poi

aa se

)

realisa,

orocire

când

el nu

un

trădător

cunoştea

s'a

toate
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secretele noastre, şi numai ei cu tovarăşul mei Busdugan
am fost denunţaţi. Soarta lui Bărcan ne-ar fi aşteptat, Iliaşi
dăduse ordine ca să ne prindă şi să ne tae capetele, când
vornicul Cârstea care e înțeles cu noi, ne dete de ştire,

abia

încălecaserăm

caii,

când

dărirăm în urma

tele domnești însărcinate a ne prinde.
— «Ei bine acum ce veţi face?
— «Cei ce ne urmărea ne-a perdut
cred

că am

luat drumul

Câinenilor,

şi ne

noastră

din
vor

ce-

vedere ; ei
urmări într'o *

cale, pe când noi ne aflăm aci în siguranţă de-o camdată.
— «Dar de v& vor descoperi?
— «Nu le vom da timpul, am venit aci pentru a te
vedea poate cea din urmă oară, mai "nainte de r&vărsatul
dorilor vom pleca, vom trece prin Romanați şi Mehedinţi
spre a da ochi cu câţi-va din partisanii noştri apoi vom
trece peste Vulcan la Haţeg în Transilvania ; acolo vom
aduna oști şi vom intra în ţară, ridicând gloatele în drumul nostru. Pe d'altă parte când ne vom apropia de Tergovişte, Vornicul Cârstea va da acolo semnalul r&scoalei.

O! luptă crâncenă va fi; dar “ţi făgăduesc

.vom triumfa.

— «Să dea Dumnegei,

la ursitoare;

că d'astă-dată

dar tremur când mă gândesc

vedi de viaţa ta, căci de adi ea e legată de

a mea, ei te-am făcut să intri în acest foc.
— «Cât voi fi ocrotit de dulcea ta iubire,

stare

voi

fi

în

a infrunta o mie de morţi».
Ar fi stat lungi ore a'şi împărtăşi temerile şi speranțele lor, urele şi iubirele lor, când căpitanul Busdugan veni

a da semnalul despărţirei.

Lupul şi Maria se îmbrăţişară lăcrămind ; ea însoţi pe
proscrişi până la scară. Incepuse a se îngâna diua cu noaptea,
când Lupul și Busdugan porniră în tropotul cel mare al
cailor. Maria din pridvorul s&ă îi urmări cu privirea cât
putu, până se făcură nevăduţi în spaţii. Era consternată ;

se întreba de merge la triumf sati la supliciă, inima sa de
română

şi de amantă

ţire o făcea

să

se

îi dicea să spere,

îndoească.

Când

nu

dar

fatala presim-

mai

putu

dări

pe
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îngenunchiă

călători,

înaintea

maicei

icoanei

Domnului

şi

stătu îndelung ast-fel absorbită în rugăciuni 1 e.
Ast-fel poetisează G. Creţeanu această fugă a paharnicului Lupu Mehedinţeanu şi a căpitânului Busdugan care
parte am pus'o şi eă aci, ca o variaţiune pentru cititor raportându-se de minune la subiectul acestei revoluţiuni.
Alexandru lliaş ştia acum de fuga lui Lupu şi a lui

Busdugan la împăratul Nemţilor,

de asemeni alţi boeri erai

refugiaţi în Transilvania şi adunau ajutorul dat de principele Transilvaniei Bethlen
Gabor, totuşi Alexandru-Vodă
stetea la îndoeală -ce să facă, căci aci era amăgit de unii;
că Lupu şi Busdugan nu vor mai veni cu nimic în ţară,
aci era sfătuit de alţii sa fugă, că în curind Lupul şi Busdugan vor veni cu mare oaste din ţara Nemţească pentru
al goni, şi că mulţi boeri lucrează în acest sens pe lângă
Bethlen Gabor principele “Transilvaniei, şi adună oaste ca
săeto unească cu a lui Lupu; acestea nu plăceati tiranului
Domn, şi lua pe acei boeri ce aduceau veşti de ăst soită
şi îi lega de codile cailor şi 'mi "i hodorogea pe podurile
Târgoviștei până ce murea, pe alţii îi omora de-a dreptul,
cu aceia era se vede mai milostiv 2), aşa că nimeni nu mai
îndrăsnea a spune nimic.
In mijlocul acestor nedumeriri ale Domnului, Lupul
soseşte în țară cu Busdugan şi cu oaste Nemţească; Alexandru
Vodă audind, adună în pripă pe toţi călăraşii şi pedestraşii
ce ereai în Tergovişte şi îi îndeamnă a'i da ajutor; istoricul N. Bălcescu făcând o comparăţiune între disciplina armatei

din

era

de

domnie

pământeană

şi aceea

de

sub

re-

gimul grecismului, ante-mergetor celui fanariotic adică acei
20 de ani de domnie străină de la 1611—1631, ne spune
că: «Istoria ne-a păstrat r&spunsul ostaşilor români către
Domnul Alexandru al IV lliaş când acesta îi ruga să'l
apere de rescoala vestitului paharnic Lupul Mehedinţeanu :
«Măria ta, i-au dis ei, noi nu vom sta cu tine, că ai călcat Jurămentul,
a

şi ne-ai

icia Română,
Rama
Revisia
)

Vezi Cronica

oprit

lefile

vol. I, pag. 20—24,

Anonimă,

vol, IV,

pag.

şi ne-ai

Al. Odobescu,
308.

stricat

obiceiu-
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rile,

cât am

r&mas

săraci,

şi n'avem

nici armă,

căci

le-am

vendut pentru nevoile ce am avut de la tine, Doamne și
acum te scoală de fugi că vrăjmaşii t&i s'ati apropiat»),
vrăşmaşii Domnului nu mai erati atunci vrăşmaşii ostaşilor 2) iată
în ce hal de conrupere şi demoralisaţiune ajunsese armata
sub acest principe care se lăsase a fi guvernat de pasiunile câtor-va Greci r&ă voitori acestei Țări. La r&spunsul
ostașilor și sfatului lor ca Domnul să plece, AlexandruVodă porunci a “i se găti calul, şi dând o pungă de ban;
ostaşilor ca drept mulţumire de sfatul lor milostiv 3), încălică numai în dulamă dupe cum ne raportează cronicarul 4)
şi fugi la Brăila; pe de altă parte Doamna, soţia sa,
ajunse la Giurgiă, de ari trecând în Rusia unde se înpreună cu soţul ei şi apoi porni la Țarigrad.
Cum eși Alexandru-Vodă din Târgovişte, pe altă parte
intra triumfal în ţară şi paharnicul Lupul cu teribilul Busdugan, cari acum vor r&sbuna capul lui Bărcan stolnicul şi
vor tăia pe toţi Grecii.
«Paharnicul Lupul cum sosi, începu a tăia pe toţi Grecii
şi pe slugile lor cari jefuiseră ţara, şi mult sânge s'a vărsat
şi înoptând nu mai ştia cum să fugă unul de. altul de frică
şi de cutremur mare» 5). Ungurii aduşi de Lupul ca ostaşi
începură a cârcti, «a'i cere lefi, bani nu avea, ci apuca pe
neguţători de “i da Ungurilor să plătească ei lefile, şi irimise în țară pe Busdugan căpitan, fiind Om r&i ca unde
va găsi Greci neguţători, gelepi, pe toţi îi tăia şi le lua

toată

maria,

fără de

nici o milâ» 6). Această

r&scoală a

boerilor Valachi contra Grecilor şi AlexandruluiVodă
consemnată şi într'un document al timpulvi, anume :

Raportul

trimisului Almoro

de către Dogele

Veneţiei din

") Vezi în Cronica

Tudosie Stoian, pag.

166,

Anonimă

Nani,

1618,

la Constantinapole,

23

Iunie, către Doge:

în Mag. istorie de Bălcescu,

2) Puterea armată în vechimela
istoria lui M.-Viteazul pag. 630,

este

români, N. Bălcescu

ediţ.

vol. IV, pag.
Odobescu,

308,

anexat la

3) Cronica Anonimă pag. 308.
£) Idem,
5) Vezi

Cron.

Anon,,

6) Idem, pag. 309,

pag. 308,

vol IV,

în Mag. istorie al lu

şi

Bălcescu.
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«Unde se vede că poporul şi cu boerii sat r&sculat
cu arme în număr de 8ooo înpotriva principelui; din cauza :
tiranieişi stoarcerilor excesive -ale acestui Domn, care de
abia a putut să 'şi scape viaţa 1)».
Ast-fel urmară Lupul Mehedinţeanul și cu Busdugan
crudimele lor cu Grecii, pe cari îi mai speriară puţin. Dupe
mazilirea lui Alexandru-Vodă, ora fatală se va apropia şi
pentru

aceşti

şi 'şi spălară
numai pentru

Acum

doi

eroi

ai românismului

cari

mâinele în sângele vărsat
a scăpa ţara de Greci.

se

resculaseră,

de

cuvintele Mariei de la Merișani,

ei,

numai

v&duva;

şi

şi iu-

bita paharnicului Lupul dupe cum ne-o arată nuvelistul
Creţeanu, vor avea ecoul lor cel trist. eUrsita "mi-a prezis
că doi oameni am iubit şi pe ambii îi voiu perde de sa.bie> căci şi viteazul paharnic Lupu ca şi soţul ei stolnicul

Bârcan ai cădut
ărei Românesci

jertfe ale patriotismului lor. La tronul
vine Gavril Movilă fiul lui Simeon, cel

foarte cunoscut în istoria Moldovei, acest Domn
ani domni (1618— 1620), şi dupe ce atrase în

Lupul

paharnicul

făcându'l

mare

spătar,

şi pe

numai 2
cursă pe

Busdugan

mare serdar, sub cuvânt că “i r&splătesce de binele
adus
ferei, prin alungarea lui Alexandru-Vodă,
şi a întregei
șleahte de Greci din juru'i, îi trădează în
modul cel mai
infam, căci făcându se mare resbe] în contra Poloniei la
care vor lua parte Movilă cu Muntenii, “Tomşa
“cu Moldovenii, Bethlen cu Transilvănenii şi Skender-paşa
cu Oto.-

manii,

Lupul

Mehedinţeanu

ostrilor munteneşti,
P
pusese

dugan

ca

mare

spătar

şi acest lucru Movilă

avea

comanda

nul gusta de şi

el pe Mehedinţeanu în această demnitate, doar ”]
cu gând răi, căci la Drastior pe când şefii
armatei

do maree, Spătar Mehedinţeanu şi marele s&rdar Bus-

„acestor doi caii i
urcii intrară i retezară capetele
Mariei de În Na
aţiona, ităței române 2), acum cuvintele
|
erişani se împlinise, şi Creţeanu cântă
ast1) Vezi originalul în
Italieneșt e. Col. de docume
nte
373.
)
o
_
2) Vezi Istoria Românilor a
Filipescu, pag. 280, vol. 1 în
Mag: into
POD rOl îi pag,

II, pag.

Hurmuzaki, vol,

.
486; din

1V, part,

*
Cron,

Iui Const

j
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fel în nuvela sa dupe ce Mehedinţeanu se separă de
Maria,
pe care o luase în căsătorie dupe întoarcerea sa din Transilvania, şi isbânda avută asupra Grecilor, plecând acum
din
noi în resbel la Drastior.
«Ce plângi copilă? îi dicea el (la plecarea pentru
ÎDrastzor).
|
— Maria aflând moartea soţului s&ii, se retrase într'o
monastire.
— Ast-fel se împlini ursita 1)»,
A treia- revoluţiune care are un caracter mai mult
ostăşesc, căci la aceasta singuri ostaşii s'ai resculat întâi,
este aceia de sub domnia lui Alexandru-Vodă Coconul,
_.
A treia vevoluțiune de sud domnia nd Alexandru. V odă
Coconul

(1623 —1627).

Radu-Vodă
la 1611—1616,
boerilor

în contra

Mihnea cel care domnise în Muntenia de
şi sub care s'a întâmplat prima r&scoală a
Grecilor,

domnea

acum

în Moldova,

el

erea prieten mai de mult cu un Grec bogat şi puternic
din
Constantinopole, anume Skerlet, dupe cum dice căpitanul în
cronica sa : «bogat şi cunoscut de toți megiştani împărăției
carele având voe veghiată despre Turci, Radul-Vodă s'a fost
împrietenit cu el mai de înainte vreme fiind ajutor între
multe trebiale Domniei 2)» şi ast-fel prin ajutorul lui Skerlet
;
Radu-Vodă reuşeşte a dobendi de la Otomani tronul
erei
Româneşti pentru tînărul să fii Alexandru supranumit
Coconul, «un copil încă» dupe cum se exprimă însuşi ambasadorele Veneţiei la Constantinopole, Simon Contarini
întrun
raport al sei către Dogele Veneţiei din 1623, 11 Aprilie

relativ la cumpărare de cai

din Moldova

şi Ţara Româ-

nească pentru Veneţia, unde dice : «Principe Radulo, il
qual
e hora Principe in Moldavia et suo figliulo in Valach
ia,
che mollo e giovane, et velo dal Badre 3)». Radu-Vodă
tatăl,
pentru a lega şi mai puternic prietenia cu Skerlet, însoar
ă
1) Revista Română, pag. 26, vol. 1; 1861.
2) Cron. Const. Filipescu căpitanul în Mag. ist., vol.
1, pag. 283.
3) Doc.

591275

Hurmuzachi,

vol, 1V, partea II, pag. 408.
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Skerlet, anume
mulţi bani s'au

pe fiul s&ă Alexandru-Vodă cu fiica lui
Luxandra, făcând nunta la Siret; şi atunci

scurs din biata ţară 1). In acest timp se întâmplă şi resbelul
între Tatari şi Turci, Tătari intră în Moldova şi Muntenia
şi începură a face mari prădi, Alexandru-Vodă fuge de teamă

la. Suceava, aşa

Moldova

la o monastire, ear Radu-Vodă din

că tronurile ambelor ţări ereau ocupate de căimăcami boeri,
cari se punea cum se nemereai, jafurile cele mai mari s'au
comis atunci de toţi Grecii şi boerii grecisaţi ; în ţară sem:
nalul revoluţiunei în contra acestora a fost dat, şi toţi călăraşii din Mâneşti, Gherghița, Ploeşti şi Ruşii-de-Vede s'au
răsculat, apoi şi boerii de peste Olt cu milițiile lor; în capul
cărora găsim «pe un Paisie botezat de cronicari Domnişorul 2)» şi probabil din neamul Basarabilor, dară caimacamii aă trimes oștile lor de străini de ai prins pe toţi.
boerii

r&svrătitori,

şi i-au

ucis

şi au

tăiat

şi pe Paisie Dom-

nişorul, ast-fel se sfârşi această revoluţie în care sâmburele
r&utăţei tot de la Greci şi str&ini venea.
In vremea aceasta 'Radu-Vodă din Moldova murise, şi
fiul săi din Muntenia Coconul este mazilit de poartă.
Ajungem acum la a patra revoluţiune; care este mai
insemnată, din timpul domniei lui Leon-Vodă Tomşa.
A patra

vevoluziune boerească

Leon- Vodă

In anul

din

Zimpul

domnacă

luă

Tomşa (1629—1633).

1629, biata Țara Românească

ajunsese într'o

stare deplorabilă şi sistema licitaţiunei ocupărei tronului
incepuse deja, D. Xenopol la pag. 472, vol. III, dupe raportul misionarului Veneţian la Constantinopole, Giovani
Capello, din 13 Octombre 1640 3), ne spune că un oarecare italian Carlo Cigalla din Messina avea veleităţi asupra
tronuluiU Munteniei pentru fiul s&ă «bizuindu-se în
aurului»

Ştefan

toţi

compeţitorii

Tomșa,

fostul

Domn

însă,

Moldovean

n) Cron,
e
a-i
Căpitanul,
vol. 1, pag. 283,
2
3) Vezi

>

Doc.

>»
Hurm,, vol.

cădură,

>
282
1V, part. Tr,

Mag.
pag.

ist,
450

căci Leon EI

isbuti

lut

a cump&ra

4
tronul

cu

300,000

lei,

din care

caimacamului de la poartă,

lui Sebastiano Venier
1629 1).
Leon, vă&dânduse

către

Grecii cămatari din Țarigrad,
sumi

enorme

Dogele

acuma

prima'i preocupare fu aceia

acele

140,000

peniru

se dusese în punga

aceasta se vede și în raportul
urcat

de a'şi
a

Veneţiei din

pe

27 Oct.

treptele tronului,

plati datoriele

la toţi

de la care se împrumutase cu:
cumpera

pe

vizirii

şi paşii

turceşti, Singurul mijloc nu erea de cât de a pune dări
grele asupra ţărei la care vor plăti, atât boerii cât şi poporul, pentru ca să poată

plăti

datoriile Grecilor ; de

aci se

va naşte o cumplită revoluţiune a boerilor care va avea
diferite scene sângeroase la cari vor peri multe capete.
D. Xenopol dice în istoria Românilor, vol. III, pag. 474:
«Rescoala boerilor munteni contra lui Leon-Vodă Tomşa
"şi avea pricina tot în favorizarea Grecilor veniţi în numer
mare ca creditori ai Domnului».

Aceşti Greci iubea chiar pe Domnul,

ajutară

de interes, cu

bani la Constantinopole,

căci afară că'l
de

oare-ce 'şi

diceaui: Leon-Vodă va fi obligat către noi, şi odată Domn
în Țara Românească, el ne va recompensa de binele făcut
pentru banii împrumutaţi, de și daţi nou& cu camete; dară

cele

d'intâiu

slujbs ale ţ&rei

nouă

ni le va

da,

şi ne

va ri:

dica la rangul de boeri români, şi aceste cuvinte le spuneau
de sigur Grecii de nimic, căci Grecii nobili ereat mulţumiţi
de noblețea lor şi nu mai aveai necesitate de a umbla dupe
cea românească. Cine e nobil în ţara sa, este nobil în
toată lumea. "'L iubeau ei pe Leon-Vodă căci el de şi de
neam Moldovenesc (Zomșa), daiă era cu totul grecisat şi
«de copil crescut la Constantinopole, ceea-ce face pe contimporanii de atunci a'l lua de multe ori drept Grec, ast-fel
ambasadorul regelui Suedez la Constantinopole din (7637—33)
Paul Strasbourg spune în relaţiunea sa că Leon-Vodă ceste
Grec de neam 2): «l]lluc princeps et Voyvoda Leo natzone
Grecu...»
1) Vezi Doc, Hurm.,
2) Vezi

vol, IV, parteall, pag. 435, Xenopol pag. 473, vol. IIL.

Monumenta Hungariae Historica,

pag. 100, în Xenopol vol, ilL,pag. 476.
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Relativ la începuturile de imposite ce domnul muntean
a pus asupra ţărei, avem însuşi spusele cronicarului: 1) « Viind
domn de la împărâţie Leon-Vodă, şi primindu'l ţara, multe:
şi mari greutăţi au aruncat ţărei, şi silea pre boierii de
plătea judeţele cu bani, şi țara spărgându-se, şi boierii ne
având de unde lua bani care'i da, să sărăcea, şi se îndatoras»,
singurul mijloc deci prin care boerii puteau să mai sperie
pe domn, erea răscoala, de sânge ei nu se temeau, căci nu
acuma pentru ântâia. oră capete de vlăstare ale neamurilor
mari, vor cădea, ci striga de sigur: mai bine moarte glorioasă, decât viaţă ruşinoasă, Cei cari au dat semnalul revoluţiunei at fost tot boeri de peste Olt; acolo clocotea
focul patriotismului românesc ; cum spune un autor din trecut,
şi ast-fel vedem şi în cronicarul Const. Filipescu 2): «Sau
sfătuit mai cu seamă boerimea de peste Olt că să dea în
lături răutatea ; anume: boierii Matei aga din Brâncoveni
(Basarab 3), Aslan Vornicul €), Gorgan Spătarul,

Barbul spăta-

rul Brădescu (Zoezaru 5), Mihai spătarul. Coţofeanu, Dumitru
Slugearul Filişeanu, Mitrea Vistierul (fu/ /ui Neagu din
Michăeşti) şi alții cari aă fugit pe !a plaiul Vulcan la Haţeg în
„Ardeal, şi tau primit Racoți Gheorghe, şi Zolomi graful
cu cinste şi le-ai dat odihnă». Au fugit bieţii boeri ca să
găsească la curtea principelui Ardealului ajutor de oaste, ca
să invingă tirania, care earăşi se ridicase aci. In timpul acesta
aprodii greci ai lui Leon-Vodă umblau din casă în casă pre
la toţi boerii ţărei; şi «le lua repede câte 30 şi 4o de galbeni
numai de
Octombre

-

Vezi

odată» 6), aceste toate se întâmplară
17 ne spune anonimul românesc.
în Mag.

) Idem, pag.

ist,,

Vol.

286, Vol.

1.

I,

Cron.

lui

Const.

Filipescu,

pag.

la

1630

286,

| 3) Matei Basarab erea fiul lui Danciii Basarab proprietarul moşie! Brâncoveni
de aci confusiunea între Dancii acesta Basarab și Dancii Brâncoveanu, strămoșul
lui Constantin Vodă-Brâncoveanu, confusiune pe care mulţi istorici ai făcuto MateiBasarab.
a fost penultimul Basarab, ultimul a fost Constantin Şerban Voevod de la 1654
descendent
al ramurel Neagoe-Voevod, pe când Matei erea din ramura Basarab-C'rai
ovescu.
) Asan Vornicul a fugit în urmă în Moldova, şi este autorul
familie! moldove=.
neşti Aslan; înrudit în urma cu familia Ceauru, în acele
vremuri de fierbere continuă
multe familii aii trecut din o ţară suroră în cea-laltă; şi vice
versa

e Famiiia Brădescu a fost o ramură din Poenaride
) Vezi Mag,

ist., Vol,

1V,

cron,

anonimă;

pag, 311.

peste Out.

43

Leon-vodă

v&dând

că toți aceşti boeri mari

şi că vor recurge la ajutor de arme

pribegiră,

streine, le scrise, în

trei rânduri, trimițând pe Episcopul Teotil al
Râmnicului
şi pe Hrizea Vornicul (Popescu), cu stafete în
Ardeal; dară
în dadar căci revoluționarii nici nu voeau să
asculte, le mai
scrise domnul şi a patra oară împlorându i
a se reîntoarce
că'i va primi bine, şi făcându-le câte şi mai câte
jurăminte, dară

de unde, căci Olteanul e coadă de Lei ce nu
se lasă a fi
călcată, trimeţând de astă dată pe Radul logofă
tul din Deasa

(ce se

îunvudea

postelnicul
meargă în
se întâlniră
şi cu care
Coţofeanu

cu Buzești)

şi

pe

Stanciul,

(Părâzanul D

din Deleaga (fa/ Zlanazei Banul) ; aceştia ca
să
Ardeal pe la Vulcan, trecură prin Tergu-]ii, aci
cu strejile pribegilor în capul cărora se găseau
remăsese Barbu Brădescu paharnicul; şi Mihai
Spâtarul, aceştia ai şi prins pe boerul Radu

logofătul din Deasa ; alţii ati scăpat, mulţi au fugit.
la vremea

acestora Matei aga Basarab cu boerii lui, şi
cu armată de
roşi trebuea să treacă pe la Vulcan ca să intre
în Ardeal.
Leon-Vodă vedând că totul e dadarnic dă în
23 Iulie
1631 la Bucureşti un faimos hrisov în care
se preface că
este şi el un inimic al acelor Greci r&i făcăto
ri de ţeară,
unde pune de isrălește şi pe divaniştii săi ce'i
mai rămăsese, “|
reproduc şi et aci căci tare e frumos şi
toate sunt adeverate câte le spunea domnul în acel chrisov;
dar ce folos
1) Numele de Pârâianu este istoric în țara
noastră, astă-zi ma! sunt Pârâeni
«adevărați coborâtori din vechea familie Pârâian
u, nume luat de la moșia Pârâent din
Gorj. Pârâenii ai fost o ramură

a Mileştilor ; şi ambele coborâtoare de la
Danciii Zamonea
“ce figurează în chrisovul lut Radu-Vodă
din 1464 în care cetim. încă «Moșia Pârâen
i
a stăpânit'o biv-vel Srolnicul Obedeanu
ginerele lui Dosithei Brăiloiii după moarte
a
acestuia» ; soţia lut Obedeanu erea fiica lui D.
Brăiloi şi se numea Stanca, după cum
se va vedea mai la vale în document,
Documentul de la 27 Mai dice : «Noi
24 boert
(etc) ce am fost luaţi de moșneani și
de
Dumnealui C. Obedeavu
biv-vel stolnie
ce are aci moșie despre jupâneasa Stanca
nepoata D-lui reposatului Vel Banului
Barbu Milescu»,
:
Acestea sunt consemnate în niște porunc
i ale Divanului Băniet Craiovei de
la Vel Banul Craiovei Ianache Hrisosc
oleii la 1750, soția lui Dositeii Brăiloii
i erea
-o Milească căci eată ce spune

un document tot
„Martie 1750: «Moșia Pârâent de lângă Vâlcea de la Banul Hrisoscoleii cu data der
ai stăpânit'o răposatul Dosithel Brăil0l fiind dată de gestre de soacră-sea jupăne
asa Maria Bâneasa a răposatului Banului
Barbu Milescu», tot asemenea și docume
ntul din 1699,
i
Acestea ini-aii fost comunicate mie de D, Ștefule
scu, profesor la gimnasiul din
“Tergu-Jii după documentele găsite de D:sa în
judeţul Gorj.

44
că

cugeta

nu

amă-

să

ca

numai

aşa cum scria ce le scrisese

gească pe revoluționari, numaica să'i facă a se intoarce în ţară,,
apoi să'i -prinza, şi săi ucigă.

Fvisov

de la loan

Leon
din

_ Milostieie Vojieio

Woevod, pentru
fară 7031!)
loan

Leon

isgonirea

Voevod

şi

Grecilor

domn

al

pă.-

meEntului Ungro-Vlachiei, fiul marelui şi prea bunului r&posat loan Ştefan Voevod. Dat-am domnia mea această carte:
a domniei mele, ca să fie de mare credinţă tuturor popilor
şi diaconilor

de

pre

în orașe,

şi din

toată ţara

domnii mele

de la toate sfintele biserici, câţi popi şi diaconi vor fi în
eparhia părintelui episcopiei Efrem de la stinta episcopie
de la Buzău. Ca să se scie pentru nişte lucruri şi obiceiuri
rele

ce

ai tost

adaos

de

oameni

străini

în

ţara

domnie

mele, care obiceiuri nimeni nu le at mai putut obişnui, căci:
vădând că sunt de mare pagubă ţărei. Pentru aceia domnia mea am socotit de am strâns toată ţara, boiari mari şi
mici,şi roşi şi mazili,

domniei

mele.

Deci

şi toţi slujitori de

vEdând

am

toţi atâta

sfătuit

sărăcie

cu voiea

şi

pustiire

țerei, căutat-am domnia mea cu tot sfatul ţerei, de unde cad
acele nevoi pre ţară, aflatu-saă, şi s'ati adevereat cum toate
nevoile şi sărăcia ţerei se încep de la Greczi strerui, care
amestecă domniile, şi vând fara fără milă, şi o Brecupețesc

Pre camele asuprite, şi dacă vin aici în ţară einu socotesc
să umble după obiceiul ţ&rei, şi strică toate lucrurile bune,
şi adaugă legi rele, şi asuprite, şi alte slujbe le-au
mărit
şi le-au ridicat fără seamă pre atâta greuime ca să
nu plătească

ei cametile

lor,

şi să-şi

îmbogăţească

casele

lor,

și

încă alte multe str&inări ati arătat spre oamenii
ţărei, zzesocotind pre nici un om de fară, înstrăinând oameni despre
.
domnia mea cu pisme şi cu ne&pastii, şi asuprind
săracii
fără milă,

ŞI

Deci vedend
țerei,

arătând

domnia

socotit-am
1) Din

Mag.

vrăşmăşie

mea

domnia

istoric,. yol,

câtre

toţi

nişte lucruri
mea;

1, pag. 122.

dinpreună
Originalul

oamenii

ca acelea

cu tot sfatul

găsit

la

ţărei.

şi prada

Mânăstirea

ţerei,
Bistriţa.
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de am făcut domnia

jurat

domnia

mea

mea

țerei

legătură şi jurăment

pre

sfinta

evanghelie,

mare,

d'am

şi cu

mare

afurisenie din 'naintea cins
titului şi prea luminatului
telui nostru a] țerei române
şti, cir vlădica Grigorie,
înaintea părintelui, Theofl
episcopul de la Râmnic, în
biseri
că

a domniei

mele

cea

mar

părinşi de
stinta

e, din cetatea scaunului
domniei mele din Bucureşti
, şi după jurământ cu tot
sfatul
ţerei, călcat-am acele obicee
rele, şi le am pus domnia mea
toate Jos, şi am scos acei
Greci streini din ţară, afară;
ca
pre nişte nep

rieteni țerei fiind, şi am
tocmit domnia mea şi
bune, care să fie de folo
s
ţărei, ca Şi cum cele
legi şi obiceiuri bune, ce
le-a
alte

lucruri

trâni ce li să
că au fost de
Așişderea
legătură, cum
de vinărit;

ă fost tocmit cei Domni
b&
fericeadă viaţa lor, şi li să
cunosc tocmelele,
folos ţerei.
şi domnia mea încă am toc
mit şi am întărit să fie Roşii în pace, de dij
mă şi goştină, şi

şi să dea

bir

domniei

mele întrun an de două
ori; de un cal câte ugi 40
la sf. Dimitrie, şi la sf. Geo
rgie
şi popi încă să dea bir înt
run an de două ori la sf.
Dimitrie ugi: 30, şi la sf. Geo
rgie ugi zo şi Episcopul
de la
Buzău cum au fost adetul
şi obiceiul şi mai de îna
inte
vreme, şi am ertat domnia
mea pre popi, să fie in pace
de
bir de lună, şi de găleata
cu fân, şi de boi, şi de
oae
seacă, şi de cal, şi de miere,
şi de ceară, şi de împrumut,
şi de bani de cununie,
şi de mâncături câte sunt
peste
an, de nimica val sai vântui
ală să nu aibă, numai să
aibă
a pădi sfintele biserici cu
slujba, şi cu pravila Dumned
ească
şi în di şi în noapte, şi să
roage pe Dumnedei pentru
sănătatea domniei mele, şi pen
tru sufletul răposaţilor părinţ
ilo
r
domniei mele, Şi pentru
toară creştinătatea, ca să
fie
dom
.
niei mele pomană, şi după
jurământ pus-am domnia mea
şi
blestem, cum. de voi călca
domnia mea această legătu
ră şi
jurământ, acel blestem, să fie
tot asupra capului domniei
mele. lar pe care va dărui
Dumnedeă. a fi. domn în urm
a
noastră Terei-Româneşti,
încă “| rog cu numele lui
Dumnezeu să aibe a cinsti şi a
noi şi a trăi această legătu
ră
pre tocmeala, cum scrie maj
sus; iar cine va călca şi
va
sparge această legătură şi
cartea domniei. mele, acela
să
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fie trăclet şi blestemat
317 sfinţi părinţi de la
cu Aria, la un loc întru
am aşezat domnia mea:

de vlădica, Hristos, şi afurisit de
Nikea, şi să lăcuească cu luda şi
netrecuţi, veci amin! Îată și mărturii
Jupân Hrizea vel Dvornic (Popescu),

i Jupân Papa vel logofăt (Greceanu), i Jupân Dumitraşco vel

vistier (Dudescu), î Jupân Miho vel Spătar (Lecca), i Gheorghe
vel Stolnic (Băâ/eanu), i Buzinca vel comis (Buzcescu), i
Nedelko vel Paharnic (Bofeana), i Jupân Constantin vel Postelnik (Cantacuzino); şi însu-mi am dis domnia mea, Am
scris eu Stoica gramatic în scaunul orașului București, luna
lulie, 23 dile şi de la Adam curgerea anilor la leat 7139,
leatul următor 1631.
Eată ce pompos Chrisov a scos Leon-Voevod la 1631,
el însuşi înegreşte pe Greci spunend tot adeverul, şi arătând
gândurile lor acriminaliste pentru onoarea pămentului ro:

dacă însă

mânesc;

acestui chrisov

frasele

ar

fi

egalat şi

cu simţimintele lui, atunci el ar fi fost un principe patriot, vom
vedea cu totul contrarit; a fost o prefăcătorie căci, una scria,
şi alta făcea, şi s&vârşea, spre nenorocirea boerilor patrioţi,
şi a ţerei.

Leon-Vodă

nici cu acest mijloc nu reuşi a aduce

pe

boerii pribegi la vetrele lor; şi v&dend îndărătnicia lor, şi
decisiunea fermă de a lupta, însărcină pe Marele Spătar

Mihu (Lecca) cu un corp de oştire, şi streji, ca să le iasă
în faţă, emigraţii 'şi realisaseră scopul, căci ei se coborau din
Transilvania cu un corp de oştire dat de principele Racoți,

intrarăîn Bănia Olteniei tot
pe la plaiul Vulcan din Gorj, şi
aci se impreunară încă cu Roşii; în capul armiei erai: Barbu
Brădescu Poenaru, marele paharnic şi Mihaiăi Coţofeanu mare
Spătar,

ca generali.

Mihu

nainte la Ungureni, dară

marele

Spătar

(Zecca)

le eşi

în-

la bătut în urma unei crunte bă-

tălii, aşa că misionarul lui Leon-Vodă trebuea să prepare
un noi atac; Leon-Vodă prindând de veste despre toate
acestea

măcel,

la

21

,
1)
i teamă
1631
şi fiindu-

August

trimise pe Doamna,

la Giurgiă, cu pruncii lor,
1) Vezi

Mag.

ist., vol.

1V,

pag,

de

un

mare

şi pe toate jupânesele boerilor,

eară el
312;

se duse

Dionisie

Fotino,

până
pag. 87

la satul
cronica.
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Persiceni, unde trecu armata în revistă, Dorobanţilor le
plăti lefurile; şi ţinu un mare consilii de resbel cu toţi
generalii, boeri români de atunci; apoi se reîntoarse la
Bucureşti

aşedându'şi

tabăra

oastei

la

marginea

mânăsti-

rei lui Pană Vistierul (Zi/zpescu); carei spunea

S-ta

Eca-

terina ; aci Leon-Vodă ca un fricos (exprestunea cronicarului Fotino!) aştepta pe Matei Aga; în adevăr rebelii

patrioți sosiră, şi ca nişte lei înfuriaţi se asvârliră în focul

luptei; opt ore inu r&sboiul, şi aci boerii Olteni vor desvălui curagiul cel mai mare; cădură trupuri de ambele
părți pe câmpul de bătălie; Preda Brâncoveanu, bunicul
lui Constantin-Vodă fu prins de Leon-Vodă; tot asemeni
şi Radu logof&tul de la Deasa. Leon-Vodă a vrut ai ucide dară cu bani şi-aă rescumpărat viaţa, a tăiat în mijlocul taberei Leon-Vodă cel faimos de r&utăţi, şi pe Adam
* Banul şi pe Preda Floricoiul ot Grecii (Greceanu), ginerele
lui Mihaiu- Viteazul,

soţul

Domniței

Florica;

şi

a

tras

la

ţeapă pe Nuşa marele armaş; 40 de Unguri fură prinşi şi
trimişi la Țarigrad, ca să facă Turcii ce or vrea cu ei;
apoi Leon-Vodă făcu o groapă mare la drum, unde
aruncă corpurile rebelilor patrioţi, şi îi acoperi cu pământ,

făcend o movilă; eată în ce mod se îngropai atunci vitejii

neamului

românesc,

care

murea

ca

nişte

martiri

pentru

scuturarea stindarului naţional, de scaeţii fanarului. Ast-fel
se termină această luptă cruntă de sub didurile mânăstirii
lui Mihai-Vodă de adi, care atunci era afară din oraşul

Bucureştilor

Teodosie

încă2). După

bătălie

Matei

Spătarul (Cofofeanu), Dumitru Slugerul
Brădescu

Basarab “Aga,

Spătarul (Mehedinzeanu), Gorgan Spătarul, Michai

Poenaru

paharnicul,

şi cu alți boeri ce ai
Vodă, sau retras peste
Tismana, şedând acolo
Dumnedei şi la feţele
Maria; ca să fie întru
1) Cronica

Fotin,

Petre

(Filşeanu),

Slugerul

Barbu

(Fălcoeanu,) ;

mai putut scăpa din ghiara lui LeonOlt şi s'a închis la Mânăstirea
în chilii ro dile, făcând rugi la
lui Domnu Hristos şi a S-tei fecioară
isbândă cu acei despoetori Fanari,

Vol, il, pag.

87.

2) Din Mag. ist. al Daciei, Vol. 1V, pag. 313; și Fotino, vol. II, p. 87.
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Leon-Vodă

aflând

că

Matei

Aga

cu

toţi

van

fu

ai

lui

se găsesc

închişi în Tismana, nu a ținut socoteală măcar nici de lăcaşurile sfinte, şi a trimis pe cumnatul s&i banul Bou şi pe
Vornicul Nedelko Boteanu cu oşti ca să lupte cu rebelii
şi să-i dea afară din didurile mânăstirei; trei dile lupta a

ținut

în văile

Tismanei,

dară

remase în partea lui Matei

în

Aga,

totul,

Dumnegeti

căci

ascultase

lupta

de

rugile credincioşilor noştri boeri; oștile se retraseră, Mathei
Aga aflând de plecarea lor, eşi cu toţi ai săi din Tismana

şi se duse sus la munte «la Isvarna» ne spune cronicarul
t),
la casa Spătarului Stoica,ca să ea sfaturi de la
deusul;

acesta "| povăţui a trece hotarul și a se duce
earăşi în
Ardeal. In această vreme marele căpitan Giorma
venea cu
oşti grele din partea lui Leon Vodă, ca să
ajungă şi să
bată pe Matei Aga; dară nimic nua s&vârşit,
căci Aga
Matei

trecu în Ardeal

cu toţi ai lui, şi Giorma se

întoarse
înapoi cu oștile; predând cumplit toată
acea ţară de peste
Olt.
Toate luptele fură zadarnice căci resultatul
final tot
nu a fost
satisfăcător,

mulţi

din

boeri

cădură

vitejesce,
dară Leon-Vodă, tot domnea; şi
Fanarii prădai, atunci
boerii alergară la alte mijloace: Paşă
la marginea Dunărei
unde Turcii aveai raele erea atunci
Mehmet Abaza despre
care ne spune cronicarul că'i era
milă de biata țară cum
o sparseră Domnii, cu Grecii
Țărigrădeni?) apoi boerii
puindu-se

bine

cu

densul,

şi

s'ar

supune;

convenind

într'un gând ca
Matei Aga să fie ales domn
fiind din neamul Basara„besc încă, Abaza deci scrie la
Constantinopole despre _intenţiunile boerilor, dară Sultanul
nici nu voea să audă, căci
în mare favoare erea atunci Radu
lliaş, şi cât pe aci a fi
numit domn în locul lui Leon-Vo
dă ; acest lliaş era fiul
lui Alexandru- Voda, din Moldova,
ba încă trimite Sultanul
ordin lui Racoți craiul Ardealului,
de
a numai adăposti pe
refugiații Români la densul;
eară lui Abaza pașa o straşnică
ameninţare când,
nu

„1) Filipescu, Vol, 1V,
2) Vezi Vol, 1V, pag.

pag. 333 idem.
314 idem,

acestea

sunt

consemnate

4
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de Giovanni Capello misionarul dogelui Veneţ
iei, la Constantinopole; în raportul s&ă din 1632, oct.
18; «Abbassa
che di presente si trova in commando in Silist
ria per la depositione del principe de Valachia e petitione
di quei popoli, ha posto in sedia di quel principato,
sogetto da lui
dipendente et fiu hora lo sostiene non ostan
tante che a//a
Porta eletto i] figlioto del Principe Allesandro
di Moldavia» 1).
Abaza-paşa
ştia el că

căci

însă nu se sinchisea de ordinele Sultanului
,
Matei
aga are pungi
de bani destule,

ca să sature poftele și ale Sultanului, şi ale
Vizirilor, şi ale
tuturor luceferilor din ţara Bosforului.
Boerii

deci

Matei

în Ardeal

Aga

ca să'l

făcând

vestească

de

noua

toare îi o pregăteşte,
cureşti,

Vornicul

trimite

sfat

mare

pe popa

cu

Abaza,

Ignatie

cinste,

ce

Sârb

toată

aă

trimis

suflarea bine-voi-

pe de altă parte Leon-Vodă

şi el pe Vlădica Grigorie,

(Băâ/zanu),

şi Grigorie

la

din Nicopole;

şi pe

Comisul,

din Bu-

boerii

la Craiul

Ivaşcu

Ra.
coţi, la Aga Matei, şi la toţi boerii emigr
aţi; cu cărţi de
jurământ ca să vie cât mai repede
la casele lor, că
totul e în pace şi linişte acuma. Aă ascult
at atunci boerii
de

misionarii

lui Leon

Vodă, şi au

venit

în țară, însă ei știa că domnul va fi mazili
t,
din Făgăraş: «Filişeanu, Coţofeanu, Brăde
scu
Petru

Slugearul

(Fălcocanu),

Barbu de

la vetrele

lor

şi at venit
(Poenaru,

la Poiana

(Poenaru)

şi cu Ivaşcu de la Gaia» 2) pe care domnul
de mulţămire
-iaă înălțat încă la ranguri mai mari de
boerie; a mai venit
după

ei şi

pole,

şi L.eon Vodă

Vornicul

Aslan

pe

care

domnul

la

ridica

t la
rangul de Mare Ban de Craiova; în acest
timp însă când
boerii cari începură rescoala, punea pe
capetele lor nuoi
işlicuri de boerie, firmanul de mazilie sosi
din Constantinofu

luat

din

București

Iulie 1632; spre a fi dus la Țarigrad.
bun

în

diua

de

2

Aşa se sferşi acestă cruntă revoltă care
va avea un
resultat pentru boerii luptători; căci
Matei aga, capul

1) Vedi în Doc, Hurmuzachi,
2) Mag.

ist.,

Vol, IV,

pag.

314

Vol. IV, part. ÎI, pag. 460
idem,
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lor,

va fi numit

domn

românească.
Ca o urmare
alegerea lui Matei
de

de

poartă,

şi ales

de

toată

suflarea

a acestei revoluţiuni vom vorbi şi de
Basarab, fiind în legătură cu subiectul

față.

Imediat ce Leon Vodă

fu mazilit, boerii din partida lui

Aga Matei, ai trimis pe un oare-care Drăgușin în Ardeal,
ca să ducă această ştire de mazilie a lui Leon-Vodă agăi
Matei; ce -se va bucura tare, căci ştia că tronul va fi acum al

s&ă, trimite pe cumnatul-s&ă Marele Spătar Gorgan în Moldova, la Alexandru Vodă Iliaș, ca să'l înbunede pentru fiul
s&u Radu, care avea veleităţi la domnia Ţerei Româneşti;
şi care era mult sprijinit la Constantinopole, după cum am
vEzut mai înainte. Gorgan însă nici nu e ascultat şi e ucis de
domnul

Moldovean ; deci un

groaznic

duel

se

încinse între

Aga Matei şi domnul Moldovei pentru ocupaţiunea tronului
muntean.
Matei aga lvându'şi diua bună de la Craiul Racoți,
şi de la toţi neameşi Ardealului, însoţitde căpitanul Vaidabun

domn

cu

oşti

date

de

Racoți,

ce formaii

muntean ; Aga Matei a plecat

escorta

viitorului

și a conăcit întâi la

satul Cornu pe drumul
Caransebeşului
unde'i eşi înnainte beiul turcesc de la Ruşava (Orşova) ce i dedu agzi
Matei bani de cheltueală «câţi ai pohtit!)»; apoia trecut
hotarul şi a sosit la iDrinov, şi a făcut tabără la Preşteani,
în acest timp toţi boerii din Craiova şi din toate unghiurile Olteniei, cu' Roşii şi cu toate milițiile veniră
de
se închinară agăi Matei, ca şi la un domn. La Cons„tantinopole însă se numise domn al ţărei; Radu fiul
lui
Alexandru-Vodă din Moldova; Aga Matei ajungând
deci

cu. acest alai până

în judeţul s&u natal al Romanaţilor. la

moşia sa Brâncoveni, sa adunat în mare sfat toţi
boerii,
cu clerul ŞI cu norodul şi a făcut mare sobor, şi
întrun

glas ai strigat cu toţii ca Aga Matei să le fie lor
Domn;
că Aga Matei este din neamul Basarabilor, şi
că este
bărbat viteaz, încercat

prin dese şi multe

1) Veziîn Mag. ist., Vol, 1V, pag. 315.

r&sboaie,

că este

m

di

înţelept şi curagios,

pe

Radu,

şi că cu nici un chip să nu prim
ească

fiul lui Alexandru-Vodă,

căci

acesta este conrupt;
dupe cum se exprimă şi nemurito
rul Kogâlniceanu în Histoire de la Valachie 1); când dice
: «Rodolphe XI €leve parmi
les Fanariotes, avait pris tous
les vices et les passions de
ces

Grecs>, căci acest sistem de
creştere în unele familii
Moldoveneşti şi Munteneşti erea
atunci la modă, vedem în
neamul acestui Domn Radu
şi pe tatăl s&ă Alexandru şi

pe bunicul s&u [lie Rareş crescuţi
de mici în mijlocul Ţă.
rigrădenilor, şi despre care D.
Xenopol spune: «ilie Rareş
se turcise şi se aşedase la Con
stantinopole, fusese născut
la Rhodos, unde crescuse între
Greci din mica lui copilărie 2)». Aga Matei dupe ce fu proc
lamatul şi alesul întregei
suflări Olteneşti, dupe îndemnul
acestora se duse la Nicopole la Abaza-paşa bine-voitoru
l seu, acesta “| primi deja
ca pe un Domn, "1 îmbrăcă cu
caftanul Şi işlicul de domnie
Şi '] numi « Voevod».
Aga Matei acum Voevod, scrie
cărți în toată ţara
spre vestirea tuturor; cu numele
de: «[w Matei Basarab
Voevod cu mila lui Dumnezeu
Domnu erei Româneşti».
Paşa îi dete surlari şi beşlii Turc
i de ajutor, la 17
Septembre 1633 plecă, şi la 20
întră în Bucureşti.
In vremurile acestea: Nicolae Vist
iarul din Cornăţeni
(Plorescu- Cornăfeanu), Hrizea Vorn
icul (Popescu), Papa Lo.
gofătul (Greceanu), Stolnicul Nico
lae Catargiul, Dumitru
Vistiarul Dudescu, Spătarul Mih
u (Lecca), Neagul Aga,
(Basarab din Brâncoveni) ; şi
alţi boeri, nu voiră a recunoaşte de Domn pe Matei [,
şi Sau dus în Moldova la
Alexandru-Vodă, ca să aducă pe
fiul acestuia, Radu, fiind
recunoscut

şi de poartă,

aceşti

boeri se strâ

nseră mai întâi
la Râmnic ca să adune oştiri dând
şi leturi soldaţilor, trupele lui Matei însă îi goniră. Rad
u în Moldova, în acest
timp aştepta la Siret, Matei-Vod
ă nu perde timpul şi trimite cu un corp de oştire la Râm
nic pe boerii Mihail Coţofeanu şi Radu Deasa; boerii
de acolo se înspăimântară
1) Pag. 268.
2) în vol. III, pag. 466

după Letopiseţiul lui Urechia, vol.
1, pag. 244.

şi fug în Moldova; se împreună cu Radu la malul Siretului şi dau de ştire lui Alexandru-Vodă, decidend cu
toţii ca să trimită pe Calotă Clucearul (Cocorăsz) şi An«dreit Vornicul,

negocieze,

să

ca

Aga

la Matei

să

şi

caute

a atrage ostaşii în partea Radului din Moldova, slujitorii
"Manteni însă prind pe misionari, şi îi duc în lanţuri la
viitorul

Matei,

Misionarii

a asculta

nevoind

drumul

lor.
că

v&dând

întorc în Moldova

le dă

însă

Domn

pretenţiunile

"măcar

şi luând

nimic

putut

ai

nu

decisiunea

ajutoare de la Turci, Tătari, Polonezi
dea o mare bătălie, unde să învingă

cu

dobândi,

se

toţii, de a cere

şi Moldoveni, ca să
pe Matei I; această

toată adunătură de mercenari se asverli atunci asupra Ţărei
Româneşti. M. Kogâlniceanu dice în Histoire de la Valachie 1): «Il n'y avait plus que ruines, que flammes apres
cette masse qui ravageait, comme les ruisseaux de feu de

VEtna,

tout

trouvait

ce quelle

ter-

Une

sur son chemin.

reur panique se repandit dans l'armee Valaque». Insă cu'ragiul şi iscusinţa militară a viteazului Matei I va răpune
“totul, şi va înbărbăta pe ostaşul român.
Dupe rugăciuni prin biserici de mai multe dile, Matei
1 'şi rândueşte trupele sale în ordine de bătălie, şi le porneşte

la Dudești ?) un

sat

nu

departe

de

Bucureşti.

Radu

-din Moldova venise cu oştirile sale la podul Obileştilor 3),
în josul Colentinei, spre monastirea lui Dan Vornicul. In
diua de 25 Ostombre 1633 armatele inimice se întâlniră sub
-didurile monastirei Plumbuita, şi fură foarte r&ă lovite, a
doua di Duminică se dădu o luptă memorabilă, pe care.
istoricul N. Bălcescu o dă ca un exemplu de artă militară
a Românilor în vechime 4), cronicarul Fotino descrie foarte
murit modul rinduirei trupelor la această bătălie, şi dupe
el s'a luat şi alţi istorici, ca M. Kogâlniceanu etc., ast-fel
Matei 1 în aripa stângă pusese jumătate din cavalerie, for!) Pag. 269.
2, Vechea proprietate

de baştină

a neamului

JDudescu.

3) Vechea proprietate a neamului Brâncoveanu.

1) Vezi în «puterea
„aceste! lucrări la Armată,

armatei

în vechims

la Româat>,

reprodus
P

în

partea

a
ÎL a
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“mată

din călăraşi,

scutelnicei

Şi sărăcei,

comandaţi de ma.
rele spătar Tudosie Mehedinţe
anu fiul vestitului paharnic
Lupu cel ucis de Skender-pașa
1), în aripa stângă ereaă
Roşii de

țară sub

apoi

1000

trul

armatei

comanda

marelui

de Turci călări, sub
erea

vornic

comanda

Ivaşcu

Agălui

Baleanu;

lor. Cen-

comandat de locotenentul lui
Abaza.paşa,
apoi veneaii dorobanţii cu Mare
le Paharnic Barbu Brădescu
(Poenaru,, Cazacii şi Tălpaşii
cu Marele aga Oprea, Seimenii
şi Vinători

căpitanii de
“mâneşti

cu

Marele

1000

ce erea

căpitan Lupu (Bulzga Mehedinge
anu| ;

formată
în capul

rezerva,” pe drapelul

oştirei,

erea

ne

spune

erei

Ro.

cronicarul,

Zugrăvit sf. Arhangel Mihail cu
spada în mână.
Radu din Moldova de asemeni
'şi desvăleşte armata
sa, punând în aripa dreaptă pe
Tătari sub comanda a doi
Mârzaci ?) Tătăreşti; în aripa
stângă erea Marele Hatman
Moldovenesc Savin, cu cavaleri
a sa 5) apoi mai ereati încă
„2 corpuri

de

fine Seimeni,

Munteni

ce

'şi

renegaseră

şi slujitori Moldoveni,

jurământul;

şi în

cu Poloni şi Turci, co-

mandaţi de boerii Munteni,
ce ereaă din partida Radului;
Şi
pe care "i v&durăm la înce
put când s'au dus aceştia
în
Moldova, veneaii apoi codile
de cal 4) şi stindardul dat de
“Sultan Radului, ca semn
că l'a numit Voevod.

Matei Vodă privea din stânga, şi
în diua de Duminică
dădu semnalul batăliei, curagiul
militar care '] desvălui în
„această luptă,

Românii fu uimitor; bătălia ţinu
8 ore nefntrerupt, Matei Vodă se expu
se în mijlocul măcelăriei ca
ultimul soldat, mai întâi se
încinse o luptă crâncenă între
cavaleriele ambelor armate,
marii generali ai cavaleriei
Muntene
cu a celei Moldovene Tudosi
e Mehedinţeanu
Ivaşcu Băleanu. Vornicul, şicu
Marele Hatman Savin; infanî) Mag. ist, în vol, IV, pag.
317 dize ci acest Tudosie
Vornicul, Kogâlniceanu şi
erea fiul lui Vintilă
Fotino spun că era fiul lui
Lupu Mehzdinţeanu, documentând am găsit și ci tot
așa.

3) Mârzac se numea la Tătari

ua şef de oştire ce erea din
chiar frate cu Hanul Pătăr
neamul săi sati
esc.
!
5) Hatmanul în Moldova
erea ca spătarul în Muntenia,
:acesta fu Savin, boer mare,
general de cavalerie;
vezi cron, Costi
%) Semn de mare onoare ce se dedea n Letopiseţ, pag. 292.
unui
Voev
od
nu
ma
; i
vedi mai înainte la
Partea III a acestei lucrări,
la Boerime,
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teriile de asemeni se lupta piept
fanteria moldovenească se repezi,
tenească se retrase, însă la urmă
ea de isnoavă !) şi ast-fel armata
de abia victoria complectă fu a
dat dosul şi numai cu capul gol
siunea cronicarului *) ajungend la

la piept; de cinciori îinşi de cinci ori cea mun-:
tot de cinci ori, năvăli şi
munteană învinse, seara
lui Matei, căci Radul «a
şi în mare spaimă» (ezxgreAfumaţi în goana calului

şi de aci în Moldova 3), în această bătălie unde se luptară
Români contra Români, Turci contra Turci unde istoricii spun că peste 5000 de trupuri periră din amendou€
oștile, şi unde peri floarea nobilimei române; dupe cum
spune şi Kogâlniceanu: «La fleure de la noblesse de la
et

Valachie

la Moldavie

de

y

perit> €);

între

care

Nicola

Vistierul (Cornăfeanu- Florescu) şi Papa logofătul (Greceanu)
au re&mas ucişi pe câmpul de onoare, eară alţii răniţi de
moarte ca: Ivașcu Vornicul Băleanu, Tudosie spătarul Mehedinţeanu, şi Barbu paharnicul (Brădescu Poenaru), apoi
Hrizea

Vornicul

(Popescu),

Miho

spătarul

Catar-

Lecca,

giul Stolnicul şi Dudescu Vistierul s'au dus în fugă la Radu
în Moldova, pe alţii prinsuiai încă Matei, dară le dădu
toată libertatea, cu condiţiune ca să se ducă la moşiele lor.
Ne mirăm când D. Xenopol relatând acest pasagiti
(vol. JI], pag. 475 şi 478) spune că Papa Logofătul erea
Grec; d-sa spune despre această luptă a lui Matei Aga cu
Radu-Vodă al Moldovei: «Indrăsneala lui Abaza-paşa şi a
lui Matei merg până acolo, că se opun cu armatele contra
intrărei lui Radu în Muntenia, în partea căruia trecuse toţi
boerii şi Grecii lui Leon-Vodă, cei duşmăniţi de Matei şi
de

partida

Papa
pag.
că la
Papa

lui, anume

Necula

Vistierul,

Hrizea

Vornicul,

Logofătul, toţi trei Greci» (Vezi /a pag. 478), apoi la
475, D. Xenopol complineşte celespuse aci, şi spune
lupta de la Dudești cati pierit Necula Vistierul și
Logofătul dz Greci» grăind astfel dupe cronicarul

1) Vezi în Kogâlniceanu, pag.270; Mag, îst., vol. IV, pag. 316;
Bălcescu puterea armatei, la capitolul armatei, în această lucrare,
2) Mag. istoric, pag. 317, vol, IV,

3) Kogâlniceanu, pag. 270, Hist. de la Val.
+) idem

pag.

270,

Fotino,

vol,
!

1IT:.
a
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Const. Filipescu (Căpitanul);
a cronicarului a încurcat pe

se vede că vorba «din Greci»
D. Xenopol, cronicarul însă

dicând Papa Logofătul din Greci a
voit a

înțelege de sigur
pe Papa Logofătul din familia Grec
eanu, adică o4 greci (de
la satul sa moşia de baştină a
Grecentlor ce “i dice Greci!
şi de aci deci acea confusiune la
D. Xenopol asupra boerului neaoş român, Papa Logofătu
l Greceanu (ot Grecz),
ast-tel D. Xenopol indus in eroa
re ajunge la conclusiunea
de a spune că Papa Logofătul
s'a alungat el pe sine însuşi când a iscălit ca boer mart
or În chrisovul lui LeonVodă din 22 Iulie 1621, prin care
Domnul muntean simulase isgonirea Grecilor din ţară
şi pe care lectorul la întâlnit mai "nainte; iată unde te
duce
de la început, o singură vorbă schi o greşită interpretare
mbă adeverata istorie.
Tot ast-fel face şi cu Nicolae Visti
erul care numai Grec nu
erea, căci erea un Cornăţeanu Flor
escu şi cu Hrizea Vornicul
ce erea un Popescu. Dupe terminar
ea luptei, Matei Aga se
întoarse în București şi aci facu
slujbe mari în toate bisericele ca să mulțămească lui Dum
nedeă de isbândă. La 15
Noembre se duse la Nicopole
de se înţelese cu binefăcătorul săi Abaza-paşa; apoi
se întoarse în Bucureşti unde
sosi şi Capegiul.Başiul de la Țari
grad cu Hatişeriful de
domnie de la Sultan, cu cafta
nul şi stindardul RaduluiVodă de la r&sboiul Dudeştilor,
ca semn de învingere,
Lui Matei Voevod fiindu'i însă team
ă de pâra domnului
moldovean Alex
şi de

toţi

boerii

andru, tatăl Radului cel învin
s la Dudeşti
munteni rebeli şi refugiaţi acolo
, se hotărâ

a se duce la Constantinopole şi
a se îuchina Sultanului şi
ast-tel în diua de 16 Decembre
1634 plecă din Bucureşti
cu Abaza-pașa, cu Soliman agă
Capegiul, ce adusese Hatişeriful de Domnie, cu Mitropolitul
Grigorie, episcopul Teofil
al Râmnicului şi cu o suma de
boeri mari, şi de căpitani
mari de armată. Ajunşi aci
la 5 Ianuarie. Matei fu
primit cu cele mai mari onoruri
şi instalat în palatul
de recepţiune al
Voevodiior români numii Viah
-Sera:
unde şedu trei
dile.

') Astă-qi

39175

în stăpânirea

Pârile

coboritorulut

lui

Alexandru

acestei

|

familii

al

D, Ştefan

Moldovei

Greceanu.
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începură a curge; căci boerii rebeli din Moldova sosiră la
20 lanuarie. Sultanul însă se convinsese de neadever şi

dupe trei dile primi pe Matei-Vodă în audienţă cu cele mai

mari favoruri; îi puse pe umer un superb caftan cum nici
un Voevod nu mai avusese, numai în samur, cacom şi fir,
apoi “| înscrise în rolul generalilor otomani dându'i a gusta
şi din supa Ienicerilor, semn al acestei înscrieri, ast fel Sulşi

tanul

dând

ginal

în istoria

noide

steagul

şi îmbrăcând

domnie

pe

toţi

boerii cu caftanuri, plecară cu toţii, şi sosiră la 18 Februarie
1634 în Bucureşti, unde Matei | fu înscaunat definitiv ca
Voevod al Ţerei Româneşti. In tot timpul şederei sale la
Țarigrad soţia sa Doamna Elena conduse afacerile ţărei.
Istoricii ne spun că domnia lui Matei Basarab e unce orinoastră

naţională,

de oare-ce

elcel

d'intânti

dintoţi Domnii se duse însuși la Constantinopole pentru a'şi
primi învestitura.
Ast-fel se termină cu aceste lupte sângeroase a căror
conspiratori fură Grecii ţarigrădeni, veniţi aci încă de la
domnia lui Mihai-Viteazu, numai şi numai ca să turbure
această ţară şi să o stoarcă, pentru a putea mai bine în
urmă conrupe pe compeţitorii de domnie, stringând sume
mari de bani şi având deci ce împrumuta la acei compeţitori, şi aceștia cumpărând pe Paşi, Viziri, şi Grecii cu putere în Constantinopole spre a dobindi domniile; dovezile
le am văzut la toţi domnii din această nenorozită epocă de
la 1611 încoace, de când se înființase acest ruşinos sistem
dăunător
ţărei,
inventat de Grecii veniţi în Ţările Române încâ din timpul lui Mihai Viteazul, cum am spus'o
mai sus.
Matei

Basarab

însă

prin curagiul

s&ă,

prin

devotamen-

tul său către poporul şi ţara sa, a arătat că vitejia olte.
nească nu murise deşi lovită de tiranicul fier al Fanariotului venit aci, şi amestecat în afacerile politiceşti cam de
la

1600

a conrupe
ment

de

încoace;

a arătat

pe boeri,
patriotism

că

deşi

prin

bani,

a

şi din

eroii

de

Fanariotul

se

le

orice

otrăvi

odinioară

să'i

încercase

sentiprefacă

în nişte unelte ale lor, și ale r&ului ţărei, însă nu reuşiră,
căci acuma el timpde 21 de ani va ţine frânele acestei țări şi

Aaa

a

întrun glas toţi boerii sei vor
striga Fanarioţilor din Țarigrad cum zice Kogălniceanu (în /Zzs
tozre de la Valarhie, pag.
27): «Les. Fanariotes, disaitentiil
s, ne veulent rien - moins
que d'anantir la Valachie, le
beau Jardin du Sultan, et
le riche grenier de Constantinop
le».
Matei 1 începuse domnia din 1633
şi o stăpâni până
la anul
1654. Nu ne vom preocupa
de această domnie, căci ea
nu intră în cadrul
subiectului nostru;
-un
Singur eveniment găsim în curs
ul acestei domnii asupra căruia trebue să ne oprim, căci
e vorba deo revoluţiune în
cari autorii fură numai soldaţii,
însă provocatori morali earăşi Fanarioţii, ce înconjurasesă
pe domnul muntean şi pe
ascuns comiteau cele mai mari
nelegiuiri în numele domnului asupra acestei ţErei.
Să trecem deci la studiul acestei
revoluţiuni,

m

9

A

cincea vevoluținne din fimpuril
e domniei tii Mathei
DBasarad (7633 — 1654) ş2 Consta
ntin-Serban Basarab

(165g—1638].

Indisciplina într'o armată a
adus în tot-deauna statele
la catastrofe, dovezi sînt mul
te din toate vremurile. În
istoria poporului român, domnia
lui Mihai Viteazul desparte
două epoci perfect de bine
deosebite, prima, de la înte.
meerea statului român pănă
la 1601, care fu şi epoca de
glorie a armatei româneşti,
şi a doua de la 1604 până
la
1821, unde armata începu
a'şi perde din splendoarea.
ei
pentru Români, lucind un mom
ent ca în domniile lui Matei
Basarab şi Constantin Brânco
veanu, apuynând earăşi, pân
ă
ce fu complect distrusă sub
Fanarioţi, începând cu Mavro-cordați,
:
La a doua revoluţiune boerea
scă
am văzut r&spunsul
ce-l deduse ostașii, lui Alexan
dru Vodă în timpul domnie
i
sale de la 1616.—1618.
Ă
Trist este deci şi pentru
ţară şi domnul ei ce a
trebuit

să audă

refusul soldaţilor,

împ

lorind ajutor; şi os
taşul refuzându-l; moravuri
decăzute, obiceiuri distruse,
co
Tupţiunea şi imoralitatea înc
epuse
a se propaga în rân.
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durile falangelor viteze ale lui Mihai Viteazul, la 1618
de sigur că erai în viaţă încă mulţi din generalii viteji, şi
când zic generali zic boerii de ai lui Mihai-V iteazu; şi sfaşietor trebuea să le pară această degradaţiune şi indisci-plină din armată; de acum. Alexandru lliaş era de sânge:
român, crescut în principii fanariotice, şi atunci cum tot ce
era Fanariot şi în aliurile fanarioate era urât şi ponegrit:
pe pământul românesc; să zicem că ostaşii întrun moment.
«de nebunie au refuzat ajutorul cerut de Domnul lor, dară
Mathei Basarab care fusese crescut în obiceiurile cele mai
oltenesci

la moşia

oare ostaşul
fost şi mai
eată aci un
rioţi. De la
încetul toți
1611 până
funcțiunile
bani,

sa

din

Romanați,

la

Brâncoveni,

de

ce:

român să se fi revoltat în contra sa şi să fi
crud cu el de cât cu Alexandru-Vodă, poate?
fenomen a cărei causă se trage de la FanaMihai Viteazu încoace sosiră în ţară încetul cuGrecii Țarigradului, ca amici ai domnilor de la
la 1633, şi cea mai mare parte având acces la:
publice, singura lor dorinţă nefiindu-le de cât

şi comiţând

abusurile

cele

mai

mari

pentru realisarea

scopului lor, ca neplata lefurilor ostaşilor, deci
subiectului nostru în al cărui studii şi intrăm.

eată casul

Matei Basarab în timpul domniei sale avu multe lupte:

cu domnul Moldovei Vasile Lupu şi cu alţi crai, de aceia.
îl şi vedem atât de milostiv şi zidind 21 de Monăstiri 1),
La Finta
pe
malul Jalomiţei avu
cea
mai
înverşu:
nată luptă, în anul 1653 Mai 17, unde fu şi rănit la ge-.

nunchiul sting, dară învingând pe Vasile Voda al Moldovei ;

domnia lui Matei Basarab înseamnă încă o originalitate în
istoria militară a Românilor, căci ea arată că gloria cea str&-.
bună nu murise de tot; în acelaş timp
deşi demora.lisarea şi corupţiunea începuse a se înrădăcina prin rân-

durile armatei, căci de astă-dată
1) 1. Monăstirea
3. La

Slobozia

de la Câmpu-lung

lut Ianaki.

4.

7. Sadova. 8. Gura Motrului.

La

vedea o revoluţiune:

cea surpată de Negru-Vodă,

Călugăreni.

9. Dintrun

vom

lemn.

5. La

Căldărușani.

10, Arnota

Băneasa din Craiova, r2. La Caracal, 13. La Brâncove
ni.
veşti. 16, Brebu.
17. Târguşor. 18. Ploeşti. 19. Măcsinent,

zeii. 21, Cetatea și Monăstirea din 'Târgoviște.

6.

2, La Pitesti,
La

11. Rezidi

14, Negoești,
20. Episcopia

Gherghița.

Sft. Dumitru
1ş. Plătăde la Bu--

Di

de soldaţi in contra domnului lor, In
adevăr după terminarea luptei de la Finta, Matei Basarab
fiind rănit se re.
intoarse în palatul seă de la Tergoviş
te, dacă avu bucurie
de isbânda
resbelului,

dacă

dădu

mari recompen

se boerilor
lui, ce se luptară ca nişte eroi în r&sbo
i, după cum ne spune
cronicarul: «Deci aşa pentru cuvintel
lui
e cele dulci şi bune
foarte se înbărbătară şi la r&sboiu
tare bătându-se toată
ziua, în puşti şi îu tunuri, în săgeți,
în săbii faţă în faţa,
mai vârtos boerii cei mari, şi cu
coconii lor, cu slugile
lor, tot cu săbiile goale intra într'ânşii
de.-ii gonea şi-i r&s.
pândea în toate părțile» ); dacă fu
favorisat de Dumnezeă
ce-i ursi o frumoasă soarta ca tocm
ai la ora atacului
să trimită un nor gros în aripa lui
Vasile Vodă, care se
sparse în o ploae torențială ce-i prăp
ădi tot; încât lui Matei
“fiindu-i uşor a năvăli şi a prăda;
după cum relatează cronicarul, lucru pentru care e] și
didi mânăstirea de la
Târgovişte, a 21 şi cea din urmă
; însă de la ostaşii sei găsi
ură

care

domn

se transformă în revoltă, căci

el Matei Basarab acel

energic, viteaz şi înţelept selăsase a

leşte de niște

emisari străini

fi înşelat .mişe-

de pre la Rumelia

şi Țarigrad,
expresiuni perfecte ale cuventului Fanar
iot; aceia fură: Ghinea
Țucalas Grecul (poreclit şi Olariul de
cronicarii noştri; cel

d'întâi

Brătăşeanu 2) şi al 2-lea Radu numit
Verzariul,

Român
de origine, dară fanariotisat de cont
imporanul şi amicul
s&u Țucalas. Eată ce ne spune cronica
anonimă de aceste 2
piede rele3): «Aicea este povestea a
unor boiari răi ce at
fost în gilele lui Matei Vodă: Ghinea
Vistiarul (Brătăşeanu)
ce “i ai dis Țucala şi Radul armaş
ce-i au 'dis Verzariul
(familia Vârzaru). Că domnind Matei
Vodă foarte bine şi cu
pace, şi făcând multe bunătăţi până
la 16 ani de domnia
lui, precum scrie înapoi la a lui istori
e. Iară diavolul neiubitorul de neamul omenesc, cercând
precum este obişnuit
ca să strice numele acelui neam
bun, găsit-aă pe aceste
două vase rele;
că Ghinea

de

erea

Grec

lăcătar de

la Rumele

1) Vezi în Const, Filipescu, și
Anonimul român.
2) Cel d'întâiii ce a luat numele
de Brătăşeanu după moșia din Roman
ați, Grec
origine, Țucalas, el deveni Român,
de unde se coboară familia Brâtăşenil
or.
2) Ediţunea

Ioanid, pag. 130.
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60.

şi încă de mic îşi dobindi şi această poreclă, ce-i dic Țucala,
adecă olariă, că olariul:-din
cotro. îi este voea dintr'acolo.
îi pune mănuşia.. Aşa dicea şi acel Ghinea că încotro îi va fi

voea într'acolo va învârti roata şi va lua plata. Era şi căsătoiit aicea în ţară, cu case la sat la Brătăşani pre Olteț
în sud Romanați. Acesta încetişor pre ascuns ca un diavol
cerca pre Matei Vodă dicândui: de "ţi e voea să faci bani
mulţi; fâ-mă vistiar mare, şi vei cunoaşte mult folos, şi “ţi
voi face bani mulţi şi te vor ferici multe. ţeri. Atuncea şi

Matei Vodă plecându-şi urechile "1 făcu Vistiar mare dându-i

toată puterea în mâna lui. Atuncea el
tatea, şi se făcu ca un lup, trimiţend
prăda şi pre mari.şi pre mici, fără nici
nici o milă, şi când erea la postul cel
creştinii la biserică, ci şedea la gasdă
banilor, şi "i băga în ladă, şi se lăuda
teala ţerei pre o unghiă, şi măsura cu
ţile,

şi

nu

găsea

om

cu coaiă.

Deci

'şi arătă toată re&uîn toate ţările de
o direptate, şi fără
mare nu mergea ca
de făcea socoteala
că scrie toată :sococotul în toate părcu

aceste

avăii

şi

drăcii, fâcutaă lui Matei Vodă bani mulţi; avuţia rea de
Mamon în loc de slavă,şi de' fericirea ce se lăuda că va
să facă Comnu-s&i, el îl ocără şi îi strică numele cel bun
asemănându-se ludei, că el iubi argintul şi urâ pre Domnul
seu Is. Hs.» Aceasta vorbeşte cronica despre Ghinea, acuma
să venim la Radu Vărzariul!):
«lar Radul armaşiul erea de moşie român şi tată sei
crea grădinar de verze la Ploești, pentru aceia numele
lui
sau poreclit de "i au dis Verzariul. O! rea sămânță
au fost
că nu

s'a

făcut

varză

bună,

ci

de

nimic

lau

răsărit

fiul

dracului. Deci cu reaua lui slujbă ce se învățase âncă
din
copilărie ajuns'aui la Matei Vodă vel armaşiu,
pe vremea
ce era şi „Țucala vel Vistier. Acesta era om îndrăcit
şi fără
ruşine

şi iubitor

de

a v&rsa

sângele

omenesc,

început-aă

a
şi arăta veninul asupra săracilor, că se
lăsă ca un şarpe
mânios de muşca pre unii şi pre alții, şi
pre cine afla că

crea cu ceva putere, el le arunca prihânii şi năpăstii,
lua tot ce avea,

Nici

neguţitorii,

nu scăpa de la el nici boiarii,

nici

nimenea,

şi le ascundea trupurile
1) Vezi

în Cron.

anon.

Mag.

pe

unii

în Sunoae,
ist, vol. V,

p. 366

şi le.

nici călugării,

îi omora

la

casa

lui

iară pre alţii îi purta
și edit, sep. de

Ioanid,

p. 131,

61

prin târg, tăindu-le urechile şi nasurile, aruncândui prin
ocne. De frica lui îşi lăsa casele şi moşiile şi fugea
u toţi,
țipa şi se cutremura, şi nimenea nu le putea
folosi, puţini
scăpa de el neprădaţi ca de un părjol, că el
ca un drae

numai

cipuşia

şi

arunca

auzea se ascundea

cu

de glasul

busduganul

în

sus,

şi

lui, şi el fiind atâta de

cine

7]

sân-

geros, nici pre aceia nu s'a lăsat, ci “1 îndemna
dracul de
sămâna vrajba mare ca un fecior de grădinar,
între Matei
Vodă,

şi

către

unul

şi

robi

din

către

altul,

multe

minciuni

şi cu-

vinte viclene, până i au prilăstit şi ati plămădit
pismă mare
în mijlocul lor, şi pentru acestea ale lui fapte
vărsatu-sau

mult

sânge,

şi

destul,

şi

ai cădut

asupra

a.

cestor trei țări limbi streine de le aă calcat şi
le au prădat
cum at fost mai r&ă precum la istoria lui
Matei Vodă
„toate sunt scrise. Pentru aceia trimisese Dumnezeii
la acei
duci oameni răi plata de grabă.
O! slugi rele ca acelea, să fie de trei ori anate
ma că
cu al lor sfat rămăsese domnul cu nume ret şi
cu scandal
şi acea avuţie rea se risipi ca praful, şi ţara
incă se pustii;
da vor da seama de toate ce au făcut înainte
a înfricoşatului

judeţ al Domnului nostru Is. Hs.» Eată deci
cine ereaă
acei doi apostoli ai r&ului de la care a isbucn
it revoluția
ostăşească

în contra

domnului,

cronicarul

dacă

în rândurile

de mai sus face portretul lor, însă la istoricul
domniei lui
Matei-Vodă arată causele revoluţiunei care după
cum le vom
expune şi noi se vor vedea mai Jos.
După terminarea luptei de la Finta, am văzut mai
'nainte
că Matei-Vodă se retrase la Tergoviște în
palatul seă şi
resplătind pe boieri de vitejiile lor, vesel de
isbândă pe de
oparte, dară trist pe de alta, presimţea o revol
uţiune din

partea

soldaţilor,

de

oare-ce

aceştia

dilnic

veneau

a'şi cere

lefurile lor şi Domnul -nu avea de unde le da.
de oare-ce toţi
banii erai la Radu Verzariul şi la Ghinea
“Ţucalas ce erea
Vistier mare şi dicea domnului că nu trebue
a se da lefuri
soldaţilor după cum relatează Şi cronicarul: «Ghin
ea 'Ţucala
şi Radu Verzariul vel armaş cum ei sfătuesc
pre domn
ca să nu le dea lefi» 1); deci eată causa acestei revolu
ţiuni ;
') Cronica

anonimă,

ediţ.

Ioanid,

pag,

97,

Vol.

II.
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neplata lefurilor, şi duhul

infiltrase

in spiritul

cel r&ă,

domnului

acei doi Țărigrădeni

asemenea

închipuiri,

ce

putem

deci să ne facem o ideie de spiritul de convingere, de spiritul
de captaţiune cel aveai Fanarioţii ca ei să fi putut orbi chiar
o inimă

curată

ca

a

lui

Matei-Vodă,

acel

domn

energic,

curagios, înţelept miluitor, şi iubitor de dreptate, să'] târască
până acolo pe calea nedreptăţii, încât să'l facă a crede că
este bine a nu plati lefurile unor ostași ce se purtaseră
în răsboiul de la Finta ca nişte eroi, putem vedea deci ce
fel ce oameni diabolici erai Fanarioţii ca să atragă în curse
pe domnii români din cei mai buni chiar, şi din boerii cei mai
patrioţi, de aci deci naşterea corupţiunei în rândurile Românilor şi acea luptă continuă pentru salvarea conştiinţei na-

ţionale cu vechile “i şi virtuoase
studiul revoluţiunii.

obiceiuri;să intrăm dară în

Matei-Vodă rănit la genuchi cum se întoarse la Tăârgovişie se puse în pat ca săşi caute de rana sa, dară ce
„folos că nu avea odihnă. Dorobanţii şi Seimebii ce se luptară
la bătălie

veneai

oprit a le da
zariul,

apoi

zilnic

sâ'şi

ceară

lefurile

de către acei doi Ţărigrădeni
afară

de

aceştia

toată

diua

şi. domnul

erea

“Țucala şi Vervenea

la

domn

din străini aduşi de dânsul din alte țări, ce domnul îi procopsise aci, şi fel de fel de vorbe şi prihăni aruncaă asupra
ostaşilor şi boerilor români, ast-fel ostaşii ajunseră în culmea
indisciplinei. Cronicarul ne spune că intrau în palatul domnului
luai tunurile; le ducea la câmp şi trăgeai cu ele de necad,;
apoi într'o di ai ajuns până la patul domnului unde
zăcea,
şi iai spus «să le dea lefi că de nu, vor sparge
cămările,
şi singuri le vor lua, în multe chipuri pedepseai ei
pe domn,
dicându'i să'şi lase de acuma scaunul şi să se facă
călugăr,
că acuma e bătrân şi ati eşit din fire. Şi aşa
fiind turbaţi,
când fu intro di, se strânseră toţi în curtea
domnească ca
să ucigă

pre

doi

Țucala şi Radu
cum ei sfătuesc
turbaţi fără nici
şi deteră năvală
boieri

sub

boieri

ai lui

Marci-Vodă,

anume

Ghinea

Verzarul vel armaş, aruncându-le prihană
pe domn ca să nu le dea lefi, şi aşa fiind
o ruşine, se suiră sus în casele domneşti,
unde dăcea domnul lor căutând pre aceşti,

capătâiul lui,

sub

paturi, prin poduri, prin cămări,
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prin lădi, până îi găsiră, şi aşa din 'naintea lui
îi au luat,
cât se cutremura locul de groaza lor, desbrăcându'i
de haine,
bătându'i nemilostiv, până i 'au scos afară la câmp,
şi acolo
i "ai omorât inaintea tuturor oştilor, într'acea
turbare a
lor, întâmplându-se lui Socol vel Clucer IKornăţean
u 1) a fi
bolnav, dăcând la gasda lui, ca nişte hoţi şi
pre el lau

ucis, şi i-au jefuit casele luându-i tot ce aă avute 2).
Vedem

deci

pe

ostaşi

că Țărigrădenii
mân

şi băgase

şi

în

contra

corupsese

lui

Sokol

clucearul,

şi pe acest biet boer

în el şarpele

cu veninul

se

neaoş

vede

ro-

otrăvei.

R&ii cugetători deci fură r&splătiţi, şi reșem
narea lor
O găsiră în o moarte teribilă, căci teribilă e
moartea r&sbunărei;

ca

nişte lei înfuriaţi s'orfi repezit Seimeniişi
Doro-

banţii cari pe cât ereai de vestiți ca r&sboini
ci;pe atât și
"de r&sbunători; de unde le eșiră şi porecla
de «neamul ostăşesc cel pismaş» Țărigrădenii corupsese spirit
ul domnului,
dară fură omorâţi. Fapta sevirşită de ostaşi
în cea ce priveşte,
cu cei 2 Fanarioţii caracterisează perfect de
bine principiul
r&sbunărei care erea în us în acele vremuri
barbare nu
numaila noi în țeară dară şi în tot occidentul,
pe de alta parte
insă în cea-ce priveşte purtarea lor cu
Matei-Vodă arată
decadenţa la care ajunsese şi indisciplina,
r&u provenit de
când cu invasiunea Țărigrădenilor în ţările surori
.
- Matei mâhnit tare de cele ce se întâmplară,
pedepsit de
soartă
ca să vadă t6te

acestea;

muri

în resemnarea suflet

ulu:
lui la 1654, 8 -Aprilie, şi făcându-se mare
pogrebanie unde
au oficiat Patriarhul Antiochei Makarie, şi Mitro
politul Ignatie
Sai astrucat la Mânăstirea din T&rgovişte,
|

Acuma

trecem la a doua revoluţiune a acestui Capitol.

Revolufiunea de sub C onstantin-Șerban- Basar
ab. Dacă
am pus această revoluţiune în capitolul revol
uţiunea.a 5-a;
este că am vrut să arătăm urmarea stărei
de lucruri din
timpul

domniei

lui Matei-Vodă; o aceaşi

anarhiece

isbucn

ise
în zilele lui Matei-Vodă printre rândurile
armatei; va esista
şi acuma, şi va forma cea d'ântâi cauză
a neliniştei ţerei.
1) Strămoșul

Floreștilor

2) Vezi op. cit, p. 97.

care sait

mai numit dupe

vremuri

şi Kornăţeni.

DupE

moartea lui Matei-Vodă poporul românesc alese

domn pe Constantin

Basarab,

domnii după Mihai-Viteazu;
al

neamului

căută

a aduce

Basarabesc;
linişte

în

fiul lui Şerban

şi deci

el de
ţeară,

cel

îndată
căci

Basarab care

din
ce

destul

urmă
se

vlăstar

făcu

suferi

domn,

de năvaăli-

rile străinilor, aceiaşi calitate deci care o avu şi părintele
sei Şerban-Voevod.
Bun patriot român, şi iubitor a tot ce era românesc,
nu privea cu ochi buni pe Seimeni, nişte trupe de soldati
străini,

Sârbi,

aduşi aci

de reposatul

Matei-Vodă

pentru a'şi

sporii rândurile oșştirei în r&sboaiele avute cu Vasile-VodăLupu al Moldovei; şi de aceia se hotărâ a licenţia pe
aceşti Seimeni, luând şi avisul şefilor de armate, adunând
pe toţi Marii Căpitani de Dorobanţi şi de Roşi, la densul în
palat, undele expuse planul care'ladoptară cu toţii, jurând credinţă domnului la un mare ospeţ dat; însă lucrurile nu se
terminară cu bine, Seimenii cari ereau înrudiţi şi încuscriţi
cu Dorobanţii fiind deja de mult timp în ţeară înainte
chiar de 'Matei-Vodă, care nu le făcu de cât a le mării
numărul, se sfătuiră şi întoarseră pe Dorobanţii de la ideia
domnului hotărând a se opune din resputeri şi la nevoe

a recurge şi la o revoluţiune,
|
In adevăr Dorobanţii văzând că domnul 'şi statornici
gândurile, s'au strâns cu toţii într'o dimineaţă şi ai venit
la palat luând pe donm din camerile lui, mustrândul şi
însultendu'l în chipul cel mai neomenos. Apoi întrând prin
cămări şi luându'şi singuri lefile, plecară pe la casele boerilor români pe care îi prindeau și îi ucideau ; Cronica anonimă ne spune că în nimica vinovaţi, fură ucişi de Seimenii:
Giorma, vel ban, Drăgici fiul lui Papa Vistierul de la greci
(Greceanu) Gheorghe Carida Vistiarul, Papa, fiul lu: Preda Brâncoveanu, Cârstea fiul clucearului Socol Cornăţeanu; Udrea
cluceariul Doicescu, Preda Beca de ia Maia, Sava Şufariul
Cuştureanu, Dimitraşcu Frejureanu, Dumitru Comisul, fiul
Mitrei pitarul de la Stănești,
Mihai Ciohodarul, Gâdea;
Căpitanul, Băncilă Căpitanul şi fraţii Ivan şi Iancu Căpitani
de la Călinești (Câ/zzescz); mulţi boeri ati fugit de teama
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cuţitului rebelilor nebuni de furie, parte în Moldova
parte
în Ardeal, şi parte peste Dunăre.
Corupţiunea şi demoralizarea acestei nenorocite epoci
nu se opri numai aci, căci Seimenii începură
"a cutreera
toate bisericele şi locaşurile sfinte, a lua pietre
scumpe de

pe la icoane,

a

fura vestmintele preoţilor

pentru

a face

haine nevestelor lor, cum zice cronicarul: «să le facă
Kinteşe
şi pocroave»; ai vândut cărţile bisericeşti şi
alte mule
barbarii de soiul acesta la a căror descriere pana
'mi tremură şi mâna mi se oprește, întru durerea neamu
lui româ.
nesc.

i

Venim acuma la a şeasea revoluţiune din vremea
domniei lui Radu-Leon-Voevod.
A şeasea vevoluțiune bocrească din fimpul domniei
lui
Radu-Leou- Vodă, 71667— 1669. Perseculărule Cantacu
zenttor,

ŞZ antecesorii domnii

hi

Radu LV.

Această revoluţiune constitue un nou eveniment în
istoria poporului românesc căci pe când Radu.LeonVoevod
păşea pe treptele tronului Țărei Româneşti, atu.ci Sultan
ul
în Constantinopole ridica un alt tron, alăturea de
al sâu;
tronul marelui dragomanat, de care Românii se vor
resimţii

în cursul acestor

2 veacuri din

urmă ; căci de la intemeetrea

acestei Instituţiuni în imperiul semi-lunei se va
schimba Şi
sistemul politicei imperiale şi de acum înainte intrigi
le de
de la Țara Bosforului până la gurile Dunării şi
vice-versa
nu se vor mai face ca până acum în secret; ci
pe sârmă,

oficial;

şi marii

dragomani vor

devenii

inima

politicianis-

mului imperial; să lăsăm însă aci studiul drago
manatului
al cărui loc va fi mai înainte, şi să intrăm
în acelaal revoluțiunei de faţă
Mai, înainte de a intra în studiul acestei
revoluţiuni
trebue să studiem antecedentele ei adică antece
dentele dom.
niei lui Radu-Leon-Vodă: ca să vedem în
ce condițiuni
acest domn va găsi poporul când se va urca
pe tron, căci
această stare pregătită lui mai din nainte va aduce
revoluţiunea din 1669 ; această indarjală a inimilor drepte
contra
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persecutărei faţă de neamul Cantacuzenilor, de către unele
inimi negre, în care rolul urât "] avură câţi-va Fanarioţi
ce ademeniră pe câţi-va boeri Români, de urziră o groasnică
pâră la domni contra lor şi domnul din nenorocire credându'i
şi comiţend

deci

crima.

Aceste

antecedente

sunt

coprinse

în domniile lui Mihnea al Ill-ea, a lui Gheorge Ghica 1
şi Grigorie Ghica, în cursul domniilor cărora au început şi
Sati petrecut nelegiuirile cu Cantacuzenii. Deci pentru a
ajunge la studiul revoluţiunii din 1669,
inevitabil trebue
a ne opri şi asupra domniilor acestor trei domnii povestindu-le
atât cât vom găsi în ele isvoare pentru revoluţiunea din
1669;

consacrând aci o pagină

şi Cantacuzenilor, desvăluind

frumosul lor rol p c are istoria e datoare a le da, şi arătând

cum primul vlăstar al acestei nobili stârpe venite aci din
extremul orient a murit vitejeşte pentru muma sea adoptivă:

Țara-Românească.

Din

domnia lui - Mihnea II] (1638 — 1659 )), cu începutul

Pârei

aduse Cantacuzentlor

da câtre

Fanarzofi.

In anul 1658 după mazilirea ultimului vlăstar Basărăbesc
după tată, vine la tronul Țărei Româneşti Michnea
al IIl-ea.

Anonimul

românesc

în M.

ist.,

acest Mihnea era un cămătar
lane Surdul, iară pe el de la
se de mic a urma lui Ismail
părinţii lui şi s'au curtenit la

Vol.

când aci drept fiul lui Radu-Vodă
Il-ea şi stând la Turci
pol

ne

mai

spune

incă

cam
la

până
Vol,

1V,p.

346

Grec, pe tatăl
botez, Franţi ;
feciorul Agarei
Kinan-Paşa la

nepot al lui Michnea

la 40 de ani».
al

spune:

4,

pag.

«că

sei la chemat
deci isvodindufugitaă de la
Țarigrad _tre-

al

D. Xeno.

197:

«Numele
cel purta el la Constantinopole erea
Gioan.bey, avea reputaţie de om învăţat şi era prietenul
residentului german
Schmidt. Isvoarele străine Spun ca
şi cronica română că
el trăia în casa lui Kinan-paşa şi identi
tatea lui Gioan.bey
cu Michnea este chiar formalatestată
de rapoartele germane

care] pomenesşce sub

numele

de

Gioan-bey

ce “mai târ.
diu sa numit Michnea». Ast.fe]
avem documentele
lui
Schmidt din Septembrie 1658 către
curtea imperială unde

6?

cetim « Gzoan-dey spalev Mihnea. genanut»
!) alt document
Veneţian, raportul din 16 Marţie 1659.
spune: «/âgtio/a
del gia
Radulto Voivoda, all-vato în Constantinopoli
în

casa

del vecko

AK?nan-Paşa.

2

Aceste detaliuri ce le-am dat aci at fost numai
o lumină asupra originei acestui domn ; faptul
însemnat este
că el a stat 40 de ani la Constantinopole
şi a crescut în
mijlocul năravurilor decăzute de atunci;
cari numai bune
nu puteau fi pentru o educaţie a unui
viitor domn şi mai
cu seamă în ţările dunărene.
Gioan-bey pentru a ajunge să pună mâna
pe domnia

ţerei,

cheltui

200,000

lei;

din

care

70,000

intrară

în

busunarul Sultanului, şi ast-fel după ce sărută
papucul acestuia.
e înbrăcat cu caftan, “i se pune în cap
o cucă cu o
„pană înaltă asemenea unui paşă şi prece
dat de 6 stegari;
trei călări şi trei pe jos pleacă către Muntenia
în 3 Ianuarie
1658. (Vezi D. Xenopol, Vol. IV, fag. 197).
Cum aflară de acest lucru boerii munteni
aleseră o
deputaţiune care imediat plecă la Constantin
opole, aci înmânară o jalbă sultanului «unde se plâng
eaă că MichneaVodă odată venit în ţară ca domn va pune
inposite încincite, de aceia ce a cheltuit la Țarigrad,
cu căpătarea tronului românesc; pentru a putea plăti dator
iile; că biata
țară e secată și nu mai are de unde plăti»
5).
Gioan-bey (Michnea) cum se vedu domn
proclamat în
palatul de la Tergovişte, din acel om mic
Şi servil la suflet, deveni cel mai arogant, şi-şi umplu
capul cu' tot felul de fumuri; găsi că titlul de principe
e prea mic şi de
aceia se numi «<archiduce» apoi alipi Transilvan
ia, Moldova
şi
Silistria, la titulatura domniei

sale şi trimite

o comis

iune
de boeri la Țarigrad ca să anunţe acestea
sultanului ; ba
mai mult încă, călugărul Ibignacourt într'u
n raport al său
din Mai 1659 (adresat nu se şzze cui) spune
că Michnea

bătu

şi o medalie

cu

insemnele

Vulturului

imperial,cu

co.

1) Vezi în Fragment III, doc. Hurmaz
aki, pag 244,
2) Vezi Vol, V, part.
ÎI, doc. Hurmuzaki, pag. 42
3) Vezi în raportul lut Reniger către împărat
, part. III, doc. Hurmuzaki, p. 237.
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roană Î), şi ca diferinţă de bunii noştri domni; «Michnea
zideşte o moschee Turcească in Muntenia». (Vezi DD. XenoZol, Vol. JW, pag. 199 din raportul vestdentului german în
Constantinopole, Simon Reniger câlre împăral, 26 Iunie
7639 fag. ÎȚI], p. 277—248).
In acest timp -principe în Transilvania ereu Barcsai, şi
în Moldova Gh. Ghica. Gheorghe Racoți fostul principe al
Transilvaniei, Constantin Şerban Basarab, fost al Munte:
piei şi Ştefan Gheorghe fost al Moldovei se resculară în
contra

Porţei

vrând

a

recăpăta

earăşi

vechile

lor

tronuri ;

Michnea al ÎII e alungat de aliaţi, restabilit apoi de Turci;
fantastic cum spune D. Xenopol.şi nebun acest Michnea,
sau buiguitor. cum spune cronicarul Miron Costin ; de-odată

"| vedem

lăsând

pe bine-lăcătorii lui Turcii ; şi aliindu-se cu

boerii ţerei şi cu cei trei principi rebeli, lucru erea atât de
curios încât nu voeau să-l creadă nici aceştia. Această alianţă a lui Michnea aduse eliminarea lui Gh, Ştefan din
triumviratul de odinioară, începând a rătăci prin Europa şi
căutând alţi aliaţi locul luptei sealesese a fi Transilvania;
tocmai atunci trecea prin Muntenia Seraschierul Turciei,
Kâproli, cu oşti grele ca să se ducă în Ardeal. La noua
luptă Michnea erea rânduit de Turci a'l însoţi, acum
însă el fiind din o partidă opusă se sfătui cu boerii ca
să-l
ucidă ; boerii tratându-l de nebun, îi spun : «se vede că
Mă-

ria-ta a uitat că imperiul Otoman

până la
«nu voi
Teleajen,
pe boeri

se întinde de la r&săritul

apusul soarelui aproape »?). Michnea le
face nimic cu voi laşilor; veniţi numai
și acolo vom învinge» 3) el în fine isbuteşte
până la satul Ceoplea cu miliții; acolo

r&spunse
până la
a aduce
se reuni

în consiliu de resbel cu toţi generalii şi căpitanii,
promiţându-le

mari onoruri, însă la toate acestea boerii respunseră:
«E
hei! măria-ta nu putem să ne ajungem
cu Turci. Sabia
sultanului e mai lungă ca a noastră»
î). Aceste r&spunsuri

fură

numai

aparente,

boerii români,

nişte generali

*) Vezi Doc, Hurmuzaki, Supliment, vol.I,
p. 245.
2) Vezi în Kogălniceanu, Histoire de
la Valachie,

3) Idem,

4; Idem.

p.

294.

vestiți ati
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dat dovedi că nu le-a fost teamă de sabia sultanului şi au
ştiut s'o scurteze pe câmpiile r&sboiului. dar dacă acum au
respuns aşa lui Michnea, e că ei ştiaă cu cine at de
a
face, cu un om ca Michnea care schimba politica dintr'un
ceas într'altul şi fiindu-le teamă de o trădare nu voeat
a

se

băga ; şi nu s'auă înşelat căci ora trădărei suna
la ușă.
In fine atraşi cu sila de Michnea ajunseră cu toții
la

poalele

muntelui

Craiului

trebuind

a trece în Transilvania

la Racoczi, aci unii însă s'au refugiat în sate; alți la Kadri-

pașa de la Silistria, între care Pârvu Bărcănescu 1) care
de-

nunţă

paşei

uneltirile lui Michnea

trădătorul; ia luat'o boerul

înainte, dară ce folos că tot el va fi cel ucis; Michnea
vădându-se părăsit şi presimţind un resultat funest se duce
la

Kadri-paşa şi la Chanul 'Tătărese unde cu bani
mulţi îi
“plăteşte bine şi îi întoarce de la cele spuse de
Bărcănescu

şi ca să-şi răsbune pe dânsul denunţă Porţei pe toţi
boeri
din partida lui Racoczi. Listele de proscripţiuni sunt
gata
şi capetele celor mai valoroşi nobili români vor cădea
nu
mai

ştii a câtea

oară la întrigele unui domn,

dacă

nu

?ccă

fanariot dară fanariotisat, ucise atunci pe marii Spătari
Pârvu

Bărcănescu şi Istratie Cândescu,

Marele Agă Radu

Bârsescu,

Vel Căpitanul de Roşi, Vintilă Vel Vătavu, Badea (Armaşu
s) ;
cară din câmpul luptei trimise pe un Dincă serb de
neam de
au ajuns la Tergovişte pe Marele Ban de Craiova,
Preda
Brâncoveanu,

ce lat

rului Domn.

« Poruncit-aă
au mers

în casele

ei

domneşti; bunicul

i

şi căpitanului

la Filipeşti la Constandin

şi la ginerele

omoare;

ucis

Odor din Tergovişte,

fost prins veaste

de

Postelvicu Kantacuzino,

săi, Pană Spătar (Flipescu) ; sâ-i prinză

ai

viito-

şi

au

fugit pren

şi săii

munți
la Braşov, şi de acolo sai dus la Moldova» 2),
În Moldova
fiul postelnicului anume Drăghici, se prinde cu mare
amiciţie cu Ghica Vodă şi acesta îi dă un zapis
în 1639, April
11, prin care ii jurue credinţă ; în zapis
spune:

1) D.

Xenopol

gice

Predescu,

2) Vezi Mag. ist, Vol, I, p. 321, Cron,
Const,

Filipescu.

«că

chiar
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de se va despărţi cu trupul de el, iar cu sufletul şi cu credinţa să fie nedespărţit unul de altul».
Acestea sunt consemnate în cartea genealogiei Iantacuzenilor publicată şi în Buciumul lui Bolleac (4. zoo;; în

mo-

manuscriptul original (4. 62), mai la vale vom

vedea

la Mihnea-Vodă.

Marţi dimi-

dul cum înţelese Ghica a păstra această prietenie.
În biografia postelnicului Konstantin Cantacuzino, Nicolae Bălcescu mai dă amănunte relativ la începutul acestei
urgii ce venea asupra capului neamului Kantacuzinesc de

«În 16 August

1659,

într'o

neaţă, isbiţi fără de veste la casele lor, Kantacuzino şi Filipescu d'abia avură prilej să fugă. Goniţi două zile şi două
nopți prin munţii Prahovei, ei înstirşit fură norociţi a scăpa
în Braşov,

deşi

Kantacuzino

dobindise

cu

vre-o

patru ant

mai înainte un chrisov de la prinţul Transilvaniei George
Racoți, ca la întâmplare d'a veni el în acea ţara, să-i dea
t6tă protecţia, dar cunoscând alianţa acestuia cu Mihnea
VV. s'a temut şi a trecut în Moldova cu toată familia lui,
scriind şi fiului seă Şerban de a fugit de la Mihnea VV.
când acesta era cu tabăra la Sibiui,şi a venit lângă tată-seu
la curtea lui George Ghica Domnul Moldovei. Domnul
mâhnit că nu a putut pune mâna pe acești boeri, scrise
la „Poartă că sunt haini şi revoluționari. În urma acestei pâri
Vizirul Kiupruliu trimise doi Kapigibaşi de rădică pe Constantin

nopole.

Kantacuzino

din

Moldova

şi îl duse

la

Constanti-

Acolo el a eşit înaintea Divanului împărătesc dela

judecat cu boerii trimişi de Domn ; Kapikihaele într'această
pricină ereau, anume: Kolcea Doicescul 1) şi Necula Sofialiu ?)
ŞI alții,

Apărarea

lui a fost

în parte-i pe toţi miniştri

aşa

Turci

de

care

frumoasă

încât

a tras

mai întâi îi erati îm-

potrivitori, câştigaţi fiind de banii Domnului.' De atunci
ISantacuzino dobândi o mare consideraţie la Poartă» 3).
_

1 ) Kolcea Doicescu
.
,
a fost ginerele lui Şerban

Vodă Cantacuzino de la dânsul

a rămas la Bucureşti numele de “Turnu Colţei şi strada Colţet,
| vase altul „era un Grec Jarigrădean care a jucat mare roi în istoria veacului
aSad LV
-lea,
rbi de densul şi îi vom vedea sfîrsi
îrşitul îîn capitolul
itolu! Domniei luii
|
3) De atunci Cantacuzino începuse a fi lingușiv de Grecf; vom vedea
p-tolul următor, Vezi toate aceste relaţiuni în Mag. Îst, Vol. Î. p. 383.

în

ca-

(ai

Vedem amestecat în ace
astă pâră pe Sofial&ul,
un Grec
ce va aduce mult r&i țere
i şi va conrupe pe boerii
români,
Mihnea-Vodă apoi se hotărâ
, a scrie cărţi la Țarigrad,
ca Turcii să-i trimiţă bani
, dicând că țara e săracă
; boerii
se opuseră la acestea şi
se opuseră şi mai mult cân
d aflară
că domnul voeşte a se res
cula în potriva împerăţiei,
domnul cel tiran simulă însă
un sfat domnesc; acolo însă
bieţii
boe
ri

fură

atraşi

în cursă

şi cro

nicarul ne spune că:
ei-aă
omorât pre toţi cu beşlii
lui ce-i avea lângă densul,
strângându-i pre toţi într'o sea
ră; și având pre ucigași
gata,
câte pre unul îi lua de-i
Sugruma, şi îi arunca din
cas
ă Jos
pre ferestri, şi tabulhane
oa 1) zicea până i-au isp
răvit pre
toţi. Însă Radul Vornicul
Cândescu și doi frați ai
lui Negoiţă şi Moisi, Udrişte spă
tar (Wăsturel ot Llereşti),
Diicul
spătar Buicescul, Radul Far
caşanu, Stolnicul Danciul,
postel.
nic Pârâianu, şi fiu său Pre
da logotet, Badea Comis
Comă.neanu, Stroe Clucer Bârses
cu, Vasilie Câmpineanu
şi alți
nenumiţi aicea, de care
se bucura Dorobanţi căl
cân
dui ş
batjocorindu-i făcându-le
Mihnea-Vodă pre voea lor,
de
"omorit şi pre cei ce
ai
at remas
boeri neucişi de denşii
zilele lui Constantin-Vodă»
în
).
Hurmuzachi găsim un doc In colecţiunea de documente
ument ce se raportă la ace
măcel, este raportul Veneţi
st
an din 29 Iulie 1659:
«ll prin.
cipe di Valachia ha fatto dec
apitar molti baroni ricchissi
mi » 3)
ast fel tirania fanară 'şi înc
epuse domnia, dară în zad
ar caci
mortea prin cuţit şi prin orice alt fel nu speriase pe boe
ri; acest

boerii

se vor

înfricoşa

şi ast-iel

îi vor aduce acolo, ca
să-şi
pună botul pe labe şi să
nu mai îndrăsnească a pom
eni
de patriotismul şi de nat
ionalitatea română, dară
în zadar
căci vai! revoluţiunile se
vor ţine lanţ încă şi list
ele de
proscripţiuni vor curge.
Acuma mai vin şi alte
evenimente care nu se
ating
de subiectul acestui capito
l, vom spune însă numai
atât că
1) Musica

tvrcească,

2) Vezi Vol. 1, Mag. ist.,
Cronica lut Const.
3) Vezi Vol. V, partea IL,
p. 61, op.cit,

Filipescu.
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de inimă rea din

Ardeal

fugi cu ruşine în

Mihnea Vodă

causa resbelului perdut cu Ghica-Volă al Moldovei, şi
că în locul s&ă Turcii aă trimis domn pe Grigore Ghica
sub a cărui domnie se şi
Vodă ce domnea în Moldova,
din Târgovişte în Bustrămută capitala Ţerei-Româneşti
cureşti, sub cuvânt că era prea sub munte şi deci sar a:
“Turcilor,

hăiniri

duce

spune

cum

după

Cronicarul:

şi

de către Turci şi ati eşit
«Mihnea-Vodă care se hăinise
din ţară gonit de Turci cu ruşine şi de Tătari, pănă at

Ungurescă.

trecut în ţara

lar

în

urma lui

numai de cât

împerăţia ai poruncit lui Ghica-Vodă, carele venise Domn
în urma Mihnii, de ai surpat casele şi le-au sfărămat de
tot, ca să nu mai fie scaun domnesc acolo, căci mai sub
munte se temea Turcii de hăinie» 1); despre acest lucru
mai face menţiune şi Reniger către impărat întrun raport
al s&i din 21 Decembrie, 1659 2).
Venim acuma la Domnia lui Ghica Vodă L..

Din

domnia

bi

aduse

Gheorghe

Ghica

I (1659—1660)

Kantacuzenilor de către

şi pârile

Fanartofi.

Gheorghe Ghica care domnise în Moldova fu cel
d'ântăi din neamul Gbhiculeştilor; cel d'ântăi ce purtă
acest nume; el venise în Moldova între anii 1600 şi
1650

; înainte

de

a se

sui

pe

tron

Vasile

Vodă

Lupul,

eară pănă atunci <neguţitorie ţiind» 3) după cum spune cro.
nicarul Miron Costin, fiind de un neam cu dânsul adică al.
banez din părţile greceşti ; « Arbănaş laă tras Vasile Vodă la
curte şi de odată la boerie mai măruntă, apoi la Vornicia cea
mare de ţara de jos, ati ajuns, şi ţiindu-l Vasile Vodă de
credinţă Pai trimis la Poartă Capuchihae, vădândul şi om
contenit la toate şi scump, cum se cade hie când Capu2

A

Vezi Mag.

ist., Vol,

II,

pag.

214,

2 Vezi Fragm. III, p. 294, din col. Hurmuza
ki,
) Vezi Letopiseţe, Vol. 1, p. 336. Textul îndrept
at Qupă ediţia critică a D-lui
Urechie, I, p. 649, și Xenopol op. cit.; Vol, 4, p.
203 după cronicarul Miron
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chihaele să hie» 1). După mazilirea lui
Ştefan Gheorghe în
1658 din Capuchehaea a fost rădicat
şi la domnia . Moldevei şi astfel a trecut şi la cea munteană.
Rare-ori s'a
vezut

ca un

individ din nimic,

din simplu Albanez

şi neguțător să devie şi boer mare şi să ajungă
pănă la cea mai
înaltă treptă, adică tronul.
Aceasta însă nu trebue să ne sperie şi
să ne mire căci

nu

numai

la noi; dară

în toate

țerile din

lume,

primul om
nu Sa născut nobil; el prin sine însuşi
a căpătat această
demnitate; faptele sale, felul s&ă de
a fi, capacitatea, cul-

tura

şi inteligența

sa,

calitățile sale morale şi sufleteşti,

lau
împins inevitabil în clasa nobilimei,
şi cei ce ţineau uşile
închise numai pentru denşii, siliţi aă
fost să le deschide şi
la noii recrutaţi de soartă şi de providenţă,
căci dacă dom„nul ţerei boerea pe cine-va, el o
făcea din un just motiv
şi din o causă

bine

motivată ; talente

mari

în

la Andrianopole

a

trebuit

ca să
aibă cel d'ântâi Ghica (Gigi în Albania)
ca el să devie
în aşa scurt timp şi Voevod; apoi
posteritatea a arătat
acestea ; căci Ghiculeştii au format o
puternică dinastie ce zecimi de ani a guvernăt ambele ţeri
românești cu pricepere
Şi patriotismu.
Venim eară la subiectul nostru,
Cu venirea lui Ghica în Muntenia
se stabileşte ordinea, căci acest domn fu bun şi milostiv
cu toţi boerii ce
scăpaseră de securea Mihnei , însă
pizmaşul ce va r&ul țărei ; şearnele veninos nu voea pace şi
linişte şi Turcilor atunci
le veniră în cap să facă din Muntenia
un Paşâlac; şi ca
pretext găseşte că nu s'a plătit haraciul
pe un an și trimite pe Paşa din Silistria de prinde
pe Vodă Ghica, cu tot
neamul lui;
îi bagă

fiare

la începutul lui Septembrie

şi îi duce

pe

1660, când îi aruncă în închi-

soare. D-zeu însă la evenimente mari,
când moartea venea cu
ghiarele'i intinse, avu grijă şi nu lăsă
ca fica Romei să devie Paşalâc turcesc. Providența păstră
încă dilele betrânului
Postelnic Constantin Kantacuzino,
noul fiă adoptiv al ţărei ; 2)
1) Op.

cit.

2) Vezi Cron, anon. în Mag, ist., p. 381,
Vol L. Unit istoriograf! aii aşedat venirea celui d'ântâiii Kantacuzin, adică acest
Postelnic, în vremea domniei lui Matet
Vodă,
1633, însă genealogia Kantacuzenilor

nai

întâi în vremea

domniei

luY Radu

arată că ei
Michnea,

a

venit cu acel

Postelnic
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căci el :de şi venit în Ţara Românească de vre-o so de ani
(1611—1616), el de şi Grec de origine, însă acelaş patriotism cald, aceleaş sentimente curate ale unui suflet nobil
care le ar fi simţit pentru națiunea sa, pe aceleași le simţea şi pentru Români; aceasta pâte din sentimentul datoriei şi al onoarei (om vedea mai la vale frumosul vol al
Kantacuzenilor) şi ast-fel Postelnicul Constantin în urma
unei convorbiri calde cu vizirul "1 convinse ca să nu facă
una ca aceasta, de a face paşalâc din Ţara Românească, căci
de aci ar decurge multe rele şi pentru Turci; în fine vizi-

rul renunţă; şi însărcină pe Postelnicul de a cugeta la o nouă

domnie. Vom vedea în capitolul succesiv
alegerea noului domn.

cum

s'a

tranşat

Din domnia lui Grigore Ghica (1660—1663); pârile
aduse Kantacuzenilor ae câtre Fanarioţi ŞZ conruperea
cător.va Goeri români.
!

a

Dup& ce postelnicul Constantin
Kantacuzino
scapă
de la moarte pe Gheorghe Ghica, căci după rugămintele

sale vizirul turcesc opri pe ginere-s&ă

Mustafa-paşa ca

să

nu se maiucidă Ghica Voevod, şi fiind-că Turcii aveai la
mare dragoste pe Kantacuzino, vizirul îi şi propuse
mai
întâi lui, ca să primescă domnia, aci Postelnicul Kantacuzino
însă 'şi desvălui frumoasele sale calităţi, pline de abnegaţiune
pentru persoana sa: căci o vorbă să fi spus numai
vizi-

rului, putea

să fi fost numit

domn;

de poporul

românesc

era iubit, deşi fii adoptiv al țerei şi venit aci numai
de 1/e
de veac, dară dreptatea sa şi bunătatea făcură
dintr'ensul
a fi cel mai iubit, dupe cum spune şi cronicarul:
e Avut'ată
scraca ţară noroc pentru acel om bun carele
sta în toată
vremea pentru binele ei, şi-l durea inima de
creştinătate şi
de pământul ţărei1)> ...
In acest timp însă Grecii din Constantinopole,
v&dând
că Postelnicul Kantacuzino se bucură de o
aşa mare cinste
la Poartă, pentru toate, vor
*) Vezi Vol.

IV,

Mag.

năpădi care

ist, p, 358.

maide

care cu

lingu-

75.

iri pe lângă densul, pentru a pune mâna
pe domnie, şi
cronicarul frumos se exprimă, când spune: « Atunci
înțelegând
Domnii Greci Țarigradeni, cădea la picidrele
lui şi-i făgadaia bani mulţi şi-l ruga ca să facă pe unul
dintre ei Domn.
Ear el ştiind că sunt Grecii avanii Şi încărcaţi
de datorii,
nici unuia nu i-au făgăduit, ear el pentru binele
ţărei ca si
nu o prade şi să o jăfuească cum sunt ei
învăţaţi» 1).

Postelnicul însă a gândit la Gligoraşcu Ghica,
fiul lui

Gheorghe

Ghica

şi Gligoraşco

1; şi cronicarul spune:

«lDeci fiind acolo

fiul lui Ghica Vodă, prinzind de veste, mers'
ai

el singur de au căzut la Constantin Postelnicu
l, cu multă
rugăciune ca să'l facă Domn, făgăduindu-se
că-i va fi ca
un fii bun şi ce-i va dice, va face» 2).
« Constantin

să-l

facă Domn,

acolo

aă

crescut,

Postelnicul

socotind
şi cum

că

i-au luat credinţa, şi se fâgădui

el va

sau

născut

la

sci rândul

Moldova,

țărei şi-i

şi

va

fi
milă de săraci, şi-l jură pre sfânta Evanghelie şi-i
fâcu zapis cu mare legătură, cu a lui mână scrisă ca
să.l aibă

ca pre tată şi să-l cinstească cum se cade, măcar
că Con.
stantin n'ati pobhtit de la el nici să-i dea boerie
, nici nimica,
fără pace la casa lui; să aibă;şi aşa făcând legăt
ură, numai
de cât lau dus la Vizirul de i-ati sărutat mâna,
de domnie
şi aii purces cu agă şi cu steag de aii venit
aicea în ţară,

descălecând la Caracal;
Joi în ziua sfântului Nicolae, Decem-

brie 6, anul 7169» 3).
|
Postelnicul se afla în Andrianopole şi de acolo
a purces
în ţară cu Gligoraşcu Ghica, care se afla în
Constantinopole înaintea alegerei sale de Voevod; din Const
antinopol
ii scrisese deja Postelnicul ca să-l propue de
domn 4); după
respunsuri se vede favorabile,el veni în Andri
anopole unde

înainte

de

a sosi

cu

densul, Postelnicul

la Vizir,

ca să-l

recomande la domnie, Grigore Ghica îi dădu
un zapis despre care am vorbit mai sus, în careiijura că/i
va primica pe

un tată ; 1] reproduc aci; ca lectorul să-] vadă pe de a
întregul :
i) Idem.

2) Idem p. 359.
.
5) Vezi Mag. ist., p. 359, Vol. 1V,
*) Vedi în Mag. ist, Vol.1, p. 388 Biografia, Postelnicului Kantacuzino
de Bălcescu după actele originale din geneologia Kantacuzenilor,
Vezi
în Buciumul

lui,,Bolleac,
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Carte de jurământ a lui Ghgoraşto Ghica VV. ia jupân
Constantin Kantacuzino biv Vel Posteinic. 1660.
Joan Ghgoraşco

Ghica

Voevod.

Dat-am cartea noastră la mâna cinstitului şi credinciosul boiarului Dumnealui jupân Constantin IKantacuzino biv
Vel Posteinic; ca să fie într'aievea înaintea lui D-zei şi
înaintea oamenilor, cum dacă mă va dărui D-zeu cu Domniea Ţerii Româneşti, se nu aibă a amesteca pe Dumnealui
la luatul banilor, şi nici la cezaşii să nu-l pui pentru bani

şi dacă mă va dărui D-zei să merg în ţară, nici la boerie

să nu-l amestec, şi nici o bântueală să nu aibă de domnia
mea, şi să aibă a se răposa la casa lui, ca o slugă bătrână

a noastră, şi a Ţerii, şi nici la rău să nu aibă bântueală,
că lam aflat credincios, slugă a părintelui mei, şi nouă, şi
țerii. Şi nu numai atât, ci şi să aibă pe l)umnealuia milui
cu ce va fi prilej peste an, să'i fie pentru hrana lui, fiind
bătrân şi credincios, Şi nici să creadă Domniea mea cuvintele cui-va şi de ar piri ce ar piri, ca Domnia mea me
odihnesc în credinţa lui. lar de mă voii lepăda, şi voi
câlca aceasta ce scrii mai în sus, D-zeă şi pre mine să ma
lepede şi să mă calce şi într'această lume ŞI în lumea ce
va să fie, şi pentru încredințare am întărit cu iscăltura şi

cu peceta mea |. 16607)

(L. P)

(ÎL. Î.)

Astfel în urma acestui înscris, Gligoraşco deveni domn,

în felul în care lam văzut mai înainte.
Constantin IKantacuzino fu trimis capuchehaea

grad. Ghica se inscăună în Bucureşti ; noul domn
era sigur de numirea

sa încă,

la Ţari-

căci Turcii se căeau

însă nu
că ai

scăpat ocasiunea de a nu preface Țara Românească în paşalâc. Ghica

ştia toate acestea şi de acea

1) Vezi în Mag,

ist,

Vol,

1, p. 394

'] vedem

scriind
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Postelnicului, unde ii arată toate gândurile Turcilor cu acei
Beglerbei ; eată şi această scrisoare destul de lungăîn care
fie-care rând este important:

Scrisoare a lui Grigorie Ghica VW.
ihaelele sale 10601).

către Kapi.-

loan Grigorie Ghica VV., scriem la cinstiţii şi credincioşii, boeri Dumneata Postelnice Constandine, şi Dumneata
Apostole Căpitane, pohtim de la milostivul D-zeă să vă
ţie pre Dumneavoastră sănătoşi. Asta facem ştire Dumneavoastră, ca până preacum luat-am doaă pereki de kărţi de
la Dumneavoastră; trimise una prin Osuni, alta prin Portarii, şi ne ai părut bine pentru sănătatea Dumneavoastră,
şi de slujba ce ne faceţi încă vă mulţumim Dumneavoastră ;
şi tot vă pohtim pe Dumneavoastră pre cum aţi nevoit
pănă pre acum, așa şi de acum înainte tot să siliți Dumneavoastră,

să nevoiţi

toate

să

le togmiţi,

precum

veţi so-

coti Dumneavoastră ca să fi mai bine. Imi scrieţi Dumneavoastră precum că vor să pue beglerbei în Ţara Românească. (Acest Jucru să nul dea D-zeil să fie aşa) că atuncea de vor auzi celelalte ţări, precum că fac ei beglerbei
în Țara Românească, atunci toţi se vor face una, şi Moldovenii încă fiind ei drepţi se vor face şi ei haini, numai

cum vor afla acest cuvânt cu beglerbeiti 2) în Ţara Româ-

nească,

zâz/ că va

vrea

vizirul săi

aşeze

şi nu

va pulea.

Ţară

nimenea

De aceasta am gătit şi cu Dumnealui Kiriţă Panaioti 2) de
toate lucrurile pre amăruntul, de aceasta lam și pornit să
vie acolo. Deci şi Dumneavoastră veţi grăi cu Dumnealui.
Deci precum veţi socoti că va fi mai bine, așa veţi face,
şi de altele ce veţi mai întreba de aicea de toate vă va

face ştire din gură jupân Panaiotake.
nu ne vine, dar
1) Din

Mag,

aşteptăm

istoric, Vol.

Din

să ne vie, şi de ne va veni în-

I, p. 395.

2) Beglerbei =— Voevodil.
3) Kiriţă Panaioti = erea Panaiotaki Marele Dragoman
âiă ; despre

el vom

vorbi mai

'nainte,

.
al porțet; şi cel dîn-
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dată voi face ştire, Dumneata Postelnice mult îmi era dor
de Dumneata să te văz, şi nu lasă D-zeu să fii venit, să
fii grăit doă trei cuvinte către Dumneata. Ce voii face
de când te ai dus Dumneara de la mine? Am râmas mut
şi surd şi fără de om. Ci n'am ce face în voea lui D-zet
să fie de toate lucrurile, şi voi căuta a mulțumi lui D-zeu
de toate. Stăpânul căit îl supără sluga cea fară de minte.
Că amar lucru este, care ştiă pe Dumneata cât te pricepi,
ci tot precum am răbdat voii răbda ).
Cu jupânul Panaiotake, să grăbeşti Dumneata precum
voeşti mai bine că eu aşi fi grâit cu Dumnealui deplin.
fiind Dumneata aci la sevârşit cu Dumnealui sărdarul,
şi
alta, despre nevoile iam dis ei Dumisale. Dumnealui
s'au
adeverit bine. Alta, şi despre făgăduinţă să socoteşti
Dum. .
neata pe cât vei socoti întrascuns, că cela ce
lucrează
lucruri mari. De va face cheltueală ca la vre-o
şo de
pungi între toate darurile.
lar de _viziru şi de împăratu nimica să nu le dăruiască căci că ţara este
în mâna

hainilor 2) iar dacă se va aşeda ce le va fi voea,
atâta vor

loa,

şi cât

vor

cere,

atât

Je vom

da,cum

şi astă-di iati ei.

ce le este voea dintr'aceste ţări şi cu dărueală
şi

fără

de
dărueală. Ci ei scriu Dumitale, iar Dumneata
ca un destul
înţelept le vei socoti precum va fi mai
bine, așa să faci,
şi ce
vei

cunoaște

să faci că de mine este făcut. Eă
din
„cuvântul Dumitale de toate lucrurile,
cum îi socoti aşa să
faci. Alta pentru banii Dumitale saă
împărţit. Vei înţelege
Dumneata din armeaga (?) mai pe larg.
Mie mi-ai prisosit
Dumneata
cu

tot

200,

ce

eu

îți

ert

Dumitale

acele tot
200. Ni sar fi căzut să ţi ertăm toţi;
dar Dumneata
ești
destul înţelept de vei primi şi atâta,
iar D-zeu cel milostiv

să se îndure spre noi

a ne milui spre gândul nostru atunci
câtă 'ţi va fi voea, atâta ţii luoa,
şi cei va fi voea aşa vei
face cu mine, numai fii nevoitoriă
de mă scoate din multe
câtre Dumneata, că ştii Dumneata toată
tăria mea ce o
e)

Se vede

2) Grecilor,

că domnul

erea

supărat

de

unil

din

miniştrii săi din

țară.
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am. Deci fii nevoitoriă, şi ea pe D-zei
i întrajutor,
sileşti să nu fie pre voea neprietenilor
noştri.

Atâta de cheltueală

neavoastră

100(?),

(L. ]).

,

şi să

de la mijloc vi s'aă trimis Dum-

şi de

va fi sănătate

iar voit

mai trimi

te,
acum atât sai întâmplat. Foarte săţi puni
poalele în brâu,
şi să te nevoești pentru mine Dumneata
că noi amândoi
unu suntem. Aceasta vă facem de ştire
să fiţi Dumneavoastră sănătoşi 1),

Sept.

|. 1660,

Grigore Ghica veni în ţară dupe ce chelt
ui 250,000
lei în Țarigrad, pentru căpătarea tronului,
dupe cum atestă
şi misionarul Veneţian Bailarino câtre
Dogele seu, într'un

raport

din

16602);

şi

biata

țară;

alte

200,000

pentru

elibe

rarea
părintelui s&ă din închisoare după
cum atestă misionarul Reniger către împeratul nemțesc
într'un alt raport
din 28 Noembre 1680 3,
Atât cronicarul anonim4) cât şi Constant
in Filipescu 5)
ne spune că Grigorie Ghica venind
în țară se ocupă de
nevoile ei căci robia, ciuma şi foametea
mare, ce o secerase în cei 3 ani de mai "nainte, o sărăc
ise cu totul, apoi
«a patra; multe boale şi nevoi grele şi
tot chipul de bube;
în Tergovişte şi Bucureşti se asemăna
Sodomului şi Go.
morului» 6) pe de altă parte starea deplo
rabilă de sărăcie,
in care
căduse

căci

Turcii

o sărăcise,

o smulsese dând ordine ca toţi banii ce se
vor aduna să se
verse în Țarigrad, stând cum spune croni
carul «că ei ca nişte
lei cască gurile să'i înghiță pre toţi fiind
țara plină de ne.
voi şi de sărăcie» 7). Grigore Ghica însă
veni cu fericire
căci sub domnia lui a fost abundență
«sai făcut pâine
Coionei

1) Originalul
de Artilerie
2) Vezt Vol.
5) Vezi Frag.

actelor N. Bălcescu le copiase de Ja Princi
pele
în garda imperială a ţarului Rusiei. —VezY Mag. Radu Cantacuzin.
ist, p. 398, Vol, |.
V, doc, Hurmuzaki, p. 78, pari. 1],
III, p. 254 idem.

1) Vezi în Mag, ist. Vol, IV, p. 359—3
60,
5) Vezi idem. Vol, I, p.:346-—347.
6) Idem anonimul, Vol. IV, p. 359.

7) Idem

Vol. IV, p: 360.
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şi miere,

şi

vin

mult,

şi

s'au

deschis

toată

hrana

săra-

cilor»> ?).
In acest an însă se întâmplă resbel între Turci şi
Nemţi, unde luară parte ca aliaţi ai Turcilor şi DabijaVodă din Moldova, şi Ghica-Vodă din Muntenia; printre
generalii români de atunci din partea lui Ghica-Vodă, cronicarul ne spune că erau şi trei feciori de ai lui Constantin
postelnicul Cantacuzino; anume: Drăghici Vel-Paharnic, Şer-

ban Vel-Logofet, şi Constantin

Vel-Postelnic;

pe când fii

postelnicului însoțeau la resbel pe Domn, bătrânul lor părinte rămase la moşia sa de la Filipeştii, făcând cum spune
cronicarul anonim tot la fapte bune, milostenii, în taină ; pre
la monastiri, pre la săraci, şi pre streini îi căuta și îi miluia 2),
el trăia cum spune D. Xenopol «ca un filosof» 3) de aceea
şi plana deasupra acestei ţări ca un oracol ce tânărul domn
Ghica consulta la vremuri grele şi mari nevoi, ce ar fi suferit această ţară; domnul
fidel până acuma înscrisului
cel deduse lui Vel postelnicul dea
nul amesteca la
nici o boerie, adică funcţiune căci el nu mai era postelnic;
bivindu-se, adică fost; cu toate acestea însă ţiindul
la

mare

preţ,

şi considerândul

ca

unul

ce

avea

toată expe-

rienţa şi politica ţărei în mâinelesale; vedem deci că şi în
acele vremuri la noi în ţară, erai oameni care de şi nu
erai

în

funcţiune, însă

totuşi, prin

tul lor ca bărbaţi de Stat

capacitatea

deveneau leaderii

lor,

şi talen-

partidelor po-

litice de atunci, partide, insă ale politicei externe, ce adesea
ori erau sau Turco-file sai Austriaco-file, de pildă ca în
1718 când aceasta din urmă învinse, şi Oltenia trecu sub

coroana

imperială

Resbelul

a Habsburgilor.

acesta care făcu gloria Turcilor, căci ei bătură

pe Nemţi la cetatea Ujvar 4) ; aduse nişte întâmplări care
vor. însemna

începutul

peirei

neamului

lui

Constantin

Can-

tacuzino, fiul adoptiv al Ţărei Româneşti, care nu putea însă
de cât să se mândrească cu dânsul. Cronicarul Constantin Fi») Idem Vol, 1V, p. 360.
2) Idem Vol. IV, p. 361.
3) Vezi Vol. IV, op cit. p. 223.
1) Vezi

Cron,

anon.,

Vol. IV,

Mag.

ist., p. 360.
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lipescu ne dă amăruntele:
«Acolo în oastea lui Grigorie
Vodă dic unii, sau făcut neșie amestecături, adica
Şerban
logofătul feciorul lui Konstandin Postelnicul Canta
cuzino, şi
oare-care den fraţi lui ce era acolo, şi Mareş (Băâyescu)
şi Krețulescu să fie umblat între Căpitani şi între slujitori
de îndemna
să meargă să pârască pe Grigorie Vodă la Viziru
de făcătorii de re, de hain şi altele, şi pre urmă
să ceară
Domn la Viziriu pre Şerban logofătul, care den
an în an,
vorba mergând aă ajuns şi la Domnie» 1). Ghica-Vodă
plecă
de la Vizir, conăcise într'un loc, înainte de a ajung
e în ţară,
şi acolo cronicarul ne spune că domnul a trimes
pe Giorgiţă Moldoveanul vătaful de aprozi de a adus
în faţa sea
pe acei boeri pârâtori şi mincinoşi şi iai pus
faţă în faţă.
cu Alexandru, fiul Banului Georma, ce audise pârile
celor
trei boeri; însă atunci Mareş (Băzescu) care era
mai îndrăzneţ, cum spune cronicarul, eşi din rând şi spuse
Domnului: «Doamne acest Alixandru în zilele Michnii-Vo
dă fiind

postelnic mare, pre gura

nefiind

vinovaţi

NIMIC,

lui

acum

multă boerime

s'a

iar

de

s'a apucat

omorit,
aceia,

şi

de '] vei asculta Măria Ta, fă cu noi ce vei vrea,
şi vei
da seama înaintea lui D-zeă, iar noi nu suntem vinova
ţi 2).»
Vodă îi dete pe mâna vătafului de aprodi Moldo
veanul, ce
“i aduse în ţară, sub a sa pada.
Cronicarul anonim nu vorbeşte de loc despre aceast
ă
scenă pe care Filipescu o dă în culori aşa de vii;
anoni:

mul însă ca răsplată Filipescului, descrie în culori mai

ca densul;

cea-laltă scenă,

cu -mișeleasca

vii

pâră şi ucidere a

milostivului postelnic Cantacuzino, unde pentru
ruşinea boerilor când şi acuma ca şi altă dată şi'au arătat
unii contra
altora, invidie, ură Şi josnicie, această ambiţiune
de a săpa

unul

groapa

altuia, ca să cadă unul din

pune cel-lalt în locu-i.

doi, pentru

a se

Stroe Marele Vornic Leurdeanu şi Dumitraşco Canta
cuzino, unul din neamul Postelnicului, au fost
capii pârii ;
de sigur şi aceştia aii fost împinşi de faimosul fanari
ot So:) Cron, Const. Filipescu, Vol, 1, p. 345.
2) Vezi în Vol. 1, p. 346, Mag. ist.
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fial&ul sau Sofialistul de sub domnia Michnii-Vodă, unde deja

istoria îl judecase,

şi

pe

care

îl vom

mai vedea si sub

domnia lui Radu Leon Vodă, fiind cap al partidei ce voea
să trădeze Țara Românească şi pe Români, Ottomanilor
şi a o preface în paşalâc turcesc.
|
Ce să mai istorisesc această scenă cu vorbele mele
când cronicarul anonim o oglindeşte de sigur aşa cum

s'a

petrecut;

şi ne-o

înfâţişeadă

atât

de

frumos:

şi

în cu-

lori aşa de vii, de aceea voi reproduce textual şi ei, întreg
acest pasagiii, până ce voi ajunge la moartea postelnicului. «Atunci diavolul pismașul neamului omenesc găsi doue
vase rele unul Românesc altul Grecesc, anume Stroe
Vornicul Leurdeanul, şi Dumitraşco Vel Vistiar Ţărigradeanul (Cantacuzino 1), aceştia era lăsaţi de Grigorie
Vodă ispravnici să păzească scaunul domniei (Caimacami)
eară ei făcură svat drăcesc, în taină, cu Doamna Maria a

lui Grigorie Vodă,

şi trimeseră

cărţi de olac la Grigorie

Vodă în oaste, făcând pâră mare asupra ticălosului Constandin cum el umbla pre la Turcipre marginea Dunărei de” pâresce că este hain, şi cum nu bagă în seamă pre Doamna-sa şi şi bate joc de ea, şi cum opresce ţeară să
nu
dea bir şi atâtea pre hain multe ati scris» 2) în genealogia lor în Buciumul3) vedem încă «că nu-i lasă să strângă

banii din ţeară şi să adune, el ilamuri (marturii) de pre
la
cadii de la serhaturile (marginile) din prejurul Dunărei,
cum

că Ghica-Vodă sparge ţara, şi că aceste ilamuri
vra să
le trimită la Constantinopole ca s'ăl mazilească».
„«Deci
întorcându-se
Grigorie-Vodă din oaste, ear

Stroie-Vornicul încă mai cu dinadinsul îi seriea de
păta pâră,

şi | învăţa

ŞI cum

sosi

va

să nu grăiască nimic

în scaun să'lă

omoare

fără

înpros-

cu Constandin,
veste.

Deci

Grigorie-Vodă iși intoarse firea şi crezu pe Stroie
Vornicul şi

pre Dumitrașco,

binele ce

“i făcu

Constandin

îl uită şi ju-

W Cronicarul Filipescu "1 numește Canta
cuzino ; eară genealogia Cantacuzenilor
spune că el era fini lui Michail, fratele
mai mic al postelnicului ce remăsese în
Țarigrad ; Dumitrașco venise în Muntenia
unde ajunse prin protecția postelniculu
i
Vel cămăra
ş, — Apoi fu și Voevod
2) Anon. vol, Î, p. 36.
3) Pag. 124.

în Moldova.
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rămentul, călcă» 1). Constantin Filipescu
spune încă: « postelnicul Cantacuzino îi eşi înainte lui Ghic
a la Craiova, ca
săi vorbească de ce dânsul at oprit pe
feciorii lui, când cu
pâra lui Alexandru fiul Geormei Banul;
spuind Domnului
că nimic din cele spuse de fii săi nu
erati adevărate, dânsul însă vorbindu-i cu răceală şi ne mai
avându'l la inimă
ca mai înainte, cum veni Grigorie Vodă
la scaun în Bucureşti, slobozi pe cei alţi boeri din aprod
ie, eară lui Şerban logofetul Cantacuzino îi a tăiat nasul
de o parte, pentru
că cutezase a se numi Domn 2)2 această
pedeapsă erea conformă cu pravila de legi a lui Matei-Vo
dă Basarab, care
prescriea felurile de pedepse după isvor
ul de la care purcedau ele «ca tăerea de nas» de când
a remas şi dicătoarea «iam tăiat nasul» adică: eaceluia
ce ar avea tot
“gânduri mari de sine însuşi», acuma reve
nim la anonimul
român.
«Cum sosi în scaunul lui, în Bucureşti,
îndată îl
apucase acei doi draci, cu gura, şi “| puse
ră la cale rea şi
spurcată. Cum puse şi cele dou& mărturii
mincinoase, pre Pilat
de ucise pe domnul nostru Isus Chris
tos» aşa şi ei făcură pre Grigorie de trimiseră dorobanţ
i la casa lui Con.
stantin Postelnic şi fără veste din aşter
nut lau luat şi Pau
dus la svânta monastire de la Snag
ov»,
«Era Sâmbătă spre Duminică, Decembrie
20, în diua
de svântu Ignatie an. 7172 acolo au
stetut la Dumnezeasca liturghie tot în genunche la sfint
ele icoane, fiind
gata,

saii pricestuit

ear când

au

trupul şi sângelui nostru Isus Christos,

fost seară

pre

la cinci,

l'aă

omorât

în

trape.
zăria monăstirei. Ear Gligoraşco Vodă
dacă i spusese că
ai omorât, el atuncea s'a deşteptat şi
ai zis părintelui
Stefan Mitropolitul, şi tuturor boierilor că
nai ştiut când
la omorât, şi cum au fost adormit, căind
u-se şi plângând
de moartea lui Constantin ; şi blestemă
pre Stroea şi pre
Dumitraş

nimica

co ; căci ei

vinovat.

Aşa

l'a

1) Vezi vol. IV anonimul român

2)

Vezi vol, 1, p. 347.

indemnat

de

s'au căit pentru
p. 361—362,

3) Vezi vol. IV, Filipescu p. 347.

Lai

omorât

moartea

nefiind

Domnului
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nostru Isus Christos şi luda dar nimica nu au folosit ci ati
luat plata matca focului; şi aceştia încă o vor lua, precum

zice la svânta
va judeca,

şi

evanghelie—:
cum

aţi

m&surat,

Cum
aşa

aţi judecat
vi se

așa vi se

va măsura.

lar

trupul lui Constandin Vai ridicat jupăneasa lui, Ilinca şi cu
coconii lui; Drăghici, Şerban, Constandin, Michai, Matei,
lordache, şi cu mare cinste "| duseră la monastirea lor, la

Mărgineni,

şi acolo "l îngropară făcândui-se

pogrebanie

şi

pamete mare cum se cade.
O, diavole, r&ul pismaşul
neamului .omenesc! cum orbeşti pe Grigorie Vodă de
omoră pre Constandin fără judecată, fără vină nimică? Ear
ţara toată plângea pre Constandin Postelnicul, că au pierdut un stâlp mare, carele ai sprijinit toate nevoile ţării,
plângu'l şi săracii ca şi ei au pierdut mila, plângu'l care.-

le au avut de la el multă cautare, plângu'l şi păgânii şi Creş-

tinii; şi toate ţările care Vai ştiut, şi care nn at ştiut ci
numai de numele lui ai auzit pentru multă înțelepciune şi
bunătăţei ce făcea în toate părţile. Şi de la cine fu acea
moarte necuvioasă? De la Gligoraşcu pre care Vai făcut
Domn, şi laă cinstit, şi iai slavit numeie, dela Stroie
Leurdeanul pre care laă scos de dou ori din moarte, şi
încă iau fost cuscru că ati ţinut pre fata lui, un fecior al
lui Constandin, anume Şerban; de la Dumitraşco că iau
fost nepot de ver primar,
şi căci lati crescut în casa
lui şi lau ţinut, ca pre feciorii lui, şi Pau boierit. Unii
ca
aceştia să fie de trei ori anatemă >,
Eată frumoasele rânduri ale anonimului român, date
primului Cantacuzean venit aci în ţara care muri jertfă
a
patriotismului lui; şi prada Grecilor cotropitori, şi
a boierilor români conrupţi de aceştia.

In culmea milosteniei, soţia reposatului postelnic, jupă-

neasa Ilinca desrobeşte mai mulţi români de
pe moşia ei;
dând un zapis în 1665, Septembrie 5; şi Românii
trăgend
cu degetul pe zapis; ear zapisul scris de un
străin. Acest
act a fost publicat mai întâiu de Calimach
Papadopol 2).
1) Vezi în" Mag, ist,, pag. 361—363, vol. 1V.
2) In Convorbiri literare, pag. 9, XXI.
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In anul 1664 se întâmplă resbel earăş
i între Turci Şi
Nemţi, şi Vodă Ghica earăşi se duse
în partea Turcilor.
Nemţii învinsese, şi atunci peri în luptă
şi marele Paharnic
Verzariul ce Cronicarul spune, că, fuses
e şi el amestecat la
omorul postelnicului Cantacuzino, acest
a erea fiul lui Radu

Verzariul din epoca lui

Matei-Vodă

când

cu

Țuca

las de
la Brătescani; mai periră încă şi marele
logofăt Buzeanu şi
Ivaşco Cepariul (Balotă) ; Ghica în acest
resbel trădase pe
Turci, căci avem două raporturi Veneţian
e din 13 Maiiă, şi
5 lulie 1665 care spun că Domnul munt
ean Ghica a fugit
chiar de la începutul luptei; și s'a dus
în Polonia, apoi în
Viena şi de aci în Moravia 1),
Cronicarul anonim spune că el ducânduse în Ţara
Nemţească s'a făcut acolo Papistaş, după
ce a domnit în
“Țara Românească 4 ani fără dou s&pt
ămâni 2,
Istoricul ungar Bethlen 3) spune că fuga
lui Ghica la
Nemţi a contribuit la desastrul Turcilor,
apoi Reniger în
două raporte către împăratui s&ă din
11 Februarie 1665
şi 14 Decembrie
1664 spune cum Turcii au găsit între
hârtiile lui Ghica, corespondenţa cu împe
ratul german şi cu
generalu
l

Rothall ;

din care caudă a şi fost destituit
de
Turci €).
Aşa s'a terminat domnia lui Ghica-Vo
dă, el care la
urcarea sa pe tron închease acea alian
ţă de prietenie şi
de respe

ct față de bătrânul postelnic Cantacuzino,

el. care
i deduse acele două scrisori, prin care
se jura singur ci
de le va călca să peară mai bine, el
acum 'şi termină domnia prin uciderea aceluia care '] ridicase
acolo ; uitase de
toate ; însă nici sfârşitul lui nu fu fericit,
soarta rezervase de
asemeni un viitor îngrozitor şi acelor boeri
care 'şi băgase mâi-

nele în cupa otrăvită; se lăsară ei a fi adem
eniţi de Țărigrădeni; a fi conrupţi; şi a înfige cuțitul pârei
şi al prihăniei
tot câtre
fi dată;

un boier de al lor din ţară, dară respl
ată le va
este curios cum fapta rea mai de vrem
e saă mai

1) Col, doc. Hurmuzaki p. 102,

105, vol. V. part, II,

2) Vezi vol. IV, pag. 365 Mag. ist.
5) Histor, rerum. Transylv. anno MDCLX
II,

*) Vezi Frag, III, Col.doc, Hurm.

part.

p. 261—262,

1, p.

194.
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târdiu este în tot-d'auna plătită. In capitolele următoare vom
vedea resplata Leurdeanului şi a tuturor boierilor din partida
Grecilor. Sofialtul care erea inima sai geniul r&ă al prihănirilor Cantacuzenilor şi a tuturor boierilor patrioţi ce
voeaui a se scăpa de gaşca ţarigrădeană căci ei prevedeau
într'Ensa

o viitoare

domnie

venetico-fanară;

început voeau a o repune.
Cronicarul Constantin Filipescu
stituirea

lui Ghica-Vodă

de

deci

ne spune

la domnie,

dintr'un

câ după

boieri

sau

de-

adunat

la sfat şi ai plecat în deputaţiune la Țarigrad, voind a
alege domn pe Dumitrașco Buzăianul de la Căpătineşti,
acolo însă Turcii regulaseră deja domn pe Radu fiul lui
Lecn “Tomşa ce fusese voevod mai de mult în Țara Românească —; ei se alipiră pe lângă acesta ; ce “i primi cu
vorbe blănde şi purceseră cu toţi în țară 1).
Să venim la domnia acestuia.

Din

Domnia

uit Radu Leon Ti omșa
Voevod 1007
— 17669 ;
şz pârile aduse Cantacuzenilor.
(Urmaşii Postelnicului Constantin Cantacuzino).

Radu.Leon

erea

fiul

lui

Leon-Vodă

Tomşa

care

a
domnit în ţară de la 1629—1633, şi despr
e a cărui revoluţie am vorbit. Cronicarii nu se impacă
de loc asupra
acestui domn, unii între care anonimul Româ
n 2); “| cunosc
sub acest nume, alţii 7] numesc Stridia,
alţii Paul3) cum e
raportul lui Simon Reniger către împerat,
şi alţii Dimitrie ;
cu numele de Stridia ne vorbeşte şi genea
logia Cantacuze.
nilor 4) dicend despre el: «Radu Stridia
fiul lui Leon-Vodă
a adus o mulţime de Greci cu sine de
la Constantinopole
pe care

orânduindu'i au cuprins

») Vol. ], p. 349 Mag, ist.
2 Mag. ist, vol. lV, p. 367
|
2 Doc, Hurma., vol. V 2, p.
gice Paul.

oate boeriile şi

şi III, p. 472.
94 dice Stridia;

4) Genealogia origina), diarul Buciumul

alt

document

(Boileac), p. 136.

dregăto-

idem

|

pg.

100
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riile ţ&rei încât boerii ț&rii
nu mai încăpeai la nici o
chiverniseală > .
.
El erea român de naștere,
dar născut şi crescut la
Constantinopole, perduse cu
totul sentimentul românesc
;
înconjurat de mic numai de
Grecii Țarigradului, crescuse
în
principiile lor, aşa încât când
el puse mâna pe domnia Ţer
ei
Româneşti după ce se împrum
ută la zarafii Greci cu 300,00
0
lei pentru a umplea buzuna
rile paşilor şi marilor vizi
ri,
unica lui preocupare nu fu
decât a căuta să'şi scoată
banii
pe spinarea ţtrei şi pentru
aceasta slujindu-se de „Greci,
ceea-ce a dat naştere
la mişcări tumultoase, dup
ă, cum
spune şi cronica lui Căpita
nul 1): «Deci fiind înpresura
t cu
multe datorii. căzut'aă asu
pra ţcrei multe nevoi şi
gre
le
dajdii, ci şi Grecii încă o pră
dau şi o mâncaă cu tot felu
l
“de meşteşuguri cum sunt
ej învăţaţi. Totuşi nefiind
resboi
şi pradă în ţară ea s'au ridi
cat în curând, Şi această
pace
a terei nu venia din altă
ceva fără cât împăratul ave
a
treabă de bătea Critul şi
fiind departe de noi nu ave
am
bântueală»; lucru confirmat
şi de cancelarul Veneţian
Giovani
Ballarino
într'un raport al s&ă către
Dog
e
din
4
Ian
uarie
1669, unde vorbeşte de
acest Stridia Şi în alte rap
oar
te din
acelaș an 2); căci în adevăr
complicaţiunile exterioare
se
liniştiră pentru un moment;
dară ce folos când Românii
se
bucurati de: această, va înc
epe o luptă crâncenă în lău
ntru
țerei căci, noul Domn cu
partida'i cotropitoare va, sug
ruma
pe bieţii boeri şi popor.
Bine o ducea Radul-Vodă
Şi acum nu mai avea nici
o grijă, numai chefuri făc
ea; şi făcea pregătiri de
nunta
fiului s&ă, după cum dice
cronica lui Căpitanul : «Int
ru
aceste vremuri Radul-Vodă
având un cocon anume Şte
fan;
şi Duca Vodă din Moldova,
având o cocoană anume
Catrina, sai ajuns în cuvânt
şi au logodit pre coconi.
La
care logodnă ai fost aci
în țară cu mare veselie, au
făcut
multe ospeţe şi Jocuri, cari
se potrivea cu o nuntă
domnească, iar nu logodnă.
Strânsu-sai toată boerimea
ţărei
1)

Mag.

ist. al Daci

ei Laurian și Bălcescu,
p. 350, vol, I.
2) Vezi în vol, V, doc. Hurm
,, part. II, p. 9ş- g6.
591773
7
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cu toate jupănesele şi ai întins corturile i) în deal despre
Mihai-Vodă în drumul Cotrocenilor, acolo făcea ospeţe în
toate dilele. Adus'ai pehlivani de cei ce joacă pe funii,
şi de alte lucruri, adusease şi un pehlivan Hindiu harap
care-le făcea jocuri minunate şi nevăzute pre locurile

noastre, iute om era şi vârtos. Lângă

altele de nu le pu-

tem lungi, făcea aceasta mai ciudat: punea de rând 8 bivoli
şi să repezia iute şi sărind peste ei:se da în văzduh peste
cap,

şi cădea

în

picioare

de

cea

parte;alta:

un

cal dom-

nesc gros, mare, 'şi lega chica de coadă'i şil bătea comişelul cât putea şi nul putea să'l mişte de loc; alta: un
copac
mare din
pădure
adusese neted, şi înfipt sai
suit pre densul ca o maimuţă, deci dup& multe jocuri ce
aă făcut

în

verfui

s'au

slobozit

de

acolo

cu

capul

în

jos,

şi ai dat în picioare; alta: un tulpan lung de mulţi coţi îl
ţinea oamenii

în

mâini cât era şi

se repezea

iute şi mer-

gea călcând pre tulpan şi nu se afunda; alta: -se prindea
mulţi oameni câte doi în mâni şi făcea chipca de o bate
cu mâinele, și mai lung; şi se repăzea iute, şi intra
cu
capul prin gaura aceea, şi nu'i simţea oamenii şi de aceea
parte cădea în picioare, ca
acestea multe făcea care nu le
ţinem minte» 2).
:
Leon

Pentru sevârşirea unor petreceri de aşa natură, Radu
care nu avea avere, ci din contra datorii, neapărat

că a trebuit să pue sarcini grele pe eră,
el căută

deîndată

a'şi

forma

ca să scoață bani;

şi o partidă;

şi oamenii

îi şi

găsi. Vornicul Stroe Leurdeanu care erea vrăşmaşul Cantacuzenilor nu întârzia de a deveni iubitul Radului Vodă;
precum şi o seamă de Greci, proaspăt aduşi din “Țarigrad ;
despre cari voii vorbi mai la vale, pe lângă cei ce erati
aci. Familia Cantacuzino însă cu evlavie, păstra onoarea şi
patriotismul repausatului Postelnic Constantin, trunchiul acestei
familii din Ţara Românească, al cărui cap căzu atât de
mișeleşte sub intrigile partidei greceşti de sub domnia
1) Autorul

înțelege

prin

cuvântul

<corturile»

spectacole. .
2) Mag. ist., idem, pag. 351, vol.I,

mesele

de

ospeţe

şi tribunile

de

i
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Ghicăi Vodă. Acuma
lor; şi eu

dic

fii săi însă vor şti să r&s
bune pe tatăl

tot ca şi D.nu Xenopol
1). «Rar

s'a văzut o familie care să fi ţinut atât
de mult la reputația şi
onoarea

viaţa părintelui, ei nu Ccr
uțiră nimic pentru a şterge
de pe
memoria lui, hula trădărei,
pe care îi o imprimase
întunecatele ale duşmanilor
uneltiri.
Indată ce Ghica părăsi
tronul şi trecu de la Vie
na în Italia aflându-se pe
atunci
la învăţătura la Veneţia,
Constantin Cantacuzino
mar
ele
stolnic
de mai târzii, al treilea
fiu
al
pos
tel
nic
ulu
i,
luă dup& urmele lui Ghica,
se
gonindu'l în toată Italia
şi trăgendu'l la judecată pentru
aceea ucidere a tatălui seu,
care Ghica spre a sa înd
la
reptare, îi detescri sorile
de pâră,
„ale lui Stroe Leurdeanu
IER
Pe când Constantin Cantac
uzino dobândea acestea
în.
Italia de la Ghica, cei-lalţ
i fraţi ai sei în țară, scotea
carte
de mărturii de la obşteasca
adunare, despre nevinovăția
tatâlui lor şi pentru mai mul
tă întărire vom reproduce
aci, în.
întregul ei, această carte
3):
Carte

moartea

a Vâsteştei adunări

postelnicului

a erei,

vestina tutulor că,

Constantin Cantacuzino
dreaptă, 1665.
:

a

fost ue-

Noi, Ştefan cu mila lui Dum
nezeiă archiepiscop, i Mitropolit a toată “ţara Române
ască, înpreună cu ai noştri
sufleteşti, şi pentru duh sfân

Episcopul

Râmnicului,

t, împreună slujitori fraţi:
Egnatie,
Serafim, Episcopul Buzeul
ui şi cu

toţi nastavnicii sfintelor Lav
re ce se kiamă tot soboru
l.
Aşişderea şi noi toţi boiarii
ţări
i
mar
i
Şi
mici
,
carii
de la Dumnezeii, într'aceasta
una dată afându-ne în veaţ
ă,
şi numele nostru se află
Supt
mâinele noastre întru adever această scrisoare iscălită cu
ită credință. Datam aceast
ă
sobornicească carte, întru
mâinele celor de bună rud
ă, fe1) Vol. IV, pag. 233.
2) Din genealogia Cant
acuzenilor,
2) Mag. ist, idem, P:
398. Vol, 1,

p.

110, Buciumul

lui Bolleac.
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cori reposatului
Drăgici Spătar,
hai, i Mateiă,

Konstandin Kantacuzino biv vel Post. anume
i Şerban Post., i Konstandin Post., i Mii

lordake,

şi

a

tot

neamul

le fie de mare credinţă înaintea a tuturor

lor.

Ca

să

pravoslavnicilor

Domni, şi întru tot locul. Pentru că răposatul Konstandin Kantacuzino, de când sau moştenit, acestii ţeară, sânt
trecuţi ani 50 şi mai bine încă din zilele Radului Voevod,
ai fost locuitori şi pătimaș neapărat la toate nevoile ţă-

.

rii. Cari
noi cu toţi lam adeverit de Creştin bun,
frica lui Dumnezei, şi tuturor Domnilor au slujit cu

şi cu
bună

dreptate, şi cu credinţă, cum şi fecori lui, şi reposatul Matei Voevod ani 23, şi altora tuturor câţi mai 'nainte de
dânsul şi de atunci încâce. Şi nici unuia spre rudenie
slujbei nu sau aflat, nici Domnilor ţării, până ce a venit
Grigore Voevod fecorul Ghicăi Voevod, Domnind aici în
țeară până la 3 ani. lar deacă sai umplut 3 aniviindu-'i
poruncă dela împărăție, mers-au la oaste la Uivar în Ţeara
Nemţească. Mers-aă şi din fecorii reposatului Konstandin
Post. 3 fecori împreună în altă -ţeară, anume Dragici fiind
paharnik mare, şi Şerban fiind logofăt al doilea şi Konstan-

din al doilea postelnic. lar Konstandin Postelnicul bătrânul rămasai în ţeară la casa lui, ne având o dregătoriă.

lar până
aă

ai vrut a veni

şi venit, iară

in inimele

acelui.

unora

cinstit

diavolul

de

creştin

Grigorie-Vodă,

în țeară,

şi deacă

pismaşul sufletelor oamenilor

le puse gând

Konstandin

de

vânzare,

Postelnicul,

ca

intră

sângelui

singurul

adevărat Iuda vîndătorul lui Hs; deci 11 vindu la Grigorie-Vodă spre moarte, luând sângele lui asupra lor şi fecorilor lor. Şi fără nici o judecată, şi fără de nici o întrebare luară-l noaptea de la casa lui şi "1 duseră
de îl omorâră în taină la Mănăstire, la Sneagov, Dumnezei să “|
ierte. lar preste puţine zile, căzu Grigorie-Vodă la mare.

căinţă pentru moartea lui, căci cunoscu pe vindetorii că
nu pentru alta fu a lor vindare al omoră fără numai ca

să poată jacui ţeara, şi pre dânsul a'l fura ŞI veni înaintea
smereniei Vlădicei n6stre, îngenuchiând înaintea sfintei icone,
şi mărturisind cu lacrimi pentru moartea lui cum că nu.
i-au fost nimic vinovat, ci fară de nici o vină lat omorit,
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nedându'i r&suflu acei răi înd
emnători,
lor

cele

reale

săvârşit.

Iar

după

ca să'şi ducă pohtile

aceia

şi iare înaintea
tuturora am mărturisit, bleste
mând pre unii ca aceia ce
lau adus la acea cale. Pentru
care şi noi ştiind, şi mai
vertos adeverind den singura
gura lui precum mai sus scrie,
n'a putut îngâdui să

a se

bucura

vindătorii

se acopere nevinovatul
ca

aceia,

ascundându'şi

lui sânge şi

direptatea
precum şi sfânta scriptură zice
: Că sângele nevinovat neîncetat strigă naintea lui D-ze
u. Derept acea am dat această
E
a noastră Sobornicească cart
e de mărturiseală tuturor
cui

se cuvine a şti mai vârtos,
aleşilor şi pravoslavnicilor
Domni,
şi tutulor lacu

itorilor acestei feri ca să potă
şi cu credinţă
nevinovată moarte a răposatul
ui Konstantin Postelnic, şi
direapta lui slujba, şi a fecorilo
r lui ca să le fie lor de
bună credinţă înaintea tuturor.
Intărindu-o supt adeveritele
noastre peceţi şi iscălitu
fet u Bucureşti.

ri. luo pisah az
AP.

|

(Îscălzfi) : Mitropolitul

Ştefan,

Dumitraşco

logo-

142, veleat 7772.

Egn

atie
Râmnicul, Serafim Episcop Buzevscii, Vid
ionis Sofronis martis, Vasi
lie
arhimandrit Tismanii, Teodor
Egumenul ot Cozi, Gerasim
Eg. Bistriţei, Tevdosie Eg.
Argeşului, leromonach Ioa
nichie
Eg. leromanah Vasilie ot
Dolgepolschi, Ionichie Eg.
ot
Caldurăşani, loan Eg. ot Arn
ota, George Baleanul Vel
Ban
mărturisesc, Stroe Vornic
(Leurdeanuj) mărturisesc,
Mareş
vel Vornic (Băjescu) mărtur
isesc, Radul Popescu biv
vel
Ban, Radu Creţulescu, Bad
ea Ciuc. Bălăceanu mărturise
sc,
Stoika Armaş ot Bereleşti,
Gogu vel Stolnic (Băteanul
)
mărturisesc, Nicolae biv vel
Sluger (G/ogoveanu), Cluceru
Doicescu mărturisesc, Chrize
a (Popescu) spatăr, Stoian
(Fho7escu) vel Pitar, Constandi
n (Brâncoveanu)
vel
Şet
rar,
Preda (Bucseanu) Paharnic

mărtur
turisesc, Şerban Căpitanu, Neg isesc, George Comis măroe (Secuzanul) Clucer, Vel.
cul logofăt mărturisesc 1.
1)
descifra,

Originalul este acopent cu 38
iscălituri din care numai acest
ea s'aii putut

Ce lucru curios observat şi de D-nu Xenopol, că printre boeri martori iscăliţi, găsim şi pe Stroe Leurdeanu, el

care. uneltise

uciderea

postelnicului

şi

acum

tot el

iscălind

la această
adeverire;
dar din adinso fi făcut'o ca să
scoaţă bănuelile. Pe lângă aceasta fraţii Cantaquzini mai do-

bândesc încă şi alte acte de adeverirea cinstei tatălui lor,
de la doi patriarhi, şi înarmaţi cu toate aceste probe, cer
imediat de la Radu Vodă darea în judecatăa Stroei Leurdeanu. Dară cum putea face Radu Vodă una ca acestea,
când Stroea Vornicul erea temelia puterei partidului sei, şi
a Grecilor? dar vezi cum potriveşte D.zei lucrurile, de
face la toţi dreptate?
Momentul

sosește

ca

tocmai

de

Cantacuzini

Radul

Vodă să aibă nevoie şi eată cum: Sultanul v&dând că
domnii ţărei se hăinesc într'atâta, în cât decise, ca la trei
ani sa vie la Constantinopole şi să le reînoească şi domnia. Radu
Vodă
primise porunca de la Sultan ca să
meargă la Constantinopole ; trebuind a aduce şi ploconul
împEratului, ştiind pe Cantacuzini bine v&duţi la Poartă, se
apropie de ei şi ie cere cumpenul ca să 'ise reînoească domnia
pentru un nou period de trei ani; trimițend chiar pe Drăghici spătarul, fiul postelnicului, să adune banii de plocon
de pe la prietenii boieri; luându'l în urmă cu dânsul la
Adrianopole şi Constantinopole. Cantacuzinii primiră, dară
cerură mortea lui Leurdeanu; Radu primeşte propunerea
dar

după

ce

i se

va

asigura

domnia.

Cantacuzenii

fiind

interesaţi de a avea domn pe cel ce le promisese pedepsirea lui Leurdeanu, se puseră pe capete şi dobândiră domnia

de la Sultan încă pe trei ani pentru Radul Vodă 1).
După ce Radul Vodă sărută earăşi poala Sulta-

nului în 25 Decembre
1667,
caimăcamului, pleacă și ajunge
Acuma

sosi momentul

misiunea

Radului

suprem

Vodă

să

papucul vizirului
în Bucureşti tare
pentru

şi mâna
şi mare.

Cantacuzineşti

se îndeplinească;

ca pro-

dar ei în loc

de aceasta, vădură o cumplită tragere pe sfoară, căci Vodă
le respunse: «Eu nu pot să mă deslipesc de Ministrul met
1) Vezi

Căpitanul,

vol.

1, p.

353.
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Stroea», atunci Cantacuzinii turioși diseră:
«Măria-ta cum |
Îţi am dat domnia aşa ţi o luăm» 5).
Domnul pentru a
i înbuni numi pe Pârvu fiul lui Drăghici?)
postelnic şi scuteşte întreaga casă a lui Drăghici de toate
dările către
nevoile ţ&rei, după cum ne spune insuşi hrisv
ele sale, unul
din 13 Noembrie, şi cel-lalt fără dată lunară
, din anul 1667,
publicate în Buciumul, la genealogia Canta
cuzenilor. Cantacuzenii însă nu erai Gmeni de aceia cari
să ceară căpătuială şi sub masca resbunărei, să pretindă
beneficii personale; ei nu cereau aceasta, ci cerea sânge
vinovat, pentru
sângele

nevinovat al tatălui lor; în cele din urmă

domn

ul
consimte a da o carte de mărturie, dar
nu pentru uciderea
lui Leurdeanu, ci pentru a arată ei însuşi
personal, că ucidereaa fost nelegitimă. Reproduc aci aceas
tă carte după
Mag. istoric 3).
Carte

de mărturie

arătând nedreptatea

a lui Ion

Cantacuzino,

zemli

Radul

Leon

omorârei fostelnicului

VV.

Constantzn

1068.

Milostieiu Bojieiu Ion Radul Leon Voevod gospo
dar.
Vlahii scum. Deverim şi bine încredințăm
pentru

moartea fericitului reposatului Constandin

Cantacuzino Vel

Postelnic, care i s'aă făcut fără vreme de Grigo
re Ghica
Voevod, însă pentru mare şi îndrăcită pâră ce
ai fost pârăt
pre ascuns o seamă de /ozri români, cu o seamă
de Greci

amestecați şi el neștiind

nemic

fără veaste, de grabă l'a loat

de la casa lui ducându'l noaptea la sfânta monas
tire ot
Snagov. Acolo Tati omorât fără Judecată, fără
direptate, şi
încă fără de acestea mai făcutuiati şi alte 2 nedrep
tăţi mari,

una ai mai v&rsat sânge

de la unul

iau predat casa cu bani talere 24000
aceasta fecorii lui, Drăghici. Şerban,

Matei,

Iordache,

știind că s'a

omorât

din. fecorii lui, alta

f. şi pungi 49. După
Constandin, Michai,

tatăl lor de

unor râi îndrăciţi, şi fiind dirept nu s'a putut suferi, pârele
ce ati
') Xenopoi

Vol,

1V,

p. 236.

2) Buciumul lui Bolleac, p. 136,

3) Idem,

p. 402,

Vol.

].
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umblat

cercând

de

unii

ca

aceia

să'l

afle

cine sânt, de care

lucru direptul oehit al lui Dnmnezei
judecătoriul cel
bun, vedând că strigă sângele direptului la ceriu, ca şi

sângele lui
cât

arătă

Abel
şi

când îl ucise

marea

şi

frate seu

minunata

ciudă

Cain,
de

se

numai de
iviră

nişte

răvăşale a râului bătrân Stroe,
Wornic of Leurdeană,
scrisă cu mâna lui la spurcatul vândătoriti ca să omoare
pre Constandin postelnic.
După aceia fecorii lui însă,
nici pre aceia nu sati lăsat, ce ai trimes la Grigorie

Vodă

fiind

pribeag

la

Beciu,

rugându'l

să

le

ivească

ucigașii părintelui lor cine ai fost. El încă le au scris
o carte blestemândul
pe ace] ez Sroe şi pre Damitraşcu Vistier grecul, că ei Vai înpins spre această faptă
rea şi spurcată, şi el singur mărturiseaşte pentru Constandin Postelnic că nu'i au fost vinovat nimic, ci laă omorât
dirept şi singur Stroe Vornic încă'l mărturiseaşte într'o
carte a boierilor ţării Româneşti, cu a lui iscâlitură mai jos
pusă, cum ai fost dirept Constandin Postelnic, lar răvaşul
lui şi cartea lui Grigorie Vodă îl vădeaşte că el singur ati
fost ucigaşul, precum şi Domnia mea în multe rânduri am
cetit, şi le-am vEdut, şi le am cunoscut că. s'au făcut mare
strâmbătate casei lui Constandin Postelnic. Direapta aceea
şi Domnia

mea

v&dând

una

ca

aceasta

dat-am la mâna fe-

corilor lui Drăghici, Şerban, Constandin, Mihai, Matei, lordache, această scrisoare a mea, să fie de mare credinţă
ca veri la ce judecătoriti s'ar arăta unele ca aceste ce am

vedut şi noi,

să

crează și să prinză în

seamă,

ca să fie

reul Stroe Vornicu arătat de toţi şi semnat ca şi Cain,
căci ai eşit ajară din leagea creştină, şi s'ai făcut ucigaş
de oameni, şi pustiitor de case, Asijderea mărturisesc şi de

fecorii lui Constandin

Postelnic,

că au suljit Domnuii mele

cât am fost în Domnie cu mare direptate şi cu bună cre.
dinţă precum se cade. Aceasta am scris şi pentru mai
marea credinţă. întărit-am cu pecetea şi cu iscălitura noastră
mai

Jos.

Isaam

ra hom

(L. 1.)

gospods

tavini

(L. P.)

pis u Bucureşti.

Veleat

7176.
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Pe de o parte vedem pe Radul Vodă dând acest
Hrisov,
ear pe de alta, pentru a brava pe Cantacuzin
i, înălțând pe.
oamenii din partida sa şi complici de ai lui Stroe
Vornicul la ranguri boereșşti, făcând pe Grecii Sofial
istul, Vistier
mare; pe Balasache, cămaraș mare, şi pe Pavla
che Pascale
grămătic la Curte şi alți multi, pe care cronicarul
Filipescu
nu-i menţioneadă !). Cantacuzeniişi cu boerii

din

partida

lor

cari erea atunci partida naţională a țerei, se
scandalizară
cu totul şi găsiră ocaziunea de a se r&scula,
ne fiind nici
mulțămiţi cu pedeapsa numai morală dată Stroei
Vornicul,
şi cu alţi mulţi boeri, ducându se la Vodă şi cerân
du'i alungarea lor din ţară, căci tare o aă predat'o şi
jefuit'o. Sofialistul acela care acum se vEduse cu vister
ia ţărei pe
mână, făcuse lucruri mari de tot. Se apropiase
însă timpul
"respunderei haraciului şi a încasărei dărei trebu
itoare pentru plata lui; poporul aţâţat însă de Canta
cuzeni şi de
alți boeri refuză plata, până la alungarea Grecil
or. Domnul,
atunci se înfuriă şi ameninţă națiunea cu măcel
de sânge,
ştiind că neplata dârilor îi strică posiţiunea la
poartă, Grecilor fiindu-le teamă de popor şi de boeri se
închiseră în
casele lor, şi chiar în noapt-a aceia ţin sfat
cu Domnul,
luând hotărîrea de a măcelări pe toţi boerii
a doua di, cu
ajutorul gardei streine din palat. Aci credem
că e nemerit să vorbim de o tragedie a unui boer
«Serdarul T.
Strâmbeanu din Craiova» 2) care în 1856 inspir
at de această
î Vol. 1, p. 355—356 Mag. ist.
2) Serdarul Strâmbsanu, 'şi îndreaptă condeiul
cu acelaş foc în versurile tragice ale
tragediei sale naţionale, ca și străbunii să din
1716 ce'şi îndreptaii spadele lor, în pepturile veneticilor, pentru a salva domnia
pimânteani.El a compus această tragedie

una din cele d'întăi creaţiunY originale româneş
ti ; mulți alţitaii tradus piese streine,
Strâmbeanu înst a croit calea

compunerei tragice inspirându-se din istoria
Români.
lor, această tragedie e intitulată: <Radu-Leon-V
odă prințul țărei româneşti și Miniștri
săi Fanarioţi, în cinci acte în versuri cu
mari și ilustre spectacole naționale» ; ea
co:
prinde toate persoanele ce le enumeră şi
istoria, şi care a jucat un rol de frunte
în
acea revoluțiune, eată-le: Radu-Leon-Vodă
prințul ţărei, Doa-nna, Maria fiica prinţulu
i,
Drăghici Cantacu

zino, mare logofăt; Şerban Cantacuzino mare

Spătar, fratele lui Drăghici ; Obedeanu mare Serdar, Dumitrașko
Caramantău mare Postelnic, Stroe Leurdea
nu
mare Vornic, Sofialistul, vistier, Balasache
cămiraș şi Pavlache gramatic, toţi trei fa.narioţi; un ofițer, apoi vin Seimeni, Fustașt,
Roși, Slujitori, Căpitani, Iuşbaşi, poporul şi Grecii. Scena 1 şi îl se petrece în
Bucureşti la anul 7177 (1668) în palatul
spătăresc şi în cel princiar. Scena III și IV
de la actul [l-lea în grădina palatuluf! .
princiar. (Ua Şingur exemplar mai există, pe care
Yam gisit la Biblioteca Centrală din
Bucureșt!),
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revoluţiune,
nei

din

a dat la lumină

vremea

lui Radu

această

Leon

tragedie a revoluţiu-

Vodă; într'Ensa

se

desem-

nează perfect de bine toate evenimentele acelei revoluţiuni,
în concordanţă cu spusele istoriei, ast-fel încât vom reproduce
şi noi la fie-care loc nemerit din istorie, şi pasagiul corespundător a lui Strâmbeanu; expunerea va deveni mai in-

teresantă. şi culorile mai vii, eată pasagiul unde Grecii ţin
cel d'întăiu logos la acest sfat:
Sofialistul
«Supuşi Măriei-Tale, şi servi 'cu umilință,
„Şi gata pentru tronu-ți a perde şi viaţă.
Intrarăm între popul voința să'i cercăm
Prin mare meșteșug ce noi "| posedăm,
Cu toată măestria și acea prefăcătorie,
Cu

care

se distinge

fanarul

din

vecie,

Aveam însă teroare că poate “i iritat
Pe prinţ pe noi poporul se va fi revoltat,
Prin prima sa mânie aprins de inimici

Fărâmă

să ne facă cum

pătimară alţi Greci

Grozavă amăgire! Poporul te iubește,
Şi-alt prinţ de cât pe tine pe tron nu primeşte»,

(etc)

Balasache

«Augusta

ta voință deplin a triumfat»
Radul-Vodă

«Poporu!

mă iubește,
eii am

fost înşelat !»

Balasache

« Câţi-va boeri sunt numai ce vor căderea ta1)>

Autorul caracterizează foarte bine aci pe Fanarioţi;
căci ei căutau a amăgi pe Vodă, că nu e adevărat cea ce
se pregătea, şi că poporul "| iubeşte, fiind boierii de vină.
interesul lor neapărat erea ca Domnul să r&mâe, căci amin1) Scena

If,

actul

Î, pag.

7, op.

cit.
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terea S'ar fi prăpădit şi dânşii. Cantacuzenii la o
aşa stare
de lucruri nu rămăseseră în nelucrare şi se sfătuiră
mai

întâiă Drăghici Cantacuzino

Şerban

marele

Spătar,

Patriotismul

marele Logofăt, cu fratele său

ce e de făcut.

acestora

se

vede

de istorie ca şi în versurile
Drăghici
Tu,

(către

frate al

fratele

săi

de

sânge

meii

atât

de

bine

desemnat

tragediei lui Strâmbeanu 1)
Şerban

Cantacuzino)

şi marele

spătar,

Român, boer de ţară, de arme general,
Ascultă-mă ! acuma de țară să vorbim,
E vreme de apărare de Greci s'o mântuim.

Sosit'a mazilia a domnului cum

Acestui

setos Radul

Păstrate

cu

de

bani

ştii

de avuţii,

Şi ţara lipsită d'a sale privilegiuri
mult

sânge

de

sfintele

drepturi.

Să'şi pue domn din sânu'i, Român cu minte mare
S'o înalțe la onoare

so

scape

de apăsare:

De acei inimici mişei, despoetori Fanari

Ce amestecă domnia, conrupe pe boiari,
Şi-a căror cruditate fac dintr'un domn bun

Uneltă maledictă a r&ului comun!

In cele din urmă Cantacuzenii iati deciziunea
de a
aduna toată militărimea din țară în Bucureşti,
pentru a se
pregăti de revoltă, lucrul fiind uşor de facut,
de oare-ce
Şerban Cantacuzino, erea şi mare Spătar şi
Drăghici mare
logof&t, ei scrii imediat la toţi Căpitanii boeri,
şi Iujbaşi,
ca să vină în grabă. în Bucureşti cu miliţie
multă2); pe
atunci mare Serdar de oaste în Oltenia erea
Pârvu Obe-:

deanu 8) care veni imediat cu milițiile în Bucureşti
şi sprin1) Actul

1, Scena 1, pag,

1.

2) Vezi Mag, ist., Vol. l, p. 353.

2) Serdarul Strâmbeanu nu spune “numele de
botez al lui Obedeanu însă ; între documentele D-luy Ştefan Greceanu
care este astă-gi singurul ce posedă genealo
gii documentate a multor familii boerești
române, am găsit că pe acest Obedeanu îl
chiemă Pârvu şi el în 1651 era mare
Armaş, o boerie tot militărească ; acuma
în
1668 era mare Serdar al milițiilor oltenești.
De asemenea întrun chrisov al Moșiei
Călești

vecină cu Stănești din județul Gorj, unde

didit o mare

mânăstire,“se vede

scris:

Tismana, a fost ispravnicu moșiei
Obedeanu la leat 1672 Iulie 30».

un

nepot

«Părintele Nicolae,

al acestui

eclesiarhul

Obedeanu

a

sfântef monastirY

Tismana, pe când trăia stăpânul e! Paharnicul
(Acest chrisov mi-a fost comunicat imie de D. Al.
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în tragedie,

ten erea el; după cum nil descrie Strâmbeanu
când

vorbeşte

Obedeanu

Şerban-Cantacuzino!).

către

Obedeanu
«Ca fulgerul de iute trecut'am peste Olt,
Să chem la glasul țărei, Românul patriot.

Judeţele 'n picere pe toate le-am
De tiranii cumplite

ce ţara

găsit

a suferit.

Pe când aci sub câmpet secret descopeream
Proecte infernale de care tremuram.
Torturele tartare în ţară triumfaiă !
Boerii, toată breasla călugări gemeai !

Averea, libertatea la toți li s'aii răpit
Onoarea și viaţa la toţi s'a siluit»,

In acest timp, Fanarioţii,
către Radu

Vodă,

ridicaţi la ranguri boereşti de

cotropeau

ţara de teroare, căci ei avuţi

de

bani, isbeaă unde nemereai şi prădai totul; nu cruţau nimic nici locaşurile sfinte, după cum ne spune cronicarul ?).
«Radu

Vodă

nu socotea

nimica

de

unele

ca

acestea, ci nu-

mai 'şi pornise firea asupra banilor, pre sfatul unor marghioli ca aceia, şi întâi se porni asupra sfintelor mănăstiri, că trimise
oameni de
le lua bucatele şi le prăda
fără nici o direptate. Luatu-leai şi toate arginturile câte
au găsit la dânsele de le ai topit toate; făcând
scări
şi tipsii şi şeale ferecate. Atunci au luat şi două inele de
aur cu pietre scumpe din degetele lui Sf. Nicodim
care

lăcueşte cu Sfintele lui moaşte în
ŞI tot nu se sătura,

jupânese

sărace,

at

mai de cât trimetea
Stefulescu de la

V,

Scena

, 2) Cronica anonimă
Ierodiaconul

neguţător sau

fieşte-ce

om

mai

prost,

el

de

lua

ce avea,

şi le

scotea

le

tot

Strâmbzanu

în

teagadia

sa închină

o

pentru vitejiile sale din acea revoluțiune, şi ast-fel începe:
« Bravat'aii tirania străbunul Obedeanu
«E faptă briliantă ce aprinde focul stins
«În inima și "n peptul a ori cărui Român
«Şi

1) Actu

vre-un

măcar

Târgu-Jiu). Serdarul

acestut Obedeanu

Sf. monastire Tismana,

şi încă de murea

Daniil

dă

sacre

Î, pag.

sferanțe

că

neamul

nu

e 'nvins

prefaţă

5

64.

Istoria ţăre! Româneşti” Manuscrisul

în timpul

nu-

surghiunirei

Mitropolitului

mide 1859, Bucureşti, p. 135, şi vol. 1V, Mag.

găsit la Chisenev de

Grigorie

ist, p.: 370.

editat

de

G.

Io-
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la târguri de făcea cochivechi 1), vindend haine, şi
tote ce
lua de la unii ca aceia de le făcea bani, şi îi băga
în camăra

lui. <O ticăloase Radule !»2)
Această nenorocită stare de lucruri nu mai putea
dura,
și boerii patrioţi ai țerei, trebuiră să'i pună
capăt, cum se
strânseseră cu toţi la Bucureşti, la sfat mare
sat pus;

acolo fieşte-care aducea plângerile sale. Tragedianu
l român

caracterizează foarte bine aceste scene, arătând
suferinţele
lor şi patriotismul sublim, narând în versuri, cea-ce
cronica
nareadă în prosă,
nainte

Aşa povesteşte Strâmbeanu
tocmai pasagiul de mai
al cronicarului, când marele Serdar Obedeanu
vor-

beşte Spătarului

cel mare Şerban Cantacuzino.
Obedeanu

«Bogatu
Și văduva,

'n agoniea foamei a ajuns
orfanul

în lacrămi a apus,

Chiar sfintele Jocaşuri didite de Români

In gloria cerească asil pentru Christian ;
Sunt prada tiraniei spurcate pustiite !
Şi sacrele odoare, Dumnezeule sfinte !

Cu care sfinții preoți cu sacrul

Inchipuesc

sacrificii

Domnului

ace] pristol,

mântuitor.

Fanarii le răpiră, cu mână sfântă fură

Şi tot ce fu mai
Topiră

sacru

ei argintul

barbarii jefuiră |

acestor

sacre

vase,

Si şele și scări de cai, tipsii în a lor case

Făcură

Spurcară
Dar

din

imagiuri

din sacrele

odoare,

cele sfinte batjocura barbară.

cine îndrăsneşte

o cer ca se descrie

A lor fără de lege spurcată barbarie?
A

mea

Voind

limbă

să spui

amute,

o faptă

mintea

rătăcește

ce cerul

:

răsvrăteşte

O faptă ucidă ce tartarul nu are
Supliciă pentru dânsa supliciii aşa de mare?
Aci în mânăstirea Tismana înzeită
Unde sfântul Nicodim pe țara turmentată
Veghiază ca s'o scape din ghiara tiraniei,
Unde se depun lacrimă; durerile agoniei,
1) Mezaturi,

!

2) Vezi în op. cit. p. 135 şi 370.
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Acolo ghiara fanară fură lung şi. se întinse.
O, cer! o, barbarie! o, crudime nespusă!
Acea ghiară fură sicriul cel sfinţit ;

Deschise, şi barbarii din deget ai răpit
Inele

de aur ce petre

Această

barbarie

scumpe

spurcarea

aveai. .

celor

.

sfinte,

Călugării în lacrămi, biserici pustiite
Negustori, boeri în pradă despoere,
Si văduve, orfani, în ţipete de durere
Bărbaţi. în disperare, mume desonorate
Parinţii

plini

de

lacrimi,

fiice

desvirginate,

Teroare fârte mare în toţi a fulgerat,
Un gemet, o strigare în țară s'a nălțat!
etc.

(Autorul

a

ales

pe

”

Obedeanu

a

vorbi

ca unul ce poseda acolo moşie, după cum
sovul Căleştilor din
luţie, deci).
În alt pasagiă
la plângerile boerilor,
ţia luată în sfatul lor;
către Obedeanu 1).

de

Tismana

am vEzut în chri-

1672,la

pag. 97 notă, andupă revo|
autorul arată r&spunsul lui Şerban
şi prin aceasta caracterisează rezolucând Şerban
Cantacuzino vorbeşte

Serban
«Grăbește Obedene
Arată-te

și spune

în ţipetile ţărei,
că, drum

alsalvărei,

E armele în mână, cu toţi a apuca,
Oltenia cea mare de răi a o scăpa..
“ Deşteaptă tu pe Leul! Și varsă-se aci Oltul,
Cu valurile sale, ce rup sfăramă totul,
Şi 'nghite ori-ce găsește în calea-i mâniată
Şi spală limpezeşte ţărina cea ciumată!
Aicea să se adune luzbaşii, Căpitanii
Acei bravi şi sprinteni ai noștri Prahoveni 2).

Şi toate -acele cete, din ori-care judeţ
Indată eii voi face aci s'avem ospeţ:
Ospeţul cel teribil de sânge de Fanar!
Ei următori
i) Scena

VI,

pag.

62

Satanii,
a op.

și talpă

de

Tartar!»

cit.

2) Autorul caracterizează iubirea către judeţul natal a lui Cantacuzino (Prahova).
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Să reluăm firul cronicarului: « Atuncea şi Stroe Vornicul Leurdeanul ca un om r&i şi viclean, se făcuse
soţ cu
denșşii şi mai vârtos, îi învăţa el să ucigă pre o seamă
de
boieri şi le arunca prihăni părândui la Radul-Vodă
că ati
trimes în ţară să se strângă slujitori asupra lui şi a
Grecilor> 1) şi aşa Radul-Vodă cu Fanarioţii sti, luă decisi
unea
de a măcelări pe toată partida boerească, partidă română
,
dară lucrul nu reuşi; diua de masacru era aleasă
în 3 Decembre 1668, când boerii trebuia să vină la curtea
domnească la sfatul divanului, dară ei prinseră de
veste şi se
pregătiră cu arme şi popor 2), de asemenea şi
tragedia naţională narează această parte, când Şerban Spătar
iul Can.
tacuzino vorbeşte câtre norod şi miliţie 5),
Şerban
«Pe malul Dâmboviţei cu-ai noștri căpit
ani
Să mergeţi s'adăstaţi semnalul ai mei
bravi;
lar eii cu Obedeanul voi cerceta palatu
l
Să văd ori-ce întărire a pregătit fanar
ul

Şi
Cu
In
A

'ndată Obedeanul ca fulgerul va 'nturna
arme în fruntea. voastră tiranii va însemna
justa r&sbunare vă cer să respectaţi,
prinţului viaţă v& cer so păstraţi.

Lovirea

noastră

De românescul

Români

cază pe capete

.

fanare,

sânge să nu faceţi vărsare,

ai noștri frați de străini s'amăgesc

VEzându-și rătăcirea. când patria'și iubesc,
Să trăiască patria; Fanarii să expire
|!
Trăiască România şi scape de trădare!»

A

doua

di dimineaţă,

nească, dar înarmaţi,
Radu-Vodă

boerii

veniră

la

curtea

dom-

cu oaste, fură primiţi de domn. Când

credu câ i-a reuşit cursa, atunci amarnic
se
înşelase, ei voiră a pleca; însă porţile palatului
fură închise
şi Seimenii lui Radu-Vodă năpădiră peste
dânşii; dar în
acest timp oastea boerească era afară şi imedi
at le veni
Mag.

î) Idem manuscrisul Kişenevului, p. 133;
în „ed. sep. loanid, saiiîn vol. IV,
371.
2) Vegi Xenopol, vol. IV, p. 238 op.
cit;
3) Pag. 67, Actul V, scena 1, op. cit.
a lui Strâmbeanu,

ist. p.
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în ajutor,

căci

la

semnalul

dat,

oastea

de

afară

sparse

porţile şi veniră să scape pe boeri din pericolul de moarte
în care se găseaiil)
în tragedie 2),

când

această

scenă

Obedeanu

ce

este perfect
rămase

cu

întrupată

oastea

vorbeşte către Drăghici Cantacuzino care intrase
trul palatului, şi care la eşire, se întâlneşte cu el:

afară,

în

lăun-

Obedeanu

când

Obedeanu

«Garnizoana Castelană, semnalul t&ă aşteptând,
A stat în nemișcare inamicul priveghiând,

Revolta peste 'ziduri ca fulgerul a intrat
Şi Şerban capul armiei palatul a ocupat,
Adunarea n'apucase alegerea a fini
De

slujitori şi de Roşii

mai departe iarăşi
el se adresează

găsim

în arme

entusiasmul

către Şerban

se ocoli»,

lui

Cantacuzino5).

Obedeanu

«Acum muginde valuri aci se vor trezi
Şi-or ce tiranie în grabă se va îngrozi,
Inghite-se va r&ui în furia olteană
Spălase-va cu trăsnet onoarea vulturană».

In acest
mai

timp Radu-Vodă

ştia ce făcea,

relativ

se

la Drăghici

se zăpăcise cu totul

adresează către

oştire

Cantacuzino 4)

acest

trădător

luaţi']!

porunca

şi nu
spune:

-

Radu-Vodă (votbina de Drăghici).
«Pe

şi le

Ă

mea împlinind,

Până când a sa viaţă va vedea-o eclipsind».
Drăghici (răspunde :)

«Patria să triumteze, de moarte nu simt
fiori
Dar spaim
a E) "ți este 'n faţa ta tirane
? tu să tremuri».
1)
2)
3)
4)

Vegi Xenopol, Vol.
Pag. 35, Actul I1E,
Pag. 63, Actul IV,
Pag. 36, Actul VI,

IV, pag. 238.
Scena V, op. cit.
Scena VI, op. cit,
Scena III, op. cit,

.
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Acuma ora resbunărei sosise, şi cei trei Fanarioţi,
vestiţii tirani ai Radului-Voda și perd cumpătul,
tragedianul
arată pe Pavlache ?)
Pavlache

<A ne scăpa viaţa fugind noi se cuvin
e
Momente de perdut acum nu maj avem
Moartea ! moartea! ne calcă!»

Avea dreptate Fanariotul, să ţipe înfricoşat,
căci poporul cu oastea
înconjurase palatul, cu Şerban Cantacuzino
şi cu Obedeanu în cap; când strigă Şerba
n:
ți
Răsbunare o frați Români! resbunarea țErii
nâstre!
Cază capete fanare sub iataganele voastre!
Patria, boerii ţării, de moarte să liberăm !
Spurcata acea barbarie în sânge s'o "'necă
m!

apoi Obedeanu

strigă:
Patria

biruească!

Serban

«Prinţul să detroneze! Să să Balasache
Cumplitul Sofialistul, complicele Pavlache!
Obedeanu

«Cerem pe toți Fanarii ai ţărei trădători
Ce moarte conspirase la capi: apărători!»

Cronicarul Filipescu încă spune: «Şi boieri
i alunecându-se cu firea că vor fi acelea carele zic
ei, at scris pre
la căpitani, pre la iuzbași (fiind spătar
mare Şerban Can.tacuzino) să se strângă toţi la Bucureşti
şi Radul Vodă ni-

mic de aceasta nu

din

curtea domnească

ştia.

Şi strângendu-se

au făcut

rădicare,

numai

şi

ai

într'o zi

început a
striga că vrea să'i omore Radul-Voda. Şi ai
eşit boerii şi
glâta strângându-se la mitropolie la Vlădica Teodo
sie, spuind
1) Pag.

59175

74,

Actul

V,

Scena

VIIL,

op.

cit.

8

1043

|

jalba cum
vreme

şi

a vrut
veni

să'i

omoare

-

Grecii, şi

şi Radul-Vodă,

şi multă

nu

trecu

pricină

at

multă
avut

cu.

boierii» 1). Pe de altă parte cronicarul anonim spune: «Miercuri dimineaţă, după ce sai adunat toţi boierii la curte, ear
Radul-Vodă

cu

Grecii

s'au

fost

gătit

în

taină cu

Seimeni,

să ucigă pe boieri sus în casele domneşti, ear nefiind voia
lui Dumnezei, numai de cât se pricepură boerii şi grăbiră
de eşiseră toţi afară din casele domnești şi alergând la mitropolie la părintele Mitropolitul Teodosie, trăgend clopotele. Acileaşi se, strânseră toţi slujitorii la Mitropolie, jeluindu-se boierii către dânşii de roate ce li s'au întâmplat,
Atuncea și slujitorii fură toţi întrun gând şi strigară : că de
acum nu vor mai lăsa ei să piară neamul boeresc, ci să
easă Grecii din ţară afară, că nu'i mai pot sătura banii>?)
tot în aceşti

termeni

se

exprimă

şi D.

Gr.

Tocilescu 3)

şi

D. Xenopol) amănunte mai complecte a acestei revoluţiuni
se găsesc încă în documentele găsite de Hurmuzaki5). Ra-

dul-Vodă vădând

că nu e de glumă se duce la Mitropolit

şi “i cere protecţiune, el îl asigură, apoi vine în mijlocul
boerilor şi le făgădueşte că va da afară din ţară pe toţi
Grecii şi pentru a'i' convinge
zice că
va da şi o
carte de isgonire în care aminteşte şi copiază redacţiunea
a celei dată
și eu aci €).

Chrisov

de

tatăl

de la Radu

săi,

Leon

Leon-Vodă,

V.V. Beutru

din fară,

Cu

mila

pământului
poruncă

lui Dumnezei

a Domniei

mele,

Leon

Datam
ca

să

prea cuvioşilor

reproduc

isgonirea Grecilov

Voevod

Domnia

fie de

mare

Archimandriţi,

1) Vegi în vol. II, Mag. ist., pag. 353—354.
2) Veqi în vol. 1, Mag. ist., pag. 371.
3) Vedi în Manualu) Istoriei Românilor.
1) Vegi în vol. IV., op, cit. pag. 238-—239.
5) Veqi fragment III, pag. 273—278.

-€) Din Mag. ist., idem, vol. I, pag.

o

1069.

loan

Ungro-Vlachiei,

tiţilor Archierei,

pecare

131.

şi

mea

Domn

această

credinţă

şi

cins-

Egume-
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nilor de pre la toate sfintele mănăstiri, şi tuturor boerilor
celor mari şi ai doilea, şi tuturor slujitorilor, popilor, diaconilor şi tutulor ţăranilor câţi se află vieţuitori în ţara
Domniei mele, ca să se ştie că domnind Domnia mea pre
oameni streini, pre Greci, cu boerii şi cu slujbe, iar ei începură

a face

şi

a adauga

lucruri

şi obiceiuri

rele

în țara

Domniei mele şi toată țara nu le-ai mai putut obicui, vedend
că sunt de mare pagubă ţ&rei şi pentru aceia Domnia mea
am

socotit

de

am

strâns

toată ţara,

boeri

mari şi mici, roşi

şi mazili, şi toţi slujitorii de am sfătuit cu voea Domniei
mele, pentru atâta pustiire şi sărăcie ţ&rei, de am căutat
-să se afle de unde cad acele nevoipre ţară, de care lucru
aflatam

Domnia

mea,

şi cum

adevărat

din

preună cu toată

ţara cum foale nevoile şi sărăcia firii este de da Grecii
streini, care amestecă domniile şi vind fara Jără milă
Ş2 0 Drecupelesc cu camet? asuprite, şi dacă vin în fară EA
ajută da dregătorii, ei nu socotesc să umble după obiceiul
fârei Şz strică

toate lucrurile

bune

şi

adaugă legi

vele

şi

asuprite, şi vîngdări întru doerimea ferci, care Dumnezeit nu
Zoluleşte, şi încă şi alte suzbe le-ai vîndut, şi le-ai vidicat
foarte ca săşi îmbogăţească casele bor, şi încă şi alte multe
obiceiuri vele ai avtlat spre oamenii firei de câtre Domnia
mea cu Dizme, şi cu năpăstii, asuprind şi săracii fără mală,
şi arătând fără

milă

mare

vrășmăştie

cătye

Zoli

oamenii

firei, mai cu seamă un Necula Sofialeul ce az fost clucer;
şz Balasache ce az fost paharnie ; boerindu-se cu mite Şz
fiind mosafiri vând în 20/ ceasul pre boerzi zăvei la Domnia
mea, cu pări de cap, precum ei sai aflat pârile lor fățişate şi
încă fara o ai dat în jaf. Deci vedend Domnia mea nişte
lucruri ca acelea ; socotit-am Domnia mea din preună cu

tot sfatul ţerei, de

am făcut Domnia mea legătură şi mare

jurământ, de am jurat Domnia mea țării pe sventa evanghelie, cu mare afurisanie înaiatea cinstitului şi prea sfin-

ţitului părintelui nostru al ţării kir Teodosie Mitropolitul, şi

de 'naintea părintelui Serafim Episcopul de la Rimnic, şi a
părintelui Grigore Episcopul de la Buzăă, în sfânta Mitropolie cea mare din scaunul Domniei mele, din Bucureşti

unde este hramul marelui împărat sfântul Constantin şi Elena
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şi după jurământ cu tot sfatul ţărei călcat'am Domnia mea
acele obiceiuri rele, şi le-am pus Domnia mea toate jos, şi az
scos pe acei Greci din fară afară, ca pre nişte oameni vii
şi neprieleni ai fârci; şi am tocmit Domnia mea alte lucruri
bune ca să fie de folos ţ&rei, şi Domniei mele, ca şi cum
cele legi și obiceiuri bune, ce le. ai fost tocmit Domnii b&trâni mai de nainte, ce li se fericează viaţa lor, şi de se
cunosc tocmelile lor; că ai fost de folos țErei şi încă iar
au mai socotit Domnia mea, înpreună cu tot sfatul țerei,

mănăstirile cele mari şi cele mici cari n'aă fost închinate.
printr'alte părţi streine, pre la alte mănăstiri, acelea încă
să aibe aşi pune Egumeni Români după obiceiul şi tocmeala lor, zar om sfrezn Grec să nu fie volnic nimenilea a

Zune,

nică a de închina să fie metoaşe altor

derea şi
încă

la

biserica

Domniei

am

tocmit

Domnia

călugări

Greci,

ci să fie numai

mea,

mele
să pa

din

mănăstiri,

mai fie oameni streini,

mireni Români precum

au fost

şi mai

de

Greci,

nai fost nici odată ferei şi domnului dle folos,

înainte

de pagudă

vreme, Pentru

şi de stricăciune

ca

că

nişte

aşiş-

curtea domnească

aceşti

oameni

oameni

vei,

streini

ci ot

şi

fără

de frica lui Dumnezei, ca şi în 2alele răposatului părintele
Domuzei mele loan Leon Ștefan Voevod, şi atuncea Grecii
Zar ai fost împresural javra cu vîngăvile şi cu camelele,
ca şi acum, până ce “iii fost scos fara ş2 Părintele Domnici mele cu mave ocară de aici dn Zară ca pre nişte oameni
zei, precum am vedut Domnia mea şi cartea răposatului părintelui Domniei mele istoriseşte cu mare blestem în afurisanie.

Aşijderea

cu această
tură,

pre

jurământ

şi Domnia

carte
tocmeală

pusam

călca Domnia

Domnie:

mea

mele

încă

şi aşezămentul

Domnia

mea

am

înoit şi am

cu mare
şi

ce scrie

blestem

blestem

întărit

şi

legă-

mai sus şi după

cum

de'mi

voi

mea această legătură şi jurământ, acela bles-

tem să fie tot asupra capului Domniei mele; şia casei Domniei mele, iar pre carele va dărui 'Dumnezei a fi Domn
în
urma noastră țării Românești încă 7] rog cu numele
lui
Dumnezei să aibă a curăţi şi a mai şi întări
această
legătură

pre

şi va sparge

tocmeală

această

cum

scrie

legătură

mai

sus,

iar cine va călca

şi carte a Domniei

mele,
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acela să fie proclet şi blestemat de Vladica Hristos, şi afurisit de 318 sfinţi de la Nikea parte să aibă cu luda şi cu
afurisitul Arie la un loc, şi cu alţi necredincioşi obrei, cari
strigară asupra domnului şi mântuitorului nostru Isus Hristos, zicând: luaţi], luaţil și răstigniţi pre el, sîngele lui
să fie asupra lor şi a fecorilor lor întru netrecuţi veci amin,

amin,

amin! lată

şi martori am aşedat Domnia

mea: Gheor-

ghe Vel Ban (Băleanu). Mareş Vel Vornic (Băjescu), Radu
Vel Logofăt (Azezurestu), Şerban Vel Spătar (/Cautacuzino),
Neagoe Vel Postelnic (Corbeanu), Michai Vel Postelnic
(Cantacuzino), Gherghe Vel Stolnic, Papa Vel Comis (Gre-

-ceanu),

Stoian

Vel

Pitar

(Florescu),

Ispravnic

Radu

adu

Poevod,

Năs-

turel (/Zerescu) V.-Logofăt; şi am scris eu Dumitraşcu logofătul scaunului Bucureşti, la leat ot sătborenia sta 7177,
“iar de la întruparea fiului lui Dumnezeă 1669, Decembrie 91).
Joan

Acest chrisov
mulare de isgonire
D. Xenopol, când
Siţi şi de Antonie

al Radului Vodă nu a fost de cât osia Grecilor din țară, căci cum observă şi
spune că Balasache şi Sofialistul fură găVodă din Popeşti în ţară, când atunci

şi-au căpătat plată. Radu-Vodă
dar el se înşelase singur,

fară,

de oarece

domnul

credea

că va înşela pe boeri

căci boerii periră,
va

fi mazilit,

dar şi

şi praf se va

triumalege de

toată șleahta fanară, din preună cu cea de boieri români
conrupţi de Greci ; Sofialistul, Balasache și Stroe Leurde
anu
vor fi martirii, după capul lor. Vom vedea mai la vale
sfârşitul.
Turcii vădend desele certuri ale boerilor în ţara Românească ; am vădut şi în alt loc cum ei hotărâră ca la trei.
ani să schimbe domnii, al treilea an sosea şi Radu Leon tare

se îngrijea de domnie, atunci Radu

se învoi cu toţi boerii

ţerei ca săl ceară ei din noi, pe un period

Vodă

ştiind pe

1) Originalul

Drăghici spătarul

acestui

chrisov

Bălcescu

de trei ani, şi

Cantacuzino

îl găsise

la mănăstirea

fiul postel-

Bistriţa,
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nicului cu multă

stăruinţă la Țarigrad,

cu toate cele trebuincioase:

"| trimise mai

nainte

bani, pentru ploconul Sultanului

şi bacşişuri pe la noii sfetnici; Radu Vodă fu confirmat din
not după ce sărută poala împăratului, însă Drăghici găsi
acolo moartea. Cronica anonimă spune că el a fost otrăvit
printr'un complot mişelesc organisat de Grecii Sofialtul şi
Balasache, vasele rele din “Ţară, ce purceseră în Ţarigrad cu domnul; cronica lui Filipescu spune că : Drăghici
a murit de

ciumă;

ambele

însă

afirmă

că,

fratele

acestuia

Şerban spătariul, la adus în ţară, şi i-a îngropat trupul frăţine-seă la monăstirea Comana şi că toţi se căiră şi plânseră moartea lui Drăghici şi bogaţii şi săracii şi boerii şi
mari,

şi mici,

Radu
bunare,

şi tot norodul!

Voda

Leon

1)

cădu

şi ei o obţinură.

_

în cursă, căci

boerii voiră res-

Cronica anonimă

spune : «ai mers

cu toți la Cotroceni; acolo făcură svat mare, socotind că
de actim înainte nu vor mai putea trăi cu Grecii şi se găti

toată boerimea

erei şi cu

slujitorii din toate

cetele până

la 200 de oameni, şi purceseră de acolo de se duseră la
împerăţie, pre vremea când era la Inesiari înpotriva Critului, făcend la împărăție multă jalbă pentru Grecii Țarigră-

deni,

cum

ei ai

spart

raiaoa ţărei Româneşti»

2). Constantin

Filipescu cronicarul adaugă : «Radu Vodă încă ai trimes
pre Alexandru Armaş şi pre Dumitraşco postelnic Caramanieul de olac să ajunga la Caimacamul să spue jalba;
şi
cum

Că,

fără

nici o vină

şi fiind Caimacamul

sai

rădicat boerii asupră-i cu pâră,

prieten s'a

şi mâniat

pre

boieri» 3).

Cronicarul istoriseşte aci pe lung, cum boerii ai
recurs
la o strategemă mesteşugită, căci ei se temeau, ca
Turculsă
nu se mânie şi să dee dreptate tot Radului-Vodă;
mai cu

seamă că Caimacamul

ordonă o anchetă trimițând un Aga

turcesc la Bucureşti, pentru a cerceta lucrurile
de aproape ;
boerii plecaţi în misiune la Caimacam ştiai că
la una ca
aceasta Radul Vodă va eşi biruitor, eară ei vor
cădea în
1) Vezi

Mag;

ist.,

Vol.

IV,

2) Vegi în Vol, 1V, Mag.
3) Vedi

în

Vol.

1, Mag.

P- 369

şi Vol.I,p;

ist, p. 371—372. „P:

ist., p.

354.

553

.
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prihana “Turcilor; atunci repede au scris acei boeri la boerii
din ţară, că vine Aga, şi să facă cum e mai bine. Boerii din
țară au şi pus în lucrare stratagema ce "i-au scăpat de
la moarte, au ales pe Pavel grecul (Pavlache gramaticul) care
era bine cu Turci, căci tot umbla după domnie, și i-ai spus
să apuce pe Aga cum o veni,şi să apere pe boeri; făgăduindu'i în schimb domnia. Pavel grecu credu. Aga veni, îi
eşi înainte Pavel grecu, de "i spuse toate; apoi boerii mai
scoaseră în faţa Agăi cum spune cronicarul: <Au scos de
tot felul, mueri, feate, cărei dicea că le-ai ruşănat, copii,
şi că le-au făcut acel lucru grozav, featele dicea că ş'au bătut
joc de densele, oamenii cari dicea că i-au prădat, i-ai căznit
şi altele». Aga se ingrodi şi se întoarse satisfăcut, cu toată
blândeţea

pentru

boeri,

Radu

Vodă Leon

fu mazilit şi boe-

rilor li se dete după atâţia ani, voea de aşialege ei domn,
toţi într'un glas au ales pe Antonie Vornicul de la Popeşti
din

Prahova;

că va căpăta
teră

boierii

ear

Grecul

domnia

Pavel

remase

de

râsul boerilor,

şi după cum spune cronicarul:

«i de

o tiflă» 1).

Acuma venim la domnia lui Antonie Vodă din Popeşti
pentru a închide capitolul revoluţiunei de sub domnia Radului Leon Voevod; în acest paragraf vom vedea sfârşitul
lui Sofialistul, Balasache, Pavlache şi al Stroei Vornicul
Leurdeanu ; precum şi a întregei camarile ţarigrădene care
voea cu ori ce chip a aduce peirea ţă&rei Româneşti, ao
preface într'un Paşalâc turcesc de la Dunăre, din care atât
ei cât şi Turcii să aibe un venit sigur; căci în tot-deauna
streinul a găsit de lucru şi bogăţie în această nenorocită
ţară, cari 6 veacuri a fost călcată şi secerată de tot felul
de

lighioane

de

oameni

râi,

ce

au năvălit

aci

numai

cu

gânduri ascunse şi monstruoase ; de adistruge naționalitatea
română şi tot ce e patriot; pentru a putea în urmă mai

uşor să devină ei stăpânii, ca să se îmbogăţească din pământul
cel fertil al bunelor şi blândelor surori mume românești;
cari cu braţele deschise aă primit în tot-deauna pe ori şi

cine la alăptare,

căci ţerile dunărene în tot-deauna au fost

') Vegi în Vol. 1, Mag. ist, p. 355.
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privite de străinătate
dunărean

Din

ca o mină

că o ţară nouă;
nesecabilă

şi văile

de aur,

Carpatelui

a Californiei.

domnia iui Antonie Vodă de la Popeşti 1069
— 1672 ;
Cantacuzineşti resbunafi şi peirea Grecilor.

pm

A fost un mare eveniment pentru Români alegerea
însuși de către ei, a lui Antonie de la Popeşti, ca domn.
Turcii de la moartea lui Michai-Viteazul luaseră obiceiul
ca să trimeaţă ei domni în Țara-Românească; şi Românii de
sigur primindu'i. Într'un capitol special vom vorbi pe larg
despre efectul ce a produs aceste numiri ilegale de domni,
de către Turci, şi de ce erai siliți Turcii ca să proceadă
aşa? Aci ne vom mărgini a intra în detaliurile acestei domnii
atât cât vom găsi urme de revoluţiuni ca un efect al stărei
de a fi, a Grecilor veniţi în ţară.
Acest Antonie Vodă era din familia Popeştilor; cari

ai jucat

mare

mea lui Niculae

rol

în

veacul

Mavrocordat

al

XVII

mai

şi al XVIII;

găsim

după

cum

în vre-

vom

vedea şi pe un Ban de Craiova, Popescu. Când Radu LeonVodă fu mazilit, în timpul de a se alege Antonie de la
Popești; cronicarul Filipescu spune relativ la cei trei Greci:
«Acestea

făcându-se,

ai

trimis

Turcii

de

aă

rădicat

pre

Radul-Vodă, şi ai prins pe 2 boeri greci cari
dicea că
era mai zorbale, pre Sofialăul şi pre Balasake. Ci
pre Sofialăul ţiindu-l închis spre ocnă câtă-va vreme, lau
spânzurat

la ocnă,

iar pe

Balasake

Pau

dat în mâinile unor Dorobanţi,

de l'aă trecut Dunărea şi i-ai dat drumul Ţarigrad
ului, iar
pre cei-l'alţi mai mici, cum Paskale gramaticul
(Pavlake) şi
alţi; atâta bătae le da slujitorii, cât mă mir că
trăia, mai
ales Pascale, că l'am vădut cu ochii, când '] scotea
den camară,
şi "| ducea în palme, care palme de dese
şi de multe nu
mai

aveau

numer,

altul iar care i-am uitat numele,

bătae şi palme gândea
să-l cumunice» 1).

câ va să moară, și striga

de

multă

popa,

ca

După-ce Antonie-Vodă a venit la Bucureşt
i şi la Mitropolie în faţa Mitropolitului, episcopilor
şi tuturor boerilor
1) Vezi în Vol.

I, p. 356

Mag,

ist.

il

au jurat fie-care boer pe

sfânta

nului;

acolo

s'au

dus

la palat;

evanghelie
de îndată

credință

dom-

domnul a împărţit

boeriile. Acuma însă bătuse ceasornicul ora supremă, pentru
cei ce băgaseră pe Cantacuzeni în groapă şi amară va fi
judecata Stroei Vornicul Leurdeanul; căci cei trei Greci ce
| conrupse pe acesta; vădurăm mai înainte cum ş'aă luat
plata. Cronicarul Filipescu şi cel anonim ne spune că cei
cinci feciori ai. postelnicului reposat; căci Drăghici: murise,
şi anu
: Constantin
me
postelnicul, Michai postelnicul, Matei
Cupar şi Iordache înpreună cu muma lor, postelniceasa
Ilinca ; veniră la Vodă să ceară r&sbunarea tatălui lor ŞI soţului 1), cronicarul anonim ne mai spune că coconi postelnicului şi cu maica lor postelniceasa Ilinca ai şi arătat
domnului trei răvaşe pe care pusese mâna Constantin Cantacuzino feciorul postelnicului, pe când el se găsea în părțile apusului, în Veneţia, unde urmări pe Ghica Vodă, de la
care smulse aceste scrisori, aceste revaşe erau de la Stroe
Vornicul

către

Constandin

paharnicul

Verzariul,

fiul Verza-

riului de sub Mathei Vodă. Cu ele Stroe Vornicul complota
şi vorbea cum e mai bine pentr
a omori
u
pe bătrânul pos-

telnic

Cantacuzino 2). Atunci

Antonie-Vodă

a ordonat

să

se facă mare divan al întregei obşteşti adunări 3). In Biografia postelnicului Cantacuzino, nemuritorul Nicolae Bălcescu aduce o mică comparaţiune la această înfricoşată judecată, şi dice: «Cererea lor fu primită şi se hotărt ca Leurdeanu

să se dea

în judecata

obşteştei adunări

a ţării;

care

după vechea noastră constituție avea dreptul să judece în
pricini de „vini mari ; şi de stat în tocmai ca, camerile pairilor de acum din Franţa şi Englitera 4,
La 20 Aprilie anul 1669 se strânseră la acest sobor în-fricoşat unde trebueasă se sfârșească cu soarta unui boer

aşa de mare ca Leurdeanu, ce fusese
Domni, şi consilier intim al palatului

adunare

mare Vornic a doi
domnesc; la această

luară parte toţi boerii ţării şi mari

1) Vezi în Vol.

|, p. 357

şi Vol.

2) Veziîn Vol. V, p. 4 idem.
3) Vezi în Vol. idem p. 4.
1) Vezi

Vol.

1, p. 392,

op. cit,

V, p.3.

şi mici, Mitro-
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politul ţerei, Episcopii
rilor

câte sunt

eparchiilor, şi toţi Egumenii

în ţară

şi norod încă

mănăsti-

mult.

Mitropolitul mai întâi se sculă şi ceti auditorului nu:
meros o carte, unde spunea tuturor ca să qică adeverul
din cei-ce ştii, ca să nu r&mână ei pedepsiţi de D-qeu, şi să
nu mai vadă faţa mântuitorului nostru Isus Hristos; pe care
eă reproduc aci 1) ca lectorul săo vagă cât de frumâsă este :
Carte a Iitropolitului Teodosie către vbşteasca
adunare, în pricina judecăţei pentru omorârea Postelnicului
Constantin

Cantacuzino, 1009.

Teodosie milostieiu bojieiu Arhiepiscop i Mitropolit baseai

zemlea

mari

şi mici,

în ştire

Ungrovlahia
fieşte

pentru

Constantin

Dumneavoastră

care

după a

nedreapta

Postelnic

în

tuturor”

boerilor

lui vârstă, damu-va

tuturor

moarte,

ce sai

făcut

fericitului

dilele lui Grigorie Vodă, care moarte

incă din urma aceia avea datoria fecorii lui să 'şi caute
vândetorul şi ucigaşul părintelui lor; precum porunceşte
sfânta şi Dumnedeasca biserică. lar tâmplându-se toţi biruitorii ţării, Domni streini, nu putură descoperi sângele părintelui lor. De vreame ce unii ca aceia mai multe strâm-

bătăţi făcea

de cât direptăţi. Acum

dară

Dumnedeti

mi-

luindu-ne cu stăpân şi Domn pământean, şi cunoscătorii
dereptăţei după buna făgăduinţă a direptului judeţ Măria
sa loan Antonie Voevod, iată câ veniră fecorii r&posatului
Constandin Postelnic stând înaintea Măriei sale Domnul
nostru, în Divanul cel mare, cerşând direapta şi nefăţarnica
judecată asupra celui ce ar fi vendătorul sângelui părintelui
lor. Care înfricoşat lucru este a acoperi neștine sângele direptului, de vreame ce la judecata de apoi, de la judecătoriu judecata va cere Hs. De vreame ce sângele nevinovatului strigă înaintea lui Dumnegeii neincetat cerşând:

judecată,

judecată.

Dirept aceia

feţii mei cari dintre

vreame sar afla la acest divan după ştiinţa
mărturisească după cum va şti. Deci care va

reapta să fie
1) Din

Mag,

blagoslovit

ist, Vol.

de Vlădica Hs.

I, p. 404.

acea

ce ar şti să
mărturisi di-

şi de

smerenia
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noastră ; iar care va tăgădui a se astupa sângele direptului
şi va strica direptul județ a sfintei pravile să fie afurisit şi
blestemat de Vlădica Hs. şi de smerenia noastră, aceasta
pecetluit.

întărim,

(L. 1.)
Aprilie

21, L. 7177.

Stroe vornicul întrebat despre vina, către
tacuzino, cronicarul anonim ne spune că ela
cându-se băha, cum nu este el vinovat de
creştin Constantin Postelnicul, nici au stătut

postelnicul Canrăspuns: «Apusângele acelui
el împotriva lui

să'l omoare» !) dacă mai apoi vedend dînsul că nu poate ajunge

la nici un capătcu Stroea; ne spune acelaş cronicar: «Deci
ca să descopere lui Stroie vina şi lucrul ce au făcut fără
- dreptate, şi fără judecată, ivitu-saă acele trei răvaşe, ci aă

căzut în mâna jupânesei Elina şi a coconilor ei,de s'a citit

în divanul cel mare, şi le-ai v&zut singur Stroe Vornicul,
şi nua mai putut prinde băha, că eraii scrise de mâna lui> 2).
Cronicarul Filipescu spune că a vădut el însuşi acele ră-

vaşe:

«iar

noi

am

vEdut

nişte

răvăşele

care

după

ce

ai

închis pe Stroe Vornicul iar în puşcărie, şi i-ati făcut judecată de moarte» 5). Cronicarul anonim complectează pe Filipescu şi istoriseşte în culori mai vii: «Atunci”| cunoscură
că. este om râii Stroe, şi '1.pedepsia şi mari şi mici şi “|
batjocoria şi mueri şi copii; şi '] suduia păgânii şi creştinii, căci ai omorît pre Constandin care era de mult folos
şi mare ajutor ţărei şi căuta săracii şi streinii. Atunci An-

tonie Vodă înpreună cu părintele Vlădica Teodosie

amîndoui

Episcopii,

măvăstirile

şi cu toţi ' Egumenii

câte sunt în ţară

la svânta pravilă, afară să'l
plată precum

făcură

mare

de pre
judecată,

omoare şi pre

şi cu

la

toate

căutând

Stroe, ca să ia

ai făcut. Şi se dede cu judecată direaptă pre

mâna Armaşilor. Divanul presidat de Măria sa Vodă dete
atunci o carte de condemrare la moarte, asupra Stroei Vor') Vegi

în p. 4, op.cit.

2) Idem.
3) Vol.

|
I, pag.

358,

op.

cit,
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nicului, în conformitate cu articolele pravilei ce era atunci
în vigoare, în ţara,adică condica lui Matei Vodă Basarab, care
prescria moartea pentru cel ce a căutat moarte altuia;
aveam pedeapsa talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru
dinte ; voii reproduce în “intregul ei această sentinţă a obşteştei adunări 1), tribunalul suprem al ţărei; căci ea e un
adevrat capo-d'operă de act judecetorese, şi e frumos şi
plăcut

pentru

noi

astă-di

să

mai

citim

şi

să

rescitim

din

când în când despre toate lucrurile tutulor ramurelor intelectuale din adâncul trecut al neamului şi al ț&rei noastre:

Carte de judecată a Obsteştei Adunări
Vornzcului

Teodosie
Baseai

Zcmle

Stroe

Milostivul
Vlachies

Bojieiu,
comu,

a firei, pentru osânda

Leuvdeanul,

1669.

Archepiscop

împreună

cu

i Mitropolit

aleşii

de

Dum.-

nezei, iubiții mei fraţi şi din preună slujitori Kir Serafim
Episcopul Rimnicului, i Kir Grigorie Episcopul Buzăului,
şi părinţi egumeni de pre la sfintele mănăstiri şi cu noi
toţi boerii ţErei mari şi mici înpreună cu toți.
|
«Dat'am aceasta prea adevărată şi credincioasă carte
a noastră, la mâinele celor de bun neam Dumneaei jupâneasa Elina, ce ati fost jupâneasa fericitului răposatului jupân
Constandin Cantacuzino biv vel postelnic şi a fecorilor Dumneaei, Şerban Vel Spătar, i Constandin Vel Postelnic, i
Mihai Postelnic, i Matei Cuparul, i Iordache Postelnic, şi
cu nepoţii lor, Pârvul Postelnic cu fraţii lui, fecorii răposatului Drăghici Spătar, ca să se ştie pentru o minune şi
slăbita cudă ce a făcut prea puternicul Dumnezeiă ; cu
acel
fericit Constandin Postelnic, tatăl acestor boieri ce sunt
mai sus scriși. Că de când lai câştigat Dumnezei
a fi
locuitor și moşnean aici în țara Românească, aflatus'aă
denceput mare credincios şi dirept slujitoriu la toți Domnii,
şi ai stătut pentru ţară; împreună cu alţi credincioşi
boieri ;
şi la bine, şi la ret, întru nimica smintindu-se, până
sat
umplut mai bine de so de ani, iar după aceia când
at
fost în zilele lui Grigore Ghica Voevod, fiind domn
ţărei
') Din

Mag,

ist,

Vol. 1, p. 406.
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Româneşti, atuncea

desăverşită

acel

Constantin

slujbă sai

afiat

Postelnic încă

întărindu-l

mai

în

cu Domnia, şi cu

multe fapte bune până sau umplut ani 3. Iară după aceia
rul vrăjmaşul şi necurmatul pismaşul neamului omenesc,
diavolul neiubitorul direptăţii, vedend pe acest Constandin
Postelnic că se sporeşte tot spre fapte bune, şi neputând

să'i

stea

vas

reu

boier

în potrivă

cu

ceva

şi spurcat de

Român,

anume

sati
S7zoe

a'l câştiga,

făcut

atunci

găsitu'sa

lăcaş îutr'ânsul, la

Pornicul

din

Leurdeni

un

un

ot sud

Muscel. Acesta se făcu soţie cu diavolul cum s'aă făcut şi
luda, acesta se făcu ucigaş frătene.seu cum au făcut şi Kain.
Acesta spurcat Stroe Dvornicul încă din tinereţele lui tot
ai locuit bine cu Constantin Postelnicul, şi ai ţinut ca
pre un frate, şi pentru r&utăţile lui, şi multe renduri au
“Stătut să peară; iar Constandin Postelnicul ca un creştin bun
din toate lau scos. lar el fiind vasul dracului, nimie de
acelea n'ai băgat în seamă, ci în loc de bine, au ridicat
spre densul pisma, nefiindu'i nimic greşit, şi a început cu
de a dinsul a'lpârâ, şi a'l mozaviri pre ascuns la acel Domn
Grigore Voevod, aruncândui asupra multe prihanii spurcate şi nedreapte până la prilostit cu un diavol, Şi aşa de
năprasnă

neștiind

Constantin

- Postelnicul nimic,

aă

trimes

noaptea de lau luat de la casa lui din Bucureşti, de
lau dus la sfânta monastire Snagovul, şi acolo l'au omorit
in ziua de sfântu Egnatie barononi meseţa Dec. 20 din
leat 3177. Pristăvindu-se datu-s'aă sufletul în mâna lui Dumnezeii, ca un creştin bun a căruia memorie să fie în veci
amin. Insă după ce Pai omorit fără de nici o vină, pus'aă de
iat predat

casa, însă

afară

de

32 pungi de bani

ce

iaă luat,

care cum a zis Grigorie Voevod că'i este Constantin
tşlnicu datoriu, dat-au pre la dobândile acelor bani,
la închisorile feciorilor lui, şi multe daruri pre la
Greci şi Moldoveni, până ce at scăpat de nevoe
urgie, cheltuitu-s'aă pungi 18. Deci feciorii răposatului
tandin Postelnicul ce sunt mai sus scrişi ştiind pre
lor

că

nu

ai

fost

nimic

vinovat

precum

scrie

Posşi pe
boieri.
şi de
Constatăl

şi o carte

sobornicească a părintelui Ştefan Mitropolitul, înpreună cu
Episcopii şi cu Egumenii, şi cu toţi boerii ţ&rei de mare
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mărturie a direptăţei lui, atunci apucatu-s'aă de Stroe Vornic
dicend că el a pârât pre tatăl lor.la Grigorie Voevod, și
prin demnul şi prin ruga lui lau omorit şi numai de cât
l-aă tras la divan înaintea Măriei Sale Domnul nostru loan
Antonie Voevod,

în Divanul

celmare

fiind

şi noi toţi de faţă

în Divan, de la mare până la mic, şi fiind şi strânsâre de
norod mult în sărbătorile sfintelor Paşti meseţa Aprilie 20,
leat 7177. lar Stroe Vornicul prinse băha cum că -nu ştie
de

acea

știre

nimic.

Deci

aceşti

boeri

ei

scoaseră

o

carte

a lui Grigore Voevod carele îl da şi îl mărturisea, că el
laă îndemnat, şi iati zis să omoare pre Constantin Postel-

nicul, încă puinduii şi blestem mare, căci lau adus la acea
cale rea. lar
dicend că "i
aceşti boeri
mâna lui la
„scrie,

tocma

Stroe Vornicul iar prinse băha, şi de aceea
este voia să scrie ce "i va fi voia. După aceia
încă mai scoaseră 3 răvășele scrise cu singura
Constandin Comisul Verzariul, în care răvașe
de

prin

vindare,

şi îndemnare

a nu'l

lăsa

vii

ci al omori. Atuncea el singur se cunoscu şi se vădi aiave
că este luda vindătorul acelui sânge dirept şi nevinovat,
şi Măria Sa Domnul nostru loan Antonie Voevod, şi cu
fiul Maăriei, Sale, loan

Neagul

Voevod,

cu

tot săborul

şi cu

toată ţara au cunoscut aiave, că el a fost Cain ucigaşul
sângelui celui nevinovat, şi scoțându-se sfânta şi Dumnezeeasca pravilă înaintea Divanului Măriei Sale Domnul nostru,
căutând ce i s'ar cădea să paţă pentru vina lui, adevărat
alesu-s'ai să ia plată după fapta lui, moarte pentru moarte,
pradă pentru pradă. Deci şi Măria Sa Domnul nostru şi
cu tot Divanul şi cu tot săborul d'anpreună datul'aă din
Divan, scoţându-l afară cu mare ruşine precum i s'a şi
căzut după adeverata faptă a lui ca un vinovat să piară.
Deci Stroe Vornicul fiind asupra morţii căzutau cu multă
rugăciune la jupâneasa Elina Postejniceasa şi la feciorii ei
ca săi erte capul şi să'i dea zile de la denșii, şi să le
plătească

toată

jupâneasa

Elina cu fecorii, ca nişte creştini buni, şi temători

de Dumnezei

paguba

nu

sai

ce

li s'au

potrivit

făcut

faptelor

pre

limba

lui, deci

lui celor

rele, ci

i-ai ertat capul, aşişderea şi din cele 18 pungi ce aă păgubit
din casa lor, ertatu-iaii pungi 5 şi ai rămas să le dea pungi
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13, Şi talere 1500 afară de bani ce sai dat lui Grigore
Voevod, pungi 32, precum am văzut noi toți, și zapisul
lui Stroe

Vornicul

la

mâna

jupânesei

Elinii

şi a fecorilor

Dumneaei de ertăciune şi de plată. Direptul aceia şi noi
toţi boerii înpreună cu tot săborul sfintei biserici, datam
această

sobornicească carte

a noastră,

la mâna acestor

boeri

ce sunt mai sus scriși, ca să le fie de mare credinţă şi de
pomenire lor şi cuconilor, şi nepoților şi strănepoţilor în
veaci. Aşişderea şi pre cine ar câştiga Dumnezeu în urma
Măriei Sale Domnul nostru a fi biruitori şi Domn ţărei sati
Mitropolit, suă Episcopi, sai Egumeni sai boeri, încă să
aibe a întări şi adauge de pomenirea acestui sânge nevinovat, şi s&mânţa lui să fie primită în cinste şi în credință
ca un neam bun. lar pentru neamul lui Stroie Vornicul
întărim cu mare blestem ca să fie apărat şi isgonit. afară
din sfatul ţării, ca pre un neam r&i. lar cinei va primi
şii va trage spre boerii, sai veri la ce treabă a țărei, unii
ca aceia cu îndemnătorii lor dinpreună, să fiă blestemaţi
de singur Domnul nostru Is. Hr. şi procleţi şi anatema şi

afurisiţi de

smereniile

318

sfinți

noastre

locuiască cu Iuda
buna şi adevărata
nicească carte am
reşti, meseța Iunie
pisah.

de

părinţi
toată

ijbăvenie.

biserica

Aşişderea
r&săritului;

şi de
şi

să

şi cu Aria la un loc. Amin. Şi pentru
şi credincioasă această a noastră soboriscălit toţi şi am pecetluit. Pis u Bucu18, leat 7177, i Dumitrașcu Logofăt po-

(L. 2)
(Iscăliţi)

“Teodosie

Serafim Râmniescii,
drit Tismeanii,

Mitropolitul,

Smearănăi,

Gligorie episcop Buzăvskii,

Teodor

Episcop

Archiman-

Egum ot Cozia, Gerasim leromonah,

Egum ot Bistriţa, Efrem leromonah, loan Eromonah ot Arnota, Eromonah Dionisie, Egum Dealu, Eromonah Georgie,

Egum ot Dolgopolski,
dăruşani 1).

Varlaam

Eromonah,

Egum

ot Căl-

*) Mai urmează încă câteva iscălituri ale clericilor pe grecesce, în totul Bălcescu ne spune că actul erea iscălit de 24 iscălituri; acest act istoricul "| găsise
la
căpitanul Constanâin Cantacuzino,
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Stroe Vornicul erea mic la suflet, după ce sa recunoscut vinovat, singur în plin divan, blestemat de toată suflarea românească, cum spune cronicarul, nu a voit a primi
pedeapsa cu bărbăţie şi sa tăvălit în noroiul linguşirei, şi hulit
şi ponegrit de toată lumea s'a dus la postelniceasa Elinca,
văduva reposatului postelnic Cantacuzino şi s'a înghenuchiat,
cerându-i să-i scape viaţa, să nu fie vcis
; ştiind'o milostivă,
lesne dobândi aceasta. Istoricul Nicolae Bălcescu dice: «Cei
răi sunt în tot-deauna laşi» Î) atuncea Antonie Vodă îndu-

plecat de jupăneasa Elina şi de coconii ei, hotărî dea scoate
pe Leurdeanu din rândul oamenilor fără a'] ucide ; atât cro-

nicarul anonim cât şi Filipescul ne spun că: «Stroe Vornicul Leurdeanu după ce a fost ertat de la moarte de Antonie Vodă prin rugămintele postelnicesei şi fu aruncat în
puşcărie, el fu scos şi aşedat într'un car cu 2 boi; înbrăcat
numai în anterei; şi cu nădragi şi aă pus nişte privit la
car de care ai spândurat răvaşele cele trei care dânsul
le scrisese Verzariului pentru omorul Cantacuzeanului ; Şi cu
această pompă la plimbat pe podurile Bucureştilor de a fost

de ocara lumei şi lau dus la

monăstirea

Snagovului

din

Ilfov dar nu la omorât, ci fără voe Pau călugărit; că au
şi strigat doamne, doamne fără voe 'mi este; şi când i-aă
pus comănacul călugăresc pe cap şi sati spus că de acum
înainte se va numi Silivestru, Leurdeanu a strigat, nu Silivestru ci mai bine Mahomet ?) tot atunci s'a închis încă
3 boieri, Neagoe Postelnicul Se&cuianu, de "i ai tăiat nasul ;
şi pe Badea Bălăceanu căruia voiră a “i tăia capul, dar fu

ertat 3).

Antonie Vodă după aceste toate acuma când Cantacuzenii
erai resbunaţi și dreptatea se făcuse pentru memoria milostivului postelnic Constandin Cantacuzino, toată lumea
ştiind că el cât a trăit a făcut numai fapte bune și folositoare

ţărei,

adopţiunea
')
2
zenilor în
3)

în

care

el se

aşedase,

lui, şi a tot neamului

Vezi în Vol.
Vezi în Vol.
Buciumul,
Idem.

1, p. 393.
|, p. 358;

Vol.

IV,

şi de

la care

căpătase

lui, şi că, dacă Ghica Vodă
p. 4; Vol.

Î, p.

303 genealogia

Cantacu-
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la omorât este numai şi numai că a fost pârât de Grecii
Țarigrădeui, ce conrupsese pe câţi-va boeri români şi ridicarâ o cabală întreaga asupra neamului Cantacuzinesc, care
atunci reprezinta inima partidei naţionale, şi patrioate a
acestei ţeri; în cât Grecii care aveai ca vis, domnia ţărei
Româneşti; numai piedici puteai vedea din partea a tot
ce era naţional, patriot, şi iubitor de Român. — Dupe toate
acestea dic, Antonie Vodă nu avu pace, căci erea chemat
de Turci a veni în ajutor în contra unui resbel ce “1 vor
da

ei, la Bugiac,

cu

Nemţii.

Resbelul însă

nu

s'a

mai

dat,

Mare

Ban

de

şi oştile, cu domnul român s'au reîntors la casele lor.
În acest timp însă în ţara Românească se vede că erea
-dat aşa de la natură, ca să nu fie un moment de linişte, după
cum se exprimă şi cronicarul anonim când spune: «Vrăşmașul diavolul nu putu râbda ci-şi află locaş în inimile unor
boeri> 1). Ce erea? Se săturaseră unii boeri din partida
Grecilor, partidă bizantină. Inimele lor erai mai slabe; şi
fură ademeniţi prin vorbe fantasmogorice. Pe aceia cronicarul îi enumără : Gheorghe Vornicul Băleanul ce avea veleităţi să se facă Ban mare de Craiova, apoi gineri-seti
Hrizea Vistierul Popescu, Stoica paharnicul Bucşeanu şi
Radu Ştirbei de la Isvor; şi cu alţi mai mărunți complotară

în contra

lui Mareş

Băjescu

care

era

Craiova ce plecase tocmai din Bucureşti în Oltenia, spre a
se înscauna în bănia lui cuo pompă măreaţă ca nici odată,
cum. relatează cronicarul Filipescu, când spune : « Mareş-Banul
la Craiova nu s'a dus ca alţi bani de mai înaintea
lui smeriţi, ci cu mare pompă s'aă gătit cu slujitori mulţi din București, cu grapa (adică steag bănesc, așa se dice, grapa)

cu trâmbiţe, tobe, surle, şi după densul glâta şi câţi-va copii

den casă: cu sulițe; iar înainte câţi-va povodnici împodobiţi
şi altele ca acestea» 2); contra lui Radu Creţulescu şi Şerban
Cantacuzino mare Spătar; hotărând a'i omori sub cuvânt

că prea s'aii mărit şi că nimeni nu “i mai ajunge de nas unde se
ştiă în dragostea domnului. Domnul însă a descoperit complotul
şi a arestat pe boeri deschidând apoi divan mare, după
1) Vezi anon. Mag, ist., p. ş.
3) Vezi Cron. Filipescu, Vol, I,p. 359.
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desbaterea căruia au găsit pre doi vinovaţi, şi anume pe
Hrizea lau scos din Visterie şi lau lăsat mazil;, de asemeni şi pe Ivaşcu Băleanu fiul Banului Gheorghe Băleanu,
Vai mazilit din Agie, şi aă făcut aga mare în locu'i pe
Matei Cantacuzino fratele lui Şerban şi pe Ivaşcu Băleanu
laă miluit earăşi de boerie făcându'l comis. S'aă întâmplat
multe rele şi în Moldova, atunci se resculase şi boerii cu
slujiterii lor contra Dukai-Vodă; în capul resvrătitorilor era
marele Serdar Hangul.
In “Ţara Românească se împlinise cei

trei ani de domnie

a lui Antonie-Vodă; şi Turcii regulase să se premenească
domniile; Grecii aveau deja un jalon puternic la împărăţia
semi-lunei ; postul de mare Dragoman al Imperiului, funcţiona,
şi Panayotakis dicta la Țarigrad. Grigore Ghica fostul
domn trăia în Veneţia, şi Panayotake făcuse pe Turci a'l
chema şi a'i da din noi domnia. Antonie-Vodă simţea toate
acestea şi de aceia trimite mai inainte de a purcede el la
Țarigrad pe doi boeri din partida sa: pe «<Constandin Postelnicul Cantacuzino şi pe Gheorghe Vornicul ca să cerce porțile» cum spunecronicarul Filipescu 1); Domnul însoţit de o
sumă de boeri plecă în spre Dunărela Odreii lăsând caimacami la Bucureşti, adică purtători de grijele şi nevoile
țărei; pe Radul Creţulescu Vel logofet şi mai în urmă numi
din Odreit printr'un răvaş, şi pe Banul Gheorghe Băleanul ;
în acest timp plecase din Bucureşti în Țarigrad Neagoe

Secueanul

cel cu nasul

tăiat, unul

din

boerii

obidiţi,

din

partida grecească a ţării, ca să părască la Panayotake pe
Cantacuzeni că ce vor, aceia fac în ţara Românească. La
Dunăre îi eşi înainte Postelnicul Cantacuzino ceaușului, ce venind din Țarigrad şi spuindu'i puţine nădejdii de preinoirea

domniei, căci Ghica lucreadă acolo din răsputeri

jinit de Greci;

cronicarul Filipescu

ne rapoartă

şi e spridin această -

“scenă vorbele lui Şerban Cantacuzino Vel Spătar, fratele
postelnicului : « Voi face pod de pungi de la Saraiul Româ-

nesc până la al Vizirului şi tot îi va fi pre voe, ci mergeţi dar şi veţi vedea» 2) aci vedem ura cea mare a Can1) Vezi

2) Idem.

Vol,

1], op.

cit,

p. 363.
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tacuzenilor contra partidei grecească şi contra lui Grigorie
Ghica, care băgase pe părintele lor în mormânt pe nevi-

novate.

La Odreiă Banul Mareş Băjescu şi Şerban spătariu! Cantacuzino de şi din partida lui Antonie-Vodă, însă se gândiseră că ar fi bine a avea un domn mai verde; AntonieVodă

erea

deja

bătrân, şi resbelul bătea la uşă ; căci

Turcii

se pregăteau contra Leșilor, unde trebuia să ia parte şi
domnul român. Pentru un moment "şi îndreptară privirele
către Gheorghe Vornicul ce erea trimes cu postelnicul Cantacuzino la poartă; Vizirul auzind că Valachii cer un domn
mai verde, exclamă «lasă că le dau ei o mână de fer atunci» 1).
Boerii însă de teamă să nu mijlocească drumul Ghicăi Vodă,
aleseră tot pe betrânul Antonie. Atunci Vizirul le făgăduiră la toți caftane noi, şi lui Antonie, preînoirea domniei,
vestindu'i şi de drum spre Țarigrad, printr'un curier; pe de
altă parte, a trimis veste lui Grigorie Ghica la Țarigrad, ca
să plece de acolo, şi să sosească în grabă la Odreiii ; diua

plecărei sosise şi Antonie Vodă însoţit de Mareş (Băjeseu),
Radu Ştirbei, Constandin Cantacuzino şi alţii, ajunseră la
Poartă ca să îmbrace caftanele; neştiind ce "i vor aştepta ;
cum intrară la Vizir se petrecu scena cea hazlie. Cronicarul
Filipescu ne raportează : «Deci mergând Domnul la Vizirul
şi aştepta caftane, începu a întreba: care este Mareş? dise
eii sunt. al! ci'l luară. Care este George Vornic? dise eu
sunt. lal! cil luară. Care este Şerban? diseră nu este (de
oare-ce Şerban Cantacuzino fusese şiret, presimţise o trădare şi se prefăcu că e bolnav şi nu voi a însoţi pe Antonie; cronicarul spune : că erea conăcit la Aga Kara ; s'a

făcut că. "i este r&u
pe Ginea Comis să
la poartă» 2). Care
îl luară. Care este
singur, cu cei-l'alţi

şi zăcea lângă foc şi trimise în locu'i
vadă ce vor să facă Domnul cu boerii
este Mihai postelnic? Cesta este. Ial!
cutare?îi luară pe toţi și rămase Domnul
boeri. Şi dise domnului, Imp&ratul, te-a

mazilit! Şi întorcându-se „către
1) Vezi op. cit, p. 364.
2) Vezi op. cit.,p. 364.

cei-l'alţi boeri; Ivaşcu (Băâ-
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/eanu), Constandin (Cantacuzino) Hrizea Vistier Popescu, Radu
Ştirbei şi alţii care erau aci, le dise: Vouă vai dat împeratul Domn pe Grigorie Vodă, pășaţi la densul. Deci eşind
boerii de aici, încălecară, şi îi eşiră înainte lângă Odreiu
(că era aproape),şi venind cu dânsul în Odreiă. lar Şerban
spătariu fiind mai viclean de cât alţii, au scăpat, măcar că
au trimis să'l prinză, dar n'a putut, că îndată ce auzi
Ginea

comis,

ia pre

cutare,

ia pre cutare!

şi '] lua; îndată

Sai dus de iai dat ştire, şi ai încălecat Şi s'au dus încotr'o
aii putut scăpa»). Aşa se sfârşi domnia lui Antonie Vodă ;
sub al cărui scut Cantacuzenii găsiră resbunarea pentru
memoria părintelui lor; sub care Stroe Vornicul Leurdeanu
mare boer al țărei, fiind-că se lăsase a fi ademenit de
Grecii
ţarigrădeni; devenise acum un umilit călugăr ce trăia
în-

tr'o chiiie din clopotniţa

Snagovului;

sub numele de Sili-

vestru; şi aceasta încă graţie milostivirei neamului
Cantacuzinesc ce "| ertă de la moarte.
Grigore Ghica însă căpătă din nou domnia, şi acum
soarta partidei greceşti va deveni surăzătoare, un
duel se
va încinge între partida naţională şi cea ţarigrăde
ană;
Cantacuzenii vor trage din noă spada şi se
vor aşeda
în gardă cu Grecii; un groaznic măcel de sânge
va curge
din noii, vom vedea acestea în capitolul domniei
a doua, a

Ghicăi-Vodă.

Din domnia a doua a Jui Grigore Ghica 1672
— 1074.
Noui lupte între partida grecească şi cea nafro
nală ;
Cantacuzenti

dinu notă

urmăriţi.

Grigore Ghica fiind în Andrianopole de acolo
scrie lui

Gheorghe

Banul

Băleanul

la Bucureşti,

să

anunţe boerimei

că sa făcut earăşi Domn, şi să prindă pe
logofătul Kreţulescu şi pe fraţii Spătarului Şerban Cant
acuzino. Banul
Băleanu cum primi această veste de la Grig
ore Vodă; înştiinţă pe toţi căpitanii, lusbaşii şi boerii
ce se găseau în

oraș, între alţii cronicarul Filipescu,
î) Vezi op.cit. Vol. 1, p. 364—365.

ne spune că a trimes
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pe Radu Năsturel cu slujitori, la Constandin postelnicu la
Aga Matei şi la Iordache, de le-ai ocolit casele, şi iată
chemat la curte, pre alţii iat trimes la Kreţulescu de 'l'ati
chemat

la curte.

Cari

întreba: dar ce, ce? ; ei ziceai nu ştim

alt nimic, fără cât poruncă

domnească

şi merseră la curte. Acolo erea Banul

aă venit,

veţi vedea ;

George (Bă/zanul)

şi slujitori mulți, lumânari aprinse 1)». Ast-fel cronicarul con.
timporan urmează cu povestirea din care et voi estrage
un resumat: Banul Băleanu adună pe boeri şi gloate la
curte ca să le citească proclamaţiunea de domnie a lui
Ghica; voea ca să 'pregătească spiritele ; de oare-ce nu întâia

dată

venea

Ghica

la domnia

română. Urgiile

săvârşite

de dânsul, înpins de către Grecii țarigrădeni ; contra
tacuzenilor,

şi a

altor

boeri

ce'i văzurăm

mai

Can-

"nainte,

ce

atunci forma partida naţională a țerei, acestea toate
„zic erai proaspete în memoria tuturor, şi de aceia Ghica
alesese acest mijloc de a vesti intâit populaţiunea ; prin
Banul Băleanu.
Banul Băleanu după ce citi auditorului proclamaţiunea
domniei lui Ghica; Cantacuzineştii cari aveai un dinte de moarte
contra lui Ghica, fugiră de acolo. Cronicarul ne spune că
ai fugit postelnicu Iordache şi fratele s&ă Matei Aga Cantacuzino; dar slujitorii i-ati prins şi i-au înapoiat, Cronicarul
ne raportează şi admonestaţiunile aduse atunci de Baleanu lui
Iordache şi Matei; şi elle zise: «Matei căci faci copilăreşte
de nu şădi, dar Domnul căci poruncește să fiţi la opreală,
nu dar ca să vE omoare ci numai până va veni Măria Sa,
„deci bun “ţi este Măria Sa, nu vă temeţi, ci şădeţi; nu ne mai

faceţi nou€ ruşine 2)». Pe de altă parte logofătul Kreţulescu

ca să'şi arate prietenia sea cu Ghica, închisese pe 24 de
boeri mari, el era logofăt mare, şi avea acestă putere; i'a
pus în obedi şi i'a aruncat în cămări; Banul Băleanu
însă a adus Țigani de ai tăiat obedile de pe trupurile boerilor şi boerii în sila Kreţulescului i-ai adus lui 'obedile
să
şi le atârne de gât. Cronicarul spune că ziua începuse
î) Vezi

în

Vol.

1, idem,

pag.

363.

2) Vezi în vol. 1, op. cit, pag. 366.
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a se îngâna, şi atunci Banul Băleanu trimese pe la casele lor pre boeri, când a doua poruncă sosi de la Ghica
de a'i închide în turn. Aci acest joc de prietenie pe care
Ghica il simulase prin Băleanu, 'şi avu efectul; ora supli-

ciului sosea şi Grecii

din Țarigrad

începeau

a jubila,

că

le-a venit apa la moară; la moara lor. cea cu dinţii de
fier, ce în loc să macine făină va măcina capete de boeri

români,

ca sângele cel

nevinovat

să

curgă şi să se

facă

isvor din Bucureşti până în Stambul. Boerii cum audiră
acestea; încălecară cari pe care, pe -caii lor cei mici şi iuți
ca ventul şi o porniră în buestrul cel fulgerător spre O.dreiă. Armaşul Ilie, ne spune cronicarul, încălecă şi dânsul şi fugi spre ţara Ungurească. Plăeşii însă au prins mai
întâi pe o slugă a lui, căruia îi stătuse calul şil luă şi!
aduse la Bucureşti, aci logofătul Kreţulescu îi tăiă capul.
Plăeşii prinseră şi pe Armaşul Ilie, lau legat şi lau adus
până în aproape de Bucureşti, la o cârciumă, aci s'a oprit

însă. Armaşul luă la mare gură pe Plăeşi, de îi înspăimântă,
şi aceştia ca magnetisaţi de fostul lor stăpân, îl deslegă şi
apoi el ii bătu până la moarte pe fie-care; şi în loc ca
denşii să'l ducă pe el legat la Kreţulescu, el i-a legat pe
fie-care şi i-a dus la Bucureşti, eată ce act de curagii făcu
bietul Armaş [lie, iată în ce hal ajunsese ţara
şi toate
“instituţiunile noastre; într'o stare quasi-anarhică, unde sluji-

torul nu mai ştia de stăpânul

s&ă, unde

soldatul

lega

pe

căpitan ; şi aceasta din causa Grecilor care căutaţi a conrupe pe ori şi cine, numai Români să fie, pentru a'şi întinde
partida lor. Grecii cari înfiltrai această zizanie între boeri,
şi între boeri şi clasele de jos, ca acea unire frăţească de
altă dată să se distrame, ca scama,
vor găsi şi ei loc, din când în când

cuitorul acestei

ţări

revenea

pe vechea

căci
însă

cale,

nu mai
vedem

atunci
că lo-

şi când

da

de câte un om, ca de talia armaşului Ilie, arunca securea os, numai de Ja privirile crunte ale vechiului s&ă şet.

A fugit şi călugărul Silivestru de la Snagov,
comanacul

şi-a

aruncat

și antireui, şi înbrăcându-se earăşi cu işlic pe cap

şi cu caftan pe trup, sa dus în ţara Ungurească şi de acolo
la Odreiu, lânga Măria Sa. Eată dreptatea pământească;
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Cantacuzenii

cari în jumătate

de

veac

tată,

mumă şi fii nu

făcuse de cât bine, şi uşurare nevoilor ţărei lor, zăceaii în
năduşeala

morţei,

ear

cei răi,

cei

intriganţi

şi cei-ce

se

lă-

sară a fi ademeniţi de streini, cu promisiuni vane, dacă apupeaă un. moment se ridicai earăşi şi ajungeau la onoruri.
Stroe Leurdeanul în loc să sufere moartea, când fu condamnat de obşteasca adunare a ţărei, după ce fu hulitşi
ponegrit de toată suflarea românească, după ce se dovedi

trădarea infamă, de moartea

bătrânului postelnic Constan-

tin Cantacuzino; el deşi bătrân, dacă erea avid de viaţă,o
iubea, şi cu lacrămile în ochi, cădu în genunchi la picioarele

postelnicesei văduva Elina, imploră ertăciune şi graţie ; inima
femeei

se înduioşă,

nu

voi

a

plăti

moartea

prin

moarte;

şi ceru de la Domn numai ruşine şi ocară să poarte Stroe.
Stroe
o suferi, am v&dut toată scena barocă la care el fu
chemat să facă pe actorul fără voe, se tăvăli în nomolui
cel mai mocirlos; şi din boer mare, din mare vornic, ajunse
târât pe podurile Bucureştilor întrun car cu doi boi
cu răvaşele trădărei, spânzurate de gât ; în loc de stele, cu

panglici de la Turci, cum poate purta

înainte;

şi aruncat

în întunecoasa şi sinistra chilie din clopotniţa mănăstirei
Snagovului, sub numele de Silivestru. Caracterul cel ne-

păsător, cel fără de scrupule şi josnic el Stroei, făcu acuma
dintr'însul să se ducă earăşi la Ghica Vodă, să'i sărute din
noii mantia, şi să înegrească din nou pe Cantacuzeni, fiii
celui

ce'] ucise

densul;

ţintea

earăși

boerii

mari,

în

loc să

fi fugit prin păduri şi pustietăţi de remuşcările cele teribile ale unei conştiinți pătate, ale unei trădări de moarte ; dar
de la cine oare putea Stroe Vornicul să sufere disprețul, par:
tida naţională a ţărei era mică, luptătorii ei se compunea din
tot ce boerimea noastră avea încă curat şi curagios; ce e bun
în tot-d'auna e puţin; dar ce folos că aceştia erai sărăciţi ; cu averile jefuite de Domni grecisaţi, şi de Grecii ce ve-

niseră aci ca de

talia

tristaţi şi amăriţi până

lui Țucalas și Sofial&ul;
în fundul

inimei,

apoi

în-

căci copii de par-

tea bărbătească !'i se ucideau, de oare-ce ţinta Grecilor erea
stârpirea neamurilor

neamul

boereşti,

ei 'şi diceai de

vom

stârpi

boeresc, se va stârpi şi aspiraţiunile de mărire ale

126

Românilor,
cât corabia
tida cea

căci atunci boerii erai frânarii acestei ţări; în
fără cârmaci ajunge peirea întâmplărei. Par-

mai numeroasă

saă

cum

am

spune,

cea

oficială,

adică a guvernului, erea cea grecisată cea guvernamentală,
căci în capul ei era Domnul, de oare-ce Turcii numeai domn
pe acei ce se găseaii în unire cu Grecii din Țarigrad; în
această partidă erai şi boerii cu boerii, adică Greci ce ajun.
seră, miniştri

Domnului, în această

partidă

mai

erai

încă şi

din boeri români cari se lăsaseră a fi ademeniţi de Greci, cum
a fost monstruosul Stroe Leurdeanu, încât acest Stroe şi cu
toţi cei ce căduseră jos ca și densul nu îi dureaă de disprețul
minorităţei ; căci încurajarea partidei greceşti îi salva şi îi
ridica la onoruri, eată deci de unde a purces această încurajare la nelegiuiri. În tot-d'auna, şi în toate ţtrile din lume
au fost cause ce ai produs rele; şi aceste rele at devenit
de multe ori regule. Grigore Ghica după ce i se dădu dom"nia ţărei Româneşti după cum atestă trei documente; unul
al lui Casanova către Împăratul s&ă din 24 Decembre 1671
şi

26

Februarie

16721);

altul al lui Giacomo Querini către

Dogele Veneţiei din 22 Februarie 16722); apoi şi geneologia Cantacuzineştilor5).
Ast-fel Grigore Ghica porni de la Odreiii către Bucureşti
în 20 Martie 1672 după cum spune Constantin Filipescu 4),
saula 1 Aprilie după Casanova, în raportul s&ă către împărat, de la 5 Aprilie 1672 5); Ghica aduse din Odreiu şi pe.
„boerii ce erai în Țarigrad despre care cronicarul a vorbit
mai înainte când vizirul întreba «cine'i cutare şi spunea ial!»
a adus Ghica

pe aceşti boeri în obedi la Bucureşti, şi anume

pe: Mareş (Băzescu) Banul, Radu Logofătul Kreţulescu, George

Vornic, Giţea

Clucer, Mihai Postelnic Cantacuzino, Stoian Co-

mis (/orescu), Vasilie Căpitan şi alt căpitan, cum sosi Domnul
la Bucureşti îi închise pe aceştia în turnul după poarta

domnească;

cronicarul

ne spune

că în urma

1) Vezi în Frag. Hit, Col. Hurmuzaki,

pg, 280—2S1

2) Vezi în Vol. V, pariea II, Hurmuzaki,
3) Vezi în Buciumul lu Boleac.

pag.

126.

1) Vezi Vol. |, pag. 368, Mag. ist.
3) Ve în Frag. III, col. doc. Hurm., pag. 282.

indemnului gre-
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cului Panaiotake, Dragomanul cel mare al Porţei, acei doui
căpitani fură tăiaţi în faţa porţei palatului; iar pe George
Vornicul şi pe Giţea Clucerul i-aă trimes la ocnă, şi ai
mai aruncat în turn şi pe Staiko, logofătul Ludescul. Ura
cea mare era insă asupra lui Şerban Cantacuzino, căci acesta
mai şiret ca fraţii lui scapă de urgia lui Grigore Ghica. Am
vEdut mai înainte toate stratagemele la care sărmanul spătar
recursese, ca săşi scape viaţa, pentru a putea răsbuna pe
părintele s&u. Spătarul Şerban Cantacuzino se refugiase la

curtea

domnului

Moldovean

Duca,

cu

care

se avea

bine,

şi acesta îl ascunsese în monastirea Hangu, măcar că trimisese Ghica Vodă soli ca să'l caute, să'] prindă şi săl
aducă la Bucureşti vii; dar Duca răspunse că nu ştie încotro s'a dus; târdiă ghici Ghica că spătarul Şerban e ascuns la Hangu. După acestea toate Sultanul Turcilor declarase încă resbel Leșilor, şi o mare luptă se va da la Kameniţa, acolo trebuea să participe şi Duca-Vodă al Moldovei şi Ghica Vodă al ţărei Româneşti; te miri de unde
domnul muntean mai putu forma o oştire încă; când ţara
era redusă într'un hal de sărăcie şi de tristeţă fără seamăn ;
din causa tuturor predărilor din anii trecuţi, ostaşi şi şefii
lor, boerii căpitani de r&sboiu ; demoralisaţi din causa soartei
nenorocite 'n care ajunseseră; şi cu toate acestea Ghica.
Voda făcu încă o impresiune splendidă; Cronicarul Filipescu ne raportă starea în care se găsea oștirea domnului
muntean în această luptă: «Care strângându-şi din toate
breslele,

călărași,

dorobanţi,

roşi,

vistiernicei,

telnicei, stolnicei, vornicei, paharnicei,

şi le-au dat tuturor
fieşte care

după

atâta cât mergend

spătărei, pos-

le-ai făcut

steaguri

sulițe văruite şi cu prapure feliuri, feliuri,

breasla

lor,

şi făcând

şi

aă

făcut

oaste

frumoasă,

halai înaintea împăratului, sai

mirat şi împăratul şi toţi Turcii de oşti ce 'avea Grigore
Vodă, frumoase 1)»,
In acestă luptă Vodă Ghica găsi momentul oportun de

a'şi răsbuna în contra

Şerban

lui Duca-Vodă, fiind-că ascunsese

Cantacuzino şi simulă

2) Vezi

Vol,

1, p. 370,

Mag.

ist.

pe

o pâră la Sultan ; în urma
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căruia

Duca-Vodăfu mazilit şi Ştefan

Petriceico se urcă în

locu'i pe tron; Ghica se înbolnăvi tare la Hotin, şiera să
moară, scăpă însă, şi când șe întoarse la București găsi la

Palat şi pe soţia sa ce venise din Veneţia, însoţită de marele
Spătar Theodor Sturdza fratele dâmnei ; despre care vorbeşte

două documente:

scrisoarea lui Vodă

Ghica către

Dogele

Veneţiei din 1672, 26 Februarie st. v. prin carel roagă
a da Doamnei libera trecere în ţară, unde vedem «hora per .

la Condotta della Principessa in Vallachia del Barone Theodore Sturza mio generale delle armi nella Provincia 1)» în al
doilea document, ce este un raport al lui Giacomo Querini
către Doge din 1672, ro Martie, prin care îi recomandă
cererea lui Ghica Vodă, vedem earăşi: «et che dovendo
hora il Signor Sturggia Generale dell'arme nella provincia,
fratello della Principessa 2)». Soţia lui Ghica ne spune cronicarul,

a venit îmbrăcată

în haine frănceșii foarte

frumoase,

deci au lepădat hainele acelea şi au luat româneşti 3). ln
acest timp cât Vodă Ghica era ocupat cu Turcii în resbelul de la Camenița,
caimacam la Bucuresci, adică purtători de grije'la nevoile ţărei, lăsase pe iubiții lui miniştri
de mai odineaori, pe George Banul Baăleanul; Stroe Vornicul Leurdeanul ce înviase earăşi şi din călugărul Silivestru devenise earăşi marele Vornic Stroe ceucisese pe postelnicul Cantacuzino; și pe marele Spătar Teodor Sturdza
cumnatul Măriei Sale $); istoricul italian Del Chiaro care a

scris evenimentele acelor cumplite vremi, d'intre ultima jum&tate a veacului al XVII-lea şi prima jumătate a veacului
a] XVIll-lea şi care a trăit în ţara românească, pe la începutul veacului al XVIII-lea, spune că acești trei Caimacami au bâtutpe Cantacuzeai şi că Constantin Cantacuzino
se ruga încă de călăi să sufere el bătăile pentru fratele

săi mai mic.

«Cosa stupenda narata mi da persone degui

di fide che vi si trovanno
')
2)
3)
*)
5

Vezi Vol. V, panea II,
Vezi Vol. V, partea II,
Vezi Vol, |, Mag. ist.,
Idem, pag. 371.
Del Chiaro în FHiotoria

presente 5);.

doc. Hurm., pag.
doc. Hurm., pag.
pag, 372.
rivoluzione

della

Cronicarul

127.
128.

Vallachia,

p.

127.

anonim
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între

cei trei caimacami, în loc de Sturdza, numeşte pe Chri-

zea vistierul. Aceştia în timpul căimăcămiei, aii săverşit crudimele cele mai nelegiuite cu Cantacuzenii şi cu toții boerii
închişi din turnurile cetăţei Bucureştilor; îi dădu pe mâna
Armaşilor ce'i ducea înaintea cetăţei, acolo îi bătea pe
tălpi şi îi spânzura de mâni cu sfoară şi "i muncea în tot
felul tirindu'i pre pământ şi pedepsindu-i cum le era voea 1).
În acest timp în Moldova domnea Ştefan Petriceico cu care
Şerban Spătarul Cantacuzino ce era ascuns de fostul Domn
Duka, în mănăstirea Hangului nuse avea bine, şi de aceea
fiindu-i teamă fugi în ţara Ungurească la casa unui magnat
ungur, Lazăr Istvan, care era prieten cu Cantacuzenii din Mol-

dova; verii lui Şerban Spătar. Prin mijlocirea acestuia, Şerban Spătarul a fost dus până la cancelarul Ardealului, Be- thlen lanoş, de la care a obţinut libera trecere în ţara turcească; aşa trecând pe la Haţeg pe la Caran-Sebeş pe la
Rusava (Orşova), Şerban Spătarul ajunsese până la Odreii
(Andrianopole) unde locuea caimacamul turcesc de acolo,
Mustafa Paşa; cu care Şerban cu tot neamul Cantacuzino se
avea bine, încă din dilele primei domnii a lui Ghica-Vodă.
Şerban Spătarul îşi descărcă inima caimacamului de toate suferinţele ce atâta timp tot le înghiţea, fără ca să nu'şi capete odată dreptate de la nimeni. Turcul când vreae foarte
milostiv; Mustafa Paşa fu indignat de toate nelegiuirile săverşite de domn, şi de acei boeri din partida sa; asupra
membrilor familiei Cantacuzino şi a tovarăşilor lor; şi themă .
imediat pre Kiupriuliogul Vizirul, de laă ospetat şi i-ai spus,
ca să facă toate chipurile şi să scoaţă din turnurile de la
Bucureşti pe Cantacuzeni şi pe cei-l'alţi boeri; căci e de
ajuns de când zac acolo închişi fiind de Voevodul Grigore
Ghica. Caimacamul a şi chemat un lasagii căruia ia dat
un ferman către Grigore Vodă şi a rânduit un Agă ca să
plece învă&ţându-l, ca drept la curtea lui Ghica să meargă,

şi în măna lui să'i dea fermanul; însă înainte de aajunge
să lase 2 Turci la uşa turnului, unde erai închişi boerii;
pentru-ca Grigore Vodă să nu mai poată simula niscare-va
1 Vezi

Vol. V., Mag, ist., pag. 9.
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marafeturi, că

boerii

aă

murit

saă

at fugit de mult

'să nu'i libereze încă;

şi să'i mai chinuiască.

aşa

facu,

mai

în Bucureşti;

avu

cum

ajuuse

ce mai

dat pe mâna

face,

în cât

aii scos

pe boeri

A

doua-di

Agalui Turc.

şi ast-fe]

Aga

plecă

Ghica

din

şi

Vodă

nu

turnuri şi'i auă

cocâna

Elina

vă:

duva Cantacuzeneasa, soţia răposatului postelnic, bătrânul
Constantin ; cu tot neamul ei şi ginere-săă ati purces la Cons-

tantinopole. S'a scos din ocnă

şi

Ghiţea Clucerul

de Pau

trecut Dunărea şi Pai dus la Nicopole, acesta era socrul
Spătarului Şerban;
pre Gheorghe Vornicul însa fiind-că
avusese

gândurisă

devină

domn

lati

scos

din ocaă

şi lau

dus la mănăstirea Tismana, şi acolo a trimes Domnul
lacsă căpitan cu slujitori şi pe Preda Armaş al doilea,

ai

dus pe bietul Gheorghe

capul.

Stoica

Banul

Băjescu

du'l

Logofătul

la

liberându'l

pe
de

Vornic peste rii de "i au tăiat

lăsat

iai

tot în

dat toată

ocnă;

numai Mareş

libertatea

lăsân.

la casa lui unde a şi murit de inimă rea.
“Ghica-Vodă acum erea scufundat în grele gânduri, căci

şi închipuea pârile ce vor arunca Cantacuzenii la poartă
în contra lui; ora resbunărei le venise şi lor; de aceia nu
odată convocă el pe sfetnicii sei cu care mai r&măsese aci;
fie din Greci, fie din boeri români, în care pătrunsese mi-

crobul

fanariotismului

hotărârea de a
„Vizirului şi să
tai a distruge
primeşte ordin
Pașa-Seidi-Oglu
dădu darul de

adică

al prihăniei ; şi întrigei.

Se luă

se aduna 200 de pungi, care să se trimeaţă
se omoare acei boeri “Cantacuzeni ce căudomniile grecești. Tocmai însă Ghica-Vodă
de a se duce cu oaste la Hotin cu Huseinpentru a pădi Camenița. Ghica purcese,
200 pungi Vizirului, însă acesta nu admise,

moartea Cantacuzenilor şi a tuturor boerilor ce Aga

îi duse la Țarigrad;
de a'i surghiunii de

“Ture

ci se opri la simpla resoluţiune numai,
la Țarigrad; şi astfel fură surghiuniţi

Radu logof&tul Creţulescul; Şerban Spătariul
Cantacuzino
şi fratele s&ă Constandin Stolnicul la Krit;
eară cocoana

Elinca cu cei mai mici coconi Michai, Mathei şi
lordache
fură lăsaţi în Constantinopole; de ei nu se temeau
Ghica
Vodă, căci ereai încă tineri şi în capetele lor
nu se vân.
turau asemeni lucruri încă.
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In anul
și Leși:; din

acesta
partea

isbucni

un cumplit resbel

între

Turci

Turcilor erea : Cara Mehmet-Paşa ; aliatul

scii erea Grigore Ghica Vodă; Leşii aveau Hatman
de oaste
pe Sobieţki. Pe malurile Nistrului s'a dat o cumplită
bătălie unde Polonii ca nici odată a desvelit un curagii
ă
fără

seamăn;

exemplu

de

virtute

în

istoria

lor

militară.

Cronicarul ne spune că ei aă renduit pe Husari cari
sunt
cu fier îmbrăcaţi, şi după denşii Panţirii cari sunt
cu zale ;
şi au dat năvală în şanţuri de Jungia pre Turci ca
pre nişte
râmători.
La acest resbel mulţi din boerii români s'a luptat cu
Leşii la un loc contra Turcilor, cronicarul ne a păstrat
numele
lui Conteş Badea Bălăceanu despre care spune : «de 'i omora,
mai nici unul n'aă scăpat, ci numai Paşa cu câţi-va
Paşi
avend cai buni, au scăpat în Camenița» î) Turcii
fară baătuţi cumplit Ghica luat în captivitate de Sabieţki,
însă liberat

mai

tărdia.

In acest timp Caimacami la Bucureşti erau lăsaţi: Banul
Băleanu, Vornicul Leurdeanu şi Vistierul Popescu, la
poartă
se regulase Duka la domnia ţerei Româneşti, cel
ce domnise în Moldova. Acuma Şerban Cantacuzino isbutis
e în fine
a avea pe Duka Donm cu care se avea în bună priete
nie.

Căpitanul Constandin

Ludescu

fiul Stoicăi logofetul de mai

nainte veni în Bucureşti ca să aducă această
ştire boerilor. Caimacamii însă când auziră se înfuriară asupra
Ludescului

credend

că ar vrea

să 'şi bată joc

de

dânşii

de

Oare-ce aceştia eraii contra lui Duka; şi nici una
nici dou€
i-au pe bietul Ludescu şi” pun în fiare într'o căruţă
cu 6
cai (cuhnie expresiunea cronicarului) şi la un
loc cu alți
boieri partizani de ai lui Duka îi duc în susul
mânăstirei
Argeşului; acolo însă venind veşti că Duka vine
de sigur
domn ; lau scos din fiare şi au lăsat liber. Ludes
cu cu toţi
ai lui Sati reîntors la Bucureşti; earâ boerii partiz
ani ai
lui Ghica ce se vede că însoţiseră pe cei-l'alţi până
acolo ;

o eau de fuga şi se duc în ţara Ungurească,

1) Vezi în Mag. ist., Vol.
la partea Ill-a a acestei cărți,

1, p- 377

şi la capitolul

le erea teamă

despre originea Bălicenilor
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Cronicarul

de Duca.

ne însemneadă

numele

boerilor ce ai

fugit în Ungaria, aceștia sunt: George Banul (Băleanu),
Stroe Vornicu (Leurdeanu) Ivaşco logofătul (Băleanu) Hrizea

Vistieru (Popescu), Neagoe Banul Secueanu, Ilie Armaşul,
Pârvul Fârcăşanu, Hrisoscoleu 1) Vătaful ; şi mulţi alţi boeri

Mehedinţi at fugit la Haţeg.
Ghica în acest timp erea în voiajul seu, de la Danăre

spre Țarigrad, ultimul drum al vieţei lui pământeşti; căci
în Țarigrad îşi va gâsi moartea, o moarte groasnică ne
spune cronicarul; unde de astă dată va face drumul vieţii
viitoare,

infern

şi mai degrabă spre

de

cât spre

cer;

căcio

cumplită judecată a lui Dumnedeii avea să'l aştepte la toate”
cele ce săvârşise pe pământ, decimi de capete de boeri mari
nevinovaţi periră sub securea pe care Grecii io pusese în
mână ; el îi ascultă; şi se cobori până acolo câ deveni
instrumentul lor 2).
Triumful partidei nafionale în cap cu
Cantacuzenii; peirea parlidei greceşti din vremurile
dui Duca- Vodă (1074—1679), şi lui Şerban Vodă Canta-

cuzino (1079—1083).
De sigur că

nu vom pătrunde

în istoricul

domniilor

„acestor doi Voevodi, căci atunci am deroga de la tot restul capitolelor anterioare, lectorul a putut deja observa din
cele scrise până aci, scopul după care am umblat noi;el a
fost acela;

de a scoate din istoria

naţională

a Românilor,

în-

râurirea grecească în “Ţara Românească, din cele mai vechi
vremuri până când această înrâurire a câştigat domniile şi
şi-a croit acea cale lungă de un veac de domnie fanariotă, —
şi de a studia formele şi mijloacele prin care s'a manifestat
acea înrâurire, ca să poată cât mai urgent să apuce co-

roana.
|

|
Acest

“ înainte

capitol

formeagă

după

toate cele

încheerea;

am vă&dur

ce

le-am

1) Un grec de neam.
,
2) Vezi toate relaţiunile după cronicarul Filipescu în Vol,
mul român

în Vol.

V, p.

11

al Mag.

ist.

expus

introducerea;

mai
calea

i
I, p. 379 şi anoni-
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comerţului şi a religiunei; expunerea cu cele şease revoluţiuni săverşite de partida naţională a ţărei, compusă din
boerii români ce ridicaseră capul contra veneticilor ce înrâurise, ca lăcustele ; spre a amesteca: domniile şi a strica boeriile; în acest capitol vom vedea resultatul luptei dintre
aceste două partide, care în timp de un veac şi jumetate
aproape a tot secerat această biată ţară ursită de Dumnedei,

ca

să tot sufere şi să îndure

multe

şi mari

necazuri,

şi să se verse atâta sânge nevinovat, cu acest capitol vom
vedea în mâna cui a rămas stindardul naţiunei sdrenţuit în
crude

bătălii;

vom

vedea

cine

a rămas şi

cu

trofee;

căci

dup& 60 de ani de lupte civile şi de r&sboae, de sigur
că au remas trofee, dacă nu materiale, dară morale; şi
adesea ori trofeele morale sunt mai frumoase ca cele materiale
căci ele trăesc în simţimintele şi cugetele noastre: mândria
de tine însuţi pentru mărirea naţiunei şi satisfacţiunea sufletească în urma unei isbândi dintr'o îndelungată şi crucdtă luptă.
Din

domnia

lui

Duca

Voevod,

Despre Duca-Vodă cetim în Letopiseţul Cronicarului
Nicolae Costin din Moldova: «de neamul s&ă Grec din Ru.
melia,

crescut

de

mic

el în Țară, până ce

în

casa

lui Vasile-Vodă,

sau facut

mare iar pe

r&mânând

urmă

ai

şi

domnit» 1).
Duca câștigase domnia în urma insistențelor Cantacuzenilor la poartă, cronicarul anonim ne spune: «că fiind Michail postelnicul, fratele lui Şerban Spătarul la cetatea de

la Baba unde

era

Kiupriuliul

veziraze:nul şi

cu

Mehmet

Paşa Caimacaimul, numai de cât au căzut la picioarele lor;
cu multă rugiciune ca să pue Domn pre Duca-Vodă că

el era la Țarigrad

mazil. Şi îndată îi făcură pe

voe?).

Duca-Vodă era Grec de neam şi cu toate acestea vedem
pe Cantacuzinești că'i sprijinea domnia; pe când nu puteai sprijini pe a lui Ghica, care era mai puţin Grec ca Duca;
i) Vedii în Letopiseţile lui Kogălniceanu,
2) Vegi Voi. V, p. 12, Mag, ist.

Vol,

î1, p.

ș.
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căci era Albanez; însă şi Cantacuzenii erat de origine grecească şi cu toate acestea îi vedem aci în ţară în capul
partidei naţionale, fiind ei expresiunea românismului, cugetului şi a nevoilor acestui popor; deci când vom judeca
puţin, vom dice doamne, dar în ce încurcătură ne găsim,
nu mai ştii nici de unde s'o începi şi unde s'o sfârşeşti, cine
erau Grecii, cine erau Românii. D. Xenopol
aci aduce

un

considerant

foarte

bine

chibzuit

la

această

theză;

şi

eată cum se exprimă, tocmai când vorbeşte şi d-sa despre
Domnia lui Duca: Vodă: «El venise la tronul Munteniei după
stăruința Cantacuzineştilor, şi ne poate pune în mirare
înprejurarea că această familie, pe care am v&dut'o înduşmănită cu elementul grecesc, să dea sprijinul ei tocmai unui
domn din aceste neam. Lucrul se explică, dacă vom lua
în privire că la această epocă începuse a se întuneca conştiinţa deosebirei între Grec şi Român.
Am vEzut in mai multe renduri cum poporul nu prea
ştia să deosibească bine elementul strein de cel românesc; aci
autorul aduce o justificare greşită; vorbeşte de chrisovul lui
Leon Vodă Tomşa pentru isgonirea Grecilor din ţară, pe
care

lectorul

la vădut

mai

înainte;

şi aminteşte

când

Papa

Logofărul a iscălit în chrisov. D. Xenopol pentru că a v&dut în chrisov Papa Logofătul «ot greci» adică «de la sa.

satul greci»

a luat pe Papa logofătul drept Grec de neam

pe când el erea Român şi proprietar numai al moşiei greci
de unde îşi trase şi numele s&u de Greczanu, nume pur
românesc. (Despre acestea am vorbit de aminteri şi în

alt loc mai pe larg).

D. Xenopol se miră cum Papa logofătul Grec de origină se expulsează el pe sine însuşi ; face însă o injustă
calificare. A doua justificare a autorului este inspirată asupra lui Vasile Lupu, şi spune: «Vasile Lupu care se pusese
în fruntea mişcărei naţionale în Moldova în contra partidei
greceşti, era privit de poporul de jos ca Grec. Însuşi Cantacuzineştii conducătorii partidei naţionale în Valachia, nu
erati ei greci prin originele lor? Şi trebuea să fie ast-fel

întru cât Grecii ce petrecea cât va timp în ţările române,

se romanisaui,

și mai

ales, aşa se întâmpla

lucrul cu

copii
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lor; care devenea
obiceiuri.

Când

cu totul Români

deci se vorbeşte

şi prin limbă

de răscoale

şi prin

contra Grecilor,

/rebue înțeles, nu acei Greci stabiliți de mul! în fară Şi vo-

manisaţi,

ci elementele

strâine

în tot înfelesul acestui cuvânt.

Duca-Vodă care fusese de copil mic în casa lui Vasile Lupu,
deşi de origine grecească şi chiar considerat ca atare de
Greci, putea trece drept boer român» D,
Cantacuzineştii erati recunoscători lui Duca că a scă-

pat viaţa fratelui lor, Spătarul

Şerban,

în timpul când el

domnea în Moldova; ascunzându-l la mânăstirea Hangului
pe când Grigore Ghica trimesese soli ca să'l prinză; de
aceea ei aii lucrat acuma din r&sputeri ca Duca să capete
domnia. În adevăr aşa a şi fost, Mihail postelnicul Cantacuzino se duse în Țarigrad pentru a aduce steagul de
domnie lui Duca, la Bucureşti; eară viitorul Domn purcese
de acolo însoţit de Matei Cantacuzino Aga, şi de nepotul

acestuia, Pârvu logofătul, fiul răposatului Drăghici spătarul,

cel ce căduse în mijlocul luptelor din cauza Grecilor, în
vremea domnii lui Radu Leon Vodă după cum am vedut
mai înainte.
Inainte însă de 4 ajunge Duca la Bucureşti, trimese cu
stafetă cu trei fulgi caimacamilor, pe Constantin slugerul
fiul Stoicăi logofătul Ludescul; mai înapoi am ve&dut cum
fu primit acest boer de caimacam şi ce i se întâmplă.
In acest timp soseşte şi Duca în ţară cu tot halaiul
de Domnie şi soseşte şi Mihai Cantacuzino cu steagul, atunci
vizirul dădu drumu de la Krit şi celor trei frați mai mari
Cantacuzeni ce erau închişi acolo, de când cu domnia lui

Ghica Vodă;

veniră şi aceştia în ţară de se aşezară pe la

casele lor2).
|
Duca Vodă însă când se vădu domn nu mai voea să
ştie de nimic; credea că domnia şi măririle în această viaţă
pământească sunt eterne, uitase că totul îşi are platăşi r&splată, şi că există o dreptate pe pământ care nu “ţi-o dă
nici oaraenii, nici legile, ci ţi-o dă Dumnezei, cel ce nu vede
1) Vezi Vol. IV, pag, 251, op. cit., D.
2) Anon. Român, Mag. ist, pag. 13.
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Xenopol,

10
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şi se aude,

căci ori şi ce om

âreun ceasornic, căruia

îi va

|
bate ora de ferice şi de trudă în viaţa sa.
Şi astfel Duca Vodă uitase de binele Cantacuzenilor
cum Lai înălţat la Domnie şi Lai miluit Sultanul după în:
demnul vizirului după ce Mihai Postelnicul Cantacuzino că-

duse în genunchi de se rugase;

însă

cu admi-

cronicarul

rabil'ai pană spune: <«Ear Duca Vodă fiind iubitor de argint şi prea lacom de bani nu avea cine-va să'i pristănească

ci sciind pre Baleanul

şi pre

gineri-stă

Hrizea

(Popescu)

cu ceata lor, că sunt ei buni de acea treabă, îndată porunci la ei de au venit în ţară, şi sau curtenit la Duca
Vodă, şi puseră dăjdii grele în ţară şi începură a prăda
pre

boeri

pentru

năpăstii,

şi isvudiră

nişte obiceiuri şi nişte

r&utăţi care nai mai fost aici în ţară» 1).
Sigur că Duca Vodă pentru îndeplinirea acestor gânduri criminale avea nevoe earăşi de acei boeri din partida
grecească,

expresiunea tiraniei

şi a arbitrariului.

Cu

Canta-

cuzenii nu putea să'şi îndeplinească aceste gusturi, de oare-ce
erati în capul partidei naţionale cari tocmai urmăreau punct cu
_punct distrugerea tiraniei şi aveneticilor cotropitori de ţară.
Cronicarul Filipescu şi aci, ca în tot cursul operei seale,
caută a ponegri pe Cantacuzineşti, nu știm ce o fi avut
cronicarul Filipescu cu Cantacuzineştii căci şi acolo unde ar
trebui să-i laude, deoare-ce adevărul şi equitatea cere ast-fel,
el din contră 'şi resuceşte şi aci condeiul şi scrie tot cum îi
place lui, se vede că Filipescu era din partida grecească,
se lăsase şi el nenorocitul a fi înduplecar, şearpele îl piş-

case şi veninul îl otrăvise. Filipescu era cronicar şi din
nenorocire în scris şi-a lăsat simţimintele şi credinţele
seale
; în schimb însă cronicarul anonim mereu laudă pe
Cantacuzineşti, ne găsim

deci în faţa a două extremităţi, cum

este lumea; în tot-deauna când faci ceva, nici odată nu eşti
judecat după ceia-ce ai făcut, în tot-deauna ţi se dă prea
mult de unii şi prea puţin de alţii; nici odată balanţa nu
poate sta în echilibru în acest chaos al omenirei; atunci
însă vin unii oameni cari până aci au fost neutri şi apreî) Vezi anon. român, pag.

14, Vol. V, op. cit.

-
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ciază; şi în liniştea judecâţei lor, în luciditatea inteligenţei

lor 'şi dau

verdictul,

după

observaţiunile

făcute ;

de

aceia

fie-ne permis şi „nouă să spunem ca şi D. Xenopol: «că mai
mult credem pe cronicarul anonim căci cele ce le scria
densul sunt conforme şi cu documentele timpului»1).
Const. Filipescu spune că Duca-Vodă a trimes în Ardeal pre P&rvul logofătul feciorul r&posatului Drăghici postelnicul Cantacuzino, ca să stăruească de toţi boerii ce pribegise, când el veni în ţară ca domn. După multe stăruinţi
rend pe rând ai venit în ţară Stroe Vornicul Leurdeanu,

“Neagul

Banul

Se&cuianul,

Ilie

Armaşul,

Banul

Gheorghe

la Bucureşti,

ci se duse

din Grind;

acolo ținu

Băleanu cu fiu-săă Ivaşco, şi cu ginerele s&i Chrizea Vistierul Popescu. Duca-Vodă avea necesitate de aceşti boeri,
căci erau din partida grecească şi puteau să se facă com-plici la gândurile rele ale lui Duca-Vodă ce iubea argintul;
în acest timp Duca-Vodă ucisese şi trei boeri prieteni de
ai Cantacuzenilor, pe Papa Vistier, Negoiţă Vistier şi Voico
postelnic.
Aceşti boeri veniţi în ţară ; din noi se va naşte acea
veche ură între cele două partide, obiceiurile bizantine 'şi
vor lua firul întrerupt ; din noi pâri; din not urgii şi prihănii
la capul bieţilor Cantacuzeni. Intr'acel an se întâmplă însă
resbel la Camenița unde luă parte şi Duca-Vodă, alături de Turci.
La

întoarcerea

la Cocoreşti,

sa în ţară

nu

la casa comisului

veni

Vlad

un lung sfat cu toți sfetnicii lui, reîntorşi din Ardeal şi hotărâră

din noi peirea Cantacuzenilor, căci aceştia puneaii tot bețe în

roate la gândurile criminale ale acelora. In acest timp logofătul

Şerban Cantacuzino erea la casa măriei seale de la Drăgăneşti,
cară fratele său Mihail cu

lordache

şi cu cumnatul

lor Barbul

Fărcăşanu Vistierul, se găseati la Mărginenii din Prahova, şi

cronicarul ne spune că acolo ei găteaii bucate pentru
raci 2) la Drăgăneşti mai erea şi muma Cantacuzenilor
coana Elina.
Duca-Vodă

în Divan

cu

ai lui luă

hotărirea

3) Vezi în Vol. IV, p. 244, Op. Cit. exprimându-se în acela'şi
2) Vezi în Vol, V, p.1ş, og. cit,
o

de
sens..

săco-

a ur-
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mări pe

Cantacuzeni

Drăgăneşti
utrenie,

unde

şi

de aceia a şi

găsiră pe Şerban

"] luară

şi 'l „duseră

la

trimes

slujitori la

logofătul, în

Snagov

că

biserică la

să'l

ucidă,

dar

nu'l uciseră, alţii au mers la Mărgineni de luară pe Mihai
spătarul, *i puseră întrun car şil duseră la Cocoreşti ca
să'l

mustre

scăpară

Duca-Vodă,

şi trecură

Iordache

Cantacuzino,

vestit de un

repede

el

lordache

în Braşov,
care

trecător ce i

se

învârteji

şi

tocmai

sa

de

cu

Barbu

era să prindă
intra

în

întîmpinat

Fărcăşanu

slujitorii şi pe
sat,

dară

fu

lui frăţine-seu,

trecu Teleajenul,

şi

în Ungaria.

Cronicarul ne raportă o anecdotă cu Mihai spătarul: slujitorii găsind bucatele gata şi băuturi bune, se puseră
pe chef, se ameţiră şi ast-fel Mihail spătarul se dădu
jos din căruţa în care era pus spre a fi dus la Cocoreşti, şi trecând prin mijlocul slujitorilor, el scăpă şi se furişă în casa unui Sârb, de unde fugi în Ungaria la fraţii si.
În acest timp cucoana Elina cu fiă-s&i Constandin Postelnicul şi cu ginere-seii Radul Creţulescul, şi alţii, fură aruncaţi în închisorile

casei

Cocoreştilor;

acolo

închiseră

încă

şi pe Şerban logofătul. Cantacuzenii la rîndul br căutară
r&sbunare şi pârâră la domn pe Stroe Vornicu Leurdeanu şi

pe Radu

Dudescu,

pe

care

Duca-Vodă

dovedindul

de

mincinos "] arse cu ferul roș pe pept; sistemul ordalic din
legislaţiunea penală medievală era în vigoare şi la noi în

ţară atunci; se pedepsea corporal pe acea parte

a corpu-

lui, de unde purcedea reul; de aceia pe inimă şi pe boşogi
sai ars Dudescul; căci de acolo spunea domnul că ati eşit

gândurile rele. La aceste
casne,
numele armaşului celui mare. ce

cronicarul ne rapoartă
a executat această pe:

deapsă, acela era Nica de la Grădiştea (Grădişteanu) căci
armașii ereaii atunci representanţii ministerului public ai
țărei, ei acudai în Divan, şi pentru că pedepsele ce se a-

plicai, erau exemplare:

ca moartea

prin

strangulaţiune, şi

prin decapitarea cu iataganul, sai prin mutilări a unor organe din corpul omenesc; acei armași erai însărcinaţi a
le executa, ei erai representanţii intereselor domnului şi

ale ţ&rei. Marele armaş erea ca un fel de Procuror general, şef al tuturor armașşilor, aceasta nu împedica însă ca
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armaşul să mai fi fost şi militar şi el în adevăr era şeful
tunarilor 1) de oare-ce după timpurile de atunci era legal

acest

mod

de

a fi,

căci

puterea

militară

era

confundată

cu cea legiuitoare şi executivă, principiul separaţiunei puterilor statului de abia la 1831 a fost introdus în legile acestei
țeri 2). Partida grecească în acest timp erea exprimată aci în
țară cu un representant al neamului Rosetilor-Cupăreştilor, în

Constantin Filipescu găsim: eIntr'al doilea an al Ducăi-Vodă

au mazilit Turcii pre Dumitrașcu-Vodă, domnul Moldovei,
şi ai luat domnia Antonie-Vodă Roset, care "i dicea Kiriţă
Dracu,

carele

avea

fecor

aicea

în ţară

la noi, şi auzind

de

tatăl seu ce s'au domnit, mult ati plâns, prorocind cu plânsul realele ce vor să paţă pre urmă, precum ai şi fost,
că la orenduelele lor se vor scrie. Ci dar Grec fiind, nu
Sau lăsat firea ce ai toţi Grecii, ci dacă ai încetat lordache Beizadea den plâns, atât se. mărise, cât nu mai puteam

nici

noi vorbi

cu

el, şi mai 'aainte eram

cu

el la un

conac, fugind caimacamii den loc în loc pentru ciumă, cu
glume cu risuri, iar atunci aşa cum auziţi»5); pe de altă
parte D. Xenopol dupre Nicolae Costin cronicarul, spune:
«Duca era în cele mai bune relaţii cu o mare şi însemnată familie grecească din Constatinopole, acea a Cupăreş-

tilor din

care

capul

ei, Cupariul cel bătrân, îl

avea

de

capuchihaia, un fecior al lui Lascarache ; insă era spătar
mare,

om mândru şi trufaş, pe care nu'l puteai suferi Muntenii.
Era şi alt fecior al lui, Jordache postelnicul, care luase în însoțire pe fata Dabijoaei, soră cu femeia lui Duca-Vodă, însfârşit mai era unul Scarlatachi gramaticul» 4). Aşa ai
mers
lucrurile tot pârându-se unii pe alţii, însă Duca-Vodă
nu
1) Vegi în N. Bălcescu:
a acestei cărți,

2) Vegi în Thesa

«Puterea armată în vechime la Români» şi în partea

mea de licență

în

Drept

II

susținută la Facultatea.

de Drept
din Bucureşti în 1898: <Originele Ministerului public
și rolul stă în dreptul român».
La capitolul <Instituţiunea Ministerului public la Români».
Principiul separațiunei
puterilor statului datorit lut Montesquieu: FExprit des
lois, veacul al XVIIU, la Ro-

mâni fu introdus prin regulamentul organic în giua de 5 Martie

1831

şi votat de

obşteasca adunare a țărei sub preşedenţia generalului comite
Risseleff; vegi p. 59 în
Thesa mea.
3) Vegi op. cit, Vol. II, p. 11.
1) Vegi în Vol. 1V,op. cut. Xenopol, după Letopiseţul lui Nicolae
Costin, vol.
II, p. 19, în Kogălniceanu.
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ucisese
Până

pe nici unul din Cantacuzeni, nu mersese până acolo.
ce

atinse

Lascarache
de

la

Duca-Vodă al treilea

Roset

Poartă,

Cupărescul

domnului,

an al domniei lui, când

aduse

când

noi

sai

caftan de

slobozit

12

domnie
tunuri în

Bucureşti şi s'a tras focuri de puşti în v&zduh, în al patrulea an Turcii avură resbel la care luă parte şi IDucaVodă, şi de data aceasta vedem caimacam în ţară, lăsat de

domn,pe Şerban

Cantacuzino la un

loc

cu Chrizea

(Po-

escu), cu lordache Roset, şi cu Staico (Bacşeanu) semn că
acuma Cantacuzenii erau earăşi în graţia domnului ; de oarece Duca-Vodă știa că Cantacuzenii aveau putere la Poartă
încât nu cuteza să se certe cu denşii şi de aceia a alergat
la o împăcăciune.
In acest timp Filipescu ne spune că, Cantacuzenii ati
turburat pre oamenii ţ&rei, la pâri contra lui Duca-Vodă!),
şi avea în amiciţie pre Banul Milescul, pre Dumitraşcu Corbeanu,

și pre

Paraschiv Bolişteanu,

apoi

mai

terdii

aceştia

ai fugit în Ardeal dimpreună cu feciorul Creţulescului, P&rvul Postelnicul. Duca înturnându-se în Bucureşti, audind de
acestea a trimis pe Marele logofet Constandin Brâncoveanu,
viitorul domn, cu cărţi la Creţulescu, ca să vie înapoi, dară
atunci la Sărata, Brâncoveanu se întâlni cu Şerban Cantacuzino unchiul s&i, şi cu toată casa lui, ce se duceau la
Rusciuc, la pașa turc, fiindu'i teamă de urgia lui Duca-Vodă.
Duca atunci supărat, ţinu sfat cu ai lui, în Bucureşti, şi
hotări a, trimite pre Neagoe Secueanul, pre Staicu Bucşeanu
şi pre lonică Băleanu la Andrianopol ca să pârască pe Şerban şi pe Cantacuzeni la Vizir, dară toate fură în dadar căci
vizirul deja obținuse domnia Ț&rei-Româneşti pentru Şerban Cantacuzino, încât cei trei misionari se întoarseră ploaţi şi doi dintrenşii Băleanu şi cu Bucşeanu trecură în
Moldova. Cantacuzino avea încă relaţiuni ascunse cu cei mai
mari din Țarigrad, pentru a căpăta domnia un meghistan, scrie Cantacuzeanului ca să vie în grabă în Țarigrad
căci domnia

în mâinele

e sigură,

Chrizei

scrisoarea

Popescu

') Vedi în Vol, II, p. 15, op. cit.

ce

însă

cade

erea

adversarul

din

nenorocire

Cantacu-
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zenilor, acesta scrie întâmplarea lui Duca-Vodă. ' Cantacuzino însă scapă de moarte, căci soţia lui Duca-Vodă, Doamna,
se îndrăgostise cu Şerban Cantacuzino, şi ea aci 'şi arătă
mărirea inimei sale, anunţă pe iubitul ei care nu întârzie
de a fugi la Constantinopole, de unde în ajunul bobotezei se intoarse domn al ţărei Româneşti. Duca fu trecut în
Moldova, ear Antonie Roset de acolo fu mazilit.
Eată cum se sfârşi acest joc al pârilor d'intre cele două
partide, acuma Cantacuzenii puseseră mâna pe puterea ţ&rei,

Şerban

deveni

domn,

să

vedem

lupta

d'intre

aceste

dou& partide, ce cale vor lua de astă dată, însă partida națională fiind la putere, şi a tot puternică prin representantul ei, Şerban Voevod Cantacuzino.
Din

domnia

dui Șerban

Cantacuzino (1679—1683).

Cu domnia lui Cantacuzino se croeşte o nouă soartă
Țerei-Româneşti; se pune basă unei noi sisteme de politică externă, acea politică diplomatică care va lăsa în tot. deauna deschisă o portiţă, domnului român, ca în cas de pericol faţă de Turcia, să găsească scăpare în Austria. Şerban

Cantacuzino

erea

unchiul

lui Brâncoveanu;

unchiul va

învăţa pe nepot acest noi sistem de politică, şi de aceia
să nu ne mirăm când vom vorbi de Brâncoveanu ca despre cel mai abil politician, şi diplomat român din veacul
al XVII-lea, el învățase la o şcoală minunată, aceia a unchiului s&ă unde avusese de dascăl însuşi pe acesta; dară
să ne întrebăm de ce Şerban Cantacuzino institui un asemeni sistem? El erea un excelent observator al stărei lucrurilor ; veduse

că steaua

Ottomanilor

apusese,

căci dacă

în 1526 ei repurtară cea mai strălucită victorie în contra
creştinilor pe câmpiile de la Mohaci, acuma însă în 1687,
după 161 de ani, Nemţii tot la Mohaci vor sdrobi pentru
tot-deauna Imperiul Semi-lunei, şi această înfringere le va. fi
de piagă rea; căci din nenorociri în nenorociri vor merge.
Şerban Cantacuzino ştia că Țara-Românească nu poate trăi
singură cu de la sine putere pe harta Europei, şi că pe

lângă scutul de

oţel ce

acoperea pieptul Românului,

mai
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trebuea şi un brațde oţel
nevoe ; acel braţ dânsul "|
cu un talent admirabil ']
nout ani de domnie. Nu

ca să'i dea ajutor la vreme de
v&duse că este al Nemţilor, şi
vedem sucindu'şi mintea în cei
îndrăsnea a rupe pe față cu

Turcii, căci r&utatea lor ar fi putut să ne aducă nenorociri,
dară întrebuinţă acea diplomaţie rafinată, punând în practică dicătoarea: «secretul face succesul», dicetoare învățată
şi de Brâncoveanu, încât noi în studiul capitolului de față
vom studia dou€ lucruri importante, şi legate de scopul
cărţei noastre; întâi acela, de a vedea cum partida-naţională
a triumfat şi cum partida greceascăa cădut în prăpastie, și
al doilea: cum sa pus basele unei noui politici de care

într'un alt capitol ne vom ocupa cu deamănuntul, şi anume
la domnia lui Brâncoveanu, făcând acea politică obiectul
acelui

punct 4;

pe

care

noi

lam

formulat ca

o consecinţă

decursă tot din înrâurirea Grecilor în această ţară,
Cronicarul anonim care în povestirea sa s'a arătat
atât de bine-voitor neamului Cantacuzinesc, arată că în
6 lanuarie 7187 (7679), Şerban Cantacuzino a purces de
la Odreiii la Bucureşti cu steag împărătesc şi cu mare halai ai ajuns în capitala ţ&rei unde după obicnuita slujba
în mijlocul a tot clerul ţărei şi în mare sobor; sai înscăunat,.

Mamucca della “Torre, dragomanul împărătesc, într'un raport al să către împerat, arată că pe acel timp un galben
valora 2!/4 lei. D. Xenopol trimiţendu-ne la 'acest raport
spune că Cantacuzino cheltuise 1300 pungi, ce fac 650,000
lei care sumă intrase în buzunarele Sultanului, validei şi
vizirului pentru a căpăta domnia.
In Țara-Românească se simţea că este un domn, căci
cei ce aii cunoscut pe Şerban Cantacuzino "| înfăţişează

atât ca fisic cât şi ca caracter unui om plin de energie şi de
severitate.

Cronicarul Filipescu care erea protivnic Cantacuzenilor
'şi formează o părere cu totul severă despre Şerban, el

începe domnia lui Cantacuzino aşa: «Mare şi întunecat nor
şi plin: de

fulgere

şi de

trăsnete

ati

cădut

pe

'Ţara-Ro-
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mânească

cu

Şerban-Vodă»1). Istoricul Italian Del Chiaro

care a scris «Istoria delle moderne revoluzioni della Valachia» 2) a trăit mult în Ţara-Românească şia crescut poate
pe Cantacuzino, spune despre Şerban-Vodă că în momentul
când ambasadorii Turci au venit la Bucureşti ca să trateze
cu densul şi cu Nemţii în urma resbelului cse duceaii de la el
ca şi ameţiţi şi înspăimântați de maestoasa lui statură şi teribilul

sunet

al vocei

lui» 3), despre

unul

din

aceşti

am-

bosadori acelaşi scriitor adaugă că: «Vădând acea uriașă
statură, acei ochi mari care producea înspăimântare şi
acel ton groaznic al glasului principelui
; fu apucat de o mare
frică şi începu a tremura»€).
De multe ori prestanţa face mult; ea câştiga domniile.

şi r&sboaele; Ghoere

spune că

«o înfăţişare

frumoasă

şi

“corectă este o jumătate de representaţiune». Vedem deci
că nimic nu lipsea lui Cantacuzino, că el să devie un domn
prin excelenţă în Ţara-Românească.
D. Xenopol însă just observă când spune: <O natură
astfel constituită nu putea să îngădue a nu-şi r&sbuna
contra boierilor din partida adversă pe cari iam văzut, chinuind cu toată crudimea pe neamul Cantacuzineștilor» 5).
Venise rândul şi acelor care atâţia ani iau pârât pe
Cantacuzineştii şi au băgat în groapă nu pe un singur membru din această familie.
Din Cronica lui Filipescu culegem acestea în privinţa
celor ucişi de Cantacuzino din partida grecească: eaii trimes pre Ginea Căpitan cu 30 de slujitori, de au luat pe
Pătraşco Urzicanul, de lau dus la Snagov la mânăstire,
acolo cu munci groaznice muncindu'l laă spânzurat>6) «pe
Velcul Vornicul Pau mutat la Sneagov şi acolo l'at omorât
cu multe casne» 1) asemeni au omorât şi pe Hrizea Vor-.

nicul (Popescu) după ce a încercat a otrăvi pe Radu
1) Vedi

op. cit. vol. II, p.

18,

Mag.

2) Tipărită în 1718 la Veneţia,
3) idem, la p. 138.
4) Idem

op. cit, p.

1qt.

5) Vegi în Vol. 1V, p. 268, op. cit,
6) Vedi

în Voi. II, Mag,

1) Idem, p. 21.

ist.,p. 20.

Ist.

Vis-
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tier şi pe feciorul Drosului Serdar
stingă, şi Gâde

a fost

pentru

a desarma

mită pe

frumoasa

cu tot neamul

lui ca să/'l

la omor, Cobza Dumitraşco Căpitan !)

însă pe Băleni
lui fică,

ce ereau

Smaranda,

contra

sa, mă-

cu Gligore Postelnicul

Băleanu, fiul lui Ivaşcu şi nepot al vrăşmaşului neamului Cantacuzinesc, Banul George Băleanu a făcut nunta
cu mare halai aducând soli din f&ri străine pe Betleii
Elek din Ardeal şi pe Velicko Hatmanul Costin din Mol.
dova.
Insă soţia lui Băleanu muri după 5 luni, şi cronicarul
în o alusiune frumoasă al doliului, spune că tot neamul

Bălenilor «ati r&mas în cerneală» 2). Constantin Filipescu
fusese mijlocitorul la această nuntă, căci el fu trimis la Bă-

leanu spre a'i propune pe Smaranda; Cantacuzino împăcă
aşa şi pe Filipescu, acesta tot nu'l cruţase însă.
Cu începerea anului 1681 rolul politicei lui Cantacuzino va începe; tînrul comite Emerik de Tokăly se puse
în capul mişcărei ungare, se aliă cu Turcii ca sa silească
pe adversarul sei Kohary să capitulede. Turcii aliaţi cu

Ungurii vor deschide resbel

Nemţilor.

Cara Mustafa

por-

neşte cu 200,000 de oameni contra Vienei, unde 'şi întinde corturile; Nemţii nu aveai de cât 22,000 de oameni
şi un corp de voluntari format din 7oo de studenţi. Regele
Poloniei, Sobieţki scapă soarta Austriei, căci în anul 1683 în

diua de 22 Septembrie,

el în capul a 84.000 de oameni scapă

Viena de Turci, care ereati cât pe aci a o supune ; în acest
timp domnii români Duca
şi Şerban Cantacuzino ereau
chemaţi a veni în ajutorul Turcilor. Şerban Cantacuzino
însă ţinea relaţiuni secrete şi cu Nemţii, istoricul Del Chiaro

spune

că

Cantacuzino

“şi

încarca

tunurile

cu

ghiulele

de pae 5), Şincai în cronica sea 4) după manuscrisul condiceiș bălăceneşti ce o cunoscuse dânsul, precum şi în genealogia Cantacuzenilor 5) vedem
1)

Idem,

2)
3)
*)
5)

Vegi idem, p. 35.
Op. cit., p. 136.
Pag, 134, Tom, III.
In Buciumul lui Bolleac, p. 218.

23—26.

că

Cantacuzino se ajunsese cu
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Rudolf imperatul Nemţilor la asediul Vienei 1) însuşi contele
Waldstein scrie în 29 Februarie 1688 lui Cantacuzino şi
îi spune: «Această oserdie nu'mi este particulară, şi este
aceia pe care toţi cei buni creştini o ai, încă de când
noi am audit de acele frumoase fapte ce Măria-Ta ai făcut

în vremea încunjurărei Vienei2). Nenorocirea Turcilor nu se
opri aci, câci regele Sobieţki veni şi în ajutorul Ungurilor
şi bate pe Turci sub zidurile cetăţei Parkany, luând mai
multe cetăţi, în 1687, ducele Lorenei, un mare general al

Austriei, resbună

pe generalii

Austriei de

la Mobaci

fura

acuma

învinşi

şi

fugeai de

Turcii

Mohacs ! Mohacs!

la

cumplit,

rupeai

1526;

căci

ei strigau:

pământul.

Vene-

ţienii le luară Morea şi Athena, încât ora peirei le bătuse.
Acuma Cantacuzino nu mai avea a lucra în ascuns
cu Nemţii ca în timpul înconjurărei Vienei, se deduse pe
faţă, mai cu seamă că priimeşte o scrisoare de la împărat,
care “i dice că 1 ia sub haina lui proteguitoare, acesta
era şi gândul Românilor ca ei să fie mai bine sub scutul
protector al unei puteri creştine de cât sub cel al unei păgâne ; domnul român "i respunde prin solul trimis în termenii cei mai măgulitori împăratului 5). D. Xenopol formu-

leagă în următoarele puncte
nul lor, către împerat:

cererile Românilor, prin Dom-

1) Să dea

scăpa de jugul păgânilor;

ajutor

Munteniei

2) Să-i deschidă

o cale

spre a

de co-

respondenţă sigură cu curtea din Viena prin Transilvania;
3) Să dea ordin generalului celui mai apropiat de hotarele muntene, ca la caz de nevoie să-i trimită un grabnic
ajutor» ). În anul următor vedem pe domnul român că
se pregătesce de luptă contra Turcilor, aliindu-se cu Nemţii,
turnend 35 de tunuri; pentrua parlamenta la toate acestea
domnul român trimite ca misionar la împărat pe eniscopul
Nicopolului Anton Ştefan; eară impăratul la domn pe un
iezuit Antide Dunod care venind în Țara: Românească a
1) Vedi în Xenopol, p. 259.
2) Vegi în genealogie, Buciurmul, p. 270 şiîn D. Xenopol, vol, 1V, p. 259 (Notă).

3) Vegi în vol. V, Hurm., p. 135, partea |.
4) Vol.

1V, p. 263,

op.

cit.
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şi scris o dare de seamă
stituțiunei

boeriilor,

Imperatul încredinţă
principele ţerei, Şerban
«general de oaste, duce
de grijă al imperialilor»
domnia ereditară atât a
tru toată credinţa ce a
crului imperii;

a stărei

publicată

lucrurilor de aci şi a in-

în Magasinul

istoric 1).

şi nişte diplome lui Dunod către
Cantacuzino, prin care "| numeşte
al Ţerei- Româneşti şi purtătorul
2); apoi îi acordă privelegiuri «la
Munteniei cât şi Moldovei şi penarătat'o '] numeşte Conzzfe a/ sa-

şi în tot-deauna

când

va

suferi

vremuri

de

restrişte va găsi adăpost în statul s&ă, în oraşul Sibiu. In
schimbul acestora domnul român va trebui însă să verse
75,000 lei pe fie care an în thesaurul imperial». Aceste au
fost comunicate domnului român prin ambasadorul special,
Contele Czaki 5). Imp&ratul ca să înlesnească şi mai mult
pe Cantacuzino îi mai trimite altă diplomă, prin care îi recunoaşte coborirea sa din împeraţii Cantacuzeni de la Bizanţ
şi îi ice că poate va veni o di când principele muntean
se va urca pe vechiul tron de la Bizanţ, domnescul istoriograf Cantemir atestă acest lucru 4); Carra de asemeni 5);
un mare sfetnic al Austriei, Marsigli întrun
raport al
seu către împărat din luna Aprilie anul
1702 dice:
«da un prete Greco mi e stato communicato il concerto

del fu Şerbano

Voivoda di Valachia, col

via per introdureo
vedem aci Marsigli
Cantacuzino, ţarului
ajunsese la prietenie
unea

acestuia,

şi

Czar di Mosco-

all'imperio greco servendosi» 6. Cum
atribue această promisiune făcută lui
rusesc, căci în adevăr Şerban-Vodă se
și cu ţarul Rusiei, voea şi protecţi-

de

aceia

trimite

la

Moscova

pe

archi-

mandritul Isaia de la muntele Athos, pe care împăratul îl
primeşte de minune, şi cu care convine la ajutor Muntenilor pentru a scăpa pe ortodocşi şi creştini, de păgâni.
Şerban Cantacuzino însă avu câte-va piedici cu mersul
1) Vedi în Vol. V, p. 33—71.
2) Vegi în genealogie, p, 233: şi în Vol,

V,

3) Vedi în diplomele aduse de ambasador
din

logia din

Buciumul,

4) Ist. împ. Ottom., p. 506,
5) Op. cit, p. 99.
€) Frag. III, doc. Hurm.,

Vol. II, Nota 73.

p. 384.

Mag.

16

ist, p. 8o.

Februarie

1688

în genea-
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politicei sale; unora boeri în capul cărora se găsea însuşi
doui fraţi ai săi Constantin şi Michai şi nepotul s&i Con- :
stantin

Brâncoveanu,

le erai

teamă

de

marele

avânt

ce'l

luară Nemţi aci, ca nu cum-va ţările să nu fie supuse lor;
aşa că Cantacuzino în dibacia sa; căuta a înpăca nemulţumurile rudelor seale; şi de aceia când generalul austriac,
Veterani, veni cu oştiri aci în ţară; el Şerban "1 rugăsă se
retragă, aceasta numai de ochii lumei; în schimb însă trimete la Viena, la împerat, pe Gheorghe Cantacuzino, Constantin Bălăceanu şi Şerban Vlădescu ca să meargă la îm.părat şi sâ'i spună cauza retragerei lui Veterani.
Cantacuzino, ne spune, Del Chiaro, întemeă la curtea
sa, un trai mai poleit; aduse de asemeni dascăli din ţeri
streine pe care "i plătea scump ca să înveţe pe fii nobililor gramatica, istoria şi filosofia, el sili-de asemeni pe boeri
care

nu

aveai

şi-l iee după
formă

încă

numele

lor

de

familie

format,

să

moşia lor cea de baştină, aşa că de atunci se

la multe

familii, numele lor,

prin

adăugirea

sufixului,

canu sau escu la cel de moşie; apoi ordonă d&asul ca acele moşii să remână inalienabile în acea familie; dând
cărţi pentru toate acestea; se vede că populaţiunea se înmulţise; de asemeni
şi boerii
şi boeriile, încât fără
nume de familie se făcea confusie, nu mai era ca altă
dată un singur « Vornzc of Leurdeani» ; saă un singur « VzsZier ot Greci».
Turcii cunoşteaă toate gândurile lui Cantacuzino; le
cunoşteaii şi Grecii ţarigrădeni, însă nici unul nici altul, nu
îndrăsnea să ridice glasul. Turcul de asemeni nu, căci era bătut şi
îngenunchiat de Nemţi;, Grecul nu, căci puterea Turcului slăbindu-se, se slăbea şi a lui, de oare-ce acesta era instrumentul semi-lunei care acuma se întunecase cu totul. Cât
despre partida grecească de altă dată ce era puternică în.

această ţară în vremurile domniilor grecisate; când cu Sofialistul, Balasache şi toată compania
la Fanar, nici că mai era vorbă.
şi cronicarul nu se înşală când

aceia de meghistani de
Cantacuzino îi stirpise,
spune: Vai ce cumplit

fulger cu trăsnete ati câdut pe capul ţărei cu acest Şerban» ;
fireşte

lui

Filipescu

nu-i plăcea

felul lui Şerban,

căci Fi-
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lipescu era din partida cea-laltă de boeri; cei grecisaţi ;
care era şi vestitul Stroe Leurdeanu, ori mai bine
călugărul Silivestru. Turcii se temeau de Cantacuzino,
dacă moartea nu lar fi răpit pe dânsul în anul 1688,
Octombrie,

totul

era

decis,

ca

coroana

Bizanţiului

să

în
dis
şi
29
mai

lucească pe capul unui Cantacuzean
acolo la Bizanţiul cel str&bun să se

în veacul al XVII, şi
institue un mare im-

perii,

Bulgarii

format:

din

Românii,

Serbii,

şi Grecii.

Că

acest imperii să fi fost sprijinit de cele două împărăţii,
Rusia şi Austria, nu se ştie? şi noi Românii ce soartă să fi
avut, însă viitorul poate ne ar fi reservat fericire ; poate
am fi fost cei mai norocoşi şi să fi rămas singuri şi a tot
puternici într'o mare împărăție bizantină, ca aducere aminte
de vechiul imperii: roman, al lui Constantin-cel-Mare. Când
însă năzueşti la ceva prea mare şi frumos, destinul aduce

pe diavol care distruge şi înghite totul. Cantacuzino umbla
după

păreri nebune

şi după gânduri fantastice; era însă cât

pe aci să le realizeze, dacă le ar fi realizat

ar

fi fost

cel

mai

mare principe român; însă cruda moarte îl răpi, şi tot pla.
nul se prefâcu în praf. Cantemir în evenimentele Canta.
cuzenilor spune că, Cantacuzino ar fi fast otrăvit 1) el era

ginerele domnului muntean; documentele însă afirmă că el a
murit de moarte naturală, aşa avem raportul lui De Gz-

razrădin, ambasadorul Franciei la Constantinopol, către regele
său, din 1688, Decembrie 6?)

i)acă scopul lui Cantacuzino nu se putu realisa, istoria însă înregistrează cu mândreţe domnia sa, de oare-ce
atunci Ţara-Românească ajunsese aproape a nu mai şti de
Turci. Cantacuzino îi câștigase o quasi independenţă faţă
de Sultan. D. Gion în opera sa «Ludovic al XIV-lea şi
Constandin
pre epoca

Brâncoveanu» just observă, când vorbeşte desde atunci; D-sa dice:
« Transilvania, Munte-

nia şi Moldova, odinioară tributară Porţei, aproape,
mai sunt sub puterea ei>5). Turcii se făceai că nu
1) Vegi în edit. Academie! române, p. 8.
2)
> în Vol.I, supl. 1, p. 278. col, doc,
3; Op. cit, p. 154.

Hurm.

nu
în-
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ţeleg aroganţa domnului

muntean, acuma prestigiul ţărei fu

înălţat de tot; politica externă a țărei, era condusă de dânsul,

şi Ţara-Românească era în relaţiunile cele

mai amicale

cu

cele mai puternice împă&răţii din acele vremuri, cu a țarilor şi
cu a sacrilor împărați Romani, un istoric străin, Filstich
ast-fel caracterizează domnia lui Cantacuzino: «In timpul
domniei sale, trebui el să sufere multe pentru favoarea binelui obştesc, căci avea mulţi rivali şi invidioşi -care se
nevoiati să'l arunce din scaun. Mai ales îl duşmăneaui Grecii

constantinopolitani, cărora

el totuşi se opunea

din

toate

puterile sale. Turcilor le închidea gura cu bani. Pe Greci
ii linişti prin alte mijloace, pe toţi duşmanii sti îi aduse
sub

picioarele

sale,

şi le

atrase

Chiar Mahometanii respectau
“personală. In timpul domniei

pus

picioarele

acestui mare

în

Valachie 1).

voevod

moartea

sati închisoarea.

pre Domn pentru vaza lui
sale nici un duşman nu a

lată cum

se sfârşi domnia

care ştiuse să ridice respectul acestei

ţEri atât de sus, şi să înfigă stindardul ei în vârful palatului
stu, ca să fie vădut de străini şi să se înfricoşeze ei, la fâlfâiturile lui. lată deci timpul partidei naţionale; iată cum
ştiuse Cantacuzenii să "| dobândească, iată cum au ştiut
să se lupte, ca să ajungă până aci.
Acuma să păşim mai înainte, terminând pe deplin ca-

pitolul acesta.
Inainte însă ce a pătrunde în studiul altui capitol,
credem că este just a ne opri un moment asupra Canta-

cuzenilor,

această

familie care

deşi

de

origină

străină,

dar jucând atâta rol în ţara sa adoptivă, şi încă un rol
atât de frumos, de a se pune în capul partidei naţionale
din această ţară, ţinând sus stindardul patriotismului român,
înbărbătând pe unii boeri români în care poate acest patriotism amorţise; sau mustrând pe alţii în care el apusese
de tot, lăsându-se a fi conrupţi de partida grecească.

vol. IV,

1) Operă publicată în'
p. 269.

Enghel, Gesch,

der

Wallachey,

p.

131;

D.

Xenopol,

Cantacuzeută.

In capitolul de faţă de sigur că nu ne vom încerca a
face istoricul şi genealogicul acestei familii pentru a arăta
fliaţiunile ; aceasta nici nu ar intra în cadrul cărţei de faţă,
dacă am vorbit de Basarabi, de Bălăceni şi de Văcăreşti
aceasta nu am făcut'o pentru a ne ocupa de genealogiile
lor ci am făcut'o din alt punct de vedere, acela de a vorbi
de densele ca de nişte familii româneşti despre care unii
istorici au scris că ar fi existente încă dinaintea întemeerei acestui stat (1290); de aceia noi ne am -oprit, şi am
analisat aceste afirmări, la Cantacuzeni nu ar fi tot acest
motiv,

căci

Cantacuzenii

nu

sunt

de

origină

română;

nu-

mele lor nu este legat de această ţară de cât de prin
mijlocul veacului al XVII-lea incoace, nu avem nici motivul genealogic, dară ce aveam atunci?
Avem că, în tot-deauna când vedi vorbindu-se de cineva, mult; dorești să şti cine
fost mai 'nainte, curiositatea

este, de unde vine şi cea
omenească, spiritul acesta al

individului, de a descoperi tot lucruri. noui şi de a pătrunde mai adânc în aceia ce te preocupă, te împinge a
te ocupa şi mai mult, şi te simţi fericit, atunci când din acea
mare descositură unde sunt sute de bucățele de fire de aţă,
ai ajuns a fi scos pe ultimul fir, căci atunci, nu este aşa?
ştofa poate fi călcată şi întrebuințată la altă croială. Cantacuzenii deci despre care istoria naţională a Românilor
vorbeşte

atâta,

să

ne interesăm

şi noi

aci

de

trecutul lor,

înainte de a fi venit ei în ţara Românească.
|
In o carte foarte rară purtând titlul de <«Dzscozrso dz
Theodoro Spandugino Cantacuzino, gentilhuomo Constant: nopolitano delia origine ae principi turchi> care se găseşte reprodusă în o altă operă: c/7zsforz Universale del.

Zorigine et 2mperio de Turchi» de Francesco Sansovino, tipărită la Veneţia de Mihael Bonseiii în 1583. D. Xenopol ne
spune 1) că în aceasta la pag. 185 se vorbeşte despre loan
Cantacuzino care a ajuns împărat la Bizanţ şi 'care descindea
1) Vezi în Vol. IV, op. cit., p. 207 (Notă).
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din pairi din Franţa: «era piu nobile che persona la quale
fosse în Graeceia, conceosia casa che epli discendaa da
dodici pari de Francia» ; deci se vorbeşte de Cantacuzeni
ca coboritoriai pairilor din Franţa în o operă tipărită
la 1583, şi aceasta coprindând într'ânsa acea operă şi mai
rară : «Discorso di Theodoro Spandugino Cantacuzino» care
poate va fi fost tipărită şi mai 'nainte de cea din 1583.
Documentul, purtând titlul de: Genealogia familiei
Cantacuzenilor *) un volum în 4 de aproape 500 pagini,
document

alcătuit

după

alte

două

lucrări,

una

făcută

de

dascălul grec Saul Arvanitohoritul pe la 1765, după istorici şi alte documente; alta găsită la Contesa O'Donne!
soţia contelui englez O'Donnel şi fiică a lui Răducanu
Cantacuzino, acesta fiii a lui Ştefan Cantacuzino -cel ucis
“împreună cu Brâncoveanu ; în acest document încă se arată
că neamul Cantacuzenilor 'şi trage origina din neamul de
Valua din pairi de Francia; de la anul 8oo stabilindu-se legătura până în anul 1787.
Din această genealogie a publicat şi reposatul Cesar

Bolleac în Buciumul,

părți însemnate ?).

N. Bălcescu de asemeni într'o notă a sa din Magasinul istoric face menţiune despre originea Cantacuzenilor

din casa de Valua a Franciei.
Dacă

vom

da aci câte-va note despre

acestei familii, ca

unii membrii ai

să vedem ce fel de sânge

a curs şi în

Cantacuzenii din ţările române, nu ne vom încerca de sigur a face întregul istoric al acestei familii. In alte opere
ca de ex: acea broșură a societăţei enciclopedice din Paris,
saii cartea D. Rizu-Rangabă: «Le livre d'or des familles
fanariotes», se va putea urmări pas cu pas întregul istoric
Şi genealogic al acestei familii.

Unii istorici pretind că au găsit Cantacuzenilor o origină tracică, alţii scandinavică, cea ce este cert însă, e: că;

între anii 1100 şi 1200 când în ţările de la Dunăre începuse să nască viața de stat a Românilor, atunci în impe:

riul

Bizantin; aceia
") In posesiunea

2) Vezi diarul,

39175

D-lui

care
Gh.

peste
Gr.

patru

Cantacuzino

veacuri
din

se

vor

pune

București,

1863, No. 23 și următoarele,

LI
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aci, în fruntea partidei naţionale şi vor deveni model de
patriotism românesc; acolo vor forma în acele vremuri o
puternică şi bogată familie de care istoria veacului al XII-lea
trebuie a vorbi.
pomenesc

Choniates,

Nichetas
za

Îpbovy

amoyove»

Ioan, om

adică

Cantacuzean,

a unui

este

1) Aceasta

Th

pomenire

dîntăi

cea

rw

re a

ayijp bas

Koyrazwârybs

Ducas vedem : «lire

aşa în

Cantacuzeni;

despre

şi

Cinamus

ca : Ducas;

bizantini

Scriitorii contimporani

general,

cu mare vadă,

şi încuscrit ci împăratul bizantin Manoil Comnen, căci pe
nepoata acestuia, Maria Comnena o ţinea dânsul în căsătorie.
Cinamus ne arată şi pe fiul acestui loan Cantacuzino,
el dice:: “low

re

mate

Kovromonârvă,

îjv Mavovijhe 2) deci Ma-

noil era fiul lui loan; acest Manoil fu trimis în Asia de
împăratul Comnen; împreună cu sebastocratorul Andronic
Comnen ca să se bată cu Turcii;ai repurtat ei isbindi, însă
nu se ştie din ce causă, el cădu în disgraţia imperială şi
fu aruncat în închisoare.
Nicetas relatează despre alt Cantacuzin: loan al II-lea,
probabil fiul lui Manoil, el a trăit pe vremea împ&ratului
Andronic Comnen, uzurpatorul (1183—1185), orbit de împ&rat căci lăsase să evadeze din închisoare pe Constantin Angel, el se căsători cu fiica lui Andronic Angel sora viito-

rilor împărați Isac şi Alexe Angel. loan Cantacuzino orbise
şi împăratul tot 7] trimete la resbel; unde sa
Românii din Macedonia şi unde a şi perit 5).
Nicetas mai vorbeşte şi de un alt Cantacuzin:
ob&vos

Mryai)), varăntvos ră Boost ovvanrâuevoc» ).

s&u,

Isac, din

faptul

spune

că, Nicetas

rudă cu împăratul. D.

în op. autorului, p.

293,

Mi-

şi la Nicetas,p.

fi fost

ar

Mihail

că

presupune

Xenopol

că el prea bine

1) Vegi în Ed. Bonn, p. 27, raportat de D. Xenopol,
Vol, LV.
2) Vedi

<'0 KoyraAcest

să se r&scoale contra fratelui

Angel

hail a ajutat pe Alexe

cu

bătut

op. cit., p. 208, Nota

254,raportatde

D,

Xenopol,

op. cit., p. 208, Vol, IV, Notă.
208,

3) Op. autorului Nicetas,
nota, Vol.1V.
*) Op. autorului, p. 593,

p.

335,

raportat

489,
de

D.

660;

raportat

Xenopol,

p.

de

208,

D.
Nota,

Xenopol,
Vol.

IV.

p.
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putea fi fiul lui loan şi a surorei lui Isac Angel. După Nicetas şi Ducange se mai culege încă un Teodor Cantacuzino ce moare în 1183 într'o luptă cu Bitinia. Andronic
Cantacuzino. trimis în anul 1189 de împăratul Isac al II-lea Angelul ca să ducă provisiuni împăratului Frederic pentru
armată în vremea acelei faimoase cruciate 1).
In vremea lui loan Batace de la Nikea, trăia un alt
Manoil

Cantacuzino;

acest

Manoil

trebuea

să se

coboare

din unul din cei de mai sus, spune D. Xenopol; acest Ma-

noil mai adauge D.

Xenopol,

Cantacuzino al cărui

trebue să fie tatăl

nume

botez; istoricii

de

unui alt

nu

lau

maj

păstrat, şi acest Cantacuzino la rândul lui, tatăl lui loan
Cantacuzino ce deveni împărat la Bizanţ.
Imp&ratul loan Cantacuzino domneşte de la 1347 până

la

1395, are de soţie pe Irina, fiica lui Andronic Asan, un

membru al dinastiei Asan ai împerăţiei româno-bulgare ;
din această căsătorie se născură: Mathei ce domni numai
un an pe tronul imperial 1355—1356; Toma despre care
vorbesc Ducas şi Phrantzes 2) şi Manoil care în anul 1346
deveni duce de Sparta; acest Manoil se însură cu fiica lui
loan de Lusignan, o strălucită familie franceză; care loan
de Lusignan a ajuns regele Armeniei. Cronicarul Canta.
cuzino de la Bizanţ mai adaugă încă şi trei fiice, Maria,

Theodora

şi Elena 3). Impăratul

Mathei

Cantacuzino

ce

domni numai un an, se însoară cu Irina Paleologu cu care
avu trei fii: loan, Dimitrie şi Gheorghe şi mai multe
fete; din aceştia cel mai mic Gheorghe deveni cel mai însemnat, el era supranumit Schela şi urmaşul s&ă Spandughino vorbeşte de dânsul, ca despre un om cu cea mai

mare vagă între Greci £) una din surorile lui Suchetai de-

veni soţia împeratului Trebizondei, alta Irina, soţia despotului

Sirbiei, lurga 5). Suchetai avu de fii pe Manoil
zum

1) Op, autorului, p. 349 şi ş26, la Ducange (Vedi: Familia
in Historia bizantina Lutetiae parisiorum) 1680, p. 259.
2) Vedi în operile lor, p. 209 şi 386.
3) Ed.

Bonn,

II, p.

135,

4) VedI în op. cit., pag.
5) Idem,

la Spandughino.

raportat

de

ID). Xenopol,
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ducele Albanezilor şi 'şi schimbă numele de Manoil în Ghim.
Calcocondila ne spune că el trăia pela 1453 1). Din opera

byzantina»

lui Ducange: «//isforza

capitolul (Famr/za

la

Cantacuzenorum ; şi din aceia a lui Zinkeisen: «Gesc/. des
mai putem culege încă şi pe alţi Cantacuzeni
osm. Rezchs»,
a căror filiaţiune nu se leagă cu acelor de mai sus, fiind
totuşi

din

aceiaşi

familie,

însă

din

astfel

ramuri,

alte

D.

Xenopol ne citează încă pe Dimitrie Cantacuzino care trăia
în Constantinopole în 1420 şi care moare cu ginerele săi

Nichefor Paleologul, apărând oraşul contra Turcilor. loan
Cantacuzino ce a asistat la intronarea ultimului împerat
bizantin Constantin Paleologul de care fuse numit guvernator la Corfu. Stavromitis Cantacuzino guvernatorul Zitu-

Cantacuzino

nului la 1425. Toma

serb

regelui

cumnatul

Gh. Brancovici care în 1435 a apărat vitejeşte Semendria
contra Sultanului Amurat II. Un alt Cantacuzino este ucis
de Mahomet II, după luarea Constantinopolului. Dimitrie ce
- fugi în Italia, după desastrul imperiului bizantin din 1453,
şi se aşedă în Florenţa unde şi muri în 1536. Antonie
Cantacuzino de la care istoricul vestit Wolf în 1354, cumpără preţiosul manuscris de istorie, al lui Zonaras. În 1525

sa născut un alt Cantacuzino anume Michail şi poreclit de
Turci, Saitan-Oglu (ful dracului), nu se ştie al cărui Cantacuzino, din toţi cei până aci, putea fi Saitan-Oglu; nu ne
lipseşte de cât o generaţiune spune, D. Xenopol, pentru
a lega pe acest Cantacuzen cu cel din 1453, sau cu cei
doui Anton ori Dimitrie, morţi după 1525, data naşterei lui
Saitan; o generaţie însă, nu înseamnă nimic când ai în
faţa ta pe unul ce poartă tot numele acelaşi, ce moşte-

neşte averea str&bunilor şi calităţile lor.
Michail

Cantacuzino

sati Saitan-Ogiu

puntea

este

de

trecere între Cantacuzenii de la Bizanţ şi cei din Țara-Românească. Să vorbim şi despre dânsul: Michail Cantacuzino
„în Constantinopole ajunsese a fi omul cel mai însemnat,

din toţi Grecii Bizantini care remaseră
girea

imperiului
1) Op.

autorului,

de

către

p. 407,

ed.

Mahomet
Bonn,

acolo

al II-lea,

și la Shandughino

după

distru-

el era cel mai
idem.
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cu vagă, bogăţiile căre le moştenise de la str&bunii săi,
“|
aşedase în această categorie de oameni, căci dacă nu averea înalță pe om, dară ea contribue a te înălța. Misionarul Veneţian într'un raport al s&ă din 18 Martie anul 1578
către Doge, arată cum acest Michail Cantacuzino era în.
sărcinat de toţi sfetnicii împărăției şi de Sultan a le pro„cura blănurile şi mătăsurile cele mai fine; de asemeni şi
aur. Cantacuzino nu se mulțumea numai cu averea moştenită de la neamul săă, el pricepuse că comerțul în acele
vremuri în care se găsea imperiul Oitoman, era mijlocul
cel mai excelent de a se îmbogăţi cine-va şi mai cu seamă
unul ca dânsul, ce putea resista la cheltueli ori cât de mari,
căci avea bani destui ai săi proprii. Earăşi o carte foarte
rară, dice D. Xenopol, a lui „Szzfaz Giriachs, citată şi în
Emil Legrand în Recueil de poemes istorigues en grec
Dulgatre, Paris 1877, |, p.L, la articolul Mort de Mikel
Cantacuzăne şi în Crusius: Turco-Grecia, 2. 67; ni se vorbeşte despre toate bogăţiile lui Saitan-Oglu moştenite de
la părinţii s&i. Dacă Michail Cantacuzino se apucase de
comerţ nu o făcuse numai cu scopul de a se îmbogăţi,
peste averea ce o avea deja, ci a deveni plăcut Sultanului
şi Vizirului, de a putea să le dea daruri, el ştia că are a
face cu “Turcul cel iubitor de aur, şi mai ştia că din
momentul

dobândi

ce va

cădea

la

inima

Turcului,

atunci

de la dânsul. Avea Michail Cantacuzino

totul

va

deci şi ve-

leităţi de a deveni un oracol al imperiului Ottoman, şi aşi

devenit, căci Turcii aşa încredere căpătase în el, încât nici
un patriarch, nici un episcop, nici un voevod în ţările
române nu se mai numea până ce nu se consulta şi
Saitan-Oglu, şi când Saitan, 'şi da avisul, atunci totul era
bun dis şi fâcut. In 1571 la Lepanto Turcii sunt cumplit
învinşi şi Michail Cantacuzino le dărueşte 13 corăbii făcute
pe cheltueala lui.
Reşedinţa lui Michail Cantacuzino, castelul s&i, 7]
avea la Anchial, un oraș situat, ne spune istoricul Paulig,
în Tracia, lângă M. Neagră, pe drumul ce duce de la
Constantinopole la Marcianopole, între Soatre şi Develtum,
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astădi se numeşte

Akiali 1), Gerlachs

în rara'i operă, spune

că palatul costase pe Cantacuzino 20,000 de galbeni, era
înconjuratcu un zid înalt; acolo locuea el cu tot neamul
lui şi cu
La

slugile sale care cu toţi

moartea

erai
care
furii, blide
el esclamă
Turcii

sa,

călăul

săi

atingeai

«găseşte

Alibeg

cifra de

cameră

o

100.

în

pietre scumpe, giuvaeruri, putini, tablii, farde aur şi de argint, catifele, şi mătăsuri, încât
«nici împăratul mei nu posedă aşa bogății» 2),
lăsau pe cineva să se îmbogăţească, ei ştiau

că toate acele bogății tot la dânşii vor merge ; ei au lăsat

pe Michail Cantacuzino să facă o avere nemărginită însă
puseseră de mult ochii pe densa, voeai a'| ucide căci pedeapsa cu moarte la Turci atrăgea şi confiscarea averilor ;
pretextul uciderei fu scornit, se pretindea că Michail Can-

tacuzino ar fi sprijinit domnia lui Alexandru II-lea în Moldova

în locul lui

Petre

Schiopul

ce

fusese

înlocuit,

încât

toate nemulţămirile boerilor moldoveni aduse la Sultan pentru reaua guvernare a lui Alexandru, nu se datoreaii de
cât lui Cantacuzino, de aceia Sultanul '] aruncă în 1576
în închisoarea celor şeapte turnuri; dară mulţi prietini pe
care'i avea şi ce aveati nevoe de densul, stăruiră şi i obţinură ertarea, Misionarul Veneţian Giovani Carraro într'un
1576 către Doge arată această
raport, din 5 Septembre

intrigă pusă pe capul lui Cantacuzino 5).

Din aceea di, Cantacuzino se scârbi şi se hotări a se
retrage” în viaţa privată, nu mai voea nici să audă de po-

litică; aceasta însă fu causă peirei sale, singurul

lucru cel

mai ţinea în viaţă până acuma, fusese rolul sei în trebile
guvernământului imperial, căci fiind bogat, Turcii aveau nevoe de el; şi de aci o sumă de linguşitori şi de quasiamici, care pentru a ajunge la o posiţiune strălucită în

imperiul semi-lunei aveau nevoe de sprijinul lui SaitanOglu ; odată însă ce Saitan-Oglu nu mai însemna nimic în
politica ţărei, odată ce el deveni un simplu senior care
1) Vezi în Realencyclupaedie des classichen Alterthums
de D.

Xenopol, la p. 213, Nota, op. cit a vol. LV.
2) Gerlachs în Tagebuch rap. de D-1 Xenopol, idem.
3) Vezi în doc, Hurm., vol. IV, pag. 95, part. EI.

I,

p.

971,

raportat
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trăia liniştit la Anchial; nimeni nu mai erea amic, căci când
eşti mare şi puternic atunci toţi “ţi sunt amici, îndată ce
ştii că numai însemni nimic, toţi te părăsesc, amici de nevoi se numesc aceia, Anul 1578 aduse însă ultima oră în
care sufletul lui Saitan-Oglu se va stinge. Sultanul avea
deja sete mare de bogăţiile lui Cantacuzino, şi de aceia
trimete pe un Turc Alibei în Moldova; însă, mai întâiii să
treacă pe la Anchial; Gerlach în opera sa, arată acest lucru,
acest Alibei a strangulat pe Michail Cantacuzino chiar în
poarta palatului s&ă de la Anchial. Crusius spune: <în civi-

tate Anchialo

strangulatus

est die 3 Mart

1578» 5; pre-

textele uciderei fură tot acelea de mai 'nainte, adică sprijinirea domniei lui Alexandru II în Moldova. la care se
mai adaogă şi altele ca intrarea Tătarilor în Turcia ŞI pre“ darea săvârşită de dânşii, precum şi amestecul Ruşilor în
trebile Moldovei.
Michail

Cantacuzino

posedase

o cultură aleasă, în casa

sa se găsiră cărţi şi manuscripte foarte rare, de istorie, şi
de folosofie, de medicină, şi de religie. Crusius s'a ocupat

de biblioteca lui Cantacuzino. D. Emil Legrand în Recueil
de poimes ?) arată după Crusius catalogul cărţilor lui Can-

tacuzino ce erai în numer de 37.
Michail Cantacuzino avusese de la cine să moștenească
acest gust de înaltă cultură, căci Impăratul loan Cantacuzino a fost un distins scriitor; Antonie Cantacuzino pose.dase manuscriptul lui Zonaras, pe care la cumperat Wolf.
Spandughino de asemeni a fost un scriitor istoric al timpului s&u.

Ei a lăsat trei fii pe

Andronic

căsătorit

cu

bogata

fiică a lui lacob Rhallis, Grec vestit pe vremea aceia, pe
Dimitrie şi pe loan care poate va fi fost acel lane venit

în Țara Românească şi ajuns ban de Craiova în 1619 su-

pranumit de cronicarii. noştri «Grecul».
Andronic avu cinci fi; Michaii, ce s'a stabilit în Constantinopole, unde sa însurat şi a avut pe Dumitru, carea
') Vegi op. aut., p. 226, raportat de D. Xenopol,
2) Vegi

op.

cit, la p. 319,

p. 215,

vol. IV,op.

cit.
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venit în Moldova, şi sub numele de Dumitraşcu a ajuns
domnind în două rînduri (1674—1675)
acolo;
Doma
Dimitrie care sa turcit, stabilindu-se în
(1684—16835);
Crimea;

7koma

ce

se stabili

în

Moldova

şi deveni

bunul

lui Michail Racoviţă; Georghe stabilit de asemeni în Moldova, lăsând urmaşi în linie bărbătească, cea-ce lipsi lui
Thoma, şi în fine cel mai mic Consfanzin venit în ŢeraRomânească în vremea domniei lui Radu-Vodă Michnea
Genealogia neamului Cantacuzinesc greșit
1
— 1616).
(161
arată că el a venit în 1631 în vremea domniei lui Mathei
Basarab 1) sub Mathei Basarab el fu făcut mare postelnic,
dară trăea deja de 20 de ani în această ţară; şi începuse
a se fi amestecat în nevoile ei. Mathei-Vodă v&dend în
Constantin acel caracter destoinic pentru trebile ţărei, acea
inimă curată şi fără venin; ”l luă la mare dragoste şi după
ce "] făcu mare Postelnic ”] şi însură cu nepoata sa, Stanca
fiica fostului Domn al ţărei, Şerban-Basarab; cu aceasta
el avu 12 copii, 6 băeţi şi 6 fiice; feciorii fură: Drăghici,
Şerban, Constantin, Michai, Mathei şi Iordache; ce se însurară cu fiicele familiilor celor mai mari ale ţerei: fiicele
sale se căsătoriră: una cu Marele Ban de Craiova Vintilă
Corbeanu ; a doua cu un Catargiu; a treia cu Papa logo-

fătul Brâncoveanu;

a patra cu spătarul

Pană

Filipescu; a

cincea nu se ştie; şi a şasea cu un boier din Moldova din
familia Costin. Postelnicul Constantin Cantacuzino afară de
: din Constantinopol mai avea
imensa avere cu care venise

să adauge încă

şi pe

aceia

a soţiei sale Ilinca Basarab,

care 'i aducea decimi de moşii
în neamul r&posatului ei tătân,

ce veacuri întregi fusese
Voevodul Şerban, în cât

Cantacuzino cu averea ce o avea, cu inteligenţa, priceperea
şi sufletul lui nu putea de cât să ajungă în noua lui patrie adoptivă, acolo unde istoria Românilor la pus, apoi
înrudit şi cu Basarabii, dinastia terei.
Țara noastră a avut în tot-da-una porţile deschise şi
a priimit în braţe pe veri-ce str&in care venea aci ca să-și
aşede culcușul săi; şi cu atât mai mult preţuia dânsul, când el
1) Lucru observat

şi de istoricul N, Bălcescu.

Vedt în Mag. ist, vol. I, p. 351.
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presenta garanţii

asupra

trecutului

lui şi al neamului lui,

despre Cantacuzeni mersese faimă nu numai în ţările dunărene care ai avut raporturi dilnice cu ţara bosforului,
atât cât ea era în mâna împăraţilor bizantini, cât şi în a
Sultanilor Osmani.
Atunci ori-ce str&in putea deveni cetățean român dacă
se însura cu o româncă, nu era supus la nici o formalitate
a legei, aşa în cât copii ce eşeai din aceste căsătorii erati
buni români întru nimic deosebindu-se de cei-l'alţi care se
trăgeai din părinţi români; chiar str&inul ce venea în ţară,

şi trăia aci 10, 20

era

considerat

atât mai

mult

de

ani,

ca român,
era

luând

"i se

considerat

parte

uita

de

la guvernămnt

urma

Român

neamului.

deci

acel

1611

şi

Cu

străin,

care pe lângă că se însura cu o Româncă, dară în purtarea
"lui în vre-o boerie ce "i se dedea, adicăo dregătorie, arată
pricepere, bună-voinţă şi iubire către ţara care a bine-voit a']
primi.
Postelnicul Constantin Cantacuzino am vădut ce fel
de

purtare

a avut,

a venit

aci

între

anii

1616,

a

trăit în ţara Românească până în anul 1663; în tot acest
timp de 1/a de veac aproape,a fost în fruntea partidei na.
ţionale patriote a ţărei, el ţinând stindardul românismului
sus, sus de tot, şi luptându-se braţ la braţ cu acei boieri
românice rămăsese neconrupţi, contra partidei greceşti în care
intrase cu sila şi câţi-va boeri români, unde geniul r&ti era
representat prin Stroe Leurdeanu, am vădut în fine cum

el a cădut jertfă al patriotismului săi, şi a murit ca un
sfânt în trapeza mânăstirei de la Snagov, ucis de Vodă
Ghica, în urma intrigelor partidei greceşti şi a lui Leur-

deanu, am vădut cum acest Leurdeanu şi cu acei trei miniştri fanarioți Sofialăul, Balasache şi Pavlache 'şi-a căpătat r&splata pentru fapta odioasă ceai săvârşito cu Cantacuzino. Dintr'un ast fel de părinte care a ştiut să sufere şi
să îndure nedreptăţile vrăjmaşilor săi numai şi numai ca
să facă faţă caracterului şi datoriei ce “i impunea ţara Românească care”l primise şi deci pentru care el se simţea obligat
a o servi cinstit; şi. din o mumă cu sânge băsărăbesc înîr'&nsa, nu a putut eși de cât nişte fructe bune; istoria
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ne-a

arătat

înainte,

până

cine

aci

şi

aii fost acei

tacuzino ; ei nu aă făcut

ne

va mai arăta încă şi de aci

şese

feciori

de cât

să

ai postelnicului

urmeze

Can-

opera tatălui

lor, păstrând cu sfințenie cultul str&moşesc care este o
adevărată moaşte în ori-ce neam.
Din aceşti şease fii ai postelnicului aşedaţi în Ţara,
Românească și din cei doi fraţi ai sei aşedaţi în Moldovase cobor toţi Cantacuzenii de adi din aceste două ţări surori
— eată cine au fost Cantacuzenii— şi eată ce trebue să
le dea istoria.
Deci este o teorie nenorocită pe care se încearcă unii
a o susţine, ca fie-care naţiune să-şi păstrede ţara numai şi
numai pentru fii s6i; un Francez poate foarte bine deveni
un patriot în Italia, un Italian în Germania, şi un Grec în

România;

totul

nu

depinde

său şi de sentimentul
sit de

țară
nal
sunt
rile

acestea,

este

de

cât de om, de caracterul

datoriei şi al onoarei; căci cine e lip-

nenorocit,

ori cine

ar

fi şi

din

ar fi; precum tot aşa de bine sa vădut un
ca să fie un fii vitreg în propria lui patrie;
multe; Vai! nu am trebuinţă să le citez; în
din lume le-am întâlnit şi le întâlnim încă, de

ori-ce

conaţioexemple
toate ţă&aceia să

nu ne mustreze lectorul dacă în unele capitole am acusat
pe unii Fanarioţi şi Greci, căci pe aceia istoria trebue să'i
acuze, de oare-ce aşa ai fost ei; nu trebue să fim exclusivişti nici generali, căci atunci vom exagera şi vom fi contrarii istoriei,
Acuma să păşim mai 'nainte terminând pe deplin ca-

pitolul acesta.
Inainte însă de a pătrunde

în

studiul

capitolului

IV

adică al domniei lui Brâncoveanu şi al acelei politice noui
ce îi croise calea mai întâiii Şerban Cantacuzino, după cum
am vEdut până aci, înainte deci de a studia miedul acestei
politice în cursul domniei lui Brâncoveanu, o politică ce a
întrebuințato

şi Cantemir

în Moldova;

înainte

de

a vedea

cum aceşti doui principi, unul în Ţara-Românească ce a invâr_tit cu o abilitate extraordinară acest mosor al vieţei politice timp

oprim

de

25

la studiul

de

ani;

şi

cel

lalt

în

Moldova,să

puterei ce o câştigase Bizantinii r&maşi

ne

în
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Constantinopole, după distrugerea imperiului lor, ce ati ajuns
ei în imperiul semi-lunei, cine ereai, şi ce planuri complotai, căci acei Bizantini vor juca un rol de frunte în istoria
ţărei noastre, fie ca dregători, fie ca domnitori,
CAPITOLUL

Il

Fanaricții.
Instituirea

dragomanatului
«Urbea
aze

un

în Costantinopole.
bizantină veche,
suburbiii,

ce

renumită,

1 numesc

Fanar ;

inima română cât de împetrită
audind de acestea, plânge cu amar.
Câte vele în jară, tot d'aci eșiră,
câți bărbafi cu nume, ci Români erot
fofi daci periră ;
din acest cuib de intrigi, crime şi nevoi».

După distrugerea imperiului bizantin de către Mahomet al II-lea, în 1453; toate acele puternice şi mari fa-

milii din seminţia imperialăca:
, Palcologii, Comnenii, Cantacuzenii,

Doucas,

Angel, Assani,

din

cele

ce mai esistaă, sat

numai din înrudirile lor, precum şi toată acea pleiadă de
învăţaţi, literați, filosofi şi istorici ai Bizanțului, tredindu-se
acuma, de la finețele retoricei greceşti, în mijlocul jocului
iataganelor turceşti ; cam grei a trebuit să le vie, de aceia
vedem pe mulţi nobili Greci, încetul cu încetul, “părăsind
Constantinopolul, ducându-se prin alte ţări, ca Italia și ță- rile române, unde printre cei d'intâiiveniră Cantacuzenii spre;
a scăpa de urgia otomană care deja prin fel de felde întrigi căpătase de la Sultanul “Selim, sugrumarea bogatului
şi înveţatului Michail Cantacuzino (Saitan-Oglu) la palatul
său din Anchial.

Alte familii bizantine însă nu numai de origină elenă, căci

la Bizanţ se aşedase indivizi de fel de fel de naţionalităţi,
ce puteau ajunge acolo mari şi tari, şi despre care istoricul grec, Marcu Filip Zallony, în studiul se asupra Fanarioților 1) spune că: «la o sumă de alte familii bizantine
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ce se pretindeati nobile, când ar fi vorba de scara lor genealogică, de-abea un istoric sar putea urca până la bunic».
atari familii,

din

individi

Aceşti

r&mas

ai

în Constan-

tinopole şi la o altă cu Spanioli, Armeni, Evrei locuind aceştia singuri în alt suburbii, decât Fanarul şi mai
ştii ei de care naţiune încă, se vor asocia la toate actele
Turcilor; aceştia se vor

infiltra

prin

mijloacele cele mai mes-

chine, în afacerile imperiului Ottoman, lingușind pe marii
sfetnici ai imperiului, prădând, furând şi ucidând, împărțind

în urmă prada cu Turcii, şi ast-fel procedend se vor îmbo-

găţi, căci ei îşi închipuiai că averea este isvorul fericirilor,
mai cu seamă la Turci, unde. nu se ţinea de nimic şi de

nimeni socoteală; când aveai avere

a trăi

mare, de voiai

în împerăţia Sultanului, trebuia să o împarţi cu densul de
nu, gealatul era gata cu securea ascuţită ca lama briciului,
şi capul îndată era retezat din junghietură.
“Cantacuzino

aşa

nalului.

Odinioară

în acest

retrase

se

făcuse,

din

politicei,

viaţa

după urmă necunoscut. Toată
de rit grecesc, se vor aşeda
din Țarigrad, şi de aceia ei se
dată lor de streinătate,
un cartier al orașului anume!
malul mărei cam în faţa arse-

şi de aceia el peri ca cel
această şleachtă de individi
în cartierul așa numit Zazar,
vor numi /anarzofi, poreclă
In Constantinopole era
Fanar sau Fenal, situat pe

cartier, locuiaă

ambasadorii

Eu-

ropei trimişi în Constantinopole, însă de la un timp încoace,
ei '] părăsiră și se așezaseră în altul numit Pera, după
cum

vom

vedea

în unele

scrisori

publicate

aci,

şi

iscălite

de unii ambasadori către alte personagii cu data şi locul
cartierului cu numele de Pera. După ce începură însă a
se aşeda acolo mulţi Greci, aparţinînd ritului bisericei
ortodoxe, şi alţi individi aparţinind la alte naţiuni cari
cu

toți

vor

lua

upranumele,

sai

porecla

de

/anarzofi.

Pentru că Imperiul Bizantin fusese distrus până la rădăcina
lui, fiind-că bogătaşii de acolo fuseseră unii ucişi de hordele Ottomane, alţii sărăciţi de Sultani; toată populaţiunea ajunsese întro sărăcie cumplită, în cât, negustoria care
1) Essai sur les Fanariotes, pag. 238.
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atunci era foarte înfloritoare în Turcia, prin comerţul cel în- - tins care "] avea Constantinopolul cu toate statele, a fost
o adeverată salvare pentru mulţi din Greci cari deveniseră

negustori; unii de mătăsuri, alţii de lnuri (etc).

După ce Fanarul fu înţesat de Greci, în urmă se
aşedă acolo şi Marele Patriarh al Ierusalimului şi cel al
Constantinopolului cu tot sfintul sinod; cea ce aduse 'mai
multă

vadă

locuitorilor

din

lumea

Fanar, fiind

considerat de toată

de cartierul ortodoxiei din Constantinopole.
După cum se ştie poporul Musulman a fost cel mai
fanatic de pe suprafaţa pămîntului, de acea şi legea lor

Coranul oprea

cu

limbă

cea

de

Sublimei

cât

Porţi

îi

desăvirşire

Ottomanilor

turcească,

era

de

imposibilă

aci

să 'și

a învăţa

resulta

deci,

întreţină

altă
că

relaţi-

unile sale diplomatice cu statele străine ; şi de aci se născu

necesitatea pentru Poarta, ca să găsească pe alți individi
de altă religie cari să cunoască limbele europene oficiale
Şi cu toate acestea să fie credincioşii lor pentru a li se
putea încredința. secretele statului Ottoman. De aceia Poarta
va avea nevoe de interpreţi cari să traducă corespondenţa,
din limba turcească, în cele necesare, pentru a se putea
întreţine relaţiunile diplomatice, ia început după cum ne

spune Zallony, Turcii se serveau de fel de fel de individi de Evrei,
Poloni,

Armeni

şi de

renegaţi

chiar,

însă de când

Fanarul

devenise mai preponderent, prin aşedarea acolo a întregului sfint sinod al bisericei ortodoxe în cap cu Patriarhul;
Ottomanii 'și îndreptară privirile asupra Fanarioţilor, ştiind
mai cu seamă că ei vor deveni mai supuşi Sublimei Porţi
fiind iubitori de bani şi de măriri; aşa mulţi din aceștia
dintre cei mai învăţaţi fură luaţi ca interpreți (traducători)
a actelor necesare, statului; poreclindu-se de grămătaici
pouarimoc); aceşti noui anploeaţi nu erai cunsideraţi de
cât ca niște simpli mici funcţionari pe lângă ministere şi

ambasade. Astfel Zallony şi Vaillant!) ne spun că "nainte
„de a intra sai după ce eşiai din cabinetul unui ministru;
după

ce tradusese vre-o hârtieîn Italieneşte ori Franţuzeşte,

1) Vaillant,

La

Romanie.

Zallony,

Essai

sur les Fanariotes.
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da

steteau în antret cu slugile (Uşieri), fără a li se

oare-

care consideraţiune, ci numai a doua-di sai din când în
când îi chema vizirul ca să vie earăşi». Ceasul aduce însă,
ce n'aduce anul, căci nu trecu mult timp și vom vedea pe
acei mititei grămătici, cari până mai eri, şedeau cu slugile
şi uşierii prin sălile ministerelor şi ambasadelor, aşteptând
de unul și de altul a fi chemaţi ca să ese câţi-va bănişori;
ajungând acuma mari sfetnici în politica statului Ottoman,
- amestecendu-se în toate, având glasul ia divanul Sultanului şi prieteni cu Marii Viziri ai împerăţiei, în relaţiuni
cu

Ambasadorii

căci

puterilor,

anul

1669,

aniversarea

fu

acestor toate înălțări, şi cel d'întâiă care ocupă scaunul reservat de soartă pentru fericirea fanariotismului, fu un oare-

care Panaiotakis Nicousis, un om de o linguşire fără seamăn şi de un interes excepţional.
Acest Panaiotaki, fiind luat în iubire de marele vizir Kioprogli Achmet-Pașa al Sultanului Mahomet al IV-lea,
însoţindu-l chiar la asediul Candiei, fu atât de meşter
încât arătă marelui Vizir că este periculos pentru Poartă,
ca să lucrede numai prin grămătici, fiind aceia în relațiuni directe cu ambasadorii puterilor streine, şi că ar
fi nemerit ca acei toţi grămătici cu toate traducerile lor să
fie puşi

sub

controlul

unui

om

credincios, Sultanului,

acest

limbagiti politic plăcu se vede, foarte mult lui Kioprogli

din acel moment

socoti pe Panaiotaki ca cel

mai

şi

devotat

amic al s&i şi al intereselor statului, şi se hotărî ca imediat la întoarcerea sa, să vorbească cu Sultanul Mahomet;
Sultanul Mahomet după îndemnul marelui Vizir în care
avea toată încrederea, nu şedu un moment la îndoială, şi

aprobă cererea, poftind

chiar

pe

Panaiotaki

la

palat

şi

oferindui'i locuinţa acolo, conferindu'i titlul de «Mare Dragoman al Porţei Ottomane la Divanul împărătesc (Dzvaz

Terdjumani) şi ca semn

distinctiv, îi ordonă a'şi lăsa barbă

(obicei transmis şi la noi în ţară de la denşii, pentru boerii cei mari); apoi "| îmbrăcă cu antereui lung până jos,
ca şi Paşii turci, însă în locul turbanului îi puse pe cap
un işlic de samur (obiceiti adoptat la noi earăşi, pentru
boerii cei mari).
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Autorisându'l a încăleca pe un cal gătit, fiind în totd'auna urmărit de 4 aghiotanţi îmbrăcaţi de asemeni pompos,

cu

căciuli

de

blană

de

berbec

negru,

în fine

acestea

îndrăzneţ

chiar,

eraii cele mai mari privilegii cari sai acordat atunci vreunui Fanariot. Turcii însă, pentru a putea pune pept tuturor acestor cheltueli, şi lux al marelui dragoman; ei îi dă.
dărură un bun venit și îi consacrară venitul insulei Micona din Archipelag, care aducea 4000 de scude 1) pe an.
Panaiotaki şezu în această funcţiune 4 ani, el muri în
2 Octombrie 1673.
Istoricii ne spune că acest Panaiotaki erea originar din
insula Chios, eară familia sa din Trebizunda, el era un om
foarte deştept şi avea o cultură destul de înaintată pentru
a putea ajunge ceva în statul Ottoman, poseda cunoştinţe
vaste în medicină și în ştiinţele naturale pe care le studiase în Italia, Turcii îl botezară Epure (Tavchan), eară Grecii
] numea Cal verde, căci aveai un proverb «că este tot aşa
de grei a găsi un Cal verde saă un om cu minte, în insula Chios» 2). Panaiotaki fiind un servitor cinstit al Imperiului Ottoman, 'şi câştigă toată stima în timpul vieţei
sale, încât se bucura de o mare trecere, cea-ce îi permise
a aduce servicii destul de mari ortodoxiei. El ajunse a
pune mâna pe un firman, prin care se dedea Grecilor voe
să se pună în stăpânirea Sfântului Sepulcru, în prejudiţiul
religioşilor

Latini

din

Ierusalim. Era

foarte

căci într'o zi se certă în fața marelui vizir cu Cheik-Wani
care se legase de dogmele creştine, el apăra mai cu seamă
ortodoxia Elină pentru care făcu chiar o lucrare în acea
limbă, lucrare ce o tipări în Olanda, purtând titlul de:

« Confession Ortodoxe,

de PEglise catholique et apostolique

d'Orient»,
.
Insula Candia cu toate că cădu în mâinele Ottomanilor, însă el mijloci de la Turci o bună purtare către Candioţi. Apoi republica Genova, îi trimise mai multe scrisori

prin care

îl recunoștea

de

?) 12000 let
== un-scud avea 3 let.

2) Zallony. Notă la op, cit,

nobil.

In schimbul

serviciilor
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aduse plenipotentului ei, Marchisul de Durazzo, în timpul
misiunei sale în Constantinopole. Dacă m'am întins cam
mult asupra persoanei lui Panaiotaki, este că am voit să
descriu mai bine cititorului pe acela care fu primul Dragoman al Porţei, post atât de însemnat faţă de ţările ro-

mâne,

căci

de acum

înainte, tot ce se

va

comite

asupra

Dragomanului
Țerei-Românești şi Moldovei, prin mâinele
va trece întâi.
Infiinţarea dragomanatului în Constantinopole avu o
foarte mare influenţă pentru starea ţărilor române căci,
acesta erea prima cărămidă care se aşedase la marele edificiă al ridicărei fanariotismului şi formărei epocei fanariote.
Acuma vom vedea pe toţi Fanarioţii învățând pe capete,
limba turcă, ca să poată înţelege traducerile, apoi limba

italiană care fu limba diplomatică până în veacul al XVII-lea
şi în fine limba franceză, ce luă locul celei d'intâiii de oarece Veneţia căzuse, şi 'şi perdu toată importanţa ei politică,
de odinioară.

Mare Dragoman al im-

După moartea lui Panaiotaky,

periului fu numit Alexandru Mavrocordat de la Chios,
vom vorbi şi de periodul ocupat de densul in această func:
ţiune, căci el mijloci tronul moldovenesc, pentru fiul săi
Nicolae Mavrocordat; în 1709, în urma marelor sale insistenţe pe lângă marele vizir, şi acesta pe lângă Sultan;
Nicolae Mavrocordat păşi tronul Musăteştilor în Moldova,

şi Fanarioţii deci,
Trecu

şi în

începură era domniei

'Ţara-Românească

1716,

în

lor din Moldova.
ce

după

ultimul

domn al naţionalităţei române, Ştefan Cantacuzino cădu în
acelaş suplicii ca şi neamul Brâncovenesc; de Moldova nu

putem vorbi,

căci subiectul

lucrărei

noastre,

îmbrăţişează

numai. Ţara-Românească, aşa deci, faptele fiind legate între
dânsele, să păşim mai departe. Alexandru Mavrocordat de

la Chios deveni Mare Dragoman,
Fanarioţii şi din di în di deveneau

trecutul deja
indispensabili

"1 luaseră
guvernu-

lui Ottoman, cea-ce făcură pe “Turci a menţine postul de
Mare Dragomrn care va fi acum în persoana lui Alexandru Mavrocordat.

|
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Vazllant1) despre Panaiotake ne spune următoarele,
arătând rolul important al postului de Dragoman: «L'avenement

de

Panaiotaki

au

dragomanat,

son

credit

de

relief

a ses coreligionnaires, le triomphe qu'il avait obtenu pour

eux contre lEglise catolique en reveillant par ce revirement de fortune si inattendu leurs esprences ă demie
cteintes, les avaient rendus actifs et reumants, pouses hors
de la ville ou ils ne s'abreuvaient que du mepris des Osmanlis r6pandus dans tout l'Empire, et ramenâs dans les:
principautes moldovallaques. După moartea lui Panaiotaki
se făcu mare Dragoman Alexandru Mavrocordat în urmă.
toarele împrejurări?). In Constantinopole pe vremea lui
Amurat al IV-lea Sultanul, era un Grec anume Scarlatos,
întreprindătorul căsăpiilor palatului, cea-ce îl făcuse foarte
"bogat într'un timp destul de scurt, Contimporan cu acesta,
domnea în “Ţara-Românească şi Moldova, Matei-Vodă-Basarab şi Vasile Lupu. Scarlatos care câştigase o mare vadă
în Constantinopole,
nu voia să mai ştie de nimeni,
din Vasile Lupu însă 'şi făcuse intimul s&i, cea-ce dădu
naştere la rivalitatea cunoscută între aceşti doi principi, Vasile Lupu şi Matei Basarab. Matei Basarab pentru

a câştiga grațiile lui Scarlatos se gândi la un plan

ingenios ; fiind văduv,
Loxandra

fiica

lui

se

hotări

Scarlatos,

a

care

foarte

cere

în căsătorie

cerere

o şi făcu

pe
prin

Capi-lehaia5) sa din Constantinopole, căruia îi dădu puterea de a'] logodi chiar, trimițând şi mai mulţi boeri cu
jupănesele lor; după cum dice Carra: «qui envoya aujii

des

Barons

avec de Barronnes

avec

un

fuperbe

Equi-

page pour amener ă la cour la future &pouțe»4). Insă
Loxandra nu avu fericirea de a deveni soţia lui Matei-Vodă,
căci puţine dile după logodnă,ea se 'nbolnăvi de versat,
remânend ciupită şi chiorită de un ochiu. Dinsa nu re:
nunţă la nuntă după îndemnul tatălui sei, care avu grijă
1) Vol,

II, pag.

140,

op.cit.

2) Carra, Histoire de la Moldavie et de la Valachie, p. 11t—136.
întregul capitol al autorului «Famille des Mavrocordato» și tradus).
3) Ministru

(Luat din

plenipotenţiar

4) aufți, fuperbe, &pouje =
de aussi, superbe, &pouse,

autorul scrie în vechia ortografie Franceză, în loc

.

„59175

-

12
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să'i facă recomandaţiuni severe de a sta acoperită la chip
până după celebrarea căsătoriei, şi ori-cine o va întreba
de ce nuşi ridică vălul după obraz? densa să r&spunqă că
aşa este obiceiul în Turcia, dându-i în acelaş timp o zestre
considerabilă de 150 pungi, credând că aşa procedend,
Matei-Vodă nu va mai strica căsătoria, vedend'o după ceaşa

În

lebrare.

condițiuni,

se

Loxandra

pune

în călătorie,

insoţită de suita lui Matei-Vodă, stând acoperită tot timpul voiagiului până în Ţara-Românească,. ajunge în fine cu
toţi la Târgovişte capitala ţerei, primind'o Matei-Vodă cu
o ceremonie din cele mai alese.
- Matei-Vodă fu surprins la prima vedere, ca logodnica
şeadă

sa să

acoperită,

şi atunci

ştire,

îi trimese

că dânsul

şi cu jupinesele boerilor sti, ar avea dorinţa săi vadă chipul; la acestea Loxandra respunse că nu poate face aceasta,
de oare-ce ordinul părintelui ei este, de a şedea acoperită
până după celebrarea nunţei, lucru de obiceiti în ConstanMatei numai insistă atunci, însă
tinopole la Fanarioţi.
exclamă cum dice Carra: «<jeulement il dit par maniere de
galanterie, qwapparemment la Dame fe jentoit quelqu'impperfection, qui la rendoit i râjervee ă fa laiţer voir. Loxandra fi a cette &jpece de reproche une reponje tres ar-

tificieuțe.

«Jai, dit-elle tout ce que doit avoir une fille,

et

ji ce Prince fe râpent de jon engagement, je suis prâte a
m'en retourner d'ou je suis venue, la fille de Scarlatos ne
manquera jamais de mari» 1). La aceste cuvinte Matei-Vodă
numai şedu un moment la îndoială, ci imediat se hotăria
face cununie, cu mare pompă, mai întâiă la palat, apoi de
aci ia biserică; unde ducându-se cu toţi, şi cu Loxandra tot
învelită,

însă

ridicând

v&lul

acum

momentul

solemn

se apropia,

diat ce căsătoria se termină, întorcându-se
Loxandrei,

avea înaintea sa, ci nu
căsătoria

şi chiar

remase

un chipde

la palat, domnul

ca trăsnit

femee,

în acea di ordonă a se

căci ime-

căci,

o ciumă

imediat

pregăti

rupse

tot ce tre-

bue de drum, ca Loxandra să fie întoarsă la părintele ei
acasă, dându-i toate darurile şi averea ce o adusese cu densa.
1

Op.

cit. p.

15.
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Scarlatos înfuriat de aceasta, hotări resbunare pentru afrontul făcut fiicei sale, însă nu avu timp, căci fu ucis
de. un lenicer, cumpărat de Vasile-Vodă-Lupul al Moldovei,
care acuma devenise inimicul lui Scarlatos. Murind Scarlatos, Loxandra remase fiică orfană, şi cu toate bogăţiile
părintelui săi, aşa că cu toată urăţenia ei, însă era totuşi
posibil a găsi pe cine-va să o ea de soţie. Trecură 4 ani
şi în adevăr, Mzcolae Mavrocordat fil lui Panthelzs Panholeon

saă Panfiris,

cum

"| numesc

istoricii

noştri,

locui-

tor din insula Chios, ocupându-se cu negustoria mătăsurilor, pe care le aducea și le vindea în Constantinopole. Aci
'mi va

da

voe

cititorul

să

fac o mică

digresiune

şi să dic

că mare controversă este între istorici, asupra căsătoriei
Loxandrei cu un Mavrocordat, aşa unii ca D. Xenopol,
Istoria Românilor, Vol. IV, pag. 484, Cara, în Histoire
de

pag.

la

Moldo-Vallachie,

la

famille

des

Maurocordato,

117, şi alţii, dic că Panţiris se căsătorise cu

dra, vorbind

de

dinsul

ca

de cel

la

Loxan-

d'îndâii Mavrocordat, eară

alţii autori vorbind de Mavrocordaţi după documentele
familiei de ex. ca D-nul Emil Legrand în «<Gencalogie
des Maurocordatos» la capitolul «Gencalogie des Mauro.
cordatos de Constantinople» pag. 1, ne arată că Nicolae
Mavrocordat a luat pe Loxandra, şi că el era fiul lui Panţiris, de asemeni şi Principele Gh. Bibescu în «Le regne
du Prince Bibesco» la arborele genealogic al Mavrocordaţilor ne arată tot pe Nicolae căsătorit cu Loxandra.
lată ce citim în opera D-lui Zp/ Legrand din manuscrisul Principelui Gheorghe Mavrocordat. „NIEOAAOS MAYPOKOPAATOS,

vibe

navrodfovros

Mabpozopâdrab,

eewidn

&v xi

vară tă 1599 Eroc 8£ ebyfevy xoragoutyoy ără Booijpuov fotavriwy
2por6vov, dampebăvrov pâv more Ev fotovin, Et Tv abToXparĂpwY

rijs "Avarohijs, perotusăvrov dt, mpă Tic, GhWoens, is Ty Vicov Ylov
dv wametyay more si Levoărat.
"Evoyupevoaro Ey Kovoravrtvobrohet,
„ară ro 1635 Eros “Potăvâpay iv Xmapharov: Erehebrmoe abrobt

ev Zret 1649,“ apoi vorbind de Alexandru exaporitul, arată
că el erea fiul lui Nicolae, iar nu a! lui Panţiris: „AAEZANAPOX, o "FE ănopțilroy
Eăvâpas Tis Îmophirob. .

vibs Nrxohdov Moopoxăpăâzoo

val “Po-
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lată şi o parte din
textului D-lui Legrand)).

arborele

NIROAAOS

genealogic

de la finele

MATPOROPAATOS

1599
— 1649

28 da obrmtov

|

AhzEavâpne2)
1636 —| 1709

Sxughănog
1677 — 1699)

|
Nuno
1679—1730

>

| "lurns

Smapharos

Î
oder
1684—1719

|

|
Poivâpna

| Bowvsrovrivos
Eh&wyn

Din toate acestea eu trag conclusia, şi dic că voi urma
pe D. Emil Legrand care a fâcut o genealogie după documentele autentice ale familii, luate de la principele Gh. Mavrocordat, după cum am vedut la notă, pe grecește; căci
din doui: în care unul vine cu presupuneri şi altul cu probe
autentice, cred că ori-cine va preferi pe cel cu probă autentică, așa dară sa stabilit că Nicolae Mavrocordat este
acela ce s'a căsătorit cu Loxandra, acuma putem trece mai

înainte.

Nicolae Mavrocordat

după

cum

am

dis

venise în

Contantinopole cu mătăsării, venind într'o di şi la Loxandra,
însă fetei mai degrabă îi. plăcu vindătorul, de cât marfa;
căci în adevăr, Nicolae, era un tînăr frumos, sprinten şi voinic; apoi avea o privire blindă sub care se ascundea un
caracter bun şi o inimă nobilă, acestea toate
atrase înw'atâta pe l.oxandra încât ea se hotâri a'l lua de soț, şi

pentru a nu afla nimeni ca nu cum va neamul ei săo
oprească, chemă acasă un preot de îi căsători după toate
regulile bisericei ortodoxe greceşti. Acuma imediat Nicolae
se lasă de negustorie şi deveni un om cu vadă în Constantinopole şi în Fanar, căci se găsea în fruntea unei averi
considerabile, el era stăpînul milioanelor lui Scarlatos.:
„Apoi şi cultura şi inteligenţa soţiei sale contribueaă
încă cu un bun mijloc, pentru ca dânsul să devină mai cunos-

cut, căci în adever Loxandra era de o cultură superioară,
2 Complect în opera citată, vezi în planșă.
2) Căsătorit

cu Sultana. Hrisoscoleo.
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învățase cu vestitul profesor Cariof/, încât după cum dice
Carra, când veneau d'intre străini învăţaţi în Constantinopole, la Loxandra Mavrocordat se duceaă întăi de ai face
visită ; pentru a se intreţine cu dinsa în ale ştiinţei. Din
această

căsătorie

după

cum

ne

arată şi arborele

genealogic

al familiei 1); se născură doi fii, unul anume loan, care duse
o viaţă liniştită, neamestecindu-se. în politică, ne find dotat
de la natură cu inteligenţă, însă al 2- lea, Alexandru de o
deşteptăciune

însemnată

aceia

vedea

"| vom

şi cu

o memorie

ajuns şi departe;

seamăn,

de

aşa el de la 12

fără

ani

fu trimis la Padua ca să studieze; în timp de
14
termină studiile cu un deosebit succes, dobândind

de doctor în medicină

ani şi
titlurile

şi în filosofie; întorcându-se în Cons:

tantinopole fu numit profesor la biserica pâtriarchală, însă
nemulţumindu-se
medicina

în oraş,

cu venitul profesoratului, începu a practica
şi pentru

a avea

mai

multă

vază

trecu

ca drept fiu al lui Scarlatos, a cărui familie erea mai cunoscută acolo de cât aceia de Mavrocordar; şi de aceia

vedem

pe Turci

botezindul

cu

numele

de .Sfzer/e/-Og/z

(fiul lui Scarlat) şi pe dinsul purtând numele de « 4/exazdros Mavrocordatos de Scariati», apoi şi diploma Impăratului Leopold al Austriei, prin care "| numeşte nobil, "i dice
Alexandru Mavrocordat

din

nobila

familie

a lui Scarlat 2,

aşa întemplându-se ca Panaiotaki Nicousis marele Drago:
man al Porţei să moartă, Alexandru Mavrocordat care
avea şi avere de la mama lui, fiind inteligent şi cult în
toată întinderea cuvintului, fu numit mare dragoman, care
loc "| stăpâni 30 de ani, însă în mod întrerupt, căci protectorul săi, Kara-Mustafa-Paşa, muri, şi succesorul acestuia
Iara-lbrachim-Paşa "] aruncă la închisoare şi dragoman fu nu-

mit Zerre- Aga, însă incapacitatea
Paşa

să scoaţă din închisoare

pe

acestuia
Alexandru

sili pe IbrahimMavrocordat

şi

să'l reîntegreze iarăși în postul s&ă; acuma stăpânindu-l
neîntrerupt şi repurtând isbândi peste isbândi, în acest timp
terminându se resbelul Turciei şi încheându-se pace la Car1) Vedi la pag. 246.
2) Vezi în Carra, Xenopol

și Vaillant.
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el fu trimis

1699,

lovici în

ca

Zuf-

cu

la Viena

ambasador

ficar-Efendi, întorcându-se în Constantinopole, achitat de mi:
siunea sa întrun mod cu totul diplomatic, după cum vom
vedea

mai

încolo

Sultanul

conferi

îi

onoruri,

titlu

dându'i

de Mukharremi Errar, adică confidentul secretelor statului
şi se numi 2£ âzofțizov adică consilier intim de aceia de a
cuma inainte '] vom vedea numindu se «Alexandros Mavrocordat de Scarlati Ex apporiton»>. Acest titlu de ex apporiton
de la densul, rămase la toţi dragomanii până la 1821, când
postul de dragoman fu încredinţat numai Turcilor. Principii
străini îl numeaă Sxdapzpcarog adică ilustrisim. După stăruințele
lui Alexandru Mavrocordat se creă în Constantinopole și pos-

tul de dragoman

al marinei Zersaze Zerayumani, acest dra-

goman trebuea să urmede pe Căpitan-Paşa când mergea să
încasede tributul insulelor, supuse jurisdicţiunei sale, acest dragoman al marinei era un fel de interpret între CăpitanPaşa şi locuitorii oraşelor. In timpul şederei sale în Viena
ca ambasador pentru negocierea păcei de la Carlovici, postul de dragoman se încredinţă fiului său Nicolae, acela care
'1 vom vedea peste câţi-va ani Voevod al Moldovei şi al ŢErei-Româneșşti. Alexandru Mavrocordat cu drept cuvent putem
dice că pe timpul s&ă erea omul cel mai înveţat în Constantinopole, jucând rol de politician distins avend o inteligenţă
şi o cultură aleasă, acestea făcuse din el un excelent diplomat, dânsul lăsă mai multe scrieri, între care cităm:
«Un tratat despre circulaţia sîngelui» care folosi foarte
mult tutulor medicilor, în acel timp din Europa, căci desco-

perirea, circulaţiei singelui, era încă contestată, apoi

<o Îs-

torie a Israeliţilor», <Un tratat asupra Moralei»> şi vre-o
120 scrisori, unde ne vorbeşte de toată politica internă şi

externă a Imperiului Ottoman î).
Alexandru Mavrocordat după întoarcerea sa din Viena,
stărui ca drept recompensă
s&ă

Nicolae,

ce vom

Voevod

vedea

2) Care le vom
tatea istorică va cere.

mai "nainte,
vedea

neamului

al uneia

pe

ici pe

săi, să

se

facă

fiul

din provinciile dunărene, cea-

că şi dobândi.
colo în cuprinsul

acestei

cărţi,

unde

necesi
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El muri în anul 1709, lăsând din căsătoria sa cu
Sultana Hrisoscoleă 3 băeţi, pe Scarlatos devenit Mare
Paharnic al Valahiei şi ginere al lui Brâncoveanu-Vodă;

pe Nicolae,

viitorul Voevod al Moldovei

şi Țărei-Româ-

neşti ; şi pe loan earăşi Voevod; apoi 2 fete pe Roxandra măritată cu un Ghica şi pe Elena cu un Rosetti.
Relativ la moartea lui Alexandru Mavrocordat şi la
caracterul

săi,

reproducem

aci

scrisoarea

lui

de

Ferriol

ambasadorul Franciei la Constantinopole.

Scrisoarea D-lui de Ferriol cu epitaful făcut la moartea
bătrânului

Alexandru

Mavrocordat,

şi cu apreciaţiunea

ca-

racterului şi rolului ce jucase în politica Porţei!).
Pira la 10 Fanvier?)

1770.
Monsieur,

«Je joins ici une €pitaphe ironique faite sur Morocordato,
qu'on a trouv€ fort propre au sujet.
Ci-git Linterprâte Alexandre,
Grand

ministre,

bon

medecin,

A regret on la vu descendre
Ou tous les homraes prennent fin.
“Des Grecs et des Latins le pere,
Le grand oracle des Osmans,
Des vizirs l'toile polaire.
Le

prototype

des savants,

1) Vezi în col, de doc. Hurm, Supl. I, vol. 1, p. 374.
2) Corpul diplomatic locuea acuma la Pera, părăsiseră Fanarul, de când el fu
înţesar de Fanatioţi, am pus pe lângă data epitafalui și numele suburbiei de <Zerz»
ca să justificăm strămutarea corpului diplomatic de l« Fanarioţi încoace, în celelalte

scrisori culese tot din col. de doc, Hurm., nu vom pune

căci

la

toate va fi la fel.

Tant

de vertu, tant de sagesse,

Meritaient un plus heureux
Mais

l'inexotable

sort;

Deesse

L'avait juge€ digne de mort.

“non

Monsieur Maurocordato n'a ct€ regrette de personne
pas m&me des siens. || a 6t€ deux fois Ambassadeur

et il s'etait,

en

quelque

mânicre,

rendu

nccessaire

ă la

Porte, n'y ayant pas de plus habile interprete que lui.
Il €tait, mediocre politique, mauvais medecin et plus pedant que savant. Les grand biens ctait venus de la tyran-

nie qu'il avait exercee sur les Grecs, et sur les Latins et
des

pensions

des

Princes

qu'il

avait tirâs de L'Empereur,

lată cine a fost Exaporitul,

Ferriol

face în

renduri un admirabil portret, iară
vârşită.
Acuma că am vorbit de urgia

epitaful

vEzut

cine

de

du Czar

et

de Valaquie et de Moldavie.»

unde

au

venit

Fanarioţii,

ultimele

o ironie desă-

fanariotismului,
ereau,

că am
şi

de

ce

sai numit ast-fel, să ne oprim şi asupra înțelesului cuvântului de Fanariot şi Fanar.
“Vom lăsa pentru aceasta mai întâi ca glasul istoricilor
să vorbească şi pe urmă vom conchide şi noi.
"Iată ce dice marele patriot, Azro/ae Bă/cescu : «Prin
cuvântul Greci în cursul acestui articol!) trebue a înţelege
numai fe cei adzun Constantinopole şi din Rumelia şi mai
cu deosebire pe cei d'întâiă cunoscuţi mai de obşte sub
numele de Fanarioţi, s/ravăna nafiune elenică de astă-ali,

fe care o subim şi

o vespectăm

se deosibeşte

ofii pe care ca însuşi îi urăște şi îi depărtează

nul ci. 2).

de
de

Fanarida

st-

Despre această ură de care ne vorbeşte Bălcescu ce
exista intre Greci şi Fanarioţi ne vorbeşte încă un alt autor ale cărui cuvinte le voi reproduce fiind importante mai
1) Este vorba de articolul cAomânii şi Fanarioții> unde autorul arată cu admirabila'i pană, luptele acele de 2 veacuri între Români şi Fanarioţi, până ce cei
din urmă aii pus în fine mâna pe domnia ţărilor în 1709 şi 1716.

'

:) Vezi în Mag. ist., Vol. ], p. 115 (Notă).
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cu seamă, de oare-ce el era Grec şi prin urmare vorbea
din sentiment, acesta este D-p4 Za/lonz!):
«Les Fanariotes connaissaient parfaitement cet ctat de
choses, (de nenorocire a poporului Grec sub Turci după
cum spune autorul mai înainte), et je ne hasarde rien en

les associant aux moteurs des infortunes des Grecs, car je
lai dit, ils ont fait de /znzrigue Zame du gouvernemeut
Otoman» . . „ „ mai încolo earăşi: <Sils ont quelque-fois
abandonne lEtendard de leur maitre ce n'a jamais ct€
dans des vues gencreuses ni dans interet de la nation
Grecque» ; mai departe autorul îi socoteşte mai r&ă de cât Armenii chiar: «Les Fanariotes songent ă eux les Armeniens
songent ă leur nation, ils ont tablie entre eux; une espece

de solidarite

qui

contribue au

bonheur de la grande.

fa-

mille. Zes Fanartotes, ne vegardent jamais la Grice. PArmenien a toujours les yeux fixes sur sa Patrie. Aussi, tandis que les Grecs sont en proie ă toutes les miseres de
'oppression, les Armeniens juissent d'autant de libert€ qu'en
comporte le despotisme des Ottomans. /ewrese! cât d/d la
Grâce şi les Fanarioles, eussent 1mat da conduite des Armentens?), cu

această

exclamaţiune

autorul

Grec

Zalloni,

excomunică pe Fanarioţi de pe suprafaţa pământului.
Vaillant un mare filo-român care a trăit mult în Bucureşti acum 50 de ani, şi care a lăsat o scriere neperitâre
intitulată: «La Roumanie» ast-fel zugrăveşte pe Fanarioţi:
«Mon dâsir d'âtre bien compris est tel, qwavant de commencer cet ignominieux tableau qui doit les peindre tel
qu'ils furent, je me hâte de dire que la vertu peut ne pas
&tre morte au Phanar, ge e 7agpe/le pas Phanarioles
ceux-la

seulement,

gut

se Sont NES,

Mais

10us

cout guz en

ont pris le ton, des formes, ks allures et les gouts, guelle
gue sot leur vihgion, de gutigues pays guzls viennent

m2mporte o îls se trouvent, guils son pour moi en diplo-

mahe

ce gue

certains

1) Essai sur les Fanariotes,
2) Op. cit. p 253.

hommes

p. 246,

sont

252,

en

veligion,

ou

pour -
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fre

mieut

COMprIs

du "is

sont

des fesutles

de

da polh-

figue» !)

Acuma îndrăsnese să'mi dai şi ei cuvîntul asupra. fanariotismului ; şi eată'mi verdictul:
Observăm că Nicolae Bălcescu numai în câte-va rînduri
a descris pe Fanarioţi şi ast-fel a scos din dubii pe oricine, că prin Fanariot nu se înţelege Grec; Zalloni sar
mulţumi dacă Fanarioţii faţă de Greci ar fi fost ceia ce
erai Armenii din Constantinopole pentru ţara lor; în fine îi
descrie ca pe nişte inimici ai Grecilor; apoi Vaillant, îi
numeşte jesuiţii politicei. Eu dic deci că dacă cine-va sar
găsi să dică că Fanariot sau Grec e totuna; că acela care
a fost funest ţărilor Românesă fie numit Grec saii Fanariot;
acela ar aduce acuzaţiunea cea mai capitală istoricilor şi
naţiunei

Elenice,

căci

cum vom

putea noi oare

compara pa-

triotismul antic al bravei naţiuni elenice moştenit, de descendenţii lor; cu corupţiunea şi demoralisarea Fanarului ;
cum Sar putea oare numi Fanarioţii, Greci, când ei în
Constantinopole lucra în contra Grecilor şi erai în contra
a ori cărui principiu de naţionalitate şi libertate elenă; diferințele sunt atât de multe şi de mari între dinşii, căci pe
când unul, Elenul adevărat, lucra la reînvierea unei vitejii

str&ăbune a poporului săi, omorit de securea ottomană cel-lait,
Fanariotul, nu cunoştea acest nobil sentiment cu care numai
sufletele cele mari, sufletele în care arde focul sacru, sunt
îndestrate; cine iubeşte demoralizarea şi corupţiunea, ignoră
cuvîntul de naţionalitate. La Fanarioţi vom vedea, numai
şi numai
pentru amorul banului s&verşindu-se infamii,
apoi observăm că aceia ce ati fost adevăraţi Greci nu

ai r&mas în Constantinopole,
lar

juca

acolo,

fiind

la

prevădend rolul murdar care

cheremul

ori

cărui

Vizir;

<om

de jos» cum dice în o scrisoare Ferriol despre Vizirii sultanului Achmet; care este publicată de Hurmuzaki, de
aceia cea mai mare parte emigrară în alte ţări.

Apoi chiar din cei rămaşi în Constantinopole toţi nu
s'au fiert în aceiaşi căldare, căci din aceia mulţi ati devenit
W

Vol.

Il, pag.

135.

177

domni

în ţările române

în vremurile mai din coace şi dom-

niile lor cronicarii le înregistrează cu oare-care-şi laudă, de
pildă: domniile Ipsilanţilor, Mavroghenilor, Moruzeştilor şi
Caragealilor cari au lăsat suveniri frumoase în istoria ţărei
noastre ca: edificări de biserici şi de şcoli; colecţionare de

codici de legi, şi alte atâtea instituţiuni naţionale.
In schimb însă din cei ce ai rămas în Constantinopole, până în anul 1716, oameni de jos lipsiţi de sentimentul justiţiei, ati săvârşit nelegiuirele cele mai mari asociindu-se
cu Turcii la toate jafurile şi, considerând pe bietele ţări române ca pe nişte frumoase şi mânoase grădini de unde vor
lua toată producţiunea; «isvorul nesecabil al bogățiilor este
la gurele IJunărei» spuneai dânșii. In cursul acestei cărţi
lectorul a putut vedea toate confiscările de averi ale Românilor;

uciderea

lor şi persecutări

fără seamăn, din care caugă

se încinsese o luptă groasnică ce începuse din vremea lui
Mihai Vitezul, când marele domn fu silit a le interdice dobîndirea slujbelor în statul român, lucru prevădut în tractatul
încheiat de dânsul cu Sigismund Battori principele Transilvaniei. «Nici un Grec nu va mai fi primit în slujbele sta.tului român»1); avântul puternic | luase deja, şi puternicia
lor venea

tocmai

de

la aceia cărora

noi le plăteam

tribut,

adică Turcii.

După moartea lui Mihai Viteazul ; începuse şirul de domni
dacă nu Greci dară grecisaţi; crescuţi din frageda lor copilărie
teaă

în

străinătate,

ca adi

în

Franţa

cu simpla diferinţă că
sai

în

Germania,

nu se trime-

ci în Turcia;

şi

acolo înconjurați de: Fanarioţi, ţinuţi prin palatele lor cu
dascăli Greci, de altminteri foarte culţi, dară cu principii iesuitice şi machiavelice ; înv&ţaţi cu luxul şi cu bogăţiile Fanarioţilor, cu lingușirile pe lângă Turci ; ast-fel că făcându-se
mari imediat umblau după domniile române. Fanarioţii sprijinindu'i pentru a 'și face bine afacerile, veneati în Țara Ro1) Vedgi în tractatul încheiat la Belgrad, despre care face menţiune N, Bălcescu
în

Mag.

ist., Vol

[, p.

115

op.

cit.
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mânescă sai Moldova numai bine; am vEdut domniile lui
Radu Michnea, lui Alex. Iliaş, Leon Vodă şi Radu Vodă,
oameni de acest specimen ; de aci deci, se încinse acele dueluri
între denșii şi boerii români cari presintaă atunci partida naţională. Grecii veădând opunere din partea acestor boeri ati căutat
a'i ademeni, unii cu inima mai slabă, ati cădut, s'ati lăsat să fie
ademeniţi ; la fel de fel de nebunii ce Greciile băgaseră în cap ;
aşa a fost Stroe Vornicul Leurdeanu, cu toată şleahta lui;
un tip de boer român decădut; şi îmbătat de linguşirile
greceşti, de aci s'aii săvârşit toate acele revoluţiuni pe care
le-am studiat, de aci au început a curge sângele boeresc,
însă nu ca altă dată în r&sboae pentru mărirea patriei, ci
în lupte civile eşite din pârile Grecilor Fanarioţi, pe lângă
Turci şi domn; căci în adevăr este ştiut, imediat ce intriga începe, se sfârşeşte cu r&ă. De aci şi începutul unei
noui politici în ţările române, căci unii domni ca Şerban
Cantacuzino, Brâncoveanu şi Cantemir simțind peirea ce

bătea

la porţile

ţărilor,

se

hotărâră

a'şi întoarce

privirele,

„pentru a scăpa de Grecii Fanarioţi de sigur nu puteati să
vestească pe Turcii căci, de aceștia ereai sprijiniți ; de aceia
împărăția Austriei şi a Rusiei vor intra de acum înainte
în acest joc al politicei externe române; şi pe furiș la început, apoi pe faţă la sfârşit, domnii români vor ţine relaţiuni amicale cu aceste dou& împerăţii creştine, de atunci
earăşi se formă şi acele dou€ partide politice în ţară, una
ce ţinea cu domnul trimes de poartă adică cu Grecii şi alta
cu Turcii care era formată din boerii români decăduţi şi din
Greci Fanarioţi, pe când cea-l'altă ce ţinea cu Austria formată
din boeri patrioţi în care Cantacuzenii de şi Greci de origine dară nu fanariotisaţi onoare lor, căci ai avut locul
de frunte în istoria naţiunei române
Acești Greci însă
cari ai adus aşa de multe turburări ţărilor române, cari a
stricat domniile şi au amestecat boeriile nu sunt atât de

condamnabili cât ca aceia ce “i au înpins la asemeni lucruri,

Grecii ereati supuşi Turcilor; imperiul bizantin fusese distrus; acolo locueaă o mare parte de familii greceşti, după
ce au fost jefuite de Turci, pentru a'şi recăpăta vechea bo-

găţie fură siliţi să se pue bine cu Turcii, cultura fu scăpa-
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rea lor.

Turcii avură

necesitate de

dânşii

după

cum

am

vedut în relaţiunile lor diplomatice, ţ&rile române erai tributare Turciei, fără însă a fi supuse.
Ottomanii 'şi făcură obiceiul de a trimite dânşii domni
după moartea lui Mihai Viteazul, aleşi mai întâi pe 7 ani
apoi

pe

3;

pentru

a'i sili indirect

la

noui

bacşişuri,

Grecii culți prin invăţătura lor, inteligenţi de

şireţi,

imediat

le veniră

în gând

în cât

la natură şi

se

pue ei mâna pe domnii,

Fanarioţi mai apoi vădând fidelitatea

lor, "i au luat la dra-

sau în cadul cel mai r&iă să se înprietenească cu câte-va familii române, ori stabilite în țările române, căci atunci vor
avea mijlocul afacerilor, al bogățiilor şi încetul cu încetul
făcându-se cunoscuţi cu Românii vor ajunge şi la domnii.
Turcii nu puseră de loc piedică Fanarioţilor Greci, şi le
făcu pe plac, erea de ajuns ca cutare mare dragoman
. Fanariot să recomande pe cine-va la domnia Ţerei româneșşti, ori moldoveneşti venind încă cu câte-va pungi de
bani, pentru ca acela să fie numit, în schimb; însă Turcii
nu pretindea Fanarioţilor de cât credință şi supunere, la
început în primele încercări Turcii nu ati fost siguri de
goste mare, şi le-ai încredinţat tâte secretele statului Ottoman, de aci putem observa că Fanarioţii ai fost nişte mediuri

excelente

în

Constantinopole

între

Turci

şi Români,

ei eraii executorii tuturor poruncilor turceşti asupra capului

Românilor,

ereai

procuratorii

imperiului

Ottoman,

gealaţii

pedepselor poruncite de Turci, Turcii îi învârteaă cum voeati
„în aceste porunci, dară Fanarioţii învârteau pe Turci şi mai fin
căci ori.ce cereau de la Turci, dobândeai, aşa că dacă e vorba
de condamnabil, condamnabili
erat amândoi şi Turcii şi Fanarioţii gaz că porunceaii lucruri nelegaie alții pentru că se Suput-

neaii şi de execulaii, din toate acestea noi Românii, însă am
fost victimele; şi le-am îndurat pe toate ca nişte adevăraţi
martiri, jertfiind pe altarul patriei averile şi viaţa noastră.
27 de ani ţara românească va mai avea domni români, pe
Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino, cel d'întâii domnind 25

de ani şi ducând frânele

acestei ţări printr'o politică de o

abilitate extra-ordinară, o tactică şi o diplomaţie fără seamăn, înveţând mai întâi la şcoala unchiului s&i Şerban
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Cantacuzino, sub domnia căruia fuse Marele logofăt în divan, apoi ducând până la culmea sea acest sistem când în
fine cădu jertfa muncei sale, pe de altă. parte Cantemir în
Moldova săvârşea tot ca Brâncoveanu faţă de Turci, dară
în loc să lucrede şi cu Nemţi şi cu Ruşi lucră numai cu Ruși. In

capitolul ce urmeadă

nevom

ocupa deaceastă politică a lui

Brâncoveanu vom vorbi şi de Cantemir care de şi domnia
în Moldova, domnie ce nu întră în cadrul" acestei cărţi, însă

fiind în strânsă legătură, cu domnia
Am

ajuns acuma

Voevodului muntean.

deci la studiul capitolului patru din studiul

înrîurărei greceşti, politica aceasta a lui Brâncoveanu şi Cantemir, nu vom vedea de cât că a accelerat intronarea
narioţilor în ţările române, şi ora fatală se apropie.
Mai

"nainte

de

a încheia

capitolul

fanariotismului

Faşi de

a intra în al patrulea, mai avem de spus încă următoarele, ce vor servi ca formulă: /anarzofzi azi fost acei oameni de ori-ce napionalitate să fi fost dânşii, fie Greci, fie
Armeni, fie Itahieni, fie Sbantoli (etc.) cari stabilindu-se în
Constantinopole sai vimânând acolo, după anul 1453 (distrugerea imperiului bizantin de Mahomet Il) sa asocza/
cu Turcii da săvârşirea tutulor tiraniilor păgâne, față - de
fârile supuse; ori tributare imperiului Semi-lunei. Românii
cari de la 1393 până la 1877; de la Mircea 1 cel bătrân

Basarab,

până la Carol I de Hohenzollern

ai plătit anual

tribut Turciei, ai avut de a face cu aceşti oameni până la
1821, şi i-ati poreclit cu numele de Fanarioţi, de la Fanar, suburbiul în care locueau în Țarigrad. S'a comis însă
o mare

nedreptate

Grecul,

Fanariot şi tot Fanariotul Fanariot, aceasta din causa

acelei

mari

uri în

saă
contra

aci; sfruntat neadever,
Greci

şi cu

toate

eroare

mai

str&inului

bine dis, numindu-se
venit

şi trimes de Turc,

căci Cantacuzenii nu

acestea

cât

de

mari

tot

sunt

Români

ei oare

au

fost

în

țările române, sărăciţi şi ucişi de Greci, dară de care Greci?

de cei fanariotisaţi! In timpul domniei
calificare, de asemeni

câţi domni

de pildă Ghiculeştii. Dară doamne
şi din Români
rioţi, devenind

fanariote, o injustă

nu ai fost buni

Dumnezeule,

români,

din păcate

neaoși, boeri mari, aă jucat rolul de FanaFanarioţi. Vornicul Stroe Leurdeanu ce cusur .-
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a avut? lectorul cetind pas cu pas cartea mea, va vedea
la diferitele evenimente cetele de boeri români până în 1717,
ce deveniseră Fanarioţi, aşa este, vedi cititorule; «Pădure
fără uscătură
'nu trăeşte», în lumea aceasta nimic nu poate
fi perfect, şi r&ul strică pe bun, şi lumea tot a r&ui trage,
şi a vorbi, şi a face. Aşa dară cuventul de Fanariot la
Români,

în loc

burbiului

Fanar

om intrigant,

să

fi

însemnat

din Țarigrad,

un

numai

un

locuitor

al

su-

a însemnat un om josnic, un

călăi trimes de Turci,

care să sugrume

pe Români! Eată deci cearta pe acest proceș secular asupra
căruia Românii nu sunt încă luminaţi, băgând pe toţi locuitorii Fanarului într'o căldare.

CAPITOLUL

Politica

Brâncoveanu

După
coveanu

IV

lui Brâncoveanu.

partizan al 'Turcilor.
7689
— 2697.

cum ne spune D. Xenopol:

este una

din

acele

rari

«Constantin

excepţiuni

care

Brânîntârzie

peste sorocul obişnuit pe scaunul domniei sale, în care

el

stă vr'o 25 de ani. Acest simplu fapt ne arată că el trebuia să fi fost o fire de om deosebită ca să se poată
mănţinea în scaunul cel şubred al unei ţări române,a patra
parte dintr'un veac» Î), fire deosebită dice D-nu Xenopol,
căci în adevăr, fire deosebită de rot, trebuea să fi avut
Brâncoveanu-Vodă, aceasta ne-o dovedeşte nu numai cei
25 de ani de domnie dară şi sfârşitul s&ă tragic în Cons-

tantinopole.
Brâncoveanu

a fost un diplomat prin

excelenţă în po-

litica externă a ţărei; numai unor meşteşugite planuri, el
a putut domni 25 de ani, "l vedem înclinându.se în decursul acestora,

când

către Turci,

1) Vezi în vol. IV, op. cit. p. 365.

când

către

Nemţi,

când
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către Ruşi şi către toţi de-odată, acestea toate însă trebuiră, să aibă sfârşitul lor cel teribil, la care a arătat încă
un caracter măreț şi înălțat..
La 29 Octombre 1688,
fostul domn al Munteniei
Şerban Cantacuzino, moare otrăvit 1), pentru că el erea un

adept al politicei germane, care atunci nu erea de loc iubită de Români; căci lor le erea teamă ca Nemţii să nu
impună

un domn

du'l, să se

pe tronul

Munteniei,

încingă de aci, un

şi Turcii

resbel care

neprimin-

să mai sdrun-

cine ţara, așa la moartea lui Şerban Cantacuzino doui era
desemnaţi pentru a fi aleşi domni, fiul acestuia, Iordache;
care erea nevrâstnic încă şi sub puterea mumei sale, o
aprigă partisană a politicei germane, încât toţi se dedură
în partea lui Brâncoveanu.
Radu

Greceanu

Brâncoveanului-Vodă,

de la 1689

care

fusese

a scris

mare

logof&t, în

foarte amănunţit

divanul

domnia

sa,

până la 1700?) el ne arată cum după moartea

lui Şerban Cantncuzino s'ai strîns toţi boerii la mitropolie
cu mitropolitul țărei, Teodosie, şi cu patriarhul Țarigradului, Dionisie, ce venise atunci în ţară, şi cum cu toţii au
cădut la vorbă ca să le fie lor Domn marele logofăt Cons-

tantin Brâncoveanu, nepotul lui Şerban Cantacuzino, fiul
postelnicului Pana Brâncoveanu cel ucis de Seimeni în vremea domniei, lui Constantin Basarab cârnul, şi al postelnicesei Stanca Cantacuzino, cum logofătul Constantin Brâncoveanu
nici nu ştia nimic despre alegerea sa şi cum soborul a trimes
atunci pe Preda Brătăşanu mare spătar şi pe Radu Go-

lescu la Brâncoveanu acasă, ca să-l poftească la mitropolie.

Cum veni Brâncoveanu el fu dus în altar, acolo “i se citi
moliftele de domnie şi, Achmet aga capegiul Turc ce sosise; îl îmbrăcă cu caftan domnesc şi, cu toţi eşiră din biserică de încălecară şi purceseră la palatul domnesc; acolo
mai

întâi intrară

în biserica

pe sfânta evanghelie,
1) Vezi în Mag. ist,, vol.

domnească,

apoi şi boerii;
IL, p.

131

unde

domnul

aci cronicarul

şi în rel, lui Cantemir

nilor, ed. Academiei, p. 8.
2) Originalul cronicei în manuscris, în păstrarea D-lui
rită în vol. II, al Mag. ist., vezi la pag. 120.

în ev.

jură

anonim
Cantacuze-

Ştefan Greceanu, tipă=
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care istoriseşte cu aceiaşi minuţiositate domnia Brâncoveanului, ne spune că fie-care boer în parte a jurat pe sfânta

citea

evanghelie, eară un logofăt al doilea le

jurământul,

scris pe o foae de hârtie 1); după aceia cu toții intrară în
sala cea mare a divanului, unde fie-care mic şi mare au
venit de aă sărutat mâna domnului, şi domnul le-ai ţinut
o cuvântare, prin care învita pe boeri ca săi dea tot sprijinul la domnie, că dânsul va face tot pentru ca ţara
să nu sufere?), armaşii ai poruncit de s'ai dat cu tunurile,
unul nu s'a slobodit, şi atunci norodul a scos de aci, că e
semn r&ă de domnie, apoi Brâncoveanu, imediat chemă pe
grămăticul

grecesc,

românesc

logofătul

cesc de'i puse să serie cărţi, unele la

pe

şi

azagiul

capichehaele,

tur.

altele

la seraschier şi altele la vizir, şi a strâns peceţiile egumenilor, boerilor mari şi mici de ai pecetluit armazarurile.
In acest timp se îngropa remăşițele lui Şerban Cantacu:
zino-Voivod la monastirea Cotrocenilor. Cu cărţile către
Poartă, Brâncoveanu a trimes, pe Gindea Vel Vornic, Alexandru

Vel

Brătăşanul

Clucer,

Cantacuzino

Pârvul

la Seraschier

şi alţi mulţi;

Vel

logofăt,

Preda

pe

Dumi-

a trimes

traşcu Caramanlăul Vel postelnic, Socol Vel medelnicer, Vergo

Vel portar, iar la Hanul Selim Gherei, pe Mihalcea Şatrarul şi pe Constantin Ciorogărleanu clucerul, iar la Beciu
unde erati Bălăceanu şi Vlădescu duşi încă din vremea
domniei lui Cantacuzino, a trimis pe spătarul Preda Părşcoveanu, în acest timp boerii de la Poartă se înapoiai cu
steagul de domnie şi cu tunurile 5).
Acuma tot norodul românesc erea vesel că 'şi au ales
domn pe plac, că din fericire Turcii s'a lăsat de acel obiceiă

nenorocit

ca să

trimită

ei domni;

pe

câte

7

ani şi,

de la trei ani să se preînoească domnia, acesta erea un
semn bun, că Grecii 'şi perduseră din putere: lor. Ottomanii nui mai ascultaă cu toate sforțările făcute; Şerban
Cantacuzino ridicase prestigiul ţ&rei româneşti sus de tot,
şi partida grecească 'şi perduse toată ponderaţia de altă
1 Vezi în vol. V, Mag, ist, p. 95.
2) Vezi vol. V, Mag. ist., p. 95.
3) Veză vol. II, Mag.

39175

ist.,p.

134—135.

|
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dată, aşa în cât Brâncoveanu apucaseo epocă minunată de
domnie, de aceia şi domni 25 de ani. Brâncoveanu totuşi
ales de toată suflarea românească Voevod şi, sprijinit de
Vizir la Țarigrad, dară fără de bacşişuri nu putu scăpa. In
raportul ambasadorului Franciei, de Girardin, la Constantinopole, către regele s&i când cu ocasiunea venirei celor
şease boeri români în Andrianopole pentru a vesti alegerea
lui Brâncoveanu găsim: «La nouwvelle de la mort de Szzdano, Prince de Valaquie, a est€ portee ă Andrianople le
20 de ce mois par six gentilhommes du pays, lesquels ont,
en meme temps, demande la confirmation de Constantin

Brantovano,

neuveu

de

la femme

du

deffunt

qu'ils ont

choisi comme le plus riche et plus capable de les commender. Leur requeste a est appuyce de 00 fourses, dont
200 ont este presentees au Visir, 100 au grand Tresorier
50, au Kiaya du Visir et le surplus aux menus officiers et
pour les frais des expeditions, avec offre d'en fournir 300
autres pour la Campagne prochâine»!), din 6 Decembrie
1688 Pera. Ambasadorele Franciei sprijinea la Poartă candidatura ungurului Tâkoli, combătea pe a lui Brâncoveanu,
Turcii simţise acest lucru şi de aceia marele Vizir nu acordă

audienţă

lui Girardin,

de

cât,

după

ce numirea

lui Brâaco-

veanu fu confirmată, atunci îi şi spuse lui de Girardin că
regretă, însă faptul eîndeplinit. Turcii când era vorba de

bani, călcaă

chiar

şi interesele

lor, căci dacă mai erea cine-va

care 'i sprijinea atunci, erau Francezii şi, nici pe aceştia nu
ştia să-i preţuească.

D. Gion ne spune că nici la Paris nici la Viena ale-

gerea lui Brâncoveanu nu a făcut o bună impresiune, şi că
Jean Leclerc 2) spune că «Leopold se prefăcu că nu voesce
să recunoască pe Brâncoveanu de domn al ţărei Româneşti,

când boerii trămişi de Şerban Cantacuzino ajungând la Viena,

ii anunţară

moartea

acestuia,

şi alegerea nepotului săi, că

Bălăceanu se supără foc, şi declară că nu se va supune po-

runcilor

brâncoveneşti;

că nu recunoaşte

1) Vegi în Supi. [, doc. Vol, î, Hurm. pag. 273.
2) In opera sa Elistoire d' Emeric, Comte de TEkâlly,

pe Constantin

p. 288 şi urm,

al
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Il-lea de domn, şi stapânitor al Ţării Româneşti, că alegerea

nepotului,

în dauna

fiului

e

nulă.

Cu

dânsul

se

uneşte

şi

Şerban Vlădescu. Miniştrii germani diceaii deputaţilor români că, împăratul nu recunoaşte de domn al Munteniei de
cât pe tânărul George Şerban Cantacuzino, fiul r&posatului
principe»1). Cronicarul Neculcea ne spune însă că fraţii mai

mari ai lui George, Constantin Stolniculşi Michail Spătariul

nai vrut să pună domn pe fratele lor George, de oare-ce
ei nu erati bine cu muma lor, Doamna Stanca 2). Cronica.
rul Greceanu relativ la acestea spune că atunci, George cu

Iordache au fugit cu muma lor din Bucureşti, eară Bălăceanu

cu Nemţii vor intra în Țară; şi că Doamna Stanca, soţia lui
Şerban Vodă Cantacuzino, erea Serbă de fel de la Nicopole, fata Ghenii, neguţătorii de abale 5)
De ce oare Leopold al Austriei nu voea pe Brâncoveanu? sai se prefăcea că nu'l vrea? D. Gion ne explică că opunerea împEratului nu erea
de cât o stratagemă, nu că prefera pe George Cantacuzino
mai mult de cât pe Brâncoveanu, ci din adins se arăta ast:

fel,

ca să silească pe Brâncoveanu,

ca

mai

repede

să

cadă -

în braţele Austriacilor, împăratul nu o nemeri însă, căci
Brâncoveanu erea mai diplomat ca toți diplomaţii, şi imediat simţi totul, o luă înainte şi făcu cunoscut împ&ratului
printr'un om al s&ă că e gata a urma politica unchiului să
Şerban Voevod, scrisese de asemeni şi lui Bălăceanu, că el
va ajuta causa creştină dară «cu vreme> Brâncoveanu la
nimic nu spunea, nu; în tot-deauna promitea, dară promitea
suspensiv, dicea cu vremet) şi cronica anonimă spune :
«Ponturile lui Şerban le primea şi Brâncoveanu»5).
Boerii trimişi de Brâncoveanu la Poartă obţinură tot
succesul; şi domnul nici nu se aşteptase la aşa ceva faţă
de Sublima Poartă. Confirmarea de către Sultan ”] impresionase,
') Vedi

nescu

Gion,
2) Vedi
3) Vegi
4) Vegi
5) Vegi

în Ludovic

în
în
în
în

al XIV

Letopiseţe II,
Mag. ist, IL,
op, cit. a lui
Vol, V, Mag.

şi Constantin

p. 236.
p. 136.
D. Gion p. 163.
ist., p. 100,

Brâncoveanu,

p.

162,

1884

de 1o-
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apoi şi urcarea
dusese

sa pe tron în urma

o politică

germană,

lui Cantacuzino,

toate acestea

care

"| făcură a deveni

de-o-cam-dată amicul Porţei; şi din acest moment el începe
calea politicei Ottomane. În acest timp Spătarul Pârşco-

veanu,

cronicarul anonim, spune, fiul Trufandalei, voeaja prin

Austria, ca să ajungă la Beciu, unde se găseau solii români
trimişi pe lângă curtea habsburgică. Pârşcoveanu îi apucă
încă în drum, el le spuse toate cele întâmplate în ţara
Românescă, şi Bălăceanu

am vedut

cum

se

miră când

audi

despre moartea lui Cantacuzino, şi alegerea lui Brâncoveanu, se stricase tot planul săi, căci el gândea înaintea tuturor, ca la caz de moarte a lui Şerban Cantacuzino ; socrul
s&u ; va

rămânea

tuia, muma

domn

Iordache

fratele

lui va fi conducătoare

a

mai

mic

al aces-

afacerilor statului, şi

el, Bălăceanu, cumnatul lui Iordache, să fie a tot puternic,
băgând

aceste

Şerban

Vlădescu

gânduri

şi

în

se hotăreşte

capul

împăratului.

a se reîntoarce

Comisul

în ţară,

dară

Bălăceanu care se aprinsese de necad în contra Brâncoveanului, remâne acolo, se duce până la Beciu, şi pâreşte
la împărat pe Brâncoveanu, că el s'a dat cu Turcii, şi că acum

va fi rău de împerăţia nemţească, atunci împăratul trimite
pe contele Czaki la Bucureşti casă ceară lui Brâncoveanu
mai multe daruri, şi o sumă de bani pe fie-care lună, care
domnul român o va vărsa tesaurului imperial, Brâncoveanu

ca să nu displacă

Nemţilor le făgădueşte

tor,

mai

târdii

însă nu ţine, şi aceasta fuo cauză a unei viitâre uri între
densul şi Nemţi. Inaintea lui Czaki Brâncoveanu trimise ca

sol pe Stolnicul Pârvu Cantacuzino, acesta a venit cu Czaki
la Mogoşoaea,

la moşia domnului, unde

a vorbit

cu densul

şi apoi sa învertejit 1).

In acest an Brâncoveanu e deja chemat de Turci la
Cerneţi, pentru a veni cât mai repede cu oaste, ca să dreagă
cetăţile Ruşava şi Cladova, că Nemţii se pregătesc de mare
resbel pentru luarea Rusavei şi a Nişului. Cronicarul anonim ne spune că Constantin Bâlăceanua r&mas la Braşov;

pe când Czaki cu
i) Vedt

în Mag.

Vlădescu
ist., Vol

II, p. 137

purceseră în ţară,
și Xenopol,

p. 370,

Vol.

cacolo
lV

în
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Braşov

şedând,

socotia

că

mintea

îi umbla

este,

se

însă

înşelă,

lui,
ca

un

ceanii, tot-deauna îşi întindeaă mintea

bune, adică după vitejii»1). Cronicarul

ceia ce cu

vrednicie

Bălăceanu,

că Bală-

după

nişte păreri ne-

Greceanu

spune că

generalismul oştirei nemţeşti pentru luarea Belgradului erea
Ludovic Principele de Baden, și că atunci mulţi Turci au
perit Nemţii eşind învingători sai hotărât a erna în Oltenia şi a veni cu pretenţiuni la Brâncoveanu ce ajutase pe
Turci, în această luptă 2). Anonimul arată cum Bălăceanu
r&mas în Braşov sa aliat cu un general Austriac, Haisler,
un om trufaş şi fantastic ca şi dînsul, şi cum sai înţeles

- amândoui ca să vină în Oltenia, aliindu-se cu armatele prinţului de Baden, ca să prădeze ţara Românească, pentru
a săpa groapa lui Brâncoveanu ; ei gândeau că cu 3000 sau
4000

de Nemţi,

vor

e de
o armată
repun

100,000

oameni ;

pe cari Turcul erea gata ori şi când a o arăta în câmpiile
"cele deschise al ţărei Româneşti. Brâncoveanu audind de
acestea u trimes Ja Braşov pe Postelnicul Radu Golescu şi
pe Logofătul Radu Popescu care ştia latineşte, dându-le .o
seamă de bani, şi rooo de boica sâ'i dee Nemţilor, cu gând
ca'i vor

îmblândi, dară

de

unde,

căci

Haisler

erea

îmbătat

de visurile Bălăceanului şi primi pe solii Români foarte rece,
cronicarul spune că Haisler <erea mânios ca un urs Împușcat»>8) făcând încă morală lui Popescu, că Românii i-ai stricat legăturele ce le făcuseră mai 'nainte cu Nemţii. «Ci aţi
calcat legăturile şi aţi stricat şi parola»1). Domnul primi
scrisori de la soli şi tare se întristă, că nimic nu pote săvârşi din cauda Bălăceanului la care de şi trimisese cărţi
să vie în ţară la casa lui, şi la măsa şi copiii lui, căi va
„merge bine, şi să se lase de acele păreri nebune, că acuma
ţara e săracă şi are trebuinţă de linişte, dară toate fură
,
în zadar,
Nemţii intraţi în ţară au trimis sol la Brâncoveanu pe
colonelul conte Şilic ca să ceară zaha rele pentru oastea nem1) Vegi

în Vol,

V, p.

103,

Mag,

ist.

) Vegi în Vol, Îl, p. 137, Mag. ist.
3; Vedi în
*) Ldem,

Vol

V,

p.

106.
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ţească,

meni

că

ei vor

gofet Şerban
racă

ierna

soli, pe marele aga
anul

în Oltenia.

Greceanu

acesta

şi, că

Cornea

Domnul

Brăiloiul

trimise

ca să spue

Nemţilor

nu

ce

va

avea

de ase-

şi pe marele lo.

să

că ţara e să-

le

dea,

ast-fel

boerii ajungend în lagărul Kladovei la principele
de Baden,
ai spus toate, însă nimic nu ai putut săvârşi căci,
Aga Constantin Bălăceanu spusese că nimic nu e adevărat
din cele ce
spun cei doui, ci că ţara are anul acesta îndestulare,
şi că Brâncoveanu se sfiește de Nemţi de oare-ce s'a împrietenit
cu Turcii.
Şerban Greceanu plecă şi veni la Brâncoveni la satul
lui Constantin Vodă, unde acolo Vodă ţinu sfat cu toţi boerii
săi, fiind la
mare întristare, de abea începuse domnia şi greută
ţile erau
mari, Brăiloiii remase la Kladova de unde înştiinţă
pe Brâncoveanu cum mai merg lucrurile, domnul primind
o altă ştire
tot nefavorabilă ; atunci el plecă de la Brâncoveni
ŞI se duse
la altă moşie a lui, la Şerbăneşti unde eară
ţinu sfat cu
boerii; aci luă hotărârea de a trimite altă solie
la Nemţi şi
trimise pe: Diicul Rudeanul Vel Clucer, pe Constantin
Ştirbei
Vel Sluger, şi pe Preda Brătăşanu vel Pitar.
Nemţii însă

nimic

nu ai mai

ascultat

şi se hotărâră

a veni la Brâncoveni

la Măria sa, Brâncoveanu insă se dusese la altă
moşie a
lui, la Potlogi 1), Brâncoveanu v&dend că nu mai e
nimic de
făcut cu Nemţii se hotăreşte a'i primi ca să ernede
în ţară,
şi trimise alţi boeri pe care cronica nui mai menţi
onează,
ca să se înţeleagă cu dânşii şi să le ea condițiunile
. Brâncoveanu erea dispus a'i aşeza la Câmpu-Lung, căci
mai sigur
erea de dânșii la munte, de cât la şes, în acest timp
însă
mare parte din Nemţi veniră la Brâncoveni şi acolo
jefuiră
tot ; aci Bălăceanu trimisese oştirea la Drăgăneşti,
moşia Cantacuzenilor unde se găsea Iordache cu maică-sa, să'l
aducă

pe

acesta

la

Brâncoveni

şi sâ'l facă

domn,

eară

el

Bălă-

ceanu să r&mâe adevăratul ocărmuitor. Brâncovean
u de la
Potlogi a venit la Cotroceni, căci după toate
nenorocirile
mai era şi ciumă în Bucureşti. Nemţii în acest timp
preda

casele şi satul din Brâncoveni. Principele de Baden plecase
că-

tre Sibiti lăsând

în locu'i a tot puternic pe Haisler ce avea la

Vedli în cron. lui Greceanu,

p. I40—141.

Mag. ist., Vol,

II.
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dreapta lui pe Constantin Bălăceanu. Haisler s'a despărţit
de Baden la Câmpu-Lung, de acolo Baden sa dus în Ar-:
deal eară Haisler cu Bălăceanu şi cu multă oaste nemţească
a pornit'o la Tergovişte, săvârşind cele mai mari prădi. Cronicarul spune «iar oastea nemţească ajungea țara din munte
până în Argeş cu prada şi cu jatul şi spărgea pivnițele
boerilor

de

mânca

şi bea,

şi risipia,

şi strica,

desbrăca oa-

meni unde'i găsea şi alte multe r&utăţi făcea» 1). Brâncoveanu
desperat în urma acestor nelegiuiri care duceau ţara şi tronul s&u la peire, ţine un mare sfat cu toţi boerii divanişti

la Cotroceni şi ea hotărârea ca să facă plângere la Sublima
Poartă, trimite pe Ghinea marele Vornic şi pe Dumitraşcu
postelnicul Caramanltul ca să facă denunțările Sultanului.
Sultanul imediat porunci unui Aga ca să meargă la Bugeak,
şi de acolo să pornească pe Azamet Gerei, feciorul Hanului
Tataresc, să vie în ţara Românească şi să scoaţă pe Nemţi.
Haisler generalul, în acest timp pornise câte-va oaste spre
Bucureşti, în cap cu generalul Magne, cu căpitanii români
Preda Proroceanu, şi cu Matei
tantin, eară densul, trebuia să

Bâlăceanu vărul lui Cons:
vie mai în urmă cu Bălă-

ceanu. Brâncoveanu plecă de la Cotroceni cu toată boerimea
ce era lângă densul, cu Doamna și cu toţi copiilui, cu Mitropolitul ţărei şi cu episcopul Râmnicului, şi s'a dus la Plătăreşti eară de acolo la Ruşi la moşia unchiului s&i Şerban Vodă.
Atunci Nemţii tare se bucurară luându-se după Balăceanu care le umpluse capul de :ot soiul de vise că acum
ei vor lua puterea şi vor aduce 100,000 de ostaşi în ţară,
că Brâncoveanu a fugit de teamă neştiind cele ce plănuise
domnul, ba încă trimet pe generalul nemţesc, cu Proroceanu şi cu Bădeanu la Drăgăneşti ca să aducă la Bucureşti pe Doamna, veduva lui Şerban Cantacuzino spre a
se înţelege cu dânsa în privinţa domniei lui Iordache. Cro
nicarul spune că Doamna lui Şerban Vodă aștepta plină de
fumuri în cap pentru aceste măriri 2). Brâncoveanu lăsase îs1) Vedi

în Vol.

IL, Mag.

ist, p.

2) Vegi în Vol, II, idem p, 147

144.

Mag. ist,
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pravnic la Bucureşti pe Cârstea Popescu mare Vistier, acesta
procurase Nemţilor toată zahareaoa, dară ei ai tot prădat
şi în oraş şi pe la sate 1). Brâncoveanu voii a vorbi însuși
cu Haisler şi de aceia hotări întrevederea cu dânsul la satul
Cantacuzenilor, la Drăgănești, acolo luă prenqul cu Haisler
şi convorbi cu densul, ne spune cronicarul anonim, mai multe
ore; după ce'l umplu de daruri luă hotărârea, ca el Haisler
să se ducă în Ardeal să părăsească ţara, eară domnul să
se ducă la Buzăă să aştepte pe Sultan 2). Cronicarul Neculcea ne spune că toţi boerii ai fost de părere atunci ca
Brâncoveanu să se dea cu Nemţii, numai Stolnicul Constantin Cantacuzino erea de părere ca să nu se lepede de
Turci.

Brâncoveanu nu

ajunsese

la nici un .resultat

însă, căci

Haisler reveni şi nu voi a părăsi ţara, Brâncoveanu în admirabila'i concepţie voea să evite ori-ce nemulţumire şi măcel,
de aceia dăduse daruri lui Haisler, cu gândul căl va ademeni, nu voea să se pue r&u nici cu Nemţii nu voea resbelul lor cu Tătari şi Turci, din causa lui; apoi trebuea

să economisească pe Ottomani căci puterea lor nu se sleise
de tot şi puteai aduce răi ţărei.
Brâncoveanu primeşte veste că Sultanul a sosit aproape

de hotarul ţărei; atunci el trimete pe doui boeri ca să'l primească

pe Diicul Vel

Clucer

Rudeanu

şi pe

Vergo

Vel

Portar, le dă şi daruri pentru Sultan şi jălbi multe, domnul
însuşi sculându-se de la Ruși unde se găsea
la Buz&u,

muitori
vin

de aci

a

trimes

asemeni

din Bucureşti să spue Nemţilor

şi Tătarii,

şi să ese

din

şi ducându-se

ştiri şi la

boerii

ocăr-

că Sultanul vine, şi

oraş, de vor

voisă

dea

vre-o

luptă să o dea la câmp, căci de vor r&mânea în oraş vor
pustiii tot pe nedrept. Sultanul apropiindu-se, plecă şi domnul cu 200 de oameni, ne spune cronicarul5) şi îi eşi înainte
lângă

oraşul

Sultanului

veanului

de

Floci,

la

Berteneșşti,

toate nevoile ţerei, şi Măria

căţi-va Mârzaci)

aci

domnul

sa iau

ai

dat Brânco-

tătăreşti, cu o seamă de

1) Vedi în Vol. II, idem p. 148, Mag, ist.
2) Ved!

în Vol.

V,

idem

p.

rrr—r12

și Vol,

II, p.

149—în

spus

Greceanu,

3) Vedi în Mag, ist, p. 151, Vol. II.
4) Mârzac
== comandant de oaste, la Tătari din familia Chanului,

ste
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spre a se înapoia la Buzău.
multe,

cu Seimeni,

şi cu

Sultanul

Lefegii,

venise

în drum

cu saragele,

Vodă, întâlni

pe

Clucerul Tănase Pauşăscul care erea lăsat de domn la Bucureşti pe lângă Nemţi; acesta aduse fericita ştire că Nemţii
at plecat din București cu toţii, atunci Brâncoveanu se întoarse înapoi la Floci de aduse această ştire Sultanului,
pentru a se simula însă fuga Nemţilor de teama Brâncoveanului şi a Sultanului, se luă hotărârea ca Sultanului să
dea doui Maârzaci, şi Brâncoveanu doui boeri, şi anume: pe
Cernică Vel Armaş Isvoranu şi Matei Vel căpitan de Seimeni Comăneanu; care încălicară pe cai cu o seamă de
Tătari şi s'auă luat după Nemţi de'i au ajuns la Câmpu-Lung
unde

nu

aă dat nici o batae, căci aşa

le erea porunca.

In acest timp Brânceveanu era înegrit la Constantinopole de Francezi; şi însuşi regele Ludovic al XIV-lea
scrie

ambasadorului

s&i

de

Girardin,

întro

scrisâre cu data

de 21 lanuarie 1689 de la Versailles; că Turcii mai de
grabă ar fi trebuit să numească în Valachia pe Toksli de
cât pe Brâncoveanu.
«Ils auraient fait plus prudemment de faire le comte
Tekely hospodar de Valaquie, que de donner cette principaut€ a un autre bien moins capable, de faire de la peine
ă PEmpereur. Vous devez cependant continuer de rendre
de bons offices au comite de Tekely» |). Turcii se temeau
a propune pe Tekely Românilor, de şi de origină Român
din

Transilvania,

însă

ei

nici

nu

voiau

să

audă,

căci,

se ungurise cu totul.
Românii erati decişi să 'şi dea şi cămaşa de pe dinşii
numai să scape de Tekely; hanul Tătăresc de asemenea
umbla după tronul ţărilor române pentru fii sâi; în raportul lui Wohner, însărcinatul de afaceri al Franciei la Con- -

stantinopole, către rege 2); vedem, atât aceste pretenţiuni ale
hanului cât şi prietenia pe care Francezii își închipuiau că
Românii o ai cu Nemţii mai mult de cât cum era.
«Le 23 fut employe en conference chez le Chan des
1) Vedi

în sup!,

[, vol.

2) De Girardin murise,

[, doc.

Hurm,,

p. 274.

192

Tartares ou les principaux conseillers du Grand
Seigneur
se trouvărent avec Je Visir. On y disputa assez
longtemps
sur les prâtentions du Chan qui ne lui furent
point accordees. Il pretendait qu'on lui accordats pour
deux de ses

fils dont six sont

avec

luy

â larmce, la Valaquie et la

Moldavie aux mâmes conditions que les Prince
s Chreâtiens.
Pour les satisfaire en quelque maniere, on
lui a donne
200 bourses ă prendre sur la Valaquie et Molda
vie. Il en
a regu 200 autres du nouveau prince de Valaq
uie, pour

empecher
ver,

que les Tartares n'y prissent leur quartier d'hi-

et dans

Comte

la crainte

qu'on

ne

donne

cette

Tekely ; les Valaques ont unaniment

province

au

Ju7€ de donner

Jusgues ă leur chemise pour l'empescher, ce
que la Porte
nignorent pas, on aura soin de la leur oster.
Le nouvel
esleu,
neveu

du

desfunt,

tres

riche

est

trâs

attach

â la
Maison d'Autriche correspond avec le Comte
Veterani ...
etc.» 1), Rap. din ş Martie 1689. Intreveder
ea pe care o
avusese Brâncoveanu cu Haisler la Drăgăneşti
mai mult
reu îi făcuse în Constantinopole ; căci intrigele
Francezilor se

confirma pe lângă Turci; Brâncoveanu
ştia însă că cu
bani, se inmoaie Turcul şi, D. Xenopol
ne spune că el a

pus atunci pungile sale în lucrare,
tâtăresc cu 200 de pungi, pe mârele

tanului, pe Reiss Eftendi, pe marele

cumpără pe chanul
vizir, pe muma sul-

dragoman

Alexandru

Mavrocordat, şi în cele din urmă şi pe Wohn
er secretarul
ambasadei franceze, însărcinatul de afaceri;
care mai înainte "]
înegrise prin acel raport ce | vEdurăm mai
sus; el fu însă
denunţat regelui Ludovic al XIV şi se sinucide
de ruşine, noul

ambasador al Franciei la Constantinopole de Castagnăres
de
Chasteauneuf. scrie regelui s&i Ludovic al XIV
în 1689,
18 Noembrie, şi atesta ruşinoasa purtare a lui
Wohner

«que ce que je n'approuvais

"wait peut-&tre imputer

ou

ă

pas

en

faiblesse,

sa

prit; que d'ailleurs, soit qui] fust innocent,

coupable,

il importait

ă Votre

conduite

ou a lEgerett

Majeste que

se de-

soit. qu'il

1) Vegi

în supl.

I, vol.

|, p.

275.

fust

cet homme ne .

portast pas le secret des affaires chez les ennem
is» 2),
2) Vegi în supl. I, vol. 1, p. 252,

d'es-
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Politica care .o dusese
din

cele

mai

nemerite,

de şi ei învinşi în

mai

el

până

acuma

avea

multe

rînduri

nu fură de tot sdrobiţi; apoi

Brâncoveanu

necesitate

dacă sar

de

Turci,

de Nemţi,

era
căci

însă tot

fi dat cu Nemţii,

atunci Tătarii cari eraă în ţara Românească trimişi de
Sultan, ar fi comis cele mai mari urgii, predări şi ucideri.
Ast:fel

deci

era

starea

de

lucruri

atunci.

D.

Gion

spune că Leopold avea pe G. Cantacuzen sai mai bine dis
pe Balăceann pentru tronul Munteniei; Ludovic al XIV pe
Tokoly; Chanul “Tătarilor pe unul din mârzaci lui (fiu);
iară Sobieski al Poloniei pretindea şi Moldova. Brâncoveanu

însă

domnea

şi Românii

aveau

ochii

în

patru!).

In 15 Aprilie 1690 moare principele Apafi al Transilvaniei şi vestitul comte Emerik de Tăk5ly care umblase
odinioară după domnia ţ&rei Românești «va umbla acuma
după aceia a Transilvaniei; el va interveni pe lângă Poartă
și va dobendi domnia, însă în urma unui mare resbel la
care cronicarul Greceanu spune că, ai luat parte însuși
Sultanul cu oștile sale; Chanul Tatarilor cu ale sale; Tokâly

cu

armata

sa

de

Unguri

-şi

Brâncoveanu

cu

cazacii

săi Valachi; Tokoly se afla la Nicopole, şi Brâncoveanu
primise fermanul unde i se dedea toate instrucţiunile pentru luptă; el avea aciima să încerce o grea misiune; căci
pe față se dedea în contra Nemţilor, bătălia dacă o perdea ar fi fost prăpădit de Nemţi: totuşi un moment nu
stătu în dubii şi se hotări a deveni aliatul Turcilor. Trebuia să facă pod peste Argeş, pe unde vor trece oştirile
aliate în Oltenia şi de aci în Transilvania. Brâncoveanu
trimete pe slugerul Mathei Ciorogârleanu cu câtă-va oaste
la “Tokâly ca să-l ţie în curent de tot ce se petrecea în

Nicopole;

podului
Corbeanu,

iară

pentru

trimete pe
vel

căutarea

Cernica

postelnic,

vadului

lIsvoranu,

şi pe

lanache

la

executarea

vel armaş;

Michail

Bârsescu, vel vătaf;

apoi pe Barbu Brătăşanu, vătaf de aprodi, să caute vameni meşteri; şi pe Radu Golescu vel agă Pai lăsat supraveghetor la pod; luând pe armaşul Cernică Isvoranu şi
1) Vei: în op. cit. D. Gion, p. 171,
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trimițându-l cu oști lângă Sultan, care era deja în ţară şi
se împreunase cu Tokâli; a mai trimis lângă Tokoli şi pe
stolnicul Constantin Cantacuzino iară lângă serascherul Sultanului pe vel postelnicul Dumitraşcu Caramanlăul ; ast-fel
purcedând oştirile
turceşti, tătăreşti şi ungureşti, s'au
aşedat între satele Greci, ai logofătului Şerban Greceanu
şi Jugureni; şi a venit acolo şi Brâncoveanu cu armata sa
şi cu 12 boieri, unde Sultanul i-ati îmbrăcat cu caftane

noui |).

Brâncoveanul

convenise

silvania, pe la Rucăr;

ca armatele

în acest

era ţinut la curent de toate cele ce se
Dunărei

1690,

de jos,

23

Maiu,

căci

Pra,

Castagneres

în

o

ii spune că T6kăli

nul Transilvaniei.şi el mai

să

trecă în Tran-

timp Ludovic

al XIV-lea

petrecea

în ţările

scrisoare

a sa din

e susţinut la tro-

bine ar opinia

pentru

cel al

ţerilor române. «Quoy que les choses soient icy fort disposces pour cet establissement (I'&tablissement du comte
Tekely comme Prince de Transylvanie) . . . je pourrais
offrir les mesmes sommes
pour establir le comte Tekely
dans la Moldavie et la Valachie» 2).
Brâncoveanu trimete mai 'nainte, ca ecleror pe marele
armaş Cernica Isvoranu3) cu 2000 de soldaţi ca să păgească graniţa de la Bran şi să deschidă drumul pe unde
trebuea să treacă dincolo armatele inamice, acolo Isvoranu
a şi dat o bătălie, şi a bătut pe Nemţii, care erati
aşedaţi 4).
Cronicarul Greceanu, ne spune că armatele aliate ale
Sultanului, Chanului, Tokâly şi Brâncoveanu veniră în
urmă şi ai tot mers trei dile făcend popasuri noaptea, ba
la cetatea Negrului-Vodă, ba la Dragoslavele, ba la Bran,
până ce în fine veni diua mântuirei, când trecură hotarul
țerei şi intrară în Ardeal, prin întinsa câmpie a satului Tohani; la Zerneş unde era aşedată oastea nemţească, ca un zid
1) Vegi în

Mag.

ist., vol.

II,

p.

154-159.

2) Vedi în supl. I, vol. I, doc. Hurm,, p..286.

de

3) Vedi în vol, 1|, Mag, ist., p. 159.
*) In Hust. de la Val. a lui Kugilniceanu,
Isvoranu, nu ştim de unde l'a documentat,

este pus

Cernica

Styrbei

în loc
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drept şi tare, şi ora r&sboiului o aştepta cu toţii în mare
înfierbânţeală ; «şi pe când Tătarii însuşi înaintaii, întâri
oastea ungurească a dat dosul a fugi, Săcui nimica stând
de

r&sboiă»1!) la

10

ceasuri

în diua

de

11

August,

Luni,

Sai început bătălia; Turcii at năvălit în urma Tătarilor
şi ai prăpădit 'pe Nemţii, Brâncoveanu stetea alaturi de
Sultan, în vârful unei movile de unde privea mersul bătăliei ; şi se îngâmfai amândoui, când vedeai cum Nemţii şi
Ungurii din partea cea-l'altă cădeai ca muștele de focurile
Turcilor şi ale Românilor.
Turcii cu Cazacii lui Brâncoveanu au prins pe Haisler
şi laă adus înaintea Brâncoveanului şi a lui Tokoly de

Pai

lăsat lor zălog,

Haisler a dat mulţi galbeni

lui To-

k6ly ca să'şi recapete libertatea, lăsând în locu'i pe marchizul Doria generalul care mai în urmă şi muri2). A r&mas
mort încă pe câmpul de ondre şi Aga Constantin Pălăceanu,

devenit general în oastea nemţească la un loc cu Haisler;
căci Bălăceanu acuma nu mai umbla pe sub ascuns in contra
lui Brâncoveanu ci pe faţă, şi cuori ce chip voea să ajungă
dacă nu domnul ţărei, dară conducătorul trebilor, ura la
moarte pe Brâncoveanu. Turcii insă Lai ajuns şi lau împuşcat, i-a tăiat apoi capul pe care lau adus la Brâncoveanu, ca el să se sature de r&sbunare în contra vrăşmaşului. Brâncoveanu era rudă cu Bălăceanu, însă pasiunile
născute din urile ce le aduce politica, nu cruța nimic, le uită
pe toate, şi Brâncoveanu trimite capul lui Bălăceanu la Bucureşti, care ajunge aci tocmai în diua de s-ta Maria când
Bălăceanu spunea că va intra triumfător în Capitala ţărei;
'] înfige într'o suliță în poarta palatului ca toţi trecătorii
să'l vadă

şi să ştie

cum

piere cei ce se răsvrătesc

în contra

domnului, trupul lui Bălăceanu a remas pe câmpul bătăliei
când mai târdiă Nemţii lau ridicat şi laă îngropat în o bi-

serică

oare-care din Viena. Ungurul

Cserei

însuşi
. spune

cum a vădut murind
vitejeşte Bălăceanul crispându'și
mâna pe spadă, Cronicarul Greceanu când vorbeşte des1) Vedi în vol. II, pag. 162, Mag, ist,
2) Vegi în Vol. Ii, Mag. ist, p. 163,
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pre moartea viteazului Bălăceanu, care
se jertfise fără nici
o sfială pentru un principii, dice:
«Că pre acest Constanti
n

Bălăceanu

nu'l

lăsă

ticălosul,

trufia,

ca

să 'şi aducă
aminte şi de frica lui Dumnedei,
ci credea în avere,
şi în cai şi în arme, şi în vitejii, şi
în fantasii nebuneşti şi
nu ştia că este Dumnedei înaintea
celor ce+nu se tem
de dânsul, şi aşa cu acestea şati pus
şi sufletul şi viaţa» 1).
Bălăceanu învățase la aceiaşi şcoală
ca şi Brâncoveanu, la
şcoala lui Şerban Vodă Cantacuzino,
ruda lor, care le înplântase la amândoui iubirea creştinătă
ţei şi ast-fel -mai bine

să aibe prietenie cu Austria de cât cu
Turcia,

timpul

erea

credincios
pe BrânDiferinţa

glorie al Ottomanilor trecuse, Bălăcean
u remase
învețăturilor lui Cantacuzino Voevod şi
de aceia ura
coveanu care şi călcase credințele
de altă data.
insă,

că

Brâncoveanu

domnea,

şi de

mult

e
domneşti, eşti silit a face nu aceia
ce ţi place ţie,
vine ţ&rei peste care domneşti; el
lucrase ca un
principe de mare tact şi talent în arta
aşa disă;
duce destinele coroanei spre fericire,
şi de aceia

fie ertată

lui Brâncoveanu

de odinioară.

purtarea

lui,

faţă

Au mai perit în acest resbel şi Teleki

de

de

ori când

ci ce conadevărat
de a contrebue să'j
credinţele

gene

ralul Ungurilor Ardealului şi Cerchez Achmet
paşa serascherul, rar
sa vădut o luptă în care sa moară
toți capii de oştire
aproape.
D. Castagnăres scrie un raport detaliat
asupra acestei

bătălii regelui

Ludovic

al XIV

în 1690,

9 Septembr

e, în el
vedem mai de seamă: «Les deux armd
es ennemies, apres
avoir est€ en presence sans rien entr
eprendre Pune contre
lautre depuis onze heures du matin
jusqua quatre heures
du soir,

s'estait enfin approchees, le combat fut.
fort rude,

mais il ne dura qu'un

quart d'heure,

et les impe

riaux, qui
estaient au nombre de sept mille, tant
Allemands que Hon-

grois,

furent

enticrement

defaits. Le Seigneur

Sandor prit
prisonnier le gânâra/ Fleuslzv et quatres
colonels. Le gendre
de l'Ancien Prince de Valaquie, nomme
Pa/afzanus (Bălă1) Vegi în Vol 11, Mag.

ist, p. 164.
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ceanu), y fut tuc, et, apres que sa teste eut este exposce
quelques heures vis-ă-vis de la tente du Comte Tekely, elle fut
envoyce a Bukarest o on l'a pareillement mise dans une
place publique. On pretend que Teleki est aussi mort dans
Je combat. De la part des Ottomans, ils ont perdu leur
Seraskier.
Le Comte Teleki y a perdu aussi plusieurs des siens» 5,
Brâncoveanu înţelesese bine rolul s&ă, el 'şi jertfise şi
caracterul şi credințele sale căci, şi dicea : principele unei
țeri nu mai aparţine nimănui de cât poporului s&ă; adversarul sei Bălăceanu murise ca un eroii consequent credinţelor şi politicei la care jurase din timpul domniei lui Cantacuzino, ca simplu luptător nu 'şi-a facut de cât datoria.
Poporul care imortalizează toate faptele strălucite ale
unei ţeri, prin cântecele populare, acea istorie vie şi nepe_ritoare, cântată din generaţiune în generaţiune, a format un
cântec despre lupta aceasta a Brâncoveanului Vodă cu Nemţii
unde a perit și Bălăceanu Constantin, mare Agă. Lăutarii
din vechime care mai păstraseră încă datinele strebune ştiau
să cânte în tot focul lor acele cântece sat balade populare.
D. P. Gilorteanu a publicat balada aceasta ce cântă pe Bălăceanu şi Brâncoveanu, cum sai vrăşmăşit ei, şi cum cel
d'intâiă a perit de sabie. D-sa spune?) că a cules'o din
gura lăutarului loan. Ştirbu Purcel din Budeşti, un bătrân
ca de 7o de ani, care şi acesta o învățase în copilăria sea
de la părintele săă, lăutarul Gheorghe Ştirbu de peste Olt,

care venise şi în judeţul Teleorman,

patria Bălăcenilor.

Aga Bălăceanu şi Constantin Brâncoveanu.
Pe luncile Ciamrâului
La poiara mărului,
Intre Clejani,
Şi "ntre Bucșani
1) Vedi în

Vol. 1, supl.

1, p. 291

doc.

Hurin.

2) D. Gilorteanu a fost învăţător la şcoala din comuna

„publicată

în

revista

«Lumina

pentru

toți», Vol.

Budeştilor, Vedi balada

III, p. 70—72.
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S'a întâlnit s'a întâmpinat
Doi

domni

cu

două

oști.

Da pe nume cum '] chiamă?
Este Aga Bălăceanu
Cu Constantin Brâncoveanu,
Frângea Aga Bălăceanu
Pe Constantin Brâncoveanu
Când fu sârele colea

Striga Serafim pașa:
«Boeri ! cine s'o afla

Şi s'o adevera
Să taie pe Aga
Cu

Bănia

Cu

bani

Bălăceanu?

să”l măresc,

mulți s'ăl dăruesc»

Nimenea

nu se afla,

Nici boer s'adevera,
Se afla căpitan Costin 1),
Agăi Bălăceanu fin
La Domnie se ducea

Și din gură cuvânta:
«Ai doamne măria ta
Să'mi dăruesci Bănia
Că o s'ăm stric nășia»
Domnul dacă audia
Bănia că-i juruia

Atunci căpitan Costin
Agăi

Bălăceanu,

fin

A lut Cal că 'ncaleca
Şi în oaste se ducea
Şi așa că striga
«Nașule Aga Bălăcene
Lasă-măE pe lângă tine
Să tăem noi oștile
Să luăm domniile»

«Fugi, fine, de lângă mine
"Mi-e frică de înşelăciune
Că sunt tari domniile

PI

Daii mită cu pungile,

=

Ne stricăm năşiile».
A doua oară că sţriga
Tot asemenea vorbia,

.

Dar când fu al treilea

pe

Nași-so
1) Cronicarul
tanul

Costin

de

la

Neculcea
Focşani

că'mi striga:
spune

că cauza

feciorul

Nenului.

înfrângerei

lui

Aga Bălăceanu

fu Căpi-
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«Măi

fine Costine

Să te las pe lângă mine,
Numai

să mă

Că

mi-e

mie

agonisești
frică

tu -bine

de înșelăciune»

Pe lângă el că'l lăsa
_Punea

scară

Lângă scară,
Dârlog
Lângă dârlog
Şi oblânc

Lângă oblânc
Amendoi s'aii potrivit
In păgânime că intrati
Nu mi și tae,
Cum se tae,

Stati Tătari” şi Turci tăiaţi
Ca și snopii seceraţi
Lesne,

lesne de

Anevoe

tăiat,

de scurmat

La chisele cu parale,
Cine foc le bagă 'n seamă
Asprişor d'el mărunţel,
Ştii ca roua pe pământ

N'am vădut de când sunt.
Dacă Aga Bălăceanu
De oști se curățea
A dat drumu murgului,
Pe pojaru câmpului

Săracu murgu nebun
A atins nare pe pământ
Şi coada fuior în vânt
Ca urletu s'a dus
Se lungeşte ogărește
Şi coteşte

epurește

Pe stăpân de glonţ fereşte.
Dar căpitan Costin
Agă'i Bălăceanu fin,
Nu'i ajute Dumnezeii
O să tae pe nași-so.
Din guriţă că striga
Nașule

Agă

,

Bălăcene

Continează” ți pe murgu
Că murgul mării tale
S'a deschingat
Chinga de la pept.
î4
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Uităte naşule îndărăpt
Grele oști ne 'npresoară».
Unde nași-so audia
Jos de pe murgu se da

Şi la chingă se uita.
Nici o chingă nu se deschinga
Vedea

bine

înșelăciunea.

Până ce Bălăceanu zăbovea
Finu-so cal ajungea
ÎI ajungea şi 'l mai întrecea,;
Când fu în vale la Zerniș
Îi tăia drumul d'acurmeziș
Acum căpitan Costin
Agă "i Bălăceanu fin;
Mâna pe paloș punea,

O dată când fluştura,
Îi lua mâna cu spata
Care ţinea sabia,
Şi gizdiţa de la şea
Şi trei fețe de oblânc

Şi trei coaste de la murg.
Paloşu se rezema în păment
Şi sa dus până în mănunchiii,
Atât fu răi necăjit,

Când de Nistru s'apropia
Căpitan Costin două mâni 'şi avea
Calul bine 'şi potrivea,
Pe pod pe Nistru trecea,
Dar Aga Bălăceanu
Numai o mână că-și avea
N'a putut calul să'și potrivească

Să treacă drept pe pod

Sări mat

ca peste tot

Sări în apă
Până 'n sapă
Şi 'n noroi

până 'n genunchiă,

Dincolo s'a potmolit
Să bătea murgu pe coaste
Să scoaţă

voinic

din moarte,

Strigă Aga Bălăceânu:
«Măi

fine

Costine,

Tinde mâna ta la mine
De mă scoate din noroiii
Că aci fine oi să mor;
Că ştiii bine
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Că

asta nu-i de la tine.

Sunt tari Domniile
Te-a mituit cu pungile
Şi ai stricat năşiile.
Fine

adu-ţi aminte

Că la mic te-am botezat
La

mare

te-am

cununat,

Copilaș te-am creștinat:
Două

fete şi un băiat

Ş'o fi fine cu păcat
Aci să fiii 'necat;
Că de oi sta te oi blestema

Două în tei nu ei mai lega;
Că blestemu de mumă
Ca

rana

de ciumă;

Blestemu de părinţi
Ca viermi neadormiți
Iar blestemul de naș
In lume

n'are lăcaș.»

Dar căpitan Costin,
Nu'i ajute D-zeii
N'a ajutat pe nași-so

Paioșu
Numai
Şi în
Trupu
La

din teacă trăgea
capu că'i tăia
glugă mi'l aședa
în noroiii năpustia

domnie

se ducea

Sus pe scară se urca
Şi din gură cnvânta:
«Ai D-ne -Măria ta,
Să-mi dăruești Bănia
Că mi-am stricat nășia»
Domnia dacă audia
Palme la obraz punea

La trei ciasuri cuvânta
Bată-te

maica

precista

Să'ți dăruesc ei bănia?
Că ţi-ai stricat năşia
“Tu ai tăiat pe nași-to

Mâine ai să tai și capul mei
Chip la gealat că făcea
Capul

lui Costin

tăia,

Jos pe scară că'l trântia
Mergea capul bolborind
Şi pe naşi-so spovedind.

9
O
Lg:

La acest Aga vestit Bălăceanu, care peri atât de vitejeşte, se nemereşte perfect expresiunea cronicarilor când dic :
«Bălacenii tot-deauna 'şi întindeai mintea după nişte păreri
nebune, adică după vitejii (vezi Mag. istoric V, p. 103).

In epoca
«vitejia»

lui Brâncoveanu
începuse

care

deschidea pe cea Fanară

deja a fi privită ca o părere

nebună.

Cronicarul Neculcea spune că isbânda luptei fu datorită cazacilor lui Brâncoveanu?)
|
După

terminarea

resbelului,

Nemţii

rămânând

cu totul

învinşi, Tokoli va fi încoronat principe al Ardealului şi se
alesese

locui

coronă

dânsul

de

veanu;

în acest

încoronare,

cu mare
timp

la satul

Cristiani;

pompă, unde
însă

rivalul

acolo

se în-

fu de faţă şi Brânco-

lui Tkăli,

marchizul

de

Baden, erea la Belgrad, şi îndată ce audi de încoronarea lui
Tokăli, veni în Ardeal. Tokoli se înspăimântă şi fuge de
teamă din nou în țara Românească. Brâncoveanu trecuse
deja cu armata pe apa Teleajenului şi se aşedase la satul
sei, la “Tătăranii ; Turcii şi Tătarii

deşi

trecând

cu

Brânco-

veanu în ţara Românească însă nu ai comis nici o prădăciune, sai retras în ţările lor; Tokâli însă s'a aşedat în
Oltenia şi ernând acolo a început a jefui toată acea ţară;
de aci se născuse din nou ură între densul şi Brâncoveanu,
care înţelegea de ce venise aci Tâkoli, voea să'i sape tronul ca să'i ocupe densul, nu avusese parte de cel al Transilvaniei, căci marchizul de Baden Ta gonit şi, acuma venise
earăşi asupra lui Brâncoveanu. Domnul vedend că nu poate
scăpa de acest venător de tronuri, apucă dou&căi; se ho-

„tăreşte pe de o parte ai măcelarii oastea ce o avea lângă
densul,

eară pe de alta, înştiințeagă pe Turci

ca să'l scape

de acesi om care fără nici un motiv vine în ţara sa şi o
turbură?). Tokoli, vedend că nu ajunge la nici un rezultat,
întoarce politica, şi se aliază cu Francezii care săpau pe
Brâncoveanu la Poartă, credea “el că prin acest sistem va
dobândi tronul românesc; Francezii şi. Tokoli aveai un re-

fugii

pentru

acest

scop,

captivitatea

generalului

') Vedi în Letopiseţe, Vol, II, p, 262.
2) Vedi în Vol. V, Mag. ist., p. 115 și Xen. Vol. IV, p. 376.
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credeai ei că Haisler
lui Brâncoveanu cu
francez va raporta tot
coveanu a trădat pe

o să spue multe, despre legăturile
Nemţii, în urma. cărora: ambasadorul
marelui Vizir din Țarigrad, că BrânTurci, şi altele câte de acestea încă;

amarnic însă se înşelară, căci Haisler nu avea la mână cu
nimic pe Brâncoveanu, ba din contră. când el veni legat
în cortul lui Tokoli
tre

Zerneşti

în urma prinderei sale din câmpia d'in-

şi Tohani,

şi se insultase cu Brâncoveanu,
Cro-

nicarul anonim ne
Brâncoveanu luând
Haisler ţi-am adus
primesce-i», Haisler

rapoartă vorbele schimbate între denşii:
în ironie pe Haisler i-a spus ejupâne
oaspeţii, care ţi-am scris că-ţi voi aduce
însă r&spunse lui Brâncoveanu : «Nu te

bucura

întâmplare, că de am pierdut noi

de această

resboiul,

împeratul nostru mai are ca noi, mulți» 1). De Castagneres
în scrisoarea sa din 1690, 30 Septembre către rege menționează prinderea lui Haisler, el spune: «La prise du ge.
neral Heusler fournira sans doute au Comte Tekely beaucoup de preuves des engagements que les Princes de Mol-

davie et de Valaquie avaient avec les Imperiaux»2). Tăkoli

ţinea corespondenţă

intimă cu de Girardin la Țarigrad, căci

acesta într'o altă scrisoare din 14 Decembre către rege spune:

«Je regois une lettre du Comte Tekely par laquelle j'apprends
sa retraite en Valaquie»3). Francezii ereai cu totul ametiţi
de Toksli şi lucraă din resputeri la destituirea lui Brâncoveanu, de Girardin scrie regelui în 2 Ianuarie 1691: «Je
suis persuade que le Reys-Effendi qui a beaucoup de credit sur son sprit, a regu de l'argent du Prince de Valaquie
pour faire sortir Tekely de sa principaut€. . ......
je
crus, apres ces raisonnements, qu'il estait temps de parler
ouvertement contre le Prince de Valaquie, et je donnay au
Visir dans cette mesme audience des preuves.
qui le luy

doivent rendre suspect, je suis persuade aussi que ce serait

un grand bien de le destituer»4). Tot asemeni şi în raportul
din 21 Maii 16915).
') Vegi în Vol. V, Mag, îst., p. ara.

2)

Vedi în

supi. î, Vol.

3) Idem p. .292, an 1690.
4) Idem
5) Idem

op. cit. p. 293,
op, cit., p. 297.

1, doc.

Hurm,,

p. 292.
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Tkoli vedend că nu reuşeşte, părăseşte ţara romă.
nească şi aşa Brâncoveanu se mai poate odihni puţin, el
se aşeagă în casele domneşti din Tergovişte, unde şade până

în luna lui August,

noui pregătiride resbel se anunțau ea-

răşi între Turci şi Nemţi şi, de astă dată Brâncoveanu va
schimba politica, el se va înfățișa ca partizan al Nemţilor,

să intrăm în studiul acestui capitol.
Brâncoveanu partizan

al Nemţilor,

1691—1693.

După ce casele domnești din Târgovişte fură reparate
sub supravegherea lui Michai Cantacuzino, şi Brâncoveanu
şedu acolo dou luni de vară, el se intoarse la Potlogi, şi
de aci în Bucureşti, unde făcu nunta fiicei sale Stanca, cu
Radu bezadea, fiul lui Iliaşi Vodă al Moldovei, la care nuntă

cronicarul spune

că s'ai fâcur

minunâţii

desigur ca şi la nunta lui Duca Vodă,
mai

ne mai

vedute !)

după cum s'a vedut

"nainte.
La 23 lunie 1691 se intronase sultan la Constantinopole, Ahmet al II-lea, în locul lui Soliman II, care murise,
Vizirul Kiupriuliogul erea însărcinat să se ducă acuma cu
100,000 de Turci în contra Nemţilor. Oastea otomană trebuea să treacă Dunărea pe la Rusciuk ca să ajungă în Ardeal. Brâncoveanu fusese înştiinţat a'i eşi înainte şi a regula peste tot locul paza la graniţele Carpaţilor, de astă

dată el numai erea amestecat în luptă ; norocul lui, căci Turcii

vor fi învinşi, la 19 August oştirele inamice se întâlnesc la
Szalankenen; Comandantul suprein al armatei nemţeşti erea

tot cunoscutul marchiz-general de

Baden,

mâne

marele Vizir r&-

Turcii

perd

mort

pe

câmpul

de

batălie,

20,000

de

oameni şi 154 de tunuri, lupta se încheie prin luarea cetăței Oradei-mari, de către Nernţi, la 9 lunie 1692.
Brâncoveanu parcă avusesese o presimţire că stâtu la
o parte de astă dată şi nu se amestecă cu Turcii în luptă;
venise momentul ca el să se întoarcă în potriva Turcilor şi
1) Vol, II, Mag.

ist., p. 199.

2y5

să devie amicul Nemţilor; în fond Brâncoveanu şi mai înnainte ţinuse cu Nemţii, dară aşa se potrivise împrejurările,
ca el să fie în contra lor; acuma cam grei va repara toate
acestea, în urma bătălici de la Zerneşti unde se luptase în
contra lor. În urma lupteide la Szalankenen el scrie împeratului Austriei ; aceasta

va

care dom-

fi fost scrisoarea prin

nul român făcea primul pas; această scrisoare însă
nopol ne spune că nu sa găsit până in timpul de
adresată Comitelui Marsiglia prin
o scrisoare
roagă ca să o inmâe şi pe aceia către împărat se
în documentele Hurmuzaki 2); ea poartă data de
tembre”

1691.

Brâncoveanu

avea

obiceiu

de a

se

D. Xefață 1;
care
găseşte
15 Sepconsulta

şi cu alţii înainte de a lua o resoluţiune; el avea la mare
încredere pe bătrânul Stolnic Constantin Cantacuzino şi, după

o convorbire îndelungată cu acesta în palatul săi, luă reso-

luţiunea de a începe

să pue în practică noul

sistem de po-

litică, de câte-ori se luase după Constantin Stolnicul în tot-d'a-una

i-a mers bine, şi de aceia mergea şi acuma cu toată liniştea.
Până în anul 1691 se schimbase o corespondenţă întreagă între imperiali şi Români. Nemţii ereat sezisaţi de
amiciţia lui Brâncoveanu, cu Turcii, nu numai din audite ŞI
din

cele vădute,

dară,

însuşi Brâncoveanu

corespundea

cu

ei, şi le mărturisesce adevărul, apoi şi o sumă de boeri români din partida lui Bălăceanu pârai pe Brâncoveanu la
Viena.
Trebue să ne întoarcem înapoi aci; şi să menţionăm

cuprinsul acelei corespondențe. După ce

generalul Haisler

Sa retras în anul 1689 din ţara Românească ne putânduse înţelege cu Brâncoveanu la întrevederea ce avusese loc
la Drăgănești, Brâncoveanu scrie în 2 August acelaşi an,
impăratului Leopold I, prin care'i spune că necesităţile
ţărei peste care el domneşte, ai voit ast-fel, el însă nu e în
contra Nemţilor, şi "| roagă ca să nu creagă toate vorbele
negre ce le aduce către M. S. Constantin Bălăceanu care
e un inamic inplacabil al săi; această scrisoare e scrisă în
1) Vegi în vol. IV, p. 381, Nota.
2) Vegi

în vol.

V.
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latinește 1). Împăratul

rilor sti Contelui

in urma acestei scrisori scrie consilie-

Jârgerşi baronului

Dorsch

despre

cele

ce domnul român i-a scris.
|
- Împeratul Leopold I, luase sub a sa protecţiune pe văduva
voevodului Şerban Cantacuzino şi, în 1689, 31 lanuarie, scrie
chiar generalilor săi, ca să ştie acest lucru 2) în acelaș an
eu data de 17 Septembrie găsim însă altă scrisoare a împeratului către Brâncoveanu 3) unde împeratul îi aduce mai
multe imputări; între care: «că sar fi purtat r&i cu un anume Şerban Bywurly, şi ar fi refusat a face cea-ce dânsul
comunicase prin aceasta, că nu luase în serios protecţiunea pe
care dânsul o deduse văduvei princesa Cantacuzeno, că nu ar

fi platit :ce

era

mare

greutate

că ar

fi înlăturat

dator a da anual prin

ar fi procurat
el unirea

boi

trupelor

trupelor

solul
de

săi, că cu

la

imperiale, cu

grânită,
ale sale;

apoi din raportul ce l'a primit de la consilierii sei, Jorger
şi Dorsch 4); ar urma că, dânsul a avut o corespondenţă
intimă cu Turcii», Soli Români în 1689 la Viena, ereati trimisi de Brâncoveanu; Marele aga Kornea Brăiloit, şi Ma.
rele logofet Şerban Greceanu, acestora împăratul le dădu o
notificare care să o dea domnului lor, unde îi prescrie toate
condiţiunile, dacă voeşte să devie amicul şi aliatul Nemţilor.
|
Eată condiţiunile: 1. Brâncoveanu să îngrijească de aprovisionarea oştirei imperiale ce trebue să ocupe Valachia.

2. Să dea principele şi boerii 800,000 de florini în nume-

rătoare. 3. Din această sumă să se scadă valorea a 1500
de cai pe care Muntenia se obligase a-i da. socotit a 30
de florini calul. 4. Să lase principele câte doi boieri din
cei mai însemnați ai ţărei ca ostateci, pe lângă generalul
german ce va intra în ţară 5), Brâncoveanu nici că se gândea a deveni aliatul Nemţilor în 1689, am vădut în capitolul anterior .că începutul domniei sale a fost credincioasă
imperiului Ottoman, el era în acejaşitimp amicul şi inamicul
')- Vegi în vol. V, doc. Hurm ..p. 278, partea 1.
2) Vedi în vol. V, doc. Hurm „p. 218 partea |,
5) Vedi

în vol,

V, doc.

Ilurm .p

4) Vegi în vol. V, doc. Hurm.
5) Vegi în raport vol. V, doc.

284, partea |.
p. 285, partea |.

Iurm. p. 308,

.

1689.
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lui Tâkăli, ainic căci voea să'l aşede pe tronul Transilvaniei, şi
inamic, de oare-ce voea să scape de Tokâli din ţara românească, unde venise în 1690, cu gândul de a intriga pe
lângă

boieri

şi Poarta, ca

să

ia locul

lui

Brâncoveanu,

în-

cât domnul român fără voe devenise inamicul Nemţilor,
căci Tokâli era amator şi pentru tronul “Transilvaniei, pe
cari Nemţii '] reservase marchizului de Baden, după moartea
lui

Apafi,

koli, ca
bruarie,
menul
spune:
Haisler
păt

încât

Brâncoveanu

era

silit a

lucra

pentru

T6-

să scape de dânsul din Bucureşti, în 1690, 8 Fegăsim o scrisoare a boerului Băjescu către eguMacarie, despre toate planurile lui Vodă, unde îi
«vei şti că sau pustiit lumeaţele lui Vodă, ca fiind
la Câmpu-lung, iar Vodă ai trimes pe supt cum-

cu stolnicul Constantin, la 'Tatari,

el cu feaţe şi cu vicleşug,

de

de prăpădi

vin, de

au

fost

ţara cu Tătari

şi

încă

de au fost; acum el trimite măngâiale neamţalui, iar Vodă
gândeşte

alt lucru cu nemţii.

Că grohul

că vine la Vodă tot noaptea

întrebi numai
zabavă

(de Tkoli)

de primă-vară... Că
Dumnedei neamţilor
fie toţi, şi prea punumai de nu ne va

şi mă rog

din gură pe tata Stoica

multă,

să sărim

svinţia ta

şi scriu ei amândoi cărţi la

împărăţia turcului, ca să vie acum
boeriisunt morţi toţi şi de nu le va da
putere să biruiască, iară boerii vor să
tearnică împerăţie ba să pue sufletul

isbăvi de acest om

vei şti

svinţii tale să

(Starețul) de nu va

şi noi.

(ss) Mea: postelnic sân (fiii) Mareş ban Băczăscul 1)
Ce curat de inimă erea Băjescul, în toată sinceritatea,
scria egumenului şi, arăta durere pentru stricăciunile lui 'Tokoli, în ţară. La luptele de la Zerneşti, Leopold I în fine
se convinsese despre purtarea lui Brâncoveanu, era furios
contra lui, nici numai voea să audă de densul. Brâncoveanu avea şi mulţi inamici d'intre boerii cari ereau din
partida

emigraţi

nemţească, în cap

cu

din Țara-Românească.

1) Vedi

în vol.

V,

partea

I, pag.

Bălăceanu;

19

boeri cari erati

scrii guvernului
310.

imperial

în
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1630, plângendu-se de Brâncoveanu, cum el lucrează la un
loc cu Turcii şi spun între altele:
«lară de când au venit aceşti oameni streini, grecii ţarigrădeani, cărora moşi şi str&moşi au fost adevăraţi turci, care
ei se numesc IKantacozineşti, a cărora tiranii, jafuri, prăzi şi

sugeri de sângerea (sic) săracilor, ce aii făcut necontenit fac
asupra săracii de ţări şi în ce foc nestins ardem din câte cazne

şi munci cumplite ne aflăm de aceste fără de dumnezeescul
neam, limba omenească a spune nu pote, iară varsări de sânge
şi amaruri nenumărate a boierilor întocmai cu neroi, şi în

ce ne aflăm, le putem

asemăna cu ale iadului munci că şi

aceste de cum domnitoriul ţării Konstandin Vodă Brâncoveanul dintr'acele neamuri fiind toate mai sus zisele tiranii necontenit asupra noastră le are mai departe «şi ce fel de
meșteșuguri

vicleane

aă

arătat

către

oastea

împărătească».

(ss) Mărazlor Voastre
Vecinaci şi plecați slugi bozarti, cari am
scăpat dinu Jara- Românească
Sroe,

Şatrar.

Preda,

Căpitan.

Raau,

Cluceru.

Drăghici, Postelnic.
Gherghina, Căpitan.
Grigorie,
Matei,

Vătatul.
>

Mihai, Logofătul.
Serban, Armaş.
PDrăgui, Logofăt.
Constandiu, Comis.
Preda, Visternicul.
Constaudin, Căpitan.
Constandin,

Camăraş.

Radul, Logofăt.
Papa, Postelnic.
Preda, Pitar.
Zuzca, Armaş.
Gheorghe,

Ceaoş.
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Aceşti boeri ereau adepţi ai politicei germane, ei sprijineai

candidatura

lui Bălăceanu

ce erea

în

Austria,

şi îne-

greai cât puteau şi pe Brâncoveanu şi pe Cantacuzineşti,
făcendu'i neam de 'Lurci.
lată cum erea starea de lucruri până după victoria de
la Szalankenen a Nemţilor, când Brâncoveanu, se hotărise in
urma sfaturilor luate de la bătrânul Stolnic Constandin Cantacuzino a deveni aliatul şi amicul Nemtilor; el trebuea să
aducă acum nişte probe de amiciţie vădite şi sincere, căci
Nemţii 'şi perduseră t6tă încrederea într'ânsul; lucrul va fi
grei, însă la urma va isbuti.
Nemţii, deşi ofensaţi mai întâiu de Brâncoveanu, cunoşteai însă talentele cele mari ale acestui domn că erea
diplomat abil, un patriot distins şi sprijinitor al armatei;

aşa că imediat ce simţiră noua atitudine a Brâncoveanului
îi întioseră mâna; cu t6tă prietenia, uitară tot ce fusese
în trecut. D. Xenopol ne spune!) că tratările mai întâi au
fost luate

de generalul

Veterani,

cel

care luase parte la un

loc cu Haisler şi Bălăceanu la luptele de la Zerneşti; Brân_coveanu se adresă apoi şi consilierilor imperiului, comiţii
Erbs şi Marsigli; contele Erbs fusese prins de Brâncoveanu
de asemenea la Zerneşti; cel d'întâi pas binevoitor către
Austria fu deci eliberarea lui Erbs; şi în adevăr elpleacă

direct la Viena şi aci se duce la împerat ca să stărue de
densul să primească solul Brâncoveanului; despre Veterani
am vEdut deja mai înainte unde cronicarul Greceanu ne
spune că el fu eliberat în schimbul marchisului Doria; din

causă

că Veterani 'şi lăsase

singură

pe

soţia

lui

Elena

Zrigny cu copii în Viena 2).
Feldmareşalul comite de Veteranii serie comitelui Kinsky
și dă această

scrisoare

cu

data

de

8

Decembre

1691

lui

Erbs ca să o ducă la Viena, într'&nsa Veterani spunea între
altele «ca Majestatea Sa imperială să primească pe solii
Valachi ce erau deja de mult în Viena şi să aibe Majestatea

1) Vegi vol. Il, Mag. ist, p. 163.
2)

Vegi

vol. IV,

p. 382.

D.

Xenopol:

210

Sa încă în bunele. sale graţii pe Valachi — >); nu trebue
uitat că Vodă Brâncoveanu „anunţase deja pe Veterani
printr'o a sea autograf: scrisâre în 22 Noembrie ca să facă
tot posibilul şi să insiste pe lângă împărat: ca să aibe în
bune graţii pe Valachi?).
Veterani cu tâte acestea atât
cât apreciase pe Brâncoveanu cât şi pe boierii partidei seale;
el ghicise firea domnului şi în acea scrisoare tot timpul
numeşte pe Brâncoveanu şi pe acei boieri vu/zi. Nemţii
voeau servicii vedite pentru a putea conta pe prietenia
domnului român; Brâncoveanu 'şi mâncase încrederea faţă
de dânșii prin purtarea lui din lupta Zerneştilor; acuma

trebueai

lucruri

mari

săverşite

de

densul,

ca

să repare

cele trecute; Brâncoveanu însă găsi mijlocul, în dibăcia
lui ca să repare bine toate cele sevârşite mai înainte, el
mijloceşte corespondenţa între Curtea Vienei şi ambasadorul din Constantinopole pe cât şi cu agentul Olandei

comitele

Colliers;

comunică

de

asemeni

Nemţilor

o sumă

Brâncoveanu

"] priimi

de ştiri în privinţă pregătirilor de resbel ale 'Turcilor. Când

comitele

Marsigli

trecu

prin

Bucureşti,

ca şi. pe un principe domnitor, şi la banchetul palatului el
ţinu O cuventare în: sănătatea împăratului Leopold 1 cu un
glas înăbuşit (so/o voce); Brâncoveanu
se intreţinu cu
Marsigli în palatul seu timp îndelungat şi discutară mai
multe ore asupra stărei lucrurilor şi nevoilor acestei țeri ;

comitele Marsigli rămase atât de satisfăcut în cât spuse că

dacă

Brâncoveanu

ar stabili

în scris

cele

ce

au

vorbit,

îm.

peratul de sigur le va priimi. Brâncoveanu arătă lui Marsigli corespondenţa secretă a lui Tokili pe care pusese
mâna ucigând pe secretarul aceluia. un oare care Bertodi;
el aduce aminte lui Marsigli cum s'a opus din resputeri în

tot-dea-una contra lui Tokăli; îi făgădueşte că nu va permite
ca Tokăli şi cu Tătari să intre în Transilvania, şi învita pe

Marsigli să noteze bine că Ţara-Românească are o posiţiune
geografică foarte critică aşedată, între trei puternice împ&rății, şi fie-care la rândul ei voea tot a trage pe acesta
1) Vedi
2) Vedi

în vol.
în vol.

V, partea
V, partea

1, doc. Hurm,,
|, duc. Hurm.,

p. 339.
p. 397.
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biată. ţară în: partea ei. Comitele Marsigli nu esită; nici
un minut atuncişi r&spunse domnului român ca să nu
aştepte să se ceară ci mai bine să se ofere singur;
Brâncoveanu avu replică şi r&spunsul
fu gata:
sunt
hotărât a mă& declara de principe tributar M. S. împeratului»; ba încă Stolnicul Constandin Cantacuzino adaugă că
Vodă e gata de a trimite doi boeri representanţi la Congresul de pace de la Viena; Marsigli respunse la toate
aceste propuneri măgulitoare că pentru o mai mare garanție ar fie bine ca Valachii să înştiinţede şi pe hârtie despre
trimiterea celor doi representanţi; eară densul. va mijloci
pe lângă împărat ca acei doi representanţi să fie cât mai
bine primiţi ; tote aceste relaţiuni date aci sunt consemnate
în scrisoarea comitelui Marsigli către împăratul Leopold l
din 1691, 5 Octombre !).
Acuma Brâncoveanu putem spune că erea în elementul politicei sale, în tot-deauna el a hrănit în sufletul săi această politică germană, însă nu a pus'o în practică de cât atunci când a simţit că a sosit momentul, dacă
în cei d'întâiă ani ai domniei lui, fusese cu Turcii şi în contra
Nemţilor, este că, evenimentele îi ai dictat aşa, ca şef al
unui stat eşti silita, face aceia ce convine ţărei tale, eară nu ţie,
eşti un barometru care trebue să prevedi şi să vesteşti po-

“porului
politica
Şerban
biţiunea
la avut

t&ă soarta de mai "nainte. Acest simţiment; despre
germană, nu'l avea numai Brâncoveanu, ia avut şi:
Cantacuzino, dară la acela a fost pornit şi din amca să se vadă pe tronul vechiului imperiă bizantin,
însă şi toţi acei boeri din partida lui Brâncoveanu,

în capul căreia rolul de frunte la jucat Aga Constantin
Bălăceanu, ce a şi murit jertfă, a principiilor sale, trebue
deci să ne măndrim noi aceştia de adi, când acum 2 veacuri
şi mai bine, atunci când plăteam tribut Turciei din anul
1393, când vizirii şi paşii turceşti veneai la Bucureşti ca
la dânşii acasă, şi cu toate acestea mai hrăneam în noi şi
un alt sentiment politic, acela al unei politice opuse intereselor “Turcisi, aceasta dovedeşte că Românii au avut în
1) Vegi în Vol.

V, doc.

Hurm. p. 392 repr.

și în Vol. IV,la D. Xenopol, p. 384:
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- faţa lor, conştiinţa vie a naţionalităţei lor, şi că dânşii nici
odată

-nu

sau

considerat ca suzeranii

Ottomanilor, că dânşii

nici odată nu ai considerat ţara lor ca o provincie turcească
de la Dunăre, cum adesea ori au avut obiceiul, str&inii necititori de istoria neamului romănesc să o considere, ci din
contră, am avut curagiul să lucrăm şi pe sub ascuns şi pe
faţă, şi cu scrisul, și cu arma, ca să ne menţinem naţionalitatea

şi sa

căutăm

o

soartă

avut acest curagiii, ca să

ridicat?

In luna

mai

fericită.

ridice capul;

Brâncoveanu

să vedem

cum

a

l'a

|
lui Noembrie, tot în anul 1691, Marsigli vine

la

Bucureşti. şi Brâncoveanu "] primeşte şi mai strălucitor ; acuma
domnul român 'şi arătă tot devotamentul lui către împărat.
Marsigli remâne pe deplin convins şi recomandă pe Brâncoveanu cât se poate mai bine, împăratului !). Toate câte

făcea

Brâncoveanu cu Nemţii

era imposibil să nu se afle

de duşmanii cei nenumărați ce'i avea, cei d'intâi care vor
căuta a dobori pe domnul român, vor fi Francezii, care susţineaii pe Tokoli la tronul românesc; ambasadorul francez
din Constantinopol de Castagnăres cumpără cu bani pe
grecul lenache Porfirita, capuchehaia lui Brâncoveanu la Țarigrad şi dragoman împerătesc. Porfirita un grec iubitor de
bani, deşi primea dou€ lefuri grase de la ambii săi stăpâni, domnul român, și Sultanul, şi încă 12 pungi pe an
bacşiş de la domnul român, el fără nici un scrupul "și vinde
conştiinţa Francezului. Se însărcinează acest lenache a pune
mâna pe toată corespondenţa schimbată între domnul român şi Nemţi. Astfel el pune mâna în dou& renduri pe
două pachete cu scrisori trimise agentului german, de către

Veterani,

trimese

şi le dă

de guvernul

chehaei

vizirului,

imperial,

apoi deschide scrisorile

rezidentului

reținea s&ptămâni întregi copia cuprinsul

s&ă,

le citea le

lor pe care'l

re-

mitea Turcilor, apoi pecetluea serisorile cu sigiliul sei, şi
în urmă le dedea ambasadorului respectiv. El mai reţinea
şi O gazetă ce se tipărea la Viena, pe care Brâncoveanuo
1) Vedi în rapoartele iuf Marsigli către împărat
366—370, citat de D. Xenopol, Vol. IV, p. 385.

în Frag.

II,

doc. Hurm.

pag.
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avea şi o trimetea regulat ambasadorului german, el o citea

şi comunica conţinutul ei Turcilor, apoi o dedea ambasadorului. De Castagneres după ce uneltise toate acestea asupra Brâncoveanului mai cumpără încă şi pe Reiss Effendi,
cu 15,000 de galbeni, bani ce'i adunase de la preoţii din
Palestina, daţi lui ca să'i sprijine. Mai lucra contra domnului român şi Constantin Cantemir al Moldovei ce se aliase
cu Francezii, voind şi el tronul muntean.
Brâncoveanu trecea printr'un urât moment acuma, avea
în contra sa şi pe Constanin Cantemir domnul Moldovei,
şi pe o sumă de boeri emigraţi, care fie-care gândea şi lucra
pentru sine, spre a dobândi domnia munteană, să vedem
întâmplările : fraţii Costini din Moldova, Miron marele logofăt şi fratele său Velicico ereat în prietenia lui Brâncoveanu, şi adese ori veneati în Bucureşti la curtea domnului
muntean ca să uneltească în contra domnului moldovean.
Cantemir aflase acestea şi se înfurie cumplit contra Costinilor, şi ast-fel au tăiat capul lui Miron logofătul la Roman
şi aă tăiat şi a lui Velicico Hatmanul de la Iaşi, îngropându'i
pe amândoui într'o groapă !).
Uciderea boerilor Costini de către Cantemir a supărat pe o sumă de boeri mari din Moldova şi de aceia ei

începură a emigra în Muntenia, la curtea

Brâncoveanului,

ast-fel veniră mai întâi Antiochie Hatmanul, și Lupul, care
venind în faţa Brâncoveanului, l-ai rugat să se ducă la Țarigrad şi să pârască pe Cantemir-Vodă, că este ucigaș de
oameni şi r&ă cu lumea. Au mers în Țarigrad denşii,
şi au pârăt pe Cantemir, acolo capukehaia lui Can-

spătarul,

temir, Laţkarache

i-au aflat la ce au

venit, i-au

prins şi i-au legat,şi i-ati trimis la laşi, la Cantemir, acesta
după ce i-ai închis i-a liberat şi ertat. Cantemir prinsese
Brâncoveanului, că ce a avut denură mare: contra
Antiochie şi pe Lupul, care
Hatmanul
pe
asculte
sul să
l-aă îngrijit pe dânsul, acuma se hotărâse a se r&sbuna.
Stoica Paharnicul Bucşeanu, Preda Căpitanul Proroceanu şi
Preda

căpitanul
1) Vegi

în

Vol,

Milcoveanu
V,

Mag. ist,

p.

un
117.

căpitan

anume

Serbul

şi

214,

cu un Radu Haţag ereaii în ţara Ungurească, de când cu
Domnia lui Şerban; ei erai amicii lui Bălăceanu şi a Nem:
ţilor. Cantemir pusese ochii pre dânșii pentru a se r&sbuna
contra

Brâncoveanului,

le scrie

scrisori

şi îi aduce

în

laşi,

aci le dă toate instrucţiunile pentru a merge la Odreiu
unde vor expune toate jălbile Vizirului, pentru a pâră pe
Brâncoveanu; acolo însă doui boeri prieteni
de ai Brâncoveanului, comisul Barbu Bădeanul şi Constantin comisul
Verzarul, aă plecat repede şi ai venit la Bucureşti să
spue cum ai venit acei boeri cu pâri contra domnului.
Brâncoveanu Vodă supărat, trimite pe Postelnicul Vergu şi.
pe Barbu Brătăşanu la Odreiu ca să apuce înainte şi să
spue ei celor mai mari, cum acei boeri trimişi de Cantemir
au stricat ţara lucrând cu Nemţii şi cu Bălăceanu ginerile
lui Şerban-Vodă, acolo era şi solul francez de Castagneres ;
boerii pârâtori s'a dus şi la dânsul ca să-i spue să nu mai
spere intronarea lui “Tokoli în Ţara-Românească, în locul
Brâncoveanului, căci Românii nu vor un Ungur

pe tronul lor,

ci mai bine să se gândeascăJa unul din ei. Stoica paharnicul Bucşeanu umbla după domnie şi Cronicarul Greceanu
ne spune «Într'acestea dar fantasiiși el vremea îşi pierdea» !);
de Castagneres deduse bani lui Reiss-effendi, acuma numai avea de cât 3o de pungi şi tare era mâhnit, căci ni-

mic nu putuse dobândi. Turcii nu ai tost de loc încântați

de pârile lui Bucşeanu şi a celor-l'alţi, ba din contra mai
cu teamă ati ascultat pe Vergu şi Brătăşanu, apoi portul
lui Proroceanu cât de colo arăta că el iubea pe Nemţii,
căci era imbrăcat nemţeşte, cronicarul anonim spune: «Şi
încă alt lucru le-ai stricat lor, portul cel Nemţesc (sau
să ic

nebunesc),

ce-l

purta

Preda

de

Proroci,

că

avea

chică nemţească, numai legată sus subt işlic, şi cismele
cele nemţesci cu pinteni lungi, ce le purta, căruia i-aă şi

luat

işlicul

înaintea

Vizirului

și a

altor mari, întru mai ade-

verată

mărturie,

precum

ceanu,

au stricat

'Ţara-Românească şi acum

vine cismele,

au fost cu Nemţii,

încă i le au

1) Vegi în vo;.

II,

Mag.

ist., p.

vedut
199.

înalte şi

când

cu

Bălă-

ear de la Nemţi

cu

pinteni.
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Acestea

vădându-le

de faţă,

poruncit-au Vizirul

de?i

ai pus la opreală» 1). l-ai pus la opreală ne spune cronicarul, de oare-ce Turcii îndată au însărcinat pe un Aga să
vie în Bucureşti şi aci să ia dovedi dacă e adevărată purtarea

cea

rea

a Brâncoveanului,

sai

e bună,

ca acei

boeri

pârâtori să'şi ea plată. Aga veni în Bucureşti şi deadreptul la Vodă sosi; îi spuse tâte cele petrecute în Țarigrad,
contra'i, domnul îndată strînse pe toţii boeriiîn divan mare,
şi le spuse să spună adevărat ce'i vor întreba Aga turcesc;
ei într'un glas r&spunseră, că: «Brâncoveanu ne este domn
bun şi altul nu ne trebue» 2). Aga plecă în Țarigrad mulțumit şi r&maseră de ris şi cei patru boeri şi Laţkarache,
capuchehaiaua lui Cantemir şi Cantemir însuşi. “Turcii luară
atunci pe Staicu, pretendentul de domnie, cu toţi ai lui, îi
puseră în fiare şi în cătuşi, îi aşedară întrun car mocănesc
de'i porniră în Țara-Românească; după un drum lung sosiră
la Bucureşti şi au tras la casa iazăgiului turc. Aci Vodă
dădu ordin mai dinainte ca să fie faţă tot târgul şi să vadă
pe trădători cum at ajuns ca nişte ticăloşi în mare ruşine
şi ocară! Brâncoveanu ca să'şi bată joc de dânşii a trimes

înaintea lui Staicu Bucşanu pe un gâde cu un ciomag mare
în mână în imitaţia postelnicului mare ce eşea în faţa domnului, cu cârja în mână, căci Staicu avusese pretenţiuni de
domnie;

a trimes

însă

şi pe Armaşiul

cel

mare,

în faţa lui,

ca să priceapă şi stirşitul de moarte, căci armaşii eraă executorii pedepselor date de domni şi ei asistat la decapitaţiune, sau la altă pedeapsă ordalică. La curtea domnească veniră de asemeni toţi boierii cei mari cari la un loc cu domnul
luară loc in sala spătăriei mici; eară în sala spătăriei mari,
luară loc boierii cei mici, pe două rânduri fură aşedaţi toţi slujitorii de la casa lui Reiss Effendi; apoi uşile ambelor săli se deschiseră

şi aşa

defilară

Staicu

Bucşanu,

Preda

Proroceanu,

cătuşi, aduşi în faţa divanului şi înghenunchiând.

Brâncoveanu

Preda Milcoveanu şi cei doi streini; ţinuţi de subțiori
de Călăraşi de Țarigrad; împedicaţi în fiare, cu mânile în

1) Vegi

în vol.

V, Mag,

ist, p.

121.

2) Vegi în vol. V, Mag. ist, p. 121,
59175

„15
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în audul tuturor le făcu o straşnică morală, începând mai
întâi cu Staicu; eiei câte şi trei ati r&spuns: greşiți sintem
1); domnul porunci atunci Armaşului şi
Măriei tale; eartă-ne.
îi dise: «iai pe dumnealor, de-i du în puşcărie»?). In acea
qi Brâncoveanu avea şi nunta fiicei sale, cu Duca Vodă al
Moldovei, care tron '] obținuse contra lui Cantemir, ce fu-

sese mazilit. Ai stat acei boeri închişi în cămări mult timp :
ai făcut boierii cu domnul trei divanuri de au plăsmuit

la pedepsele

lor, însă

numai

mustrări

le-au făcut, care

cronicarul spune că au fost minunate şi grei de scris;
numai atâta raportează: cum Brâncoveanu le aduse aminte
la fie-care în parte de binele ce le-ati făcut; cum le ai dat
averi şi i-ai miluit cu pământuri, eară acuma ca nişte mici
la suflet ai cădut jos, dar eată că pe vrăşmaş Dumnedeii
la adus sub pici6rele sale acuma. La una! patrulea divan
însă veni și Mitropolitul ţărei cu condica de legi a r&posatului întru fericire Matei Basarabă Voivod, şi a deschis la
capitolul

care

sună

așa:

«Boierul care

va

umbla

în potriva

domnului şi a ţerei, să-l spândure, şi să-i facă spândurătoarea mai înaltă cu un cot de cât al altor oameni proşti» 3)
şi ati dat lui Staicu de aii cetit capul acela, şi ridicară pe
boerii pârâtori şii duseră acum earăşi în puşcărie; unde trebuea să le vie porunca domnului, adică sentinţa de condemnare ;
pe Bucşanu şi pe Proroceanu “i ai dus la mânăstirea Snagovului, pe Milcoveanu, laşcă şi Haţag “i au dat prin târg,
apoi în ocnă, unde ai stat un an, şi apoi “i-au ertat. Cât

pentru cei de la Snagov,

cronicarul anonim mai

adaugă:

«Au trimes pe un Văcărescu slugă din boierii domnului4)
de'i ai bătut pre talpe, întrebânduii cu cine ai avut înţelegere, socotind că vor mai fi fost amestecați şi alţi boeri
din țară. Ai mărturisit, ce vor fi ştiut şi ce vor fi audit;
nu ai trecut vreme multă după bătae, ci aă trimes
cară pre acest lanache Văcărescu, căpitan de Lefegi, şi.
4

D) Vegi în vol. V, Mag.

ist. p. 123,

?) Vedi în vol, V, Mag, ist., p. 123.
2) Vegi în vol. V, Mag. ist., p. 124.
1) Acesta era enache ce fusesz ucis la un loc cu

1774 (se va vedea mai 'nainte),

Brâncoveanu

la Stambul

în
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pre Proroceanu l'a trimes la Ruşi de Vede de ai spânzurat la diua tergului, aşişderea: şi pre Staicu Pai adus
într'o n6pte în tergul de afară al Bucureştilor şi lau spânzurat

în mijlocul

târgului

la o qi de târg» 1). A mai închis

domnul atunci şi pe Dumitraşcu Paharnicul Corbeanu, featele noului Ban de Craiova, Vintilă Corbeanu, ce ţinea în
căsătorie pe o sora a mumei domnului, o Cantacuzineasă;
de hatârul acestuia însă Brâncoveanu ertă pe Dumitraşcu
şi | scoase din mânăstirea Tismana unde ”] închisese2), el
avusese corespondenţă cu Staicu cel ucis.
Cronicarul anonim ne spune că în anul acesta a murit Constantin Cantemir Vodă al Moldovei şi atunci Brâncoveanu a uneltit la poartă de a pus domn în Moldova pe
feciorul Ducâăi Vodă 3).
Brâncoveanu sprijinea la Poartă candidatura lui Bethlen pentru tronul Transilvaniei, nu voea cu nici un chip
să aibă pe Tokoli în vecinătatea sea, în acest timp, de
Castagneres aude la Constantinopole despre toate gândurile domnului muntean şi, scriind din not regelui s&u în 23
lulie 1691, caută a înegri pe Brâncoveanu, dicend că: « Transilvănenii urăsc pe Tokâli şi propun de principe al lor pe
Nicolae Bethlen, principele Valachiei sprijineşte din r&sputeri acestă candidatură, şi e partizan înflăcărat al imperiului austriac, şi pe contul s&i garanteză Turcilor 309.000
de scudi pe care Transilvănenii sunt gata a'i vărsa în caz

când Sublima Poartă ar aproba această

alegere» î) de a.-

minteri şi în cronica anonimă vedem

că ni se

veanu 5) împăratul

că

spune că în

acel timp în Țarigrad a sosit un popă grec, Nicolae de la
Sinope, de peste marea Neagră, ca să împartă bani marilor dregători Turceşti; fiind acesta devotatul lui BrâncoLeopold

vedend

lucrurile

porţiuni mari trimete la Constantinopole pe
1)
2)
3)
ş)
)

Vedi
Vegi
Vegi
Vedi
Vedi

338, op. cit.

în
în
în
în
în

vol, V,
vol. V,
vol. V,
Supl. 1,
vol. V,

Mag. ist., p. 124.
Mag. ist., p. 125-—128.
Mag. ist., p. 130.
vol. I, doc. Hurm. p. 297.
p. rz1, Mag. ist,, raportat şi de

D,

iati pro-

Contele Mar-

Xenopol

vol.

IV,

p.
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sigli. ca să se înţeleagă cu marele Vizir ca cu ori-ce chip
să se facă de a nu mai avea pe tronul Transilvaniei pe
un Ungur ca Tokoli;,de Castagneres vedând că totul e perdut, recurge la un act de desperare, şi el care critica pe
Brâncoveanu şi "| ironisase în toate scrisorile sale, că acest
principe face politică, pe a <cumpăratele> acuma isteţul

diplomat recurge la acelaşi mijloc și cumpără pe muftiul
şi pe aga ienicerilor, isbutind ast-fel ca cauda Nemţilor să

fie perdutăşi Marsigli să plece nemulţumit, acuma înţelese
şi de Castagnăres că dacă ai de a face cu împărăţia Sultanilor nu poţi ajunge la un resultat satisfăcător dacă nu
deschizi şi punga mai întâi. Cu toate că împeratul era mulțumit de purtarea lui Brâncoveanu; însă antecedentele îi lăsai

de

gândit

și, aşa

ori

de

câte

ori

avea

ocasiunea

să'l

încerce, o făcea; ast-fel a trimes pe sfetnicul s&i Quarrient
la Constantinopole, spuindu'i să se oprească mai întâi la

Bucureştişi să

cautesă

ghicească din asa convorbire

cu Brân-

coveanu, gândurile lui, cam de ce credit sar bucura la
Poartă 1). Quarrient vine la Bucureştişi e foarte bine primit
de domn ; după întrevederile avute şi conferințele ţinute, face

un raport împăratului din cele mai favorabile pentru Brâncoveanu;

în acest

raport

cu

data

de

1692,

luna

Mai,

el

şi cu Reiss-effendi ca să-l detronede

şi,

spune: «că domnul Muntean este în relaţiunile cele mai amicale cu generalii imperiului Austriei, că Tokăli este ina.
micul lui Brâncoveanu şi, că după ce i-a devastat ţara, acuma

umblă

cu

Francezii

să se pue el în
tins, care până
ci aşteptă să
împerăţii, care

loc, că domnul român este un principe disacuma nu a devenit inamicul nici amicul Turcilor;
se pue odată sub scutul protector al unei
crede densul că "] va apăra mai bine 2). Ast.-

fel, ne spune D. Xenopol, se găsea Brâncoveanu la finele
anului 1692, amicul de fapt al Nemţilor căci le făcea ser-

vicii dilnic, şi al Turcilor pe care îi avea
banii sei, el putea spunecă era principele
surori, în Țara-Românească
1) Vegi în frag. It, doc. Hurm.
idem,

domnea, eară
raport din

p. 389.

2) Vegi în vol. V, doc. Hurm. p, 411

în mână prin
amândoura ţări

în Moldova

16 Decembrie

169:

dicta;

în Xenopol
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căci pe fie-sa Stanca, o măritase cu Constantin Duca,
care
deveni domnul Moldovei prin stăruințele socrului său
la
Poartă; în cât toate poveţele la Duca din Bucureşti veneau
de la Brâncoveanu.
Brâncoveanu intrase deci în o fasă nouă a politicei
sale, el deveni de odată prietenul : ambelor împerăţii,
atât
a Nemţilor, cât şi a Turcilor; să studiem şi acest capitol
.

Brâncoveanu prieten de odată şi al Nemfilor
şi al Tureilor 1693—1693.
bine

Ast-fel ajunsese Brâncoveanu
cu

Turcii,

pentru

bine şi cu Nemţii,
pace,

fie în timp

de

că

ştia

câtre finele anului 1692,

să'i

ademenească

cu

bani,

cărora le aducea servicii, fie în timp de
resbel,

acela care însă ”] săpa

în Cons-

tantinopole, erea ambasadorul Francez. de Castagnăre
s ; el
personal nu avea nimic cu Brâncoveanu,
dară “i se impunea
o asemenea purtare de către regele săi, Lndovic al XIV.
care voea cu orice chip să vază pe tronul muntean pe
Un-

gurul Tokăli, de aci se născuse
între Brâncoveanu şi Francezi.

acea

cumplită

ură
|

atunci

Cu începerea anului 1693 se vor ivi noui evenimente,
vom vedea o nouă politică în casa domnului muntean, de
o dată, "| vom vedea fiind prietenul ambelor împe&răţii.
Turcii pregătesc o mare expediţiune în contra Germanilor ca să le ocupe ţara Ardealului, şi la un loc cu Tătari
i
trebueaii să treacă prin ţara Românească, şi Brâncovean
u
primise deja ordine de a pregăti zaharele, el plea:ă
din
Bucureşti la Giurgii cu 12 boeri spre a eşi inaintea Vizirului,

e foarte

bine

primit

şi, la consiliul de resbel

este aşe-

zat între Enicer Aga şi Tefderdar ; la plecare Vizirul "1 îm.

bracă cu caftan noi, cât şi pe cei 12 boeri şi, în mare
alai
intră în Bucureşti 1).
Noul ambasador Francez din Constantinopole, Feriol
ştia tot ce s'a petrecut.la Giurgiii şi, descurajat scrie regelui în 5 August 1693, o scrisoare desperată, unde'i arată
1) Vei

în Vol. II, Mag, ist, p. 205—208.
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decadenţa imperiului Ottoman, cum numai pentru bani, 'şi
perd conştiinţa în momentele cele mai periculoase, chiar
şi pentru statul lor propriă, între altele îi spune: «Turcii
când

e vorba

de ban se orbesc,

ei şi cu

Brâncoveanu

sunt

orbiţi, numai vorbesc de faptele lui care denota amiciţia cu
Nemţii, Vizirul a tratat cu mari onoruri, Va primit în toate

consiliile de resbel, şi sunt convins că despre toate ce a audit
şi a vă&dut va încunoştiinţa pe generalul Veterani»l). Pe

Brâncoveanu soarta însă "1 mai favorizase acuma, căci T6koli 'şi perduse din acţiunile sale în ochii Francezilor, şi
aceasta pentru că perduse şi în ochii Turcilor, ei se convin:
„seseră că Tâkăli e un om viclean şi egoist, cerea în totdeauna ajutoare, şi după ce i se dedea, nu voea să mai
ştie nimic

de nimeni,

lucru

care desgustase

şi pe Francezi,

şi de aceia însuşi de Castagneres scrisese regelui în
nuarie
poritul

15 la-

1693 în urma unei conferinţe ce o avusese cu exaAlexandru Mavrocordat, şi între altele eată ce “i

spune: «Je ne dois pas omettre d'informer Votre Majeste
que lorsque Mavrocordato voulus me persuader qu'il avait
rendu de grands services au Comte Tekely, auprăs du Grand
Vizir, il ajouta qwen cela il avait trouve de grandes difficultes et avait resist€ au torrent, attendu que tous les Turcs,
a lexception du Vizir, regardaient le Comte Tekely comme

un homme

tout a

fait

inutile

et

ă

charge

ă

TEmpire,

qu'il demandaient continuellement et ne rendait aucun
vice»2).

ser:

Turcii părăsiră pe Tokâli căci ei în tot-deauna ai des.

prețuit oameni care nu recunosc meritul şi serviciul adus.
Turcul e foarte bun când ești bun cu dânsul, e foarte primitor în
casa lui ca şi în ţara lui, când s'a convins el că ai adus
oare-care servicii ţărei lui, atunci te umple de onoruri şi daruri, când însă observă că eşti egoist şi că ai venit în ţara
lui numai ca să te pricopsești sai să cei ajutorul lui pentru
a te mări în ţara ta şi, în urmăa nu'i da o răsplată, atunci
poţi fi convins că intri în disgraţiile sale, aşa erea cadul cu
1) Vegi în supl. 1, Vol. 1, p. 310,
2) Vedi supl. I, Vol.I, p. 304.
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Tokâli. Francezii pentru a nu indispune pe Turci, numai
stărueaui nici denşii pentru Tokăli și, ast-fel Turcii erai gata
să-l surghiunească la Nicomedeia, când atunci Tokoli se catoliceşte

din

de Franţa,
risat,

de

protestant

ce erea, şi trăeşte cu o pensiune dață

aci se redusese

la coroană,la

ambiţiunile vanitosului

o mică milă

de bani,

maghia-

să dicem

mai

bine ca D. Gion «trist şi ridicul sfârșit pentru cavalerul
ungar, care debutase cu atâta sgomot şi cu atâta salbătăcie»1). Brâncoveanu vtdându-se scăpat de Toksli cautăa
se .împrietenii în Constantinopole cu Alexandru Mavrocordar
care atunci erea a tot puternic, fiind mare dragoman, mijlocul

unei

întrevederi,

domnul

munteano găsi, fostul

domn

al ţ&rei Şerban Cantacuzino datora lui Mavrocordat 2000
de lei, sau thaleri. Brâncoveanu 'şi exprimă dorinţa de a'i
achita această datorie, erea să se ducă dânsul în Țarigrad,
dară

Mavrocordat

soare a lui
Noembrie,

Fabre
1692

hotări ca el să vie în Bucureşti, în o scri-

către
vedem:

de

Castagneres

«Le soir du

cu

data

de

mesme

jour,

Mavro-

10

cordato est parti par la voye du Danube. ?la obtenu avec
bien de la peine trois chevaux de poste qu'il passera en Va.laquie, ce qui est un petit d&tour pour voir le Bey et tou.
cher -quelque somme d'argent que son predecesseur Serbano, lui devait, et de lă il ira droit ă Constantinople avec
dilligence, afin de pouvoir estre de retour ă Andrianople,
dans le temps que le Vizir y arrivera»?).
|
Cronicarul anonim încă ne spune ca exaporitul a sosit
in Bucureşti tocmai la nunta fiicei lui Vodă, Stanca, cu Radu,
fiul lui Iliaşi Vodă al Moldovei şi, cu mare cinste domnul
la primit şi la conăcit în palat?). Brâncoveanu putea să
doarmă mai liniştit acuma, ne spune D. Xenopol 4) de oare-ce

duşmănia Francezilor se înmoease prin disgraţia lui T6koli,
de oare ce pe tronul Moldovei erea ginerele s&i Constantin

Duca, şi ca coroană la această înbunătăţire a stărei lucrurilor, avea prietenia şi protecţiunea lui Mavrocordat exapo1) Brâncoveanu şi Ludovic al XIV, p. 285.
2) Vegi în supl, [, Vol. 1, p. zor.
3) Vegi
2) Vegi

în Vol.
în Vol.

V, Mag. ist, p. 116.
1V, p. 395, op. cit
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ritul, ce devenise luceafârul
nele

sale stătea toată

soarta

imperiului semi-lunei, în -mâiTurcilor,

căci deştept cum era,

înveţat şi trufaș, impunea la toți, şi Sultanul chiar ajunsese
a avea teamă de exaporitul. Această fericire a Brâncoveanului însă nu ţinu mult timp, căci în 1696 trebuea să se
termine cu vrăşmăşiile Turcilor şi ale Nemţilor prin pacea de
la Carlowitz, când şi Ţara Românească intrase în foc ; şi pe
tronul Moldovei, Taătarii uneltind, vor aduce pe Antioch Cantemir fiul lui Constantin. Trei ani de linişte pentru alt domn
ar fi fost o recreaţiune, însă Brâncoveanu merei avea spada
sa ascuţită şi, gata să flutureze pentru neamul şi patria lui.
Turcii nu puteai să stea liniștiți, în anul 1695 un noi resbel

vor

purta

în contra

de secoli între aceste
Duniseră

Vienă

Nemţilor, această

două

vrăşmăşie şi ură

împărăţii erea implacabilă,

îne-

Ottomanii dupe vechea lor pasiune, înbătrânise biata

şi, ei tot nu o ertase, cu ori şi ce chip voeati să vadă

drapelul verde cu semi-luna, fâlfăind pe cerul austriac.

Din anul 1693 până în 1695 când isbucni din noi resbel,
Tătarii tot mere aă venit în această nenorocită de ţară
şi ai Jefuit'o apoi, şi Turcii din Brăila, unde aveai cetate, tot
schimbau hotarul şi mâncat din cel românesc, la aceste toate
Brâncoveanu tare se mâhnea şi de mai multe ori a făcut
jelbi la Odreii pe lângă Turcii cei mai mari, asta pe la sfârşitul anului 1694 când trimite la Poartă pe boerii: Alexandru Vel

Vornic, Kornea Brăiloiă Vel paharnic, Constantin Ciorogăr-

leanu Vel sluger, Radu Isvoranu vel pitar, Bunea Grădişteanu Vel Armaş, Vergo Vel portar, şi pre Oprea Velşe-

trar ca să se plângă şi să mijlocească la Turci ca să vie
un Aga în ţară şi să judece cum stai lucrurile spre a se

hotarele Brăilei1).
Sultanul Musta II în 1693 se urcă pe tronul Turciei,
în locul lui Soliman ce murise, acesta voea să mai ridice
prestigiul armatei imperiale, şi de aceia declară din noă
resbel Nemţilor, mergend în Ungaria, el trebuea a trece prin
Oltenia, şi de aceia ordonă domnului muntean ca să meargă
la Cladova şi să întărească cetatea Brâncoveni, domnul ime.aședa

:) VedY

în Mag.

ist.,

Vol.

II, p. 217—219.
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diat dă de ştire lui Cornea Brăiloiă unchiul Mariei sale pe
care | făcuse acuma Ban mare de Craiova, să se ocupe
dânsul

cu facerea cetăţei, pe de altă parte trimite pe Cons-

tantin

Ciorogărleanu

Vel

clucer

şi pe

Dumitraşcu

Cara-

manleii Vel poștelnic, la Poartă, ca să spue Turcilor că domnului îi e peste mână a merge însuși în persoană la Cladova
dară va lăsa acolo ispravnici ca să supravegheze lucrările,
Turcii nu numai că refusară, dară pretindeau de la Brâncoveanu încă zaharea pentru Camenița.
Brâncoveanu fu silit atunci a merge la Cladova, când
priimi din noă ordin de la Vizir ca să plece de acolo şi
să lase ispravnici, iar dânsul să se aşede pe sub pâlele Carpaţilor din Oltenia de tâma Ungurilor.
Vodă lăsă ispravnici la Cladova pe Radu Isvoranu vel Stolnic şi pe Radu
“Popescu vel Clucer, fiul lui Chrizea Vornicul; ear el se
aşedă cu o sumă de slujitori când în Tismana, când la
Oredu, de unde dilnic îi veneaă ştiri de la străjile de la
munte.
Brâncoveanu era la Tergovişte acuma, când priimeşte
ştiri atât de la Banul Cornea Brăiloiii din Craiova şi de la
Istodor căpitan de Cerneţi cât şi de la Porfirita, drago-

manul turcesc şi de la Căpitanul Odivoeanul ce ereai cu
Sultanul la Beligrad că acesta vine cu toate oastea ca să
treacă IDunărea şi să se bată cu Nemţii; la acest resbel a
luat parte şi Hanul Tătăresc şi Sultanul însuşi; la început
Nemţii au învins, însă mai apoi Turcii, atacând din notă
cu vre-o 80,000 de oameni şi prindend pe generalul Veterani numai cu 12,000 oameni, ati bătut cumplit pe Nemţi
Şi în 4 ceasuri de r&sboi, Veterani a rămas mort pe'câmpul de bătălie; au perit însă şi de la Turci 4 paşi; atunci
Sultanul luă şi 4 cetăţi anume Lipa, Titel, Lugoş şi Sebeş.
Sultanul trebuea a trece prin ţară şi mai 'nainte a trimis
de veste printr'un Saidam-Haip, ca domnul să dreagă dru-

murile şi podurile la Dimircapi, pe unde va trece Sultanul
cu oastea.

Brâncoveanu

mai întâia trimes pe Marele Căpi-

tan de Dorobanţi Petre Obedeanu 1); Banul Cornea Brăiloiu
vol.

1) Vedi în Mag. ist, vol.
II, p. 138, trad. de Sion.

II, p. 226;

vol,

V,

p.
|

141

şi Cron.

lui Fotino,
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şi cu Istodor tot supraveghia lucrul, dar pe loc r&mân
ea;
a mai trimes domnul încă și alți boeri mai târdiă, pe
postelnicul Caramaniul, Bunea Grădişteanu armaşul și pe Michai
l
postelnicul Corbeanu 1). Despre Banul Brăiloiă cronic
arul
anonim spune că în momentul ce a vEdut că vine Haidâ
mSaip de la Sultan, a încălecat pe cal şi a rupto de
fugă
prin vrascurile câmpurilor; şi aşa Haidâm-Saip s'a mirat
singur cum un Ban mare a făcut acest lucru şi atunci
r&mâ.

nând singur la otacul Banului şi-a făcut singur resplata dru-

mului;

luând

din tablaoa

banului

1 sa

de bani ce o găsise în desagi la otac 2);

Banului,

Brâncoveanu,

chiara şi întârdiat

2 cai şi o pungă

din

de

causa

fugei

a eşi înaintea

Sultanului care deja intrase în Oltenia încât când domnul
muntean se înfaţişă la Vizir mai întâiă, acesta ']
priimi cu
faţa înegrită şi de abia după un ceas începu a'i vorbi
când
Brâncoveanu

arătă

să placă Sultanului,

motivele

întârdierei 3).

făcuse şi el

Cronicarul ne spune că îndată ce Sultanul

nac

şi sta oastea

turi,

domnul

de făcea alai

descăleca

ratul, se pleca cu capul

Ce mare comedian

de bine firea
putut dânsul
mult, fârte
meni oameni,
Românească

Brâncoveanu

ca

ce făceat toţi linguşitorii:

şi

intra

şi îngenunchia

«ajungea la Co.

imp&ratul

şi când

de pământ» 4),

erea Brâncoveanu;

trecea

în corimp&-

cunoscuse aşa

Turcilor încât trebue să ne mirăm cum a
avea un sferşit atât de tragic; totuşi a fost
mult ca în asemeni împrejurări şi cu aseacest om să guvernede 23 de ani Ţaraşi să conducă atât de departe destinele ei, el

prin linguşiri exterioare ştia să înmoaie furia de lea Turcului; Sultanul acuma erea plin ce venin în contra lui;
Vi-

zirul îl priimise rece de tot; cronicarul ne spune
că'i dise:
«Dii sizi ghiaur, cum nu asculţi porunca, de
n'ai venit
înaintea împ&ratului ce acum întăii ai venit prin ţară?»

Domnul

însă a zis; «că ascult porunca,

) Vegi

idem,

2) Vegi în vol. V, Mag. ist., p. 140.

5) Idem
1) Vedi

p, 142.
în vol. V, p.

,
143.

numai cale depăr-
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tată fiind de la Tergovişte, cu aceea s'aii făcut oare de
zăbava» 1!) şi altele. Brâncoveanu ştia să fie umilit când simțea că aminteri ar fi bătut ceasul peirei; ştia însă săși
încrunte privirea şi să'şi încreţească fruntea tot în faţa Turcului, când era vorba de salvarea onoarei ţărei peste care
domnea şi poporului cel conducea, cel.mai dovedit exemplu
este

moartea lui.
E] nu a înjosit

|
ţara

şi nu

sa

înjosit

nici pe

densul,

dacă sa prosternat acuma în fața Sultanului la Dimircapi,
căci prin această purtare a făcut să treacă toată superarea
Turcului şi sâ'i se deschidă lui o novă cale de guvernăment, unde va avea şi sprijinul: Nemţilor, pentru că încă
19

ani

să conducă

de principe

- grele.

afacerile

"i impunea

ţerei,

pe

care

acuma

datoria

să nu o părăsească în aşa momente

Ast-fel după ce Sultanul ertă pe Brâncoveanu de întârdierea ce o pusese în venirea sa spre a-l întâmpina, se
opri la Turnu-Severin unde convorbi cu Vodă ce era înconjurat de toţi boerii săi, cei ce eraă mai d'inainte trimeşi
pentru pregătirea conacelor şi a dregerei podurilor de peste
Olt şiJii; aceştia erai : Dumitraşcu Caramanltui, vel postelnic; Bunea Grădişteanu vel Armaş; Michail Corbeanu
vel postelnic; Petre Obedeanu vel Căpitan de Dorobanţi
Calota Bilcineanu vel logofăt; Dumitraşcu Argetoeanul că-

pitan; Preda Zătreanu vel vataf bânesc al
iovei;

Pârvu

Fărcăşanu

vel

logofăt;

scaunului Cra-

Barbu

Bârsescu

vel

pitar; Michail Cantacuzino vel spătar; Diicul Rudeanu vel
logofăt şi cu Istodor vel Căpitan
za Cerneţi... cărora
drept recompensă i-au înbrăcat cu caftanuri noui cât şi

domnului punendu-i unul prea frumos peste umeri; şi ast fel

de acolo se despărţiră Sultanul într'un caic a trecut Dunărea trecend în statele sale eară domnul la Târgovişte unde
revenise Doamna cu toată casa, păzită fiind de Constandin
Stolnicul Cantacuzino şi de lenache Văcărescu vel agă, cu
toată pedestrimea2).
1) Vegi în vol. V, idem p. £42.
2) Vedi în Mag. ist., vol. Il, p. 226, 228,î321,

322, 323,

şi vol V, p. 141.
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Brâncoveanu prin salutul şi ploconelile sale până la
păment căştigase încă afecțiunea Nemţilor, căci acest lucru
orbise pe Turci de la altă strate
a diplom
gem
atului
ă domn;
Turcii invingând pe Nemţi în resbelul despre care s'a vorbit mai sus ai luat cu sine o sumă de căpitani nemți;
Brâncoveanu prin o sumă ore-care de bani isbuteştea res.
cumpăra pe aceşti Nemţi şi a-i înapoia împăratului
lor.
Cronicarul Greceanu ne spune că între ei erea şi un oarecare loan Korad Huber ce era comisarul oştirei nemţeşti
precum şi alţi căpitani nemți de cinste, care s'aă r&scumpărat 1); o asemeni purtare a lui Brâncoveanu de sigur că
nu putea de cât să bucure pe Nemţi şi săi mai înveselească după întrîngerea luptei. Brâncoveanu în tot-d'a-una
căuta ca să-şi croească pentru o doua zi o amiciţie
cu
una din imperăţiile vecine, el 'şi zicea: în caz de azi
me
cert cu Turcii, mâine deja să'mi fie pregătită prietenia
cu
Nemţii, aşa în cât ţara şi tronul meă să nu remâne
ca o

corabie

în mijlocul

mărei, fără

de cârmă

şi cârmaciii. Turcii

se făcură poate că nu ai înţeles pe Brâncoveanu căci mult
aur a trebuit să scoată el ca să rescumpere pe Nemi.
Apoi şi Turcii erai mai speriaţi acuma căci din toate ţerile
româneşti numai Muntenia le mai aducea ceva venituri
;
Moldova era săgetată în toate direcţiunile de Tatari şi
Po-

loni

cari

îl aveai
ciei,

o transformase

aceasta

spune:

într'un adevărat Bulevard; Ardealul

Nemţii; numai Muntenia mai r&măsese fidelă Turînsă

în

aparenţă,

însuşi

«în vremile acele ajungând

cronicarul

Greceanu

ţara Moldovei la mare

slăbiciune, de multe şi nespuse călcări şi prăzi,
când de
Tatari când de Leşi, şi țara Ardealului fiind în stăpâni
rea
Nemţilor, r&mas'ai tot greul pe această ţară, şi
numai de
aice se cereaiă toate cele ce trebueat» 2). Brâncoveanu
întors în Tergovişte veni pe urmă la Bucureşti unde
ţinu un

mare divan cu boerii şi cu Mitropolitul de se citi fermanu
l

de

preinoirea- domniei,

aşeză la casa lui.

atunci

|

1) Vedi în vol. EI, idem p. 322.
2) Vegi în Mag, ist, vol, II. p. 324.

domnul

se odihni

şi se mai
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In acest an Mustafa paşa încurajat de victoriile din
anii trecuţi, sa pus din noi în capuloştirelor sale şi pe la
Belgrad a trecut Dunărea ca să se ducă la Temişra unde
va ataca pe Nemţi; s'a dat o luptă înfricoșată în care a
perit Mustafa paşa, fratele vizirului, şi generalul Haisler
din partea Nemţilor, cu toate acestea isbînda nu a r&mas
în partea nimănui. In acest timp Brâncoveanu era însărcinat cu paza hotarelor şi cu transportul de proviziuni pentru
armata imperială. Domnul când îi mai remânea vreme se
mai ducea şi pe la moşia sa Obileşti unde aveao prea frumoasă

şedere, saii pe la viile de

la Piteşti, la cules.

Toate aceste hărțueli aprope lunare între armata tur-

cească şi cea germană

trebueai odată să

Anul 1697

evenimente

aduse

nişte

care

aibă

vor pune

un sfârşit.
capăt

is-

bîndei. Sobieţki, regele Poloniei, moare în 17 lunie 1696, tronul devine vacant şi doui candidaţi se certau pe coroană.
Francezii sprijineau pe ducele de Conti, germanii pe generalul lor suprem, electorul de Saxonia, acesta şi dobândi
tronul, postul de general şef comandant, devenind deci
vacant la Germani, se încredință principelui Eugeniă de
Savoia, un geniă militar al veacului al XVII, care va repurta mari victorii pe cimpurile de bătălii.
Turcii neastâmpăraţi şi înebuniţi de setea de a lua
Viena, visul lor de când ati venit în Europa, earăşi se
pregătesc de o nouă luptă şi însuşi marele vizir se pune
în capul unei armate de 100,000 de oameni trece Dunărea
şi se duce în ţara nemţească. Eugenie de Savoia nu putea
opune Ottomanilor de cât un număr mult mai inferior de
ostaşi, totuşi curagiul său şi decisiunea care trebuea să o
aibă un general în momentul cel mai suprem al vieţei sale,
îl făcu a dice aide fie-ce o fi şi cu toată încrederea înta-

lentele sale militare aştepta pe Vizir ca o coloană de gra-

nit în mlaștinele de lângă satul Zenta ; în diua de 11 Septembrie 169 soarta Ottomanilor a fost din cele mai triste,
ei au fost sdrobiţi, mai bine de 20,000 de Ottomani ati r&mas

morţi

pe câmp,

între

care

înecaţi în Tisa.

Sultanul

vilă din stânga

riului o rupse

care

însuşi

marele

privise lupta
de fugă cu

Vizir, 10,000

de pe o mocalul s&ă

până
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ce ajunse

cădu

la Temişoara;

în mâinele

cortul

creștinilor,

87

sultanului

de

cu

tot

de pulbere, 15,000 de boi, 7,000 de cai, mii
de
6,000 de care, sute de steaguri, muzica imperială,

toate vistieria armatei cu mai

lagărul

tunuri, mii de kilograme

riulte pungi

cămile,
în fine

de bani şi

în-

suşi marea pecetie a impărăţiei găsită pe pieptul
marelui
Vizir al cărui corp devenise cadavru pe câmpul
Zentei.
Rare-ori s'a vEdut o asemenea. catostrofă în veri o
luptă,
toată victoria o repurtase principele Eugenie şi aceast
a întrun moment de entusiazm scrie un raport detalia
t împeratului sei unde face şi o comparaţiune poetic
ă şi îi
spune că «nici soarele nu a voit să se coboare
de sub
orizont până ce nu a v&dut cu ochiul său fulger
ător, de.plinul triumf al armatei Majestăţei voastre» !),
Brâncoveanu nu luase parte în acest resbel şi din
fericirea sea, însă mari cheltueli costase pe biata
Muntenie,
Cronicarul ne spune: că numai r&măsese în țară
nici boi.
nici carne, nici cal, căci pe toate le luaseră
-Ottomanii 2).
Brâncoveanu de abea se mai odihnise puţin pe
la viile sael
din Piteşti când priimeşte veste de la Turci,
să se ducă
la Cerneţi ca să prindă cu ostașii săi nişte hoţi care
predase cetatea turcească. Orşova, în acest timp însă
el avu o
bucurie căci vătaful Stoian sosi de olac la dânsul
aducându'i vestea despre cumplita întrengere a păgânilor,
şi cum
domnul era prieten cu Nemţii tare se înbucură,
pe de altă
parte trimisese daruri vizirului la Odreii prin
boerii Vergo

vel

Clucer,

vel căpitan,

l.uca

Rătescu

în timp

mitraşcu Argetoeanu
podurile

vel

Vistier

ce Andrei căpitanul

şi

Preda

Zătreanu

de cazaci şi

vel căpitan, dregea cu slujitori

de peste Jiu 3).

Înfrângerea de la Zenta pe care o avură

Turcii

Du-

mulţi,
avu

de sferşit încheerea unui păci între germani
şi denşii, un
an şi mai bine vor ţinea conferințele, și de
multe ori vor
veni pe tapet şi ţările Române; pacea se va
încheea la
1) Vezi în vol. IV, Xen. op. cit., p, 401,
2) Vezi în Mag, ist, vol. IL, pag. 331.
3) Vezi în Mag, ist., vol, 11, p. 340—341.
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orașul Carlowitz şi după încheerea acestei păci soarta lui
Brâncoveanu se va schimba,
Să intrăm şi în studiul acestei părţi care atât de mult
va interesa atât pe Țara-Românească cât şipe domnul ei.
Pacea de la

Carlowitz şi

Jara- Românească (7699).

Nici un popor din lume nu e
cesc, atunci când îi merge bine;
domol când norocul l'a părăsit.
După pierderea bătăliei de la
dată după terminarea unei lupte

mai aprig ca cel turpe atât însă devine de
Zenta, Turcii cari altă
se pregăteau de alta,

acuma luaseră hotărârea să propue pace imperialilor. Marele
dragoman

al Sublimei

Porţi, Alexandru

Mavrocordat,

care

erea un politician distins şi'a luat sarcina de a îndruma
această decisiune şi a o pune în practică, în aşa mod însă,
fără ca să înjosească fățiș prestigiul statului ottoman, şi
astfel '| vedem scriind în 1686, 29 Septembrie, Principelui de Baden, comandantul suprem al armatelor austriace.
In această scrisoare între altele îi spune «ca să libereze
excelența sa pe un om al s&i Selim Kiatub în schimbul
unor Germani ce erau prinşi de Turci» 1). Propunerea fu
priimită şi se stabileşte o corespondenţă între Mavrocordat
şi Baden, în 1686 Noembrie marele vizir Suleiman-pașa,
scrie principelui de Baden, încheeând prin a'i propune adunarea plenipotenţiarilor puterilor întrun congres 2), eată
deci cât de abil incepuse Mavrocordat a sonda pe Nemţi
mai Întâri prin acel mic servicii reciproc, deschidând ast:
fel calea marelui Vizir Suleiman. In 1687, 17 lanuarie principele de Baden r&spunde marelui Vizir, spuindu'ică priimește propunerile făcute şi hotăreşte un congres 3). Turcii

în urma acestora în luna Septembrie 1688 trimet trei plenipotenţiari după cum ne spune cronicarul anonim: pe Ale1) Vezi în doc, Hurm,
2) Idem p. 123,
3) Idem p. 128.

vol, V, part. 1, p. 118.
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xandru

Movracordat marele

dragoman.
saii secretar de stat;

pe Zulficar Effendi şi pe Aga Reis-Effendi

«om

MoOjiC

şi
neînveţat încât toată ritorica lui Alexandr
u Mavrocordat nu
putea astupa mojicia Turcului 1).
Din partea
Angliei era ambasadorul, lordul Paget,
din a Olandei
contele Collier: representantul imperiului

German

era

Kinski,

mare

cancelar

al

Boemiei ; apoi

mai
veniseră representanţii ; Veneţiei, Poloniei
şi Rusiei.
La 1 lulie toţi aceşti diplomaţi se puseră
să cheltuească
pe întrecute cum dice Ion Văcărescu «pric
opseală multă,
ştiinţă de limbi îndestulă şi minte subţ
ire»2). D. Gion ne
spune că în acest timp Brâncoveanu nu
şedea cu mâinile
în sân deşi el avea prietenia Exaporitului,
însă, erea convins că acela va fi foarte ocupat şi îi
va scăpa din vedere
să dea lămuriri şi asupra ţerei Româneşt
i când ea va veni
pe tapet, apoi deşi toţi plenipotenţiarii
congresului ereat
nişte distinși politiciani însă mulţi din
ei vor lua ţara Românească drept Moldova şi Moldova ţara
Românească; de
aceia vom vedea pe Brâncoveanu mijlo
cind de la Sultan autorisaţiunea ca să 'şi trimită şi densu
l, principele ţerei
Româneşti, un plenipotental seu, şi numai
alstă, la Carlowitz ; ca să apere interesele ţărei sale, fie
în contra Polonilor
sai Ungurilor, ce veneau cu pretenţiuni
de posesiune.
E! obţine autorisarea de la Sultan ȘI trime
te pe un
boer
al s&u;

mână

nu'l

cine

a fost

menţionează

acel

boer nu ştim, căci

şi scrisorile

congresiştilor

cronica ro-

nu'i pomeneşte numeleci numai sub epitetul de
«trimisul principelui Munteniei» ; dupa cum vedem mai
la vale D. Gion

spune: «fosta vr'unul din deştepţii
boeri diplomaţi crescuţi la şcoala Cantacuziniştilor, şi pe
cari Brâncoveanu îi
întrebuința atât de des pe la toate
curţile? Fosta vr'un
străin? Ori cum ar fi, agentul principelu
i Valachiei era un
om deştept, şi minunat de bine informat».
Lordul Paget preţuia foarte părerile
lui şi avea cu

densul lungi conferinţe ; de Castagneres care
şedea în Cons1) Vezi în vol.

V,

Mag.

ist,

p.

2) Vegi în Istoria imp. Ott. în

168,

raport

de

'Tesaur de Mon.

D.

Gion.

op. cit., p.

ist, Vol, 11, p. 269,

300.
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tantinopole informează pe regele
despre acest lucru. D. Gion ne

documentele

originale

găsite

s&ă în ş
reproduce

la Paris

de

August 1698
în româneşte

reposatul

Al.
Odobescu. De Girardin spunea : « Sire mai toţi
cred că pacea
se va face, Mavrocordat lucrează mereu, lordul
Paget studiază cu de amăruntul, toate cestiunile şi
are conferinţe
peste conferinţe cu: Mavrocordat.
Acesta după conferinţe se duce în toate serile
la marele

Vizir

de'i împărtăşeşte

cele

vorbite

Și audite peste

di.

La 17 Iulie, lordul Paget mersese la cortul
lui Mavrocordat, dar negăsindu'l, sai poate că acest
a nu va fi
cutezat să'] primească, intră la agentul princ
ipelui WalaChaei cu care vorbi despre Breliminăvile păcei
alcătuite la
Viena: unde s'a dus secretarul s&ă d. Serreyer»
1).
Trimişii Sultanului sosesc în lagărul de la
Belgrad la
5 Septembrie în anul 1688, însoţiţi de peste
100 persoane
în suită, cu o sumă de care şi de cămile
pentru ducerea
bagajului, de aci sunt duşi la Pottendorf lângă
Viena când
ajung cam pe la jumătatea lunei Noembrie.
Imp&ratul îi primeşte în audiență la 20 Ianua
rie 1689
când se prescrise nişte măsuri de ceremonial
foarte amănunţit. Nemţii se resbunaă acuma pe Turci
şi ca să umilească pe plenipotenţiarii Sultanului îi prime
sc cu aceleaşi
obiceiuri cum şi Turcii primea pe Nemţi
altă dată. Intr'un
raport al dragomanului Lobkowitz din
8 Februarie se
vede tot ceremonialul aşa de pildă se dispu
sese ca Mavrocorda

t «să'şi ea coiful de pe cap din antic
ameră, înainte
de a intra în salonul de audienţă, ambii
soli să facă trej

temenele; una la intrarea pe uşă, a doua
la mijlocul salonului şi a treia când vor săruta poala mantalei împăr
atului» 2;
adoptaseră Nemţii ceremonialul de la palat
ul Sultanului ; secretarul lui de Castagneres ; Fabre, scria
lui Torcy că «Mavrocordat umbla cu un fast şi cu o pomp
ă ne mai pomenită pentru un creştin, s'ar crede că e paşă
cu trei tuiuri»5),
Ceremoniile însă ati trebuit să se termine
odată şi s'au şi
1) Vegi în op.
găsit această

cit.

a Dlui

2) Vegi Vol. V, doc, Hurm,,

de

Gion, p. 302, în

scrisoare,

Hurm,,

nu am

p. 153,

3) Vedi în op. cit. al d-luf Gion, p. 305, din
5 August 1698 care nu e în col. de doc.
Hurm.

39173

col. de doc.

|

o altă

scrisoare

tot

cu data

1
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terminat, negocierile ai început, un an de dile conferințele
au ţinut fără însă ca representanţii Turciei să ajungă. la un
resultat. Nu ne am interesa de loc de toate peripeţiile acelor conferințe dacă cestiunea ţărilor dunărene nu ar fi venit
pe tapet, şi numele de «Brâncoveanu» nu sar fi pomenit
de atâtea ori de către miniştrii împeratului austriac. În 11

lanuarie

1689

Comitele Caraffa,

consilierul imperiului, face

un raport asupra negocierilor. de pace şi'l citeşte plenipotenţiarilor la una din conferinţe ; în el, Caraffa spunea în ceia
ce priveşte cestiunea Munteniei şi a Moldovei: «Că Muntenia a aparţinut din vechime Ungariei, şi acuma deputaţii
români sosiți aci şi trimişi în imperii de către răposatul
Șerban Cantacuzino Voevod ai reinoit această cerere ca
țara Românească să o încorporeze cu Austria, se va cere
imediat deci de la Turci încorporarea disei ţări până
la
riul Siret şi Milcov cu cetățile “Thuz (Thurnu a voit să dică)
Giurgiu şi Brăila, care acuma sunt ocupate de “Turci,
cât
de Moldova cu toate că e sărăcită dară să vie şi densa
împăratului»1). Am făcut menţiune şi de Moldova căci
una
cu Muntenia a mers în discuţiunile păcei de la Carlowitz.
In 28 Februarie acelaşi an, Comtele Starhemberg face un
raport către imperatul Leopold, unde'i estipuleadă expres
că pacea numai ast-fel o vor putea-o dobândi Turcii, dacă
vor ceda principatele dunărene»2). Acestea erat pretenţiunile Nemţilor cari le puseseră în vedere incă din prima di
a

congresului,

când

în

21

Februarie

1689, Mareşalul Poloniei

principele Lubomirski serie împăratului Leopold, ca să
aibe
grijă şi de Polonia, şi să intre şi dânsa în discuţiunile
negocierilor de pace, cu următoarele condițiuni: «Majestatea
sa să'şi aducă aminte de pacea de la Lintz unde se
stabilise o obligaţiune între împeratul Austriei şi regele
polon.
Să li. se restitue Camenița şi să fie Polonii asiguraţi de
prădăciunile Tătarilor, să li se cedeze Moldova, de la Iaşi
în sus,
şi să li se dee despăgubiri de resbel» 5).
Eată deci bietele ţări române, împărţite deja, Munte1) Vedi în Vol.

2) dem,

p. 234.

3) Idem,

p. 219,

V, doc. Hurin.

p-

194,

part. |,
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-aia cu o partedin Moldova, Nemţilor; şi nordul Moldovei PoIonilor, noroc însă că numai gurele congresiştilorle împărțeau,
de oare-ce eraii faţă şi plenipotenţiarii Turciei, apoi fără a
fi fost aceştia chiar, tot nu se putea ajunge la nici unresultat căci; vorbele tuturor plenipotenţiarilor erati nesfirşite şi
una diceaii într'o di: a doua diînsă, alta eşea, str&iniise certa pe

ţările noastre, dară Brâncoveanu domnea înainte, şi din certurile lor, eşea binele nostru. Trufia Polonilor nu se opri
însă „numai

la

nordul

Moldovei,

găseau

denşii

că e prea

minimă pretenţiunea lor, apoi că Turcii mai degrabă le-ar
ceda lor ţerile române de cât Nemţilor, şi de aci ambasadorul Poloniei r&spunde plenipotenţiarilor Porţei în 19
Februarie 1689 că, condiţiunile de pace ale regelui Polon
sunt: «cedarea ambelor ţări române regatului Polon» I).
- Despre aceste pretenţiuni face menţiune şi de Castagneres
în raportul său către rege cu data de 11 Februarie 1690:
«qu'on cede la Valaquie etla Moldavie aux Polonais, parceque l'Empereur serait trop puissant şi ces deux provinces
lui tombaient entre les mains» 2). Turcii însă nu puteau să
şadă de vorbă cu congresiştii în' faţa unor asemeni pretențiuni fie ale Nemţilor fie ale Polonilor, în raportul despre
darea de seamă a conferinţelor ţinute, de la 11 Martie până
la 27 Mai acelaş an, vedem că: «Mavrocordat numai în
condiţiunile de a nu ceda Turcii, principatele dunărene a
primit aceasta sarcină de a'i represinta la pacea din Carlowitz 3). Asupra tuturor pretenţiunilor Polonilor pentru ţ&rile române, împeratul 'şi dedu verdictul s&ă, însă mai terziă
când el începuse a vedea raza luminoasă, lasă pe Po-

loni

să discute şi să se certe când pe Muntenia,

când pe

Moldova, nu voea să le tae greaţa de la început, şi să'i
indispună în contra lui; scopul lui. Leopold era acesta, însă
şi el îl pune pe hârtie în acea resoluţiune din care estragem următoarele : «voea să încorporeze Muntenia statului
seu, de oare-ce densa a aparţinut din vremurile cele mai
vechi Ungariei, voea să încorporede şi Moldova, scoţend
1) Idem

op.

cit., pag

231.

2) Op, cit supl, 1, vol. 1, p, 283.
3) Op,

cit, vol.

V,

partea|, p. 260.
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că şi acea a aparţinut Ungariei 1); toate aparţineau
şi au aparţinut Ungariei după Unguri; nu ştim ce istoriogra
f maghiar o fi indus în atari erori grosolane pe bietul Leopo
ld 1;
cine ştie cu ce documente inventate o fi venit acel
istoriograf la împerat ca să-l scoaţă din minţi să-l încânt
e că Majestatea Sa domnind asupra Ungurilor, are dreptul
să domnească şi asupra tuturor popârelor ce ai avut a face cu
Un.
guri, fie învinse, fie învingătoare; nu voeat Ungurii
ca Românii să fie mai fericiţi de cât denşii. Turcii nici
nu vo.
eaii să augă de cedarea ţtrilor române unei alte
puteri.
Nemţii ca să înduplece pe Mavrocordat şi pe Zulfic
ar Ef.

fendi ii supuneai

la presiuni atât morale cât Şi materiale;

adese-ori îi înjoseai la congres, apoi erai lipsiţi
une ori
şi de hrană, veniţi în ţerile lui Leopold fură duşi
la Pottendorf, apoi la Viena şi de aci la Comorn, unde
au fost
cel mai r&u trataţi; de aceia vedem pe Alexandru
Mavrocordat că scrie în 2 Martie 1689, Comitelui Kinsk
y «plen-

gându-se:de modul neomenos cum

este tratat

atât dânsul

cât şi colegul sei Zulficar 2). In 2 Septembrie
acelaşi an
scrie comitelui Caraffa plângându-se de alta «că 'i s'au
furat
nişte hârtii 3). In 31 Martie dragomanul Lachowitz scrie
con-

telui Kinsky în 31 Martie
cum

a fost

tratat

1689

«plângendu-se

exaporitul» 4). Leopold

de

I, vedend

modul
că

nu

poate ajunge la nici un resultat cu Turcii, şi că plenip
otenţii lor sunt cu totul nemulţumiţi ca să nu mai
dea naş-

tere

la noui

nemulțumiri, le dă

drumul, ca

să se

reîntoarcă

în Constantinopole, fără a fi terminat însă nimic. Leopo
ld 1,
anunţa pe Papa în luna Noembrie unde: «îi spune
cum
nimic nu a isbutit cu Turcii5).

De

abea

Constantinopole,

s'a

eată

proclamat, Soliman,
1)
2)
3)
1)

embre

Vegi
Vedi
Vegi
Idem,

reîntors

plenipotenţiarii

că moare

sultanul

acesta trimete din

în vol, V, doc. Hurm.,
în vol, V, doc, Hurm.,
idem, p, 280,
p. 243.

p. 268,
p. 235.

5) Se vede aceasta din r&spunsul papei
1689, vol, V, p. 291, doc. Hurm,

ottomani

şi în locu'i

noii pe

în
este

Exaporitul

.
către Leopold;
.

scrisoarea din

26

No-

285

şi pe Zulficar la Viena ca să

reinceapă

firul negociărilor,

de astă dată nu însă numai cu hârtie şi cu condei, ci
cu
arme şi cu tunuri; negocierile reincepură, însă sub acompaniamentul bubuitului tunurilor şi atunci impe&ratul Germanilor
devenise ca şi florea soarelui, el 'şi schimbă părerile şi pretenţiunile după felul isbândei armatelor aliate, unde se
ducea soarele victoriei, acolo se îndrepta şi densul; când
un
un corp de armata germană învingea într'una din dile,
el
devenea. mai arogant, când Polonii învingeaii în altă di, el
devenea blândcu dânşii şi le promitea totul, nu mai avea
nici
o socoteală în nimic; lucrurile se încurcaseră de tot1).
De
ce oare ducea o aşa piedişă politică împeratul sacrul
ui
imperii faţa de Poloni, aliaţii săi ? de ce oare nu erea
cinstit Îa vorbă cu dânşii? căci Poloni în tot-deauna Iată
ajutat în r&sboele sale; el din adins ducea o astfel
de politică, şi nu voea să se prindă în nimic la vorbă cu Polonii
,
el ştia mai bine ca toţi, că pacea cu Turcii tot se va
face,
şi de aceia îi ţinea în suspensiune, avea nevoe acuma
de
ajutorul lor în resbel şi nu voea să le tae pofta,
căci l'ar

fi părăsit

imediat,

îi ținea

cu

vorbe.

dulci,

însă

resultatul

1] tot amâna; ceva mai mult încă, în ultimatul săi
către
Sublima-Poartă nici nu pomeneşte de vre-o pretenţiune
al
unui aliat al s&ă relativ la ţtrile-române, şi reserva
singur
densul acest privilegiu şi raportul săi din 23 Augus
t
1690

dice:

«că

ar fi bucuros

dacă

Poarta

ar priimi

0 su-

zeranitate comună a sa cu Sultanul la un loc, asupra
ţtrilor
române» 2). Oasemeni purtare lipsită de ori-ce caract
er din
partea ori şi cărei persoane în tot-deauna se înfundă
, căci
sau probele palpabile cad singure aşa din senin în
mâinele
adversarului, saii acela nu e atât de prost ca să nu
înţeleagă purtarea celui I'alt. Polonii se exaspereadă
v&dând
că impăratul îi ţine cn vorba şi când se presinta
o ocasie
ca să fie şi denşii consultaţi, sau să aşterne numele
lor
într'un raport al Turciei, ca aceea să cunoască şi
pretenţi1) Vegi

din

relațiunile

Pag. 3372 344—345.
2) ldem,

p.

336.

rapoartelor publicate în
-

Frag.

III,

al col.

doc.
.

Hurm.,
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unile lor asupra

țărilor-române,

atunci

împeratul

îi trage

pe sfoară lăsendu'i la o parte.
La Stroda mai mulţi sfetnici ai statului polon se întrunesc întrun convent şi, nobilul castelan Krupiensky 7)

rostește un discurs. sdrobitor pentru Austriaci şi plin de foc
şi entusiasm pentru poporul săi, el dice între altele: «Şi
ce este în adevăr de sperat de la casa Austriei, că nu m&
înşel v'o dovedesc acele domnii cărora această lacomă dinastiă au răpit libertăţile lor, precum vra să le răpească
pe ale noastre.: VE este cunoscut că acea gintă în tratările
din anii trecuţi, până acolo merse cu aroganţa ei, în cât
să ne refuze nouă şi să'şi atribue sie Valachia şi Moldova

țeri în cari nici odată nu i-a călcat piciorul. Acestea

sunt

mulțămitele pentru sângele nostru vărsat înaintea Vienei
aceasta este r&splata pentru milioanele noastre cheltuite,
pentru corpurile bravilor noştri compatrioți, care dac încă
calde în câmpurile Ungariei?» 2). Turcii încuviinţaseră ceda-

rea Moldovei 'de nord, Polonilor. Polonii deja stăpâneau Ca-

meniţa, Suceava, Cernăuţul, Hotinul şi Soroca încât luând
definitiv aceste ţerişoare nu isbeai în coranul mahometan,
care prescrie că nimeni nu va putea lua ceva din teritorul
imperăţiei de cât după ce mai întâi a învins cu sabia».
Ca Turcii să cedege toată Moldova Polonilor, nici gând
nu era; Francesii stărueai dară în zadar, Polonii vedenduse că de bună voe nu vor ajunge la nici un resultat cu

Turcii, se hotărăsc a merge alăturea cu

Germanii,

dar cu

aceştia vor reuşi a lua Moldova; conferințele congresului
din di în di deveneauşi mai nesuportabile şi plenipotenţiarii Turciei se apelpisiseră de atâtea străgăniri şi de pofta
nesecabilă a tuturor congresiştilor asupra bietelor ţări dunărene, incât în 1691 ei cer congedierea şi ruperea pentru a două oară a firului negocierilor de pace; lau rupt şi
de astă dată pentru a'l înoda din
în Februarie 1692 ei se reîntore

noă, căci după cinci luni,
din not în Viena. Nu

1) Descendenții acestei familii! sunt membrii fumilit Krupensky, al cărui leagin sa așegat în Moldova;
Dumiiru Cantemir domnescul istoriograf îi pomenesce
printre familiile nobile de origină poloneză.

2) Vegi în vol. V, part. [, pag. 328, din 29 Iunie

1690, doc. IHurm.
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ştii cum o fi învirtit Nemţii şurupul cu Alexandu Mavrocordat şi Zulficar.Effendi, căci de astă dată îi găsim mai
afabili cu consilierii lui Leopoid: avem dou& scrisori ale
plenipotenţilor Turci, către comitele Kinski «vorbindu'i de nişte
copii ale scrisorilor originale turceşti, scrise în latineşte
pentru ca comitele să înțeleagă mai pe larg secretele gu-

vernămentului
şi vicleanul

ottoman Î), ce le-ar

fi divulgat

inteligentul

dragoman ; e o scrisorea din 5 Octombre

1691.

La reluarea negocierilor Austriacii ereaă foarte aroganţi însă
aduce ceasul ce n'aduce anul ; isbucneşte un mare resbel
între Franţa şi Germania ; pretenţiunile Leopold 1 devin
mai mici în fața unoratari evenimente şi din poftele ce le
„avea, ca să anexeze ţerile române coroanei Ungariei, (Austria representa pe Ungaria) şi le restrînse numai la o suzeranitate comună cu Turcia asupra ţărilor dunărene 2,
Pentru

executarea

planului,

fu

desemnat

de

Austriaci,

ambasadorul Englez şi Alexandru Mavrocordat. căruia Nemţii
se hotăresc să'i dea un bacşiş de 100,000 de florini; lucrurile mergeau bine; Mavrocordat fusese cumpărat; la Constantinopol însă acţiunile sale în loc să scadă în faţa unei
asemenea puitări quasi bine-voitoare către Nemţi, din contra

ele se ridica, Turcii

ori că ştiaă,

ori nu,

ceia-ce făcea dânsul

la Viena, dară afară de I&fa cea grasă ca prim dragoman,
îi mai dădu și apanagiul insulelor Millo, Andro şi Micona 3.
Mavrocordat de asemeni căpătă permisiunea de la împerat
ca să locuiască ori-unde va voi; în acest timp şi ambasadorii puterilor din Constantinopol lucraă pentru pace, căci
deja se turburase tâtă lumea cu aceste lupte dilnice între
Turci şi Germani; Houssey şi Habord din partea Angliei;
Collier, Heamsberg şi Hop din partea Olandei, pe de altă
parte şi hanul tătăresc; diplomaţii francezi de asemeni. Turcii
încă

doreau

pacea,

nordul Moldovei;

ceda

cu

bucurie Camenița Polonilor fără

Polonii vor trebui să primească şi aceste

condițiuni, căci aveai în contra lor şi pe Nemţi cari îi bătea dilnic; pe Turci ce'i ameninţa cu năvălirile Tătarilor:
1) Vesti în vol. V, idem, p. 393.
2) Vedli raportul publică! în Frag. IF, doc. Ilurm.,
5) Vegi idem, p. 359— 390 în două acre,

p. 358.
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apoi slăbiţi în interiorul statului prin certurile nobili
lor;

şi

luptele civile ale Castelanilor între denşii, la
care se mai
adăuga şi moartea lui Sobieski şi alegerea
lui August de
Saxa, candidat susţinut de Germani, în potriv
a principelui
de Conti, susținut de Francezi; în zadar vedem
pe patrioţii

poloni ţinând discursuri fulgerătoare, vorbind
de sânge
versat sub zidurile Vienei, cum vorbise castelanul Krupi le
ensky

şi cum mai vorbi încă un altul, solul Ioan
Gomolinsky,
întrun memoriă al s&ă din 1698, 13 Septe
mbrie, către
împeratul Leopold I; şi plenipotenţiarului Stanis
lav Matachowsky într'o scrisoare foarte înpungătoare către
plenipotențiarii congresului, în 13 Octombrie, acelaşi
an 1. O ultimă
decisiune au luat Polonezii încă: _trimet
plenipotenţiar la
Carlowitz pe Stanislav Matachowsky, care
va expune trei
puncte congresului: 10 Cedarea Valachiei,
Moldovei şi Bugeacului, Polonilor; al 20 Cedarea cel
puţin a Moldovei
şi Bugeacului, al 30, In casul cel mai reu;
cedarea Cameniței

cu Suceava,

Hotinul,

Soroca

şi Cernăuţii2). Poloni

i
veneau cu tocmeli, născute în' capul lor
de către Ruşi şi
Veneţieni ; cari voeati se pună bețe în roatel
e căruţei împeratului austriac, pe de altă parte şi Rusia
trimete un plenipotenţiar la Carlowitz, şi densa venea cu preten
ţiuni despre cetatea Kertsch, de când cu luarea Azoful
ui. Polonii
deveniseră mai modeşti, cereati acuma numai
Camenița, eară
Moldova să rămâne suzerană Turciei, ca şi
mai "nainte cât
şi Valachia. Austriacii dacă se temeaă de Polon
i pentru poftele
Ţerile
r

române

nu

erea

pentru

denșii,

ci pentru

Moscoviţi

care aveai relaţiuni intime cu Polonii; încât.
Austria ştia
că odată ce Moldova şi Țara-Românească
vor ajunge sub
mâna Polonezilor, uşor va trece sub aceia
a Ruşilor şi astfel ei ar deveni nişte vecini periculoşi
pentru împerăţia
Habsburgică. De asemeni, nici de Transilvan
ia nu voea să

augă

Nemţii,

ca să

această țară cu arma

o ţinea cu dinţii,
1) Vedi

ambele

în

o cedeze,

cum

cu toate că

lordul Paget
Vol.

V,

2) Veqi în Frag. II, doc,

doc.

ei nu

o făcuse cu Ungaria,

Hurm.,

intervine

p. 505

Hurm., p. 435-—437.

şi sro.

însă

ocupaseră

şi Turcia

pe

lângă
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Alexandru Mavrocordat şi Mehmet Effendi cu bani, pentru
cedarea “Transilvaniei. Propunerile sunt primite de cei doui
sfetnici, cu condiţiune însă ca banii să le fie daţi după terminarea definitivă a congresului.
În 1700, ambasadorul german, comitele Wolfgang Oettin-

gen vine în Constantinopole pentru a da curs mai accelerat
lucrărilor de delimitare a ţărilor ce aveau să intre în congres;
şi aduce cu sine şi bacşisurile pentru Alexandru Mavrocordat şi Mehmet Effendi; populaţiunea din Constantinopole ințelege însă jocul periculos al ambasadorului german
şi erea decisă a fărâma în bucățele pe Mehmet Effendi şi
Mavrocordat,

dacă

ar fi priimit

bani;

aceştia

destul

de deş-

tepţi se roagă de Oettingen să'i ţie pentru alte timpuri,
căci acuma nu e momentul ca ei să'i primească; în raportul
comitelui Oettingen din 24 Octombrie anul 1700 se vede

acestea toate 1). Că Mavrocordat priimea bani este cert, de
oare-ce un alt document, şi anume scrisoarea comitelui Schlick,

către comitele Kinsky din 5 Noembre

1698

spune:

«Milord

(Paget) m'a de nouveau parle avec beaucoup d'empressement

sur une promesse dargent en faveur des plenipotentiaires
tures»; în altă scrisoare a lui Kinsky către Paget din 14 Decembrie 1698 vedem: «je ne doute pas qu'en la distribution
des largesses imperiales destinces aux ministres tures» 2),
Fată unde ajunse bătrânul exaporit, el uitase poate de marea
recunoştinţă ce o datora Turcilor, care'l înălţase aşa de sus;
Transilvania o câştigaseră Ottomanii în urma multei versări
de sânge, eară acuma când Sultanul 'şi încredinţase condeiul în mâna dragomanului s&i ca să aleagă de soarta
imperiului; el îi înjosi prestigiul de altă-dată, se lăsă a fi
conrupt de banii cei dulci şi consimţi în detrimentul Turciei
la cedarea Transilvaniei, coroanei austriace.
Tractatul se închee în 1699 în diua de 26 Ianuarie,
studiat mai întâiu în Viena, apoi dus la Carlowitz unde se
iscăli de toţi plenipotenţiarii puterilor representante, eată

partea care interesează
anexează

Ungaria,

afară

ţările
de

1) Vedi în Vol. VI, doc. Hurm,,
2 Vegi

în Frag.

III, doc.

Hurm.,

române:

Banatul

Impăratul

Austriei

Temişoarei,

'Transil-

p. 6.
p. 471—472,

t6te scrisorile,
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vania, mare parte din Slavonia şi Croaţia până la riul Unna.
Polonia reține numai Camenița, Turcii renunţă la Podoli
a
şi Ucrania,. Ţara Românească şi Moldova remân însă
tot
ca şi mai înainte sub suzeranitatea Sublimei Porţi ; aceste
a
toate sunt luate după actele originale al tractatelor
D.
In favoarea Ț&rei Româneşti nu se stipulase nimic, Brâncoveanu care ajutase pe Nemţi mijlocind trimeterea
co-

respondenţei la Viena
afară că in

nu'l. vedem

1696 primi

titlul de

cu

nimic

principe al

perii, el şi cu tot neamul lui în eredițiune,

recompensat,
sacrului

im-

serviciile sale

aduse curţei vieneze adese-ori le aduce aminte coresp
on„dențele diplomaților Kinsky, Paget şi Rabutin 2. La
prima
vedere ni s'ar părea ca Brâncoveanu căduse în disgraț
ie
faţă de Germani, ei care erai a tot puternici în vremur
ile
acestea, şi uitaseră de Brâncoveanu, nu uitaseră ei însă
că
Sai înţeles cu Brâncoveanu mai d'inainte, ca nici să
nu facă
menţiune de dânsul, ca să nu priceapă Turcii că denșii
sprijinesc pe domnul român, acuma îi ştia densul supăraţi
din
cauza, condiţiunilor nesurăzătoare în care ai terminat
congresul, încât tot focul snpărărei pe capul domnului român
S'ar fi aprins, în 17 Octombre
1698 Brâncoveanu scrie
chiar Comitelui Kinsky că în timpul negocierilor să nu
se
pomenească de numele s&i şi de al Munteniei. «Ne ulla
de
me et hac patria fiat mentio»3). Comitele Kinsky
în urma
acestei scrisori de la domnul român scrie împăratului
în 27
Octombre şi plenipotenţiarilor în 28 Octombre acelaş
an,
ca să se conforme dorințelor domnului muntean;
ba ceva
mai mult, încă, Brâneoveanu în 1700 după încheerea
păcei,
cere de la Nemţi ca ei să scoaţă un ferman de
la Turci
prin care să impună lui Brâncoveanu o purtare
prietenoasă
cu Austria, naivul de Turc se prinse şi ast-fel Brânc
oveanu
reuşi 4). Ast-fel s'a terminat şi pacea de la Carlow
itz după
nişte discuţiuni de aproape 10 ani.
1) Vegi
Hurm,,

p.

524.

în Zinkeisen,

Gesch.

des

Osm,

Reiches,

V,

p.

211

2 Vedi în scrisorile lor, Frag. MI, doc. Hurm.,, p. 453.
3) Vedi în Vol. V, idem, p. şiz.
1) Vedi în Frag. III, p. 477 doc, Hurm. şi Xenopol
, Vol.

și în Vol.

IV,

V, doc.

p. 420—422.
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Dacă

am

lui Brâncoveanu

tratat şi acest capitol,
şi a politicei

în cuprinsul

lui, este

domniei

că şi dânsul

a fost

amestecat în acest joc periculos, ba având încă și un sol
al sei ja rând cu toți plenipotenţiarii puterilor, lordul Paget
al

Angliei,

Matachovsky

al Poloniei,

Wosniczin

al Rusiei,

Mavrocordat, Zulficar-Effendi şi Reis-Effendi ai Turciei, Col.
lier al Olandei, al Veneţiei, cât şi consilierii imperiului austriac ca Comitele Kinsky, Thun, Marsigli, şi alţii. Şi nici
nu putea Brâncoveanu să fi rămas la o parte caci. soarta
țerilor

române

erea

atunci

în gura

tuturor

representanţilor

puterilor, toţi ne socoteaii de mici şi pigmei, şi cu toate
acestea toţi voeaii de noi, toţi voeaii să ne înghiță. Polonia
cerea la început ambele ţe&ri române, apoi a scădut numai
la Moldova

şi la urmă

vedem

că a

r&mas

cu

Camenița.

Austria voea earăși ambele ţ&ri române, apoi a scădut la
Muntenia în cele din urmă la suzeranitatea comună cu Sul.
tanul, când a fost însă ca să se semnede protocolul de pace,
nu a r&mas cu nimic. Rusia earăşi îndemna pe Poloni să
înghiţă Moldova căci ei prevedeau ştergerea bietei Polonii
de pe charta Europei în cât ar fi şterso cu Moldova cu
tot, Rusul e în tot-deauna mai şiret. Pe de altă parte Ludovic al XIV nu ne cunoştea şi sprijinea pe ori şi cine numai ca
Muntenia să nu esiste şi Brâncoveanu să dispară, de Girâr-

din, de Ferriol, Des Alleurs, de Castagneres aă ştiut ca să
lucrede în Constantinopole şi din resputeri, cu rândul să
intrigheze în vremurile păcei de la Carlowitz ca şi altă
dată, după cum sai succedat in postul acesta de ambasador.
Soarta însă a voit ca împrejurările să vină ast-fel ca
toţi să se certe pe ţările române, nici unul să nu cedeze şi,
pentru că Turcul avea mai multe drepturi asupra noastră
ca toţi, să se lipsească toţi, să ne lase tot amici ai Turcilor, amici, şi poate suzerani în vreme de pace, dară nici

odată vasabi sau supuşi căci în timp de resbel în tot-deauna

am probat că nu ne-am lăsat a fi învinşi.
|
Pacea de la Carlowitz a format nodul vital în istoria
celor două ţări, Turcia şi Austria; la cea d'întâi se sfârşise

cu vitejiile r&sboaelor, la cea de a doua se croise calea cea
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nouă

a politicei, căci Transilvania

trecu

sub coroana Habs-

burgilor, pentru noi cu atât mai mult pacea de la
Carlowitz

este însemnată, căci ce ar fi devenit de Români
dacă se în-

depliinea poftele Nemţilor şi ale Polonilor, ca ţara

Româ-

nească să intre sub stăpânirea Austriei şi Moldo
va sub aceia
a Poloniei; de atunci principatele române ar
fi fost şterse
de pe charta Europei orientale, şi adi poate
nu se mai pomenea despre un regat şi un rege românesc,
neamul Brâncovenesc nu mai murea în Constantinopole, dară
murea în-

tregul

neam

românesc,

oftând grei

de apăsarea

str&ină.

Dară de ce oare să vorbim aşa de prăpăstios şi
să vedem în
negru trecutul acestor dou€ ţări româneşti, dacă
ele ar fi trecut
una Austriei şi alta Poloniei sati mai în urmă
Rusiei, am
putea spune cum am fost sub Turci am fi fost
şi sub Nemţi
şi sub Ruşi, tot în aceleaşi condițiuni de suzer
anitate, aci
însă erea un bilet de loterie de jucat, erea
o carte de
joc pe care am fi pus tot trecutul şi viitorul
acestei ţări şi
cine ştie dacă mai ajungeam odată să ne recon
stituim, cum
ne-am reconstituit la 1859 şila 1881, am fi impor
tat poate
civilisaţinea în statul nostru mai de demult, am
fi v&dut pe
boerul român îmbrăcat cu chică nemţească şi
cu cisme şi
pinteni lungi, cum se îmbrăcase Preda Proroceanu
, în 1693,
dără poate nu am mai fi v&dut o coroană român
ească şi
numai românească sadea. Să ne mulțumim deci
că am r&-

mas

aruncaţi

ca

o peatră

de

mărgăritar

într'o

care insă ploile şi earăşi ploile veacurilor
a
astă-di a rămas curată şi lucioasă.
Brâncoveanu prevăduse aceste evenimente şi
şi de diplomat "| vedem, bine şi cu “Turcii, mai
şi cu Nemţii, făcându'şi treburile cu amendoui
Pacea se încheeă, streinii se certeai pentru noi

împarță

mai

domnea

și România

bine,

noi

însă

r&mâneam

nu pierea.

tot

mocirlă,

pe

spălav'o şi
cât de calm
bine încă
de odată.
cum să ne

noi, Brâncoveanu

Eată ce a fost pacea de la Carlowitz pentru Român
i,

am avut atunci un moment grei din viaţa noastr
ă, lam trecut, cum trece bolnavul momentul cel mai
grei al unei
cumplite boli, am scăpat, dară nu pentru tot-d
eauna, pof-

tele Nemţilor şi ale Ruşilor nu se vor

stinge şi,

până

în
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1717 unde încheăm studiul nostru, vom
le vedem reapărând.
Atitudinea

lui

din

Brâncoveanu față

avea

ocaziune

să

de vescoala lui Racoți

Transilvania, perioada 1699—1708.
Preludiul

morţei.

La prima vedere s'ar părea că domuul ț&rei-româneşti
să nu fi interesat pe lumea Europei occidentale când ea
avea a se ocupa de multe alte evenimente, ce legau istoriile altor popoare mai întinse şi cu un trecut mult mai
depărtat ca al nostru.
Ce

avea

Franţa,

coveanu-Voevod?
riului

Oitoman,

Rusia

şi Austria cu Constantin Brân-

acel Brâncoveanu,
acel

Brâncoveanu

un domn suzeran impeo uneltă

servilă

şi umilă

a Turcilor sai a Nemţilor, acel Brâncoveanu, care îndeplinea pe curierul de la gurele Dunărei orientale, între două
împerăţii învrăjbite; cu un asemenea om care îndeplinea
ast-fel de meşteşuguri

; nici că

ar fi trebuit

un

Imperat

au-

striac sai un Țar rusesc ori un Rege frances să sadă de
vorbă. Acest om însă care de şi principe al unei jumătăţi
din regatul de adi al României, de oare-ce a învârtit pe
degete pe toţi ambasadorii Franciei, oameni ca de talia lui
de Girardin, des Alleurs, Ferriol, precum şi pe înfricoşaţii
de plenipotenţiari ai conferinţelor de la Carlowitz, începu a
uimi lumea şi numele s&ă să fie pomenit dilnic şi la Versailles
şila Kremlin şi la Schânbrun, evenimentele anilor următori

păcei de la Carlowitz vor aduce mari furtune

în casa ro-

mânească şi de unde Constantin Voevod Brâncoveanu se
aştepta la puţină linişte, eară trebuea sâ se pregătească de
O nouă înstrunare a minţei.
Domnul

că părintele

Moldovei

Antioch

săi Constantin

erea

causa intrigelor Brâncoveanului,

Cantemir

săși

nu

peardă

putea

tronul

de aceia începu a'i

uita,

din

purta

sâmbetele. Constantin Duca de asemeni devenind veduv
prin moartea soţiei sale, fiică a lui Brâncoveanu, nu se
mai temea de ura socrului, şi se aruncă în tagma inami-
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cilbr domnului muntean, din Constantinopole. Alexandru
Mavrocordat Exaporitul de asemeni, din amicul de odinioară

al Brâncoveanului,

deveni

inamicul

s&ă,

căci

în

urma

pacei de la Carlowitz el pretindea de la Turci unul din tronurile române pentru fiul sei Nicolae, după ce câ trădase
interesele Ottomanilor mai avea îndrăsneala încă să ceară
şi recompense de acest fel. La început având ochii asupra
Moldovei cum scrie de Girardin regelui s&u în 30 Aprilie
1699, după convorbirea sa, cu cumnatul Chanului Tătăresc,
despre Mavrocordat: «Il ma dit que c'âtait louvrage de

Mavrocordato

meriter

qui il a

dessein de

Province â

Et€

qui avait

la protection

accord€

Alexandru

vie,

par cette condescendance,

Pologne

procurer le

(Moldova)

depuis

voulu,

de la
peu

Mavrocordat

pour son

Gouvernement

comme

celui

au Bey

qui

însă

r&ă

“şi

de

en

fils ain,

de

â

cette

la Valaquie

est pourvu»

îndreptase

a

Î).

privirile,

căci în Moldova domnea Antioch Cantemir care erea foarte
apreciat de “Turci, vedând că nu merge lucrurile, Exaporitul se cășuneadă pe biata Muntenie dar voind ca Brâncoveanu să fie mazilit şi în locu'i să se întronede la Bucureşti, dragul tatei, de Nicolae, fiul său, căci Nicolae e
deştept şi învățat; deja în frageda “i adolescenţă a dat
semne, fiind şi mare dragoman, locţiitor al tatălui săi, pe
când acela era plenipotent la Carlowitz.
Brâncoveanu din timpurile de amiciţie cu Exaporitul,
îi plătea o pensiune anuală, acuma însă audind de toate
aceste uneltiri necinstite, se supură foc, şi încruntă ochii sei
cei brâncovenești şi ordonă noului Vistier a nu mai trimete
banii

la Țarigrad,

exaporitului.

Brâncoveanu

ştia să

devie

mândru şi să'şi ascuţă şi spada, când voea, domnul român
nu aruncă însă numai o mănuşă, o aruncă şi pe a doua;
se învrejbi şi cu muftiul cel mare, Fiez-Ullah-Effendi, care
avea nunta fie-s€i şi, cerând domnului muntean 50 pungi
_de bani, acesta refusăscurt şi cu un ton supărat. Turcii se
miraă şi nu mai pricepeaă purtarea lui Brâncoveanu, nu le
veneai a crede ca Beiul lor de la Dunăre să fie atât de
) Vedi

în supl,

I, vol. 1, doc.

Hurm,,

p. 348.
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înproțăpit cu denşii şi la vorbe şi la fapte, remaseră ca
trăsniţi.
Mavrocordat însă care erea foarte ambițios nu lăsă
să treacă această purt
a Brâncoveanulu
are i şi afrontul ce la
suferit,

şi stărue

tinopole

de

şi să "|

Vizir

ca

înveţe

el să fie chemat

minte.

Asupra

în Constan-

acestui

fapt D.

Xenopol ne releteadă interesantul pasagiu al istoricului italian

Del

Chiaro

convorbise

care

atunci

cu protomedicul

ce'i relată faptul.
un. Îmbrochor

«In luna

se găsea

în Bucureşti

şi

care

lui Brâncoveanu Iacob Pillarino

lui Aprilie vine

de la

Poartă

cu un firman, prin care Brâncoveanu este che-

mat la Andrianople. Chiar a doua di, se vede că de teamă,
Brâncoveanu este apucat de niște friguri, care se schimbă
curend într'un orbaiţ ce “| reţine dou€ septămâni de la călătorie. După ce se insănătoşează pleacă în Andrianopole,
mergend foarte încet, aşa că ajunge acolo abea după o
lună, pe când obicinuit nu trebuea mai mult de cât dece
dile.

Adevărata pricină a unei atari întârdieri era că principele bazându-se pe mijlocirea prietenilor săi şi mai ales
pe marile sumi de aur pe care le r&spundea, spera să
obţină un ordin de reîntoarcere acasă. El avea însă doui
strașnici şi puternici duşmani, pe lângă care nicio stăruință
nici o rugăminte nu avea, nici un efect. Unul din ei era
Rami paşa pe atunci mare Vizir, celalt era bătrânul Mavrocordat, favoritul sfetnic al aceluiași Vizir. Scopul lor chemând pe Brâncoveanu la Poartă, era de a'l despoea de
averile sale (care se vede câ se socoteai la sumi mult mai
mari de cât cum eraii în adever) şi apoi a'l depune din
domnie.

Proteguitorii

săi, şi ei favoriţi

ai Sultanului

erau:

Cizlar-Aga, Ali Silihtar-Aga, care mai târditi ajunse mare
Vizir şi Hasan Paşa cumnatul Sultanului» D.
Brâncoveanu ajuns însă în Țarigrad pune capât la toate
gurele vrâşmaşilor; bacşişurile începură & curge, şi 300 de
pungi dintr'un condei intrară în buzunarele sultanului şi
1) Vegi
pag.

427.

în Del Chiaro

pag.

1—5,

op. cit,
Ă

repr.și în D, Xenopol, vol, IV,
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marelui vizir. “Țara însă se resimţi din această visită a Brâncoveanului la Țarigrad căci el fu silit a spori tributul cu

230 de pungi pe an din 270 cât plătea înainte, acuma
plătea 500. Cronicarul Radu Popescu ce continuă cronica

logofetului Greceanu spune relativ la acest subiect: <a făcut

adaos de haraciă 240 de pungi peste 280 ce era ţara mai
înainte numai să'i dea domnia» 1); în cronica anonimă vedem earăşi: «că la mai înmărit de cum ati fost, cu 240
pungi» 2). Ambasadorul Franciei de Ferriol spune încă că
Brâncoveanu se codise de la acest drum, ştia el că "] va
costa mult şi pe dânsul şi pe ţară, şi că oferise 400.000
scude numai să fie ertat de visită. «Le prince de Valaquie

est arive ă Andrianople.

Il avait offert quatre

cent mille

€cus pour €tre dispens€ de ce voyage; mais le Moufty et
le Visir ont cru que ce n'&tait pas assez, et qu'ils en _tire-

raient d'avantage lorsque le Bey

serait ă Andrianople» 3)

(scris în 18 Innie 1703).
In 4 lulie 1703, găsim altă scrisoare a aceluiaşi ambasador care confirmă cele spuse de cronicarii noştrii, re-

lativ

la mărirea

haraciului

şi la toate

bacşişurile:

«Le

Bey

de Valaquie â eu son audience du grand Seigneur et du
grand Visir. Il y a €t€ regu avec toutes sortes d'honneurs.

Il les a pay6s

grand

Seigneur,

cherement,

presents au Visir

cinquante

ayant

donn€

200

bourses

au

ă la Sultane Valide et de grands

et au

Moufti.

On

reuşeşte

şi de

astă

a encore

augmente

son tribut de 230 bourses par an, ce qui fera 500, avec
les 270 qu'il payait auparavant; mais on lui a promis de
ne plus lui envoyer ni Aga, ni Mubachir, pour exiger le
tribut ce qui le consumait, et on traitera toutes ses affaires ă la Porte avec ses Capi-Kiaias» 4,
Brâncoveanu

dibăcie
domnie
1)
2)
3)
*)

dată

în

admirabila'i

să convingă pe Turci, şi este din nouă întărit la
pentru a doua oră şi pe viaţă încă. Brâncoveanu
Vei
Vedi
Vegi
Vegi

vol. IV,
vol. V,
în Supl.
în vol,

p, 22, Mag. ist.
p. 169, Mag. ist,
1, vol. I, doc, Hurm, p. 357.
1, supl. doc, Hurm;, p. 357.
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mersese la Andrianopole pentru toate acestea şi acolo fuse
îmbrăcatcu caftan dinpreună cu alţi boeri, căci eată ce

găsim în manuscrisul cronicei

logofătului Radu

Greceanu:

«n Iunie 15, 1703 marţi, Petru Obedeanu biv vel căpitan
za margine fu îmbrăcat cu caftan. şi ca la 20 boeri; la
un loc cu Vodă Brâncoveanu venit la Poartă la Odreiu ca
să sărute poala împeratului»1).
Această mărire a haraciului se făcu deci în anul 1703;
şi la reîntoarcerea sa în ţară, cronicarul
Radu Popescu spune
că: «Insă după ce Lai slobozit de la Odreiu, şi ati venit
în ţară, sai schimbat firea, s'a făcut mai răi, mai cumplit, împrumuturi aă pus pre boeri, pre mănăstiri, biruri
mari pre săraca ţară cât n'avea putere să le înplinească
ci se văita şi blestema» 2). Aci D. Xenopol aduce o justă
observaţiune când spune că cifra dărilor diferă foarte mult,
acum în anul 1703, cu cea-ce erea în 1695, pe când în
acest an se urca suma dărilor la 488.000 lei,în 1703 ea
se urca la 630.000 adică cu un adaos de 142.000, adaos
ce provenea din sporirea haraciului cu cele 230 de pungi
pe an, adică cu 115.000 lei3), eară în total cele oo
pungi adică 250.000 de lei; în condica vistieriei statului
de atunci, d'intre anii 7202 şi 7212 (adică 1694—1704)%)
se prevede aceste socoteli plus încă 43.000 de lei ca dări impuse boerilor pe fie care an; dări despre care sa vorbit
mai sus. Cronicarul măreşte încă și veniturile domniei, im-

punând

o nouă

dare,

aceia

asupra

vitelor

cornute,

numită

văcăritul. Cronicarul Popescu cam
protivnic cum vedem
Brâncoveanului de şi devenit mare vornic mai târzii și boer

divanist al Brâncoveanului

domnului

fu mărirea

spune, că

haraciului

de blestema săracii de acest

«de

fapta cea mai

au

grei şi vor

veci» 5).

r&mas

să

cu

rea a
blestem

blesteme

în

1) Manuscrisul original în păstrarea D-lui Ştetan Greceanu.
2) Vegi vol. 1V, Mag, ist, p. 22.
3) Vegii vol. IV, Mag, ist, p. 428.

5508,

1) Vedi condică tiparită în
din 7202 şi 7232.

1875,

p. 684—730;
anit

îi socoteşti:

scădând

5) Vegi în vol. 1V, Mag, ist, p. 29.
59275

17

pe
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Del

Chiaro

spune

că

Brâncoveanu

poseda

cel mai larg al cuvântului arta de a Jumuli

în

sensul

găina fără a

o face să ţipe» 1). Aceste dări impuse de domn şi. asupra
boerilor, şi asupra mănăstirelor şi asupra locuitorilor ţărei

ce aveai

vite cornute, de sigur,că pe un istoric la prima

vedere '] va face să exclame, ce domn de spoetor a fost
Brâncoveanu Constantin, dară ea să ne gândin puţin şi să
reflectăm

ce era

să

facă

bietul

Brâncoveanu,

alt ceva

de

cât aceasta, pentru a putea scăpa averea tronului lui şi a ţ&rei peste care domnea, dacă noi avuseserăm norocul ori mai
bine gis norocul să avem de a face de aproape cu Turcii; nişte oameni care ori cât le ai fi dat nu se mai mulțumeati, şi la

adică trebuia
bine era

să

suferim

poate de

denşii; Turcii
ne
ne ar fi cerut pe
nu ne socoteaii ca
aliaţii lor, căci de
boerii ei, cari ereai
bia

pe

câmpiile

țara

toate pretenţiunile lor

noastră,

ca să

avem

de

căci

mai

a face

cu

cerea numai bani, alţii însă poate
de a întregul, cu ţară cu tot, şi Turcii
supuşi şi vasali lor ci mai degrabă ca
câte ori oare, domnii acestei ţări şi cu
generalii de atunci nu şi'ai ascuţit să-

vlachice;

dreaptă şi românească
Ottomanilor.

fară

ca

nici

să fie frântă de

odată

sabia

iataganul

curb

|

cea

al

Brâncoveanu deci tot mai deştept şi mai priceput ca
toţi a îmbătat pe toţi sfetnicii sultanului şi însuşi pe Sultan
cu mirosul pungilor de aur, s'a hotărât a vărsa
în the-

saurul sultanin, 230 de pungi mai mult

pe fie ce an,

însă

el, Brâncoveanu Constantin tot va domni, şi Românu
l nu
va pieri.
In 22 August 1703 moare Sultanul Mustafa, se urcă
pe tron Ahmet al III-lea şi ca mirare că acesta
dă un ferman prin care recunoaşte disposiţiunile predecesorul
ui s&u,
recunoscând domnia pe viaţă a Brâncoveanului
fără a'; mai
pretinde nici un ban 2). In acest timp se schimb
ă domnul
din Moldova şi în locul lui Antioch Cantemir dușman
ul lui
Brâncoveanu, ce domnise de la 1696—1701, vine
la tron
1) Vedi op. cit., p.

163.

>) Vegi în cron. an, Mag, ist, p. 170, vol. V,
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Constantin

Duca

ginerele

domnului

muntean,

care

va

domni de la 1701 —1703, de astă dată însă Duca nu se
mai purtase cu Brâncoveanu ca un socru, ci cu totul inamic faţă cu dânsul. Brâncoveanu în 1703. ducându-se
la Andrianopole înegri acolo pe Duca şi se înprieteni
de

astă

dată

de

Turcii ascultară
acuma,

în urma

fostul

de

sei

duşman,

Brâncoveanu,

bacşişurilor

celor

Antioch

îi făceaii
mari

Cantemir.

toate

vărsate

pe plac

şi mazilind

pe Duca, propun întrun moment de entusiasm lui Brâncoveanu ca să ea el domnia ambelor ţări române. Brâncoveanu se codi, nu voi a'şi lua atâta belea pe capul să,
deja acuma "| invidiai Nemţii, Ruşii şi Polonii, ce ar fi fost
încă dacă ar fi ocupat ambele tronuri. O doamne! însă
de atunci ar fi fost reunite ambele ţeri surori şi de atunci
„cele dou€ coroane româneşti s'ar fi călit în o singură turnătură, şi ar fi lucit pe capul principelui român, Constantin
Brâncoveanu, ar fi fost o mare diferință deci pentru Românii de astădi; ca deja de 200 de ani să fi format această
masă întinsă şi compactă, de la Cerneţi până la Cornu-Luncei,

a făcut o greşeală Brâncoveanu,

poate faţă de

observato-

rul istoric, poate faţă de viitorul poporului şi al ţerei sale,
«dară faţă de evenimentele de pe timpul să şi de împrejurările în care se găsea el ca domn, atunci, în mijlocul
a trei mari împărații, ce ţineau deschişi nişte ochi de
Vultur ca să observe mai bine momentul nemerit spre
a

se

repedi

asupra

noastră,

dic

deci,

că;

bine

a făcut,

cine ştie dacă ar fi putut să o ţine şi apoi şi Furcii propuindu'i aceasta, să nu fi vrut a încerca o strategemă, ca

pe urmă să ne lase singuri singurei în mijlocul unui ocean.
Brâncoveanu

la fapte

mari

recurgea

la

sfaturile filosofului

Stolnicul Constantin Cantacuziio după cum şi Ghica recursese
când domnise, la sfaturile postelnicului Constantin Cantacuzino,

ali filosof, Constantin Cantacuzino primeşte

scrisoarea

lui

Brâncoveanu şi conchide la un r&spuns negativ 1); pentru
că Cantacuzino așa a dis, aşa să fie! Brâncoveanu propune
atunci pe Michail Racoviţă ce va domni doi ani (1703—
1?) Vedi

în Xenopol,

Vol.

1V, p. 430,

.
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1705). La 1705 însă Cantemir isbuteşte a lua domnia din
nou. De asta dată Brâncoveanu trimete pe Ştefan Cantacuzino la laşi şi propune lui Cantemir pace, acesta o pri:
meşte, în modul următor, că: Brâncoveanu să nu mai ajute
pe Racoviţă în cas când acesta va încerca din noi a re-

lua

tronul

moldovenesc,

eară

el Cantemir

să dea

câte

10

pungi de bani pensie fratelui s&ă, Dimitrie Cantemir, pentru
ca acesta să nu stăruie a ocupa tronul domnului muntean.

Cronicarul Neculcea spune însă că domnii
mântul «cum ţin câinii Vinerile» 4),

ai ţinut

jur&-

Pentru un momentni s'ar păreacă Brâncoveanu acuma
erea mai liniştit, vrășmăşia încetase cu domnul Moldovei,
la Poartă erea mai puternic ca nici odată, căci pungile de
bani le mai desgustai înca Turcii, ferman cu intăritură de
domnie pe viaţă avea, şi cu pecetea Sultanului, încât ce
mai putea să'i pese, de unde însă nu te aştepţi de acolo

'ţi vine beleaoa. Francezii născoceaii din not o stratagemă şi

machinaţiuni politice de ale lor, chibzuite cu mult spirit şi
tact, cari toate acestea vor sdruncina din noi jaloanele
aşedate cu atâta greutate de Brâncoveanu, pentru a ochi
în semn, scopul ideal al politicei sale.
D-l Castagntres ambasadorul Franciei la Constantinopole este rechemat de Ludovic al XIV-lea şi în locul s&ă
se acreditează la curtea Sublimei Porţi vestitul marchiz, de

Ferriol, un tip original şi capricios în politica sa. Consacrăm

câte-va renduri acestui personagii ca să vedem cu ce fel
de individ se va mai măsura bietul Brâncoveanu spre a se
putea menţine încă la domnie,
Ferriol, marchis d'Argental nu erea numai un diplomat,
dară şi un fost militar, el sub numele de marchisul Loiras
luase parte la toate luptele ce Tăkăli avusese cu Germanii,
întrebuințat apoi de cabinetul de la Versailles în Polonia,

apoi în Ungaria şi mai târdii slujind earăşi în armata otomană, și luând parte la atacurile acestora în contra impe-

rialilor. Avem de a face cu un om care 'şi formase caracterul prin rendurile oştirei, «alt caracter, alte idei, dice
1) Vegt

în Letopiseţe

Vol. II, p. 312,

raport

şi în Xenopol

vol.

1V,

p. 403.
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d. Gion în opera sa: « Constantin Brâncoveanu şi Ludovic
ai XIV»), d. Ferriol era militar, iute de fire, ţanţoş până
la nebunie,

fu întrun

rând legat de oamenii

casei

sale care

| credură nebun, plin de idei mai mult de cât năsdrăvane,
întrun rend trimise prin dragomanul ambasadei, Fornetti,
un cartel de provocaţiune marelui Vizir Ali-paşa, d. de
Ferriol se credea în Turcia ca într'o ţară unde capriciurile
cele mai bizare sunt posibile. In urmă când se reîntoarse
la Paris, dicea, stând de vorbă cu Voltaire şi cu nepotul
si,

Comitele

d'Argental:

«Cinste

cu

Turcii

nici nu

perdi

nici nu câştigi»). Je aceia când erea la Poartă sai prin
Constantinopole, trata pe Turci peste picior, se certa şi
puţin lipsi de nu se încăera la bătae adeseori cu colegii săi,
representanţii celor-l'alte puteri creştine. Comitele d'Oettingen
fu cât p'aci o dată să fie atacat în palatul său ded. de Ferriol care 'şi armase cele trei-deci de slugi ce avea şi venia
în regulă de bătae să se apuce la luptă cu ambasadorul
Germaniei.
Pe Turci nu'i asculta de cât când aceştia trămiteaă soldaţi, de'l sileau să facă cele ce'i dicea marele Vizir. Când
se născu ducele de Bretania, nepotul lui Ludovic al XIV,
d. de Ferriol ilumină ferestrele ambasadei. Turcii se speriară
şi se supărară. Caimacamul trimise în numele Sultanului or-

din, ambasadorului, se stingă iluminaţiunil3).
e

Nici vorbă că ţandăra
ceia cel făcu de respunse
să le stingă

dacă îi dă mâna:

d. de Ferriol lăsând

învitaţii

d-lui de Ferriol sări pe loc,
trămisului: Caimacanul să vie
Din

fericire până să vie Turcii,

în casă,

eși afară şi aştepta

pe caimacam, cu slugile sale armate din cap până în picioare

iluminaţiunile fură însă stinse, alt-fel se făcea bătaia. Totaşa se
insulta cu Turcii şi la recepţiuni oficiale, când nu voea să
lase sabia la o parte nefiind primit, tot aşa cu caicul am1) Vegi la p. 310,

op.

cit,

2) Voltaire: Oeuvres complătes, corespondenţă, edit. Garnier Paris 1882, a XVIII
scrisoare a lui Voltaire către d'Argental, 20 lan. 1778, raport. de d. Gion,în op. cit.
p.

311

(şi

la

notă).

3) Incidentul sărbătoarei este pe larg povestit de celebrul botanist Pitton de
“Tournefort, în interesanta” operă: «Relation d'un voyage dans le Levant, Paris 1717, 2
Vol. în 4, raport. de d. Gion, p, zur.
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basadei pe care "| înpodobise
ce inpodobise

pe

ca acela al Sultanilor,

bieţii lopătari

cu câte

100

de fie-care, date de capigi-başii Sublimei Porţi.

de

ceia

bastoane

De Ferriol

nu era nebun, după cum pretinde de St. Priest,
în el un fel de iuțeală care "1 făcea să'şi peardă
easă din ţâţâne cu o înfricoşată uşurinţă.
Atunci da, nu se 'ncurca, aşa dicea densul,
o eşi, de oare-ce cu Turcii, cinstea nici nu ţi-o
n'o câștigi»1).
Eată deci cu ce fel de om avea nenorocitul

dar avea.
sărita, să
ori unde
perdi, nici
de Brân-

coveanu să se mâ&soare la Constantinopole, afară că găsea

în

Ferriol un inamic

litica

de

la Versailles,

implacabil,
dară

mai

pentru
găsea

că aşa voea
încă

un

om

posucit,

un isteric şi nevropat cu care nu mai ştiai cum să te porţi,
de spuneai ceva, şi. lui "i se părea cam ostentativ ceea-ce ai

spus,

totul

erea

sfârşit,

nu

numai

că

te

pomeneai

ne ser-

vit, dară şi cu călimara poate de la biuroul s&i în cap.
Ferriol cunoştea personal pe Brâncoveanu, căci ca ofiţer în

armata lui Toksli o fi luat

parte şi la luptele de la Zer-

neşti şi Cristiani ceea-ce e sigur spune d. Gion 2), este că.
Ferriol a fost la Turtukaia şi Olteniţa în 1693 căci de

acolo a scris lui de Pontchartrain despre onorurile cu care

Brâncoveanu a fost primit de marele Vizir. In 17oo încă
pe când Antioch Cantemir se hăinise cu Brâncoveanu căci
la mare ură au fost mereii neamul Cantemirilor cu al Brân-

covenilor,

domuul muntean trimise

pe Banul Cornea Brăiloiiă,

Michail Cantacuzino şi isteţul Dumitraşcu Caramanltul ca să
cadă la picioarele Sultanului şi să'l roage ca să'i erte de

haracii pe doi ani că ţara e tare sărăcită, de asemeni să sus-

ţie candidatura unui boer de la Galaţi Toderaşcu amicul
domnului, pentru ca el să fie întărit la tronul moldovean în

locul lui Antioch. D'Oettingen

ambasadorul german

susținea

pe Duca, boerii români cedară, şi de aceia Turcii r&maseră
recunoscători Brâncoveanului că e om de înţeles, că vede
lucrurile când se poate ceva şi când nu se poate.
1) Vedi în op. cit. al d-lui Gion, p, 3ro—312.

2) Vegi op, cit., p. 313.
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Duca

fu numit

şi atunci

Ferrial

murea

de

necaz

că

în loc ca Brâncoveanu să'și peardă prestigiul la Poartă ei
din contră se înalţă pe fie-ce di. Brâncoveanu însă nu voea
să

se strice

1 vedem
tioch

cu

Cantemireştii

definitiv

earăşi pe el însuşi sprijinind

Cantemir

la Poartă,

îi era teamă

şi de

aceia

în

candidatura

1705

lui An-

încă Brâncoveanului

şi de Casandra, soţia lui Dumitra Cantemir, fratele lui Antioch o femee de o frumuseţe rară şi de o inteligenţă ex" traordinară ea era fiica lui Şerban Vodă Cantacuzino; d.
Gion spune că ştia pe de rost tainele ce avea Brâncoveanu
cu Nemţii de asemeni şi jesuitul diarist de la Trevoux ce
dicea

că

«spiritul

şi frumusețea

Casandrei

Cantemir

o fă-

cuseră să fie una din cele mai frumoase principese ale Europei»1). Brâncoveanu se dusese în Andrianopole, se întorsese, căpătase domnia pe viaţă de a doua oară, dară o
doamne Dumnedeule ce va eşi din not la capul lui, pacea
aceia de la Carlowitz îi va fi peste cap de tot, căci urmările ei vor fi fatale ţărei românești; Transilvania fireşte este
o ţară frumoasă, şi mai frumoşi şi sprinteni sunt încă Românii de acolo, de un sânge şi o carne cu noi, decâteori
ai suferit ei ceva noi iam compătimit, şi lesm luat apărarea, streinii ne-au spus însă, un frate nu trebue să se amestece

în trebile

casei

surorei

sale,

căsătorită,

da,

în adevăr,

aşa este, însă când sora ta este măritată şi ameninţată cu
cuțitul de moarte de soţul ei, atunci şi streinul bine-voitor
e dator

a se amesteca, şi cu

atât mai

mult

fratele;

aşa se

amestecase şi bietul Brâncoveanu de când cu maghiarisatul
de Tokăli, ce pretindea tronul ardelenesc apoi şi cel muntenesc, şi şi'a căpătat beleaoa cu Franţa, aşa se va amesteca şi acuma cu Racoți Ferenţ alt Ungur, şi o va păţi din
noi tot cu Franţa, unde dai şi unde crapă, ce avea Ludovic al XIV tocmai de la Versailles, cu Brâncoveanu tocmai de la Bucureşti, dară așa merge în diplomaţie, ce o
mai fi şi aeplumafa asta, să dicem şi noi ca şi boerii noştri
1) Vegi în Memoires pour Phistoire des letires etc, ete., din Septembrie 1743,
după o notiţă biografică dată lui, de sigur de Antioch Cantemir Demetrius,
atunci
ambasadorul Elisabetei Petrovna la Paris, după ce mai întâiii fusese în Anglia pe
lângă George I, raport, în op. d-lui Gion, (notă), p. 318.
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din 1700?

Religiunea

mânt, daraverea

multe a legat

cu Racoți din

şi

deslegat

pe

pă-

religiune a isvorit, ce fru-

mos intră d. Gion în această r&scoalăa lui Racoți
, şi mai
frumos încă âjunge încă la Brâncoveanu, eată cum
începe :
«În 1702, naşte altă cestiune la Poartă Şi în
principate,
Transilvania erea acum în mâinele imperialilor.
Agenţii civilisatori ai monarhiei habsburgice intrară în ea
ca s'o lumineze, şi începură întâiu prin lumina care se
r&spândeşte
întrun popor ad majorem Dei 2brzam. După
armatele de
ocupaţiune, întocmai ca şi corbii cari croncănese
după oști
pentru a se hrăni din hoituri, veneau cetele negre
ale apostolilor lui Loyola. Jesuiţii se puseră să lumineze
poporul
Transilvaniei. Un numer oare-care de Români
se uniră cu

biserica

Romei.

Se

ştie cum

Austria

ia

resplătit

pe urmă,

pentru această părăsire a credinţei strămoşeşti»
1).
Se ştie cum aceste agitări religioase trecură
ca o
groasnică epidemie şi în ţările române dinco
ace de Carpâţi ; călugării franciscani încep campania în
toată Transilvania și deschid o întinsă corespondență cu emisar
ii Papei
de la Roma, cer ajutorul împeratului Leopold
; d. Gion ne
spune după Louis Leger că influența acestor jesuiţ
i ajunsese
într'un aşa grad, în cât înspăimânta pe toţi»
2).

Ambasadorul

tantinopole

densul cu

fu

german

sezisat

de

insistenţele pe

Comtele d'Oettingen din Cons-

întreaga

manoperă.

şi începu

şi

lângă marele Vizir, exaporitul şi

sultan, pentru catolisarea ţerilor rornâne, servin
d acestea de
prima uşă pentru catolisarea Transilvaniei. De
Ferriol nu
mai

isbucnea

acuma

în atacuri

tolic, se atinsese amorul
în cestiune de religiune,

Comtele

de isteriă

acută;

el.erea ca-

proprii, şi amorul propriu cuiva,
este teribil; din leu devii miel, cu

d'Oettingen nu erea bine, căci d'Oettingen

german,

intre

Francezi

şi

Germani

a

esistat

din

erea
străve-

chile vremuri, silă. D'Oettingen erea representantul
lui Leopold I, şi Leopold I erea braţul de ajutor al
lui Brânco-

veanu,

erea de

1) Vegi

p. 260).

ajuns ca Ferriol să audă

în op. cit., p. 32 3
p, 323,

2) Vedi op. cit., nota

Louis

Leger

(Histoire

de

Brâncoveanu

de I Autri+he-Hongrie,
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ca să facă spume la gură, încât abilul ambasador francez
în toată această afacere nu putu de cât să ea rolul adeveratului diplomat, ce se afla în o situaţiune equivocă, rămase

neutru, de

Ferriol 'şi dise, să facă ce o vrea, ei nu mă

bag nu mă amestec, de o reuși cu atât mai bine pentru
triumful catolicismului, de nu, nu capăt eii refusul, ci Germania.
|
D'Oettingen începu campania, Vizirul însă spune d.
Gion îi r&spunse: «Interesul politic opreşte pe Turcia d'a
concede călugărilor permisiunea cerută, creştinii ortodoxi at
fost şi sunt supuşi credincioşi Porţei otomane, numai şi numai din causa urei ce li-a inspirat în tot-deauna biserica
Romei»

!).

Acest lucru îl spune de Ferriol
către Ludovic al XIV, cu data de

în o scrisoare a sa
1702, 3 octombre:

«Rien ne les ayant (les Valaques) tenus jusqw'ici

a la Porte que la haine

glise de Rome» 2).

qwiils ont toujours eue

attaches
pour VE.

De câte ori călugării catolici nu aă venit oare în ţările
române? să încerce să catolicească pe Valachi, papistaşi
găseai căţi voeai la Târgovişte,
Câmpu-lung, București,
Milcov, Suceava, Siret şi laşi. In 1688, soseşte în "Țararomânească acel misionar catolic ce ne-a lăsat o dare de
seamă destul de complectă a stărei noastre sociale de
atunci, raport publicat în total în Magasznu/ zsforic; şi
atunci el strigă în entusiasmul s&i catolic: « Utinam et Agam
et omnes videam Papistas (Dea domnul să-i v&d Papistaşi
şi pe Agă şi pe toţi3).

Brâncoveanu

erea devotatul politicei germane, el care

ajutase în corespondenţi secretă pe împăratul Leopold; el
care avea protomedic şi istoric de casă pe un catolic; el care zilnic
erea în corespondenţă cu miniştrii şi generalii austriaci catolici, cum de nu se induioşase la toate încercările emisarilor de la Roma; apoi ar fi r&măs nemuritor în inima
1) Vegi op. cit, p. 372.
*) Vegii îa supl, 1, vol 1, doe, Hurm. p. 356.
3) Vedi în Mag. ist, vol, V, p. 5: ekelatio Histaria

de

stat

Valachio».
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Nemţilor căci le deschidea calea.şi în Transilvania şi Românii de acolo sar fi supus, vădând că principele român
de dincoace le-a luato mai "nainte; dară nu! nu! până
aci; până la religiune; amiciţie, devotament şi servicii în
politică.
Călugării catolici încercaseră încă şi în vremurile lui
Mathei Basarab şi ale lui Şerban Cantacuzindară
o, ei at

fost

mâini

de fier, acuma

în dilele lui Brâncoveanu crede aă

că e uşor de .tot, dar sai
la Brâncoveanu şi iată ce zice:

înşelat. D. Gion ajunge
«Această credinţa cade în

faţa sentimentului religios foarte puternic atunci în sufletele

Domnilor

şi supuşilor

lor»

mai

departe:

făcuseră jesuiţi cordelieri în Moldova,

"temir

b&trânul,

nu

le

uitase

nimeni

«uneltirele

ce le

în vremea lui Can.
şi

Brâncoveanu,

ştia pe de rost istoria timpului sei, mai mult de
şi. cine. Domnul român ştia întrigile fără număr,

care

cât ori
plămă-

dite pretutindeni, la Viena, şi la laşi, la Cracovia şi la
Constantinopole, la Bucureşti şi la Roma, de umilii servitor
i ai
lui Christ, ca să dicem şi noi ca denşii. Nu aceste intrigi

lar fi
mea

sfătuit să ajute pasul jesuiţilor, care nu

a face

numai

fericirea

Transilvaniei,

se

mulţu-

ci voia

neobo-

sită şi sfinta stăruinţă ! să treacă munţii şi în ţ&rile noastre» 1).
Dară de ce această opunere a lui Brâncoveanu, el care nu refuzase nimic Nemţilor până acuma, chiar când nu putea ceva,

devenea diplomat,şi tot părea că nu

tul de religiune se

refusă. Fi

da! darcuvân.-

încarnase puternic în Români,

credinţele

stremoşeşti ereati moaştele sfinte ale neamului românesc, când
era vorba de religiune, Românul era în staresă devie crimina
l,

să sugrumeşi să ucigă tot ce'i cădea în cale, devenea un lei
furios; numai cu aceste credințe numai cu acest bigotis
m

am trecut prin toate nenorocirile, pacostele şi urgiile ce aă.

venit peste această s&rmană țară, numai cu aceste superstiţiuni
am tot invins în r&sboae pe inamic; şi aşa tot mereti făcând
;
adi admirăm monastirele şi turlele vechilor biserici, didite
de voevodi şi boerii acestei țri după isbânda vre unui
1) Vegi

în op.

cit., p. 327—328.
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r&sboi. O credinţă în puterea supremă are tot omul de pe
întregul pământ, ea trebue respectată deci de la unul la
altul ; cu

acea

credinţă catolică,

Românii ortodoxi nu aveai

nimic dară voeau ca religiunealor să o respecte catolicii, cum şi denşii o respectau pe a catolicilor, nu voeait
să

şadă

de vorbă

religiuni,

dânşii

care

ar fi cea mai bună; şi una

diceaui

denşii, pentru

cu jesuiţiicatolici, că din cele două,

şi

fie care, în felul lui, de

alta e bună
ori şi ce lucru

te poţi atinge în viaţa aceasta spre a civilisa un popor;
dară de religiune, nu; căci aceia e o credinţă strebună; şi
ce e deja strebun e prescris; rădăcinele crescute în păment
sunt prea de demult şi nu se pot rupe; ai crescut prea adenci, de te încerci să le scoţi, se face grâpă mare în păment de jurîn prejur şi cel ce o sapă cade într'Ensa, în van
deci fură toate, căci călugării franciscani nu putură face nimic, nici acuma în vremurile Brâncoveanului, cum nu putură nici în cele ale lui Matei I şi Şerban [; găsiră în
Brâncoveanu aceiaşi opunere, şi el cât de serviabil era în
altele către imperatul catolic, al Nemţilor, dară acuma 'şi
încruntă privirea şi 'şi încolţi sprincenele cele stufoase, ne
mai

dicând

barem

ca alta

dată

ec

vzeme»

cuvântul

lui

caracteristic când nu voea să refuse de la capul locului ceva; acuma însă refusă scurt, şi pe dată. In Constantinopol încă mai avea de luptat catolicii şi cu Grecul
ortodox Alexandru Mavrocordat precum şi cu toţi clericii:
suburbiului din Fanar ; încât lucrurile mergeaă mai greu ca
nici odată.
In “Transilvania în acest timp Protestanţii se resculai
şi nu voeau să augă de stăpânirea acelei ţări de către coroana
habsburgică, murmurau şi Românii cerând drepturile lor.
Franţa care se amestecase pentru Tăkoli, din care causă
se hăinise cu Brâncoveanu, se va amesteca şi pentru RaCOCZy ; şi Ferriol care r&mase surd la intrigele lui d'Oettingen de la Poartă, în cestiunea religioasă; în cestiunea lui
Racoczy va deschide cel d'ântâi calea, luând instrucţiuni de
la de Torcy. Franţa erea natural ca să sprijinească pe
Racoczy; căci prin aceasta aducea încă o palmă Germaniei

ce ajunsese atunci

a tot puternică

şi

plină

de

aliaţi

în
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necazul Franţei ce se coalizase singură în faţa
întregei Europe, după cum spune D. Gion 1); căci Angli
a şi Olanda
umileaii dilnic pe miniştrii regelui Ludovic. Apoi
Franţa mai
perduse încă pe Eugenii, priucipele cel: vestit
al Savoei
care intrase în serviciul împăratului de Habsburg
în 1683,
ajungend în 1693, feldmareşal, în 1697 bătân
d cumplit pe
Turci, la Zenta, de unde s'a tras tot desastrul
Ottomanilor
şi acea pace a Carlowitzilor, prin care Germa
nia atât s'a
ridicat; acel principe cu care noi Românii am
avut de atâta
a he. i n 1716, după cum vom vedea mai
'naint; şi care
ţinea şi în respect pe Catinat, pe Villeroi şi pe ducel
e de VendOme al Italiei în necazul lui Ludovic al XIV;
de sigur
deci că acuma îi părea r&ă lui Ludovic că scăpa
se din mână
pe un asemenea om, care se supărase, fiind-că
regele îi refusase comanda unui anumit regiment ce voea
să'] comande ;
sa

căit amar Ludovic, pe urmă a cerut şi sfatul curten
ilor

„sei, ei Lai desaprobat, dară totul erea prea
târdiă, tenărul
cavaler de Carignan- Savoie, fiul comitelui
de Soissons şi
al Olimpiei

Mansini,

bărfuise şi se dusese

nepoata vestitului cardinal Mazarini,

la Viena,

unde

împ&ratul Habsburg

se

"1
„primi cu braţele deschise, spre a lui fericire 2).
In Spania
de asemeni nepotul lui Ludovic al XIV, Filip al
V, erea
supărat

dilnic

pretendent

de

câtre

la coroană;

archiducele

Catalanii

de Austria,

de

asemeni

Carol;

noul

se revoltati ;

armatele Englese ale reginei Ana şi Portugesii
ce mergeati

după politica germană, cu toate
singur, cum dice d. Gion, contra
tot cu demnitate a eşit din acest
de ia Gertrudenberg şi Rastadt

Franţa;

un

ideal

mai

avea

încă

acestea Ludovic coalisat
întregei Europe, însă ei
foc, căci încheiă pacile
cu toate onoarea pentru
el

şi

miniştrii

săi,

o

luptă între Turci şi Germani, ca aceştia din
urmă să fie
învinşi, spre a li se mai slăbi puterea. Dară
în zadar,

căci Vizirii din Țarigrad Husein.Kivipriuli şi Nami
Mohamet
erai partizani ai păcei, numai intermediarul lor
a voit resbel,
Daltaban-Paşa,
1) Vedi

dară

muri repede.

Protestanţii din Tran-

op. cit., p, 331,

2) Vedi în Sitcle de Louis XIV,

chap. 28, Voltaire,
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silvania veniră cu Racoczy Ferenţ, în proţap voind absolut
ca acesta să le fie principele lor; el erea fiul lui George
al II, fost Voevod şi al Elenei Zriny; el fusese reţinut în
închisoare în Polonia şi de aci în 7 lunie 1703, trecu în
Ungaria, unde ridică steagul revoltei contra Germaniei;
Francezii sprijineaă pe Racoczy, cum ai sprijinit şi pe T5.
koly;

şi pe

ori

şi cine,

numai

ca să aducă

turburare Nem-

ţilor; ast-fel Ludovic al XIV ajută băneşte pe Racoczy
dându'i 200,000 de lei pe an, dăruindu'i incă o frumoasă
proprietate, anume lazatzlov cumpărată de dânsul de la
veduva regelui Sobieski pe preţul de 700,000 de livre;
adaugându-i încă un frumos tacâm de argint şi 100,000
de livre în numerătoare, toate acestea pentru a'şi putea organisa şi aprovisiona armata. Ferriol în Constantinopole
nu pretindea ca Turcii să ajute pe Racoczy; dară se aştepta la ajutorul domnilor români, şi mai cu seamă al lui
Brâncoveanu; tatăl lui Racoczy Ferenţ fusese atât de bine
cu Matei I, cu Constantin Basarab şi cu Gheorghe Ştefan
Ceaurul, încât natural era şi acuma ca fiul s&i să capăte
același ajutor; D. Gion!) însă ne spune că Brâncoveanu şi
Duca nu mai ereau de aceleași păreri, acuma erai alte
vremuri, şi împrejurările nu mai ereaă la fel; Brancoveanu

remase nepăsător ca şi Turcii, nu voea nimic să ştie de
cele ce făceaii Ungurii; Ferriol se infurie şi începe a întinde
lanţul scrisorilor de acuzaţiune către Ludovic al XIV; din.
15 Septembrie 1704, avem o scrisoare unde vorbeşte exclusiv

numai

de

Racoczi

şi Brâncoveanu,

în ea vedem

între

altele: «Je demandai au Visir pourquoi les Pachas ne pouvaient pas lui en donner et je dis que le Prince de Valaquie n'avait pas €t€ si difficile et qu”l avait envoy€ 24 cha-

riots charges au general Rabutin en Transilvanie. Le Visir
me dit que si je pouvais le prouver, le Prince de Va-

laquie perdrait la tâte. Je repartis que j&tais en
prouver bien. d'autres choses quand il le dâsirait,

tat de
et quiil

ne devait pas &tre surpris de ce que j'avais avanc6>?). Fer1) Vegi op. cit., p. 332.
2) Vedi

în supl. 1, vol. 1, doc.

Hurm.,

p. 358.
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riol într'un: noi atac de furie

earăşi

în

contra

Brâncovea-

nului 1 prihăneşte în chipul cel mai neomenos, "| acuză de tră-

dător faţă de Turci, dicând că ajuta în ascuns pe generalul
german Rabutin care avea a susţine acţiunea în contra
Ungurilor; pe de altă parte puţin mai târdiu Ferriol începe
aceleaşi ponegriri ale Brâncoveanului şi către Turci; aşa
avem o scrisoarea a sa din 1705, 17 Decembrie, unde acusa
pe principele Brâncoveanu de prietenia sa, faţă de Nemţi,
el dice între altele:

«C'est ce qui me fait supplier Votre Exellence

d'en-

voyer incessament des ordres tres s&vâres au prince de
Valaquie pour lui defendre que les Valaques ne portent
des vivres en “Transilvanie, sous quelque prâtexte que ce
puisse &tre et de ne pas souffrir que les Allemands viennent en prendre en Valaquie» mai departe diplomatul sfârseşte ast-fel a sa scrisoare:
«Mais, il est ne&cessaire que

les ordres soient clairs et nullement sujets ă quelque

inter-

pretation de la part du Prince de Valaquie, et qu'ils lui
soient envoy€s en toute diligence»1). Ferriol nu mai avear&bdare, se amesteca mereu în afacerile politiceşti dintre
Turci şi Români, umbla cu plosca de colo până colo, dar
ce săi faci cașa e în deplumaţie» cum spuneai boerii la

1700 ; fie-care umbla după interesul

statului său.

Se tocise şi limba ambasadorului frances la Constantinopole, bolborosind toată diua marelui - Vizir că Brâncoveanu face aşa şi pe dincolo, se astupase şi urechile Viziru.
lui de atâta vorbă tot aea şi aea merei, nu mai făcea nici
un efect, ajunsese un vechi cântec «domnia lui Brâncoveanu,
şi cu Franţa» cronicarul anonim autorul cronicei anonime;
un boer prieten de al lui Brâncoveanu *), însuşi scrie: «Era
şi solul franțuzesc, carele mergând şi qicând de Constantin
Vodă, Domnul Țerei-Româneşti, cum este de către Imperatul şi munceşte să găsească vreme să ridice sabia
asupra împărăției, şi cum alţi domni stăpânesc Ţara, cari
1) Vedt în Voi, 1, col. doc, Hurm.,
2) După

cum

spune

el însuși «că

p

362.

de multe

“tin-Vodă»,
vedi în vol. V, Mag. ist, p. 182.

ori şi noi

am

audit

pe

Constan-
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sunt din neamul lui, cari jefuesc fără dreptate cum vor şi
cum sa umplut de multă sumă de bani, cu care pot face
câte-va pagube împerăţiei, şi alte ca acestea cuvinte impotrivă ce ai putut găsi». Cine ştie dacă Cronicarul nu
audise însuși la masa Brâncoveanului înconţurat de boerii
sei când discuta despre nevoile ţărei, cum Girardin, Castagneres şi Ferriol intrighează la Poartă, şi despre scrisorile
solilor franţuzeşti de la Țarigrad, întrebându-se toţi cari să
fie pricina necasului împeratului, ţărei franţozului; cum spune
D. Gion 1).
Cronicarul însă închee «dar acestea nu s'aă ţinut în
seamă» căci Turcii. nu se luai după acudaţiunile lui Ferriol.
Ferriol înebuneşte, vE&dând că vorbele lui nu fac efect,
la ori-ce serată ce mergea pe la casele mari ale Fanarioţilor unde se găseaă de sigur și din marii demnitari ai imperiului, ca marele Vizir, marele dragoman, Cipitan-Paşa
şi alţii, el trebuea să aducă vorba în câte un colţ al salonului, în jurul unei meşcioare, şi despre Constantin Brâncoveanu
Voevod, acolo ţinea de vorbă pe Vizir de | enervă tot
cu acel vechii cântec brâncovenesc, până într'o di desperat spune vizirului: nu vedeţi excelenţă că poartă încă
şi titlul de principe al sacrului imperii, ce mai diceţi
la aceasta ? Vizirul da din umeri, poate, nu voea să se strice
nici cu Brâncoveanu şi juca rolul nepriceputului. Francezii
aveau candidatul lor pentru tronul român, în locul lui
Brâncoveanu, aveai pe Duca fostul domn al Moldovei, eată
ce citim într'o scrisoare a lui Ferriol din 27 Februarie
1706, cătră regele său :
«Il ya deux mois que le Bey deposc de Moldavie est
refugi€ dans le Palais de votre Majeste. Il est de la premiere. noblesse. Son nom est Ducas. Il compte parmi ses

ancetre

des

Empereurs Grecs. Le prince

de

Valaquie le

persecute, cet ami des Allemands. |
Je supplie tres humblement votre Majeste de nvenvoyer
une lettre pour le Grand Vizir sans date et sans souscription, par laquelle votre Majest€ lui dira qu'elle sait de bonne
*) Vedi

în op,

cit. p. 334.
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part les liaisons du Prince de Valaquie avec les Imp€riaux,

qui durent

depuis

longtemps,

znlârâ!s ae cet Empire,

gaz sont mâme contraives aux

et que les affaires de Hongrie souf.

iriront toujours, tandis que le Prince sera en Valaquie, qu'ainsi

votre Majest€ desire et demande g/2/ soz/ dzposc.

Je Joinsi ici la copie de celle que jai regue de Monsieur le Prince Ragoszy du 19 Janvier. Monsieur Des Alleurs ne m'a pas €crit»1),

Eată ce intrigi croea încă vestitul Ferriol, scotea şi pe
Duca la iveală și mil înobila, mi'l trăgea din spiţa împe&-

raţilor bizantini, Ducas, se vede că diplomatul francez nu citise pe cronicarul Nicolae Costin, care spune despre Duca
că erea un grec obscur de la Rumelia «de neamul stu grec

din Rumelia, crescut de mic în casa lui Vasile Vodă; r&mânend el în țară până ce s'aă făcut mare, iar pe urmă ai

şi domnit»2).

şi
cât
al
în

|

Pe de altă parte marele Vizir mai erea încă bombardat
de scrisorile Ungurilor, care se plângeaă atât de Ruşi
şi de Valachi, avem un memorii din 13 Martie 1706
trămişilor Unguri Papay şi Horvat presintat Sublimei Porţi,
care între altele vedem: «On voit d'une part le Prince

de Valaquie, quoique sujet et tributaire de la Porte, prenare

dans ses qualites celle de Prince de lEmpire d'Allemagne
et y transporter ses tresors, et de iautre, ie Czar de Mos-

covie recherce

par le Grecs que

la meme

religion

qui'ils

professent luy attache»5), Ferriol sprijinea pe Racoczy, când
acesta luă stindardul revoltei în mână, am vedut că ambasadorul francez nu se grăbi a'i lua parte la Constantinopole, se aştepta însă la ajutorul domnilor români, îndată ce
mirosi însă că Brâncoveanu stă pe loc şi nu întinde mână
de ajutor lui Racoczy: atunci începu cu furtunoasele scrisori
la Versailles, şi 'şi va schimba şi acţiunea sa în Constantinopole, va începea a. mijloci pe faţă alegerea lui Racoczy ;

începuse a se duce cât

de des

la marele

1) Vedi în Vol. 1, supl. ], col. doc, Hurm, p. 364.
2) Vegi în Letopiseţele lui Kogălniceanu, voi. II, cronica
la, pag. ş.

3) Vedi în supl. I, col. doc, Hurm.,

p. 365.

Vizir
lut

acasă

Nicolae

şi

Costin
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între patru ochi a convorbi cu dânsul asupra prieteniei ce
ar avea Turcii cu Ungurii, sai cu Nemţii? ca să sape iarăşi

pe -Brâncoveanu.:

In

un raport

15

Aprilie
detaliat

|

1706!)
unde

i

Ferriol
reproduce

trimete
după

regelui
cum

|

s&ă

se

va

vedea îndată, convorbirea sa, cu marele Vizir, eată în întregime

acest raport: Je priai pour lors le Vizir de me dire quels ctaient
les sentiments de la Porte et si elle preferait les Allemands
aux Hongrois. Le Visir repliqua que les Tures regardaient
les Allemands comme leurs ennemis naturels et que leurs
voeux €taient pour le Prince Rakoszy, mais qwils €taient
obliges de garder une espăce de neutralit€. Je dis allors
au Visir qu'il y avait dans cet Empire des sujets du grand
Seigneur plus hardis que la Porre et qui ne gardaient pas
cette neutralii€ Le Visir me demanda qui ce pouvait &tre.
Je repartis que c'etait /2 Prince de Valaguie, lequel, quoique sujet

et tributaire

de

la Porte,

donnait

aux Allemands

qui sont en Transilvanie des vivres, des armes et de che.

vaux contre les ordre mâmes de la Porte, et je priai le
Visir de me dire sil n'avait pas recu un billet de ma part
par lequel je Pavais suppli€ de aâfendre au Prince de Valagute dassister les Allemands. Le Visir me dit qu'il Pavait
recu et guz/ avait envoyi, cet ordre au Prince de Valagute.
Je r&pondis qu'il ne Vavait pas execute. Ze Pisi me dr
mauda si je vouiais guil ordonnât au Prince de Valu gute
de Journir aux Hongrois tout ce guils demanderaient pour
Zargent Je repliquai quiil n'ctait plus temps et que le Prince
„de Valaquie trouverait des moyens pour €luder ses ordres,
„Que de Prince avait des engagemenis secrets avec les Impăriauz,
tres prejudiciables aux interâts, de cet empire et que le memoire que les Deputes Hongrois lui avait presente en faisait
foi. Le Visir me dit qu'il avait lu ce memoire, qu'il avait
trouve fort beau et rempli de raisons solides, mas 77 en
revini au traită ae Carlowilz gui ne permâitait pas ă la
1) În col. doc. Hurm., pe margine, e trecut din greşeală de impresiune probabil data de 1705, în scrisoarea originală însă, însuşia lui de Ferriol e semnat data
de 1706.
!

59175

13

264

Porte de vompre avec î Empereur avant la !rove fine. Je dis
au Visir que les choses €tant ainsi, et n'y ayant rien ă es-

perer du cote de la Porte, en faveur du Prince Rakoszy et

le grand Seigneur se trouvant dans des dispositions favorables pour ce Prince et pour les Hongrois, la Porte pouvait les aider d'une autre maniăre. Le Visir me demanda
comment? Je repondis: Fu dclarant /a guerre, au Czar
de Moscovte» 1).
In acest raport al lui Ferriol se poate vedea acuma

toate gândurile sale ascunse
mult

în sufletul

lui;

însă

și

fără

infernale ce le hrănea de

a le exhiba,

căutând

un

mo-

ment oportun, apucând pe Vizir într'un cleşte solid şi înserându'i Ja întrebări peste întrebări spre ai apuca r&spunsurile, ca şi ele să fie aşternute pe hârtie; comunicate lui
Ludovic,

la Versailles

unde regele-soare le va citi, înconjurat

de toţi gentilomii s&i. Marele Vizir, se înţelege, erea mai
simplu la fire şi mai puţin diplomat ca de Ferriol; încât
dibacele diplomat frances uşor putea băga în cursă pe Turc;
după cum vedem că atât de uşor r&spunsese la toate întrebările puse. Ferriol aţâţa pe Marele Vizir contra lui Brâncoveanu; şi visul s&u de aur era
într'un cumplit resboi Turcii cu

ca să vadă încăerându-se
Ruşii; ştia prea bine că

Ruşii vor merge într'o asemenea întemplare mână în mână
cu Brâncoveanu, şi că acesta la rândul săi pe sub mână va

trimete

corespondențele

secrete

încât de aci va veni catastrofa
se va

sfirşi şi cu

densul;

voea

la

Viena.

lui Leopold

I;

la capul Brâncoveanului şi
cu

orice

chip

Ferriol

să

mănânce fript pe Brâncoveanu. Marele Vizir cam se surescită în contra lui Brâncoveanu în urma dialogului avut cu
Ferriol ; Francesul isbuti puţin a înferbânta pe Turc; aceasta

reese dintrun alt dialog politic avut între Marele Vizir Ma-

stafa

cu

Ali

Persanul,

coveanului, îl reproduc
scrisoarea lui Ferriol:

sfetnicul Şahului,

şi pe acesta,

In colecţiunea de documente

1) Veşi

supl.

I, Vol.

1, col.

doc.

Hurm.,

a

p.

tot în privinţa Brân.

căci

el

complineşte

lui Hurmuzaki găsim

365—366.
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numai

de

a doua

2 Octombrie

parte

din

acest

interesant

dialog,

cu

data

1706.

Moustapha

«Nos puissances croient qu'il leur convient d'avantage
«de voir continuer la guerre
ane

exacte

neutralit€,

parmi

suivant

les princes et d'observer

les traites?

Aly

«Si vos puissances sont si scrupuleuses sur les traitâs
et qu'elles veuillent observer cette exacte neutralite, pourquoi permettent-elles au Prince de Valaquie d'asister les
Allemands

de vivres,

des

chevaux

et

de

tous

leurs

be-

:soins?
Moustapha

«Le Prince de Valagaie la fait dans la dernitre guerre.
JI ne ponvait pas se soulenir
sentement de la Porte.

aulrement.

C'&tait du con-

Aly

«]! a conserve cette bonne coutume durant la paix. Il
fait, ă la verite, le marchand vendant cherement les denrces; mais cela tourne a compte aux Allemands et porte
un grand prejudice aux Hongrois, et ce Prince, tout sujet
et dependant qu'il est de la Porte, parait plus hardis que
les grands visirs,
Moustapha

«Son argent la sauve jusquw'ici, zzazs 2/ en fera 78 ou
Zara une bonne pânitence. On connait son attachement pour
d'Empereur et pour le Czar.»
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lată 'şi acest interesant document.;. care
deci înpreună
cu raportul lui Ferriol formează două piese fără
preţ în care
istoria poate vedea începutul peirei lui
Brâncoveanu la
“Poartă; lucraseră Francezii. Acuzările lui Ferri
ol la început
am

vEdut

că

nu 'şi aveau efectul lor;

către începutul anului

mai terdiu însă, acuma

1706 ele începuseră a da de gândit

Tureilor şi de aceia vedem pe Marele
Vizir Mustafa terminând r&spunsul s&ă lui Ali Persanul cu
acea mefistofeli-

cească

frază

din

documentul

de

mai

sus

tradus

din turce

şte
în franțuzeşte; «mais il en fera tât ou
tard une bonne pe
nitence». Se ştie că la Turci «pedeapsă bună»
se numea

moartea păcătuitorului;

nefericitul

Brâncoveanu!

încă

de la
1706 Turcii începuseră a privi în darea
depărtată cadavrul
seu şi al fiilor săi; Gâdea, Calăă, Geala
t să fie de acuma
la capul Brâncovenilor; cu toate acestea:
« Brâncoveanu Constantin
«Boer vechiii şi. domn Creştin»

va mai domni
va

încă opt ani;

scăpa.

dar

ce

folos

că

de cuţit nu

Şi Francezii erau ca zăpăciţi acuma;
de oare-ce de la
până la 1706 tot într'un resbel au dus'o
cu succeSiunea
1704

coroanei

spaniole,

în

1704

at

perdut

o mare

bătălie la Hăchstădt; în 1705 altele două
şi mai mari încă la
Ramilles şi Turin; încât acuma de necaz
avend ei desastru
în statul
lor,

voeai

să vadă

desastru pretutindeni;

invidiat
pe alţii ce se simţiau fericiţi; ar fi voit
ca toată lumea să
fie în halul lor; statele ca şi oamenii
ajung câte-odată după
împrejurări în asemeni stări psihice.
In 5 Maiii 1705 moare
împeratul Leopold şi se sue în locui
pe tron Iosef I,
această schimbare avu efectul set şi pentr
u principele Brâncoveanu,

vom

efect

de

care

voiă

vorbi

mai

la vale,

încheia acest capitol chiar.
Ferriol în acest timp, în Constantinopole,

şi cu

care

'şi pusese în
practică toate talentele sale de diplomat
şi într'o adevărată
imprecaţiune entusiasmează pe Marele Vizir
Mustafa ca să
decla
re resbel

Rusici,

după

ce

"i explică

mai

întâi

toată

207

politica europeană;

D. Gion

a cam stabilit acest discurs al

ambasadorului francez 1) ; lată'l:
«Escelenţă, urmă d. de Ferriol, neîncurcându-se de loc

în spaima Vizirului, adevărații servitori ai Sultanului sunt
pe deplin convinşi, că cel mai mare vrăjmaş al Sublimei
Porţi, este şi, mai cu seamă, va fi Ţarul Rusiei. V'a luat
Azoful şi corăbiile lui acopere Marea-Neagră ; Turcia nu
mai e singură stăpână pe Cazacii Ukraniei şi pe Tatarii
Crimului; aţi auzit cele ce se petrec în principate între
Domni şi trămişii ascunşi ai Țarului Petre, sciți foarte bine
că Iosif I, imperatorul

Germaniei,

este aliatul

lui Frederic

August, electorul Saxoniei şi Regele Poloniei care e frate
de cruce al Țarului Petre. Dacă neinvinsul şi Viteazul rege
al Suediei, Carol al XII, va fi bătut. Dumnezei să”! ferească !
de armatele moscovite, Țarul liniştit şi temut la Nordul Moscovei, îşi va îndrepta nemăsuratele sale fapte de cucerire
spre Miază-zi. Aci, va da de frumosul şi mult pizmuitul
imperii al Sultanilor, către care "| împing -cu putere ambiţiunea-i de cuceritor şi credinţa-i de Creştin ortodox. Oare
Excelenţa voastră nu ştie că se găsesc, la: curtea M. S.

Sultanului

oameni

cari

încă

de

mult,

cred

că

Țarul

este

firescul apărător al religiunei ortodoxe şi singurul Suveran capabil de a scăpa pe Greci de sub jugul atât de bine
făcător, cred eu, al Turcilor şi de a reîntemeia imperiul
Bizanţei. Pentru ce nu'i luaţi înainte? Pentru ce nu vă r&sboiţi astăzi contra'i? In. Polonia, partida lui Stanislas Lec:
sinski nu dă pace lui Frederic-August; Carol XII, face de
tremură cetele barbare ale Țarului, în fața unei armate
care nuşi are pereche în întreaga Europă. Imperatorul
'şi are toate oștile risipite în apusul Europei, în Bavaria
şi în Palatinat parte sunt în Italia şi în Spania. Ungaria

fierbe în lupte după indemnul

Grand,

1) După datele culese din: Histoire
Histoire de Charles XII și Si&cle

ereticului

Racoczy

Ferenz.

de VEmpire de Russie sous Pierre le
de Louis XIV de Voitaire; Dialogul lui

Ali Persanul cu Mustafa Vizitul, şi scrisorile luf Ferriol către rege, ambele tipărite în

vol.

VI

al col,

doc.

Hurm,,

p. 37—52,

Epistolele

tea d. Livada și Histoire de Empire Ottoman,
Vegi nota în op. cit. a d-lui Gion, p. 351.

lut Alexandru

cap.

XVL.de
NI

Mavrocordat

D.

în car:

dela Jonquitres,
E
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Nici odată împrejurările nu s'aii potrivit mai bine pentru
gloria armatelor ottomane, nici odată
numerul aliaţilor
Sublimei Porţi nu va fi fost mai mare şi inai impunător.

Carol al XII, regele Suediei; Stanislas adeveratul rege al
Polonilor; Racoczy principele Ungariei ; augustul mei stă-

pân,
cu

Ludovic

cel mareale

cărui armate păşesc spre biruinţă

Villeroi !) în Flandra,

cu

Vendmeîn

Italia,

cu

Berwick

în Espania toţi aceştia, şi poate chiar Veneţianii vor
merge
într'una cu armatele M. S. Sultanului. Incepeţi Excelenţă,
r&sboiul şi victoria nu va întârzia a împodobi iarăşi glorioasele stindarde ale armatelor ottomane. Veţi relua Azoful, veţi stăpâni Crimul; nici o altă putere nu vE va mai
disputa Marea Neagră; veţi tăia principilor dunăreni pofta
da mai asculta propunerile Ruşilor, şi spre cea mai mare

glorie a lui Achmet III, veţi asigura viitorul Turciei» 3),

„De sigur că marele Vizir Mustafa în urma unei cuventări atât de înflăcărătoare a măestritului şi nobilului
diplomat, care de sigur s'o fi exprimat într'o dulceaţă
şi eleganţă de vorbă fără seamăn, a r&mas cu totul zăpăcit
şi
perdut, de astă dată Ferriol ridicase în slava cerului
Turcia şi pe Sultanul Achmet, declaraţiuni de la început
până
la sferşit,

sfetnicul

turc

de sigur

că se îngânfa, căci nimeni

ca Turcii nu se ingânfă şi nu se fericesc când le spui vorbe

Jăudăroase în faţă. Vizirul
cuma ceasul va începe a

a lui Brâncoveanu,
în 1714 nuva mai

el va
scăpa,

r&mase pe gânduri şi de abate regulat ora de moarte

scăpa cu voe cu nevoe, dară
căci atunci se va s&vârşi ultima

suflare a domnului şi a patru bezadele

tura crudă,

curs

al

lui

a iataganului

Ferriol

nu

de la Stambul.

fu

de

cât

ale sale,
Intreg

la. loviacest dis-

o tragedie

jucată

înaintea marelui Vizir, diplomatul francez îndeplini
de minune rolul unui actor ce va înminuna pe turcul obscur
în
arta diplomatică, pe de altă parte Racoczy linguşe
a prin
cele mai meschine lucruri pe .Ferriol, ca totul să
meargă
1) Nu ştiii de ce Ferriol se lăuda cu Villeroi, căci

Malborough la 23 Maitt
*] va bate cumplit pe acest Vilieroi. D, Giou
spune că Fârriol
ținea această convorbire în luna Aprilie 1706; poate deci
de aceia vorbea cu anticipație.
*) Vegi în op. cit. a D-lui Gion, p. 348—350.
1706,

la Rawmilles
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strună la Țarigrad. D. Gion ne raportează că Ungurul în
9 Ianuarie. 1706, a trimis vin de 'I6kay lui Ferriol ) se
“vede ca să'l însufleţească şi mai mult în cauza maghiară.
Brâncoveanu în ţară se sfătuea acuma cu Banul Cornea Brăiloiu care 'l avea de aproape sfetnic al s€ă; în
Constantinopole avea capuchehaele, pe stolnicul Constantin

Cantacuzino şi pe căpitanul Stroe, aceştia începură a cam
cochetarisi cu vrăşmaşii Brâncoveanului de acolo, cu acei
diplomaţi ai puterilor streine ; domnul audise despre aceasta
și de aceia îi rechemă, trimeţând în locul lor pe Cămăraşul Iordache Creţulescu şi pe Slugerul Michail Cantacuzino 2).
Acuma Brâncoveanu nu rupe imediat legăturile sale
de amiciție cu Nemţii, găsim mai multe
scrisori ale
domnului român către ambasadorul extra-ordinar german
Quarrient. Ast-fel avem dou€ scrisori ale domnului român, una din 4 August, 1706, scrisă de la Târgovişte:

«unde

domnul

îi destănueşte

sentimentele

sale

de

prie-

tenie faţă de Nemţi» a doua din 7 Septembrie 1706,
scrisă de la. moşia Măriei sale, Potlogi ; unde domnul «mul:
tămeşte ambasadorului pentru darul cel frumos de 6 cai
ce "i a primit, dicendui încă că nu ştie cum să dovedească

Excelenței sale prietenia nestrămutată ce Excelenţa sa ia
arătato în scrisorile primite» aceste scrisori sunt tipărite
i păstrând

încă semnătura

originală

a

domnului.
p)

a)

ama
Costandin

A

aa 10 Zi

A

Drâncoveanu.

1) Vedi în op. cit., p. 351.
nului,

2) Vegi în Hist. de la Vaiachie de Kogălniceanu, p. 349.
3) Vegi în vol. VI, col. doc, Hurm,,p. 36—37. (Semnatura
calchiată.)

a Domoriginală
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In. altă scrisoare cu data de 1706
, Constantin Brâncoveanu' scrie lui Quarrient că '] va
ţine în curent cu mișcările Ungurilor în Ungaria, îi vorb
eşte de rebelul . Czazz
şi de Tătari, însă "| conjură a ţine
secret aceste ştiri D),
In a patra scrisoare în fine ce posedă
m de la ilustrul Domn
purtând data de 19 Iulie st. v.
1702, vedem între altele
încă: «Cum Brâncoveanu se scuzează
lui Quarrient că până
acuma nu a putut vErsa, tesaurului
imperial suma de bani
ce o datora, 'ear despre proviant
ar fi greu de a'l transporta acuma în țara nemţească, duşm
anii
de îndată lar pârâ din noi la Poartă» ar lua aminte Şi
2) domnul închee
scrisoarea către ambasador prin
măgulitorul termen de :
« Proutissime Seruidore» 3) In
1706, Octombrie, Ministrul
afacerilor din afară din Franţa scrie
de la Versailles am.
basadorului Ferriol la Constantinopol,
prevenindu-l de ajutorul şi bunele oficii de care treb
ue să îngrijească ambasadorul în persoana Palatinului de
Beltz şi a . soţiei sale
când vor sosi în Turcia şi în Ţara-R
omânească; Ferriol găseşte mijlocul ca de la această scri
soare - să facă din noă
o afacere de stat şi să respundă
Ministrului înegrind
earâşi pe Brâncoveanu; avem scri
soarea din 19 Februarie
1707, Pera.
|
«Jai regu les deux lettres que
vous m'avez
fait
I'honneur de m'ecrire le 7 Octobre.
Je suis persuad€ que
Monsieur le Palatin et Madame la
Palatine de Beltz ne seront plus dars le sentiment d'envoye
r leurs haras et d'au.
tres effets en Valaquie apres la paix
de Pologne Je ne laisserai pas d'en parler au grand Visir
et de lui demander
les ordres necessaires pour ce sujet
.
A

Vegard

du

Prince

de

Valagutie,

zi

Sest diclard sz
- hautement pour des Allemands, gue
zai îi oblige de PattaJuer ă da Porte. Î/ ne ta Das zgno
ri et ii lui en a soueul code de grosses sommes Pour
se mellre ă couveri de
Wes accusations, Ainsi il ne ferait
rien ă ma priere et il ne
1) Idem,
2»

3)

o

p. 58, doc.
> 60,
»

3

Hurm,,
»

Vol.
>

VI,
>

o (SRișitul scrisoarei).
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manquerait pas de me dire que je.dois prendre un comman=
dement 'du Grand Seigneur. Il vaut mieux le demander
tout

d'un

coup,

ou

une

lettre

du

Visir

qui

fera

le

meme

effet. Si Monsieur le Palatin et Madame la Palatine de Beltz

s'Etaient dabord

adresses ă moi, je ne doute pas que je

n'eusse deja obtenu le dit ordre»î).
“Aceasta e singura scrisoare ce Ferriol adresează Franciei înegrind încă .faptele Brâncoveanului în 1707.
In 1708, 2 Aprilie, Ferriol scrie Comtelui de Pontchartrain; cum principele Brâncoveanu şi bailul Veneţiei au mal-”
tratat pe un nobil din insula Zante, din care cauză acel
nobil s'a turcit, unde putea Ferriol, înegrea pe Brâncoveanu,
acest nobil erea seniorul Manorigarty>2).
D. Xenopol foarte bine conchide 5), când spune că de
şi ambasadorul regelui Franciei erea bine informat, însă
nu putea dovedi nimic, şi Turcii nu prea voeaii să se convingă despre hăinuirea Brâncoveanului mai întâi fiind-că
nu voeaii săl pedepsească ca să nu displacă Nemţilor ce
isbiseră de astă dată r&ă pe Turci cu pacea de la Carlowitz,

al doilea

e că Brâncoveanu

purtându-se

ast fel venea

cu. mari bacşişuri de bani la Țarigrad spre a îmblânzi pe
Turci, ceia ce le convenea earăși, în cât Turcii ereau de
rea credinţă, ei către ei însuşi, când erea vorba de bani,
apoi şi cei 200,000 de lei ce trebueaui Turcii să'i verse

thesavrului nemţesc în urma

păcei de la Carlowitz, am v&-

dut că tot Brâncoveanu le-a plătitîn numele lor. Brâncoveanu foarte dese-ori făcea de aceste gentilețe Turcilor,
în cât le punea cep la gură la ori-ce pârâ ce aducea alţii
in contra lui la Constantinopole. Afaceri de negoţ făceati şi

Turcii cum spunea într'o scrisoare Ferriol, un trafic întreg.
În aceste

vremuri,

pe

când

losef 1 se desfăta

pe

tronul săti,

Ja Moscova Petru cel mare se desfăta şi mai mult, autoritateaşi puterea sa creştea pe fie-ce di în Europa. Brâncoveanu simţea această putere viitoare a imperiului Rusiei,

1) Vegi în supl, 1, vol. ], col. doc, Hurm. p. 367—368.
2) Vegi în supl. |, vol. 1, col. doc. Hurm, p. 369.
3) Vedi

în vol. IV,

op. cit., p. 436.

.
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vedea în Rusia un ajutor mai puternic ca în Germania,
apoi

se săturase de toate intrigele Francezilor de la
Poartă ŞI
pârile aduse în contra sa din' cauza prieteniei
sale cu Nemţii,
ambasador în Constantinopole de asemeni nu
mai erea comtele d'Oettingen un om cu mare ponderaţie pe
lângă Vizir,
acuma erea (Juarrient care nu mai putea
aşa de bine să

apere pe Brâncoveanu în ochii Turcilor. Brâncoveanu
în urma

tuturor acestor hipotese ce şi le pusese dânsul
în cap
nu se mai gândi mult şi se hotăreşte a o rupe
cu Nemţii

şi a începe

relaţiunile sale politiceşti şi de amiciţie

cu

Petru

zel mare, "| va imita pe Brâncoveanu şi Cante
mir al Moldovei. De ră augur însă le va fi ambilor domni
prietenia
cu Rusia căci unul va peri cu tot neamul lui
la Stambul,

cară cel lalt va fi ascuns şi ţinut zălog la curtea
lui Petru

cel mare ca să nu fie prins de Turci şi
să aibe acelaşi
sfârșit ca şi Brâncoveanu.
Indată ce se simţi în Bucureşti şi în Const
antinopole
că Brancoveanu a întors foaea pe partea
cea-l'altă, Alexandru Mavrocordat din Țarigrad şi Constantin
Cantacuzino
din Bucureşti cari acuma deveniseră inamicii
domnului vor
exclama: «Brâncoveanu e perdut! să ne aţinem
la tronuri
pentru copii noştri»1),
Ajungem acuma la studiul politicei lui Brâncovean
u cu

Ruşii.

Politica Îmi Brâncoveanu

cu Ruşii (1709—1714, 4

Aprihe)
şz 7olul lui Carol al XII, regele Suediei
refugiat în
" ferite

române.

Viaţa unui popor este ca şi a unui indiv
id, el se desvoltă treptat treptat: şi trece prin mai multe
faze până ce a.
pune, în timpul vieţei având însă diferite
epoce când mai
fericite, când mai nenorocite, pe care d'int
re toate una for-

1) Vegi

în op.

d-lui Gion,

p. 335.
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mează
terul

apogeul.
dacic

şi

Românii
apni

aruncaţi de

coborâţi

Trajan

la șesul

în

Dunărei;

quadrulaîn

această

viaţă a lor de până acuma, mai bine de şease veacuri ca
stat, ai avut mijlocul ca să vază cum cele-lalte puteri înconjurătoare în acest restimp ai putut inainta sai scoboră.
Dacă la începutul veacului al XVIII, Constantin Vodă
Brâncoveanu a mers mână în mână cu Ruşii şi a făcut o
politică

ruso-filă, după

ce fusese

mai

întâi

un

austriaco-fil;

neîncetând de loc să fie în acelasi timp şi un turco-fil prin
excelenţă. Totuşi Românii mai de mult aii lucrat la un loc
cu Ruşii ; fusese un timp când Rusia se considera egală
Moldovei şi Ţerei- Românești.
Doui domni români cari au fâcut fala neamului românesc ai
înlănţuit primele relaţiuni politice cu Rusia; Ştefan cel bun
„şi: mare al Moldovei ce deveni cuscrul Ţarului loan Vasilievici III;

căci

fiica

domnului

moldovean,

Elena,

se căsă-

tori cu loan fiul Țarului, de aci se îndrumară şi strensele
relaţiuni de politică; apoi Michai Viteazul de asemeni stabileşte nişte legături politice cu Țarul Boris Godunov pentru a ataca pe Poloni. După un veac şi mai bine in Moldova Vasile Lupu Voevod reluă earăşi firul lăsat de Ştefan cel mare şi negociă cu Ruşii în contra Cazacilor, când
Azoful cădu în mâinele Turcilor, pentru ca mai târdiii Petrucei mare să'] reia.
Rusia nu era str&ină Turcilor căci între anii 1495 şi
1499

întâlnim

în Constantinopole
o ambasadă

rusească,

tri-

misă de Ţarul Vasilievici III. Venețienii cari în acele timpuri formaă o putere în Europa aveai şi denşii ambasadorii lor la Constantinopole, şi deşteptul diplomat veneţian

Giacomo

Soranzo

nu

întârziă

de

a

comunica

dogelui

şi senatului justele'i sale observaţiuni asupra politicei ruseşti ;
el spunea într'o scrisoare din 1576: «Sultanul se teme de

moscovit din pricină că acel mare duce este de biserică
grecească ca şi poporaţia din Bulgaria, Serbia, Boemia,
Morea şi Grecia care ii este devotată în gradul cel mai
mare, fiind că se ţine de acelaş rit grecesc şi va fi în totd'a-una gata a lua armele în mâini şi a se r&scula pentru
a se libera de sclavia turcească şi a se supune stăpânirei
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lui î) Giacom

a Soranzo nu se înşălase de
loc când în 1576;
prezisese Rusiei un ast-fel de.
gând, căci nu odată Ţarii
ai dat o asemenea dovadă
;

Domnii

români sai entusiasmat şi când Nemţii începură
să şi umple capul şi ei cu protectatorul ţerilor române, atun
ci gândul lor s'a întelnit cu
al Ruşilor.

Petriceicu-V

odă şi Grigore Ghica în Moldov
a at um:
blat după o alianţă rusească,
Șerban-Vodă Cantacuzino. în;
Muntenia de asemeni ; voeau
ei să scoată țările române de
sub jugul păgân, renânând a
alege între Nemţi şi Ruşi,
nu au eșit însă
la nici

un

resultat

maziliţi, eară . cei: d'al treilea muri
,

căci cei doui d'intâi, fură

Vin

e la tron Petru cel
mare în Rusia, un ocărmuitor
de o inteligență şi o energie fără seamân legate de un
patriotism şi fanatism duse
până la extrem, el va crea Rus
ia modernă şi testamentul
ScU va remânea nemuritor, Petr
u cel mare înţelese că numai comerciul ridică prestigiul
unui stat şi al unui popor;
găsi de cuviință că, teritoriul
s&ă e lipsit de căi de comu.nicaţiuni, trenul atunci nu se
cunoştea, plutele apelor însă
ţineau loc, nordul ŞI sudul erea
i ţintele Țarului, la sud
prin vest
ita pace de la Carlowitz Petru

cel mare ea Azoful de la Turci şi cu chipul
acesta corăbiile ruseşti vor
despica valurile furiosei mări Neg
re, la nord cu marea Bal:
tică 'şi îndeplinea nevoile, pen
tru aceasta însă se isbea de
ten&rul dar vigurosul braţ al
lui Carol al XII, al Suediei
cu câre va avea mult de lucr
a până ce să'i vadă bătut 'ŞI
refugiat la Bender, Oraș mol
dovenesc. De aci, din acest
resbel între Petru cel mare şi
Carol al XII; s'a născocit
întreaga politică ruso filă a Brâ
ncoveanului, căci el 'Şi des:
chisese bine ochii, și observase
ca o vulpe, marea putere
ce o căpăta Petru cel mare,
qilnic, pe când Nemţii în
acest timp se cam amorţiseră
; căci Iosef I, succesorul lui
Leopold se întristase cu marile
resboaie născute din cauza
succesiunei coroanei spaniole.
Brâncoveanu se înb&tase de
acelaşi vis ca şi Petriceicu: Vodă
, Ghica, şi Şerban Cantaraport,

1) Vedi în Relazioni degii ambas
catori
de

D,

Xenopol,

vol,

IV, -p. 497.

veneli al. Senato

(Nota).

seria IL, 5, p.

206,
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cuzino

ce voiau

reuşiseră,

să aibă un stăpân

numai Ruşii

cu cruce,

mai rămăsese,

apoi

cu Nemţii nu

Ruşii

aducându'i

încă aminte de rubedeniile str&bune din epoca lui Ştefan şi
Mihai.
|
|
o
„Eată deci începutul politicei lui Brâncoveanu cu Ruşii,
căci dacă Petru cel mare nu sar fi bătut cu Carol al XII
ca să'şi întindă imperiul, şi să devie a tot puternic, Brân-

coveanu poate nu perdea capul după Ruși, şi nici Carolal
XII nu avea ce căta la Bender unde a jucat rolul de spion
între Turci şi domnii români, insgrind pe Racoviţă şi pe
Brâncoveanu la Poartă, numai şi numai ca să'şi resbune
contra Ruşilor învingatori. Petru cel mare mai avea în cap
şi alte

fumuri,

el avea

de

gând

să

facă

resboii

Turcilor

spre a'i alunga din Europa, Brâncoveanu simţise toate acestea, vedea că puterea Turcilor descreşte, vedea de asemeni
„că cu Nemţii nu face nimic şi toate speranţele pentru mărirea

ţerei

el nu
pescu
expune
spune:
şi pre

lui, în Rusia

le punea de acum înainte;

dar

vai,

ştia trădarea ce i se pregătea. Cronicarul Radu Poa prevEdut şi densul acestea şi în termeni mai turburi
noua încercare politică a Brâncoveanului şi de aceia
« Vedând Brâncoveanu că Turcii nu stati la vorbele lor
Nemţi

că s'a împăcat

cu Turcii, de nu

erea

nici

un

razim şi nici un ajutor despre dânşii, ai început
a se ajunge
cu Muscalii»1). Lui Brâncoveanu îi erea necaz că Nemţii
sai înpăcat cu Turcii, el voea ca tot să se urmede acel
joc periculos de r&sboi între aceste două puteri, căci se deprinsese cu felul diplomaţiei sale, acea politică periculoasă,
de
pe

a iubi de odată doui aliaţi şi de a'i înşela în acelaşi timp
amândoui, momentul ca Brâncoveanu să se arunce în

braţele Ruşilor

sosi mai

degraba de cât cum gândea

în-

suşi densul. O causă externă politicei româneşti, aduse acesta ;
este resbelul Țarului Petru cu ânărul Carol al XII al Sue-

diei, soarta lui Brâncoveanu şi politica lui, se vor desemna

din acest moment, eară tenărul Carol al XII, va forma în
biografia bătrânului Brâncoveanu, cioclul sfârşitului, Să pătrundem în materie, să vorbim de punctele acestui resbel în
')

Vedi

în Mag,

ist, Vol.

1V,

p, 22.
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părțile ce vor interesa pe Români, şi pe ţara lor, ca să ajungem la acele secrete politice ale lui Brâncoveanu cu Ruşii.
Petru cel mare înţelese că un stat nu poate deveni
înfloritor, dacă nu are şi un comerţ întins.
De aceia el 'şi îndreaptă ochii către cele două mări,
marea Neagră la Sud, din care gând va eşi participarea sa
la liga sfântă a apusului Europei şi cucerirea Azofului de
la Turci,

eară

la nord

marea

Baltică,

voind

a cuceri

pro-

vinciile ț&rmurene acestei mări, ca: Estonia, Livonia, Carelia
şi Ingria, aliindu-se cu Polonia şi cu Danemarca în contra
Suediei. Cucerirea Azofului nu fu grea, cucerirea ţerilor
suedeze fu însă foarte grea, căci peste dânsele domnea
Carol al XII un rege deşi tEnăr dară foarte viguros şi energic, aşa că Petru cel mare intră întrun joc periculos de
luptă. Țarul Rusiei este bătut la Narva de tânărul Carol
al XII; însă neexperienţa tinereţei chiar şi lao inteligență,
energie

şi vigoare, ori cât de

mare,

tot r&suflă ; aşa

şi Carol

al XIL vedendu-se acuma învingător față de un Țar rusesc,
se desfăta în visurile cele mai fantasmagorice şi 'şi îndreaptă
spada şi către August al II al Poloniei, sub cuvânt, că ce
a avut el să intre în alianţă cu Țarul, în contra sa. Carol

al XII bate pe August al Poloniei spre mirarea tuturor;
însă aci comise o greşeală capitală şi datorită numai iuţelei
şi nerăbdărei unei inimi tinere, dea face totul prea iute, însă
cam pe jumătate ; căci în acest timp el dădu timp lui Petru al

Rusiei să se întărească şi să reia Ingria şi Carelia

înapoi

de la Suedezi, bătând pe mai mulţi generali ai lui Carol
şi fixându'şi chiar temelia viitoarei capitale imperiale.
Carol al XII după isbânda în contra lui August al II-lea
al Poloniei aflând despre noua victorie a Țarului, se infurie şi
ca un lei în libertate se aruncă asupra moscovitului, se duce
de-a dreptul către Moscova apueând prin Ucrania, Ţarul
însă întrebuinţează vechiul sistem al Ruşilor, ca atunci când

nu pot resista la o bătălie în .câmpie deschisă, să se

re-

tragă către fundul ţărei lor şi să pustieze în urma lor totul;
ca inamicul, când va înainta să r&mâe fără apă şi alimente
şi deci să fie redus să moară. Petru pustiă toată Ucrania,
Carol al XII înainta cu armata sa prin o earnă cumplită,

271

aştepta ajutor şi de la Mazeppa hatmanul cel fioros al Tă.tarilor, acesta îi aduse bani cât de mulţi dar ce folos, că
nu aveai ce cumpăra cu ei; oamenii lui Carol al XII începură a se înbolnăvi şi a muri de foamete, veni şi rendul

cailor căci nici un fir de

pae nu se mai găsea, şi ast-fel

bietul Carol erea condamnat să'şi vază oastea perind de a
înpicioarele nu de glonţ dar de foame, generalii sti interveniră şi sfătuiră pe tenărul rege ca să se retragă mai
bine, el se îndărătnici, şi merse înainte, fâcu ca Napoleon
|, în 1812, ast-fel înaintând ajunse sub zidurile cetăţei
Pultava, voind acolo a da ultimul atac care va hotărâ
soarta sa, aci Petru cel mare năvăli, întărit şi pregătit, şi

învinse pe regele Suediei omorându'i vre-o gooo de oameni, scăpând acesta cu vre-o 1500 numai, şi trecând
„Nistrul intră în Moldova şi se aşeza la Bender, unde fu
foarte bine primit de autorităţile turceşti. Carol al XII
instalat în Bender începu a'şi pune în practică toate talentele sale politiceşti, trecuse ora celor milităreşti, el aţâţa pe

Turci Ja un resbel

contra

Rușşilor

băgând

în aceasta

in-

trigă şi pe domnii români, Racoviţă şi Brâncoveanu, de aci
începe rolul politicei sale, rol ce a fost atât de dăunător
pentru Constantin Brâncoveanu de care mă ocup eti în acest
capitol. Acuma îi trecuse pofta lui Carol al XII să mai spue
Țarului: «nu voi trata cu tine Moscovitule de cât pentru
pace,

şi anume

la Moscova,

în Kremlin»

căci Petru cel mare

avea r&spunsul gata, şi îi putea spune: «Ah, fratele mei
Carol vrea să se joace da Alexandru-cel-mare! Fie sigur
însă că nu va găsi în mine un Dariăl»!).
Ce spunea Carol al XII, a mai spus peste un veac şi

Napoleon I şi istoria ne arată cum el a fost redus la groasnica privelişte de a vedea
de

moscovit,

aceia

a

Moscova

mareșalului

ardând, însuşi de mână
Rostopein,

când

marele

împ&rat fu nevoit să se retragă cu armata'i decimată de
boli şi foamete.
Carol al XII locuia în Bender în acelaşi fast şi splen-

1) Vegii în acest fel şi în op, cit. a

d-lui Gion (notă) p. 356.
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doare ca şi în statele sale; într'un raport din 1710, 16 August, găsim oare-care date, raportul e intitulat:

Za relation des esptons gui sont paris
de: Bender de 706 d Aout,

«Le Roy

de Svede se trouve jusquă

1710:

presentă Ben-

der, loge daus sa maison, qu'il s'est fait bâtir luy meme
a trois coups de volces de fleche du château sur le bord
du Dhniestre.
|
Il y a aupr&s de luy pres de soo Svedois dans un
tres mauvais ctat, des Cosaques pres deux milles, guatres
capitaines Valagues. Lun sappele Constanty Brakuka $),

de second Lukaawieki

Zrâme

(?),

de Zrozsiâme

Gaiatam

(), de

gua-

Ceva (?), deur commandaut Rosochabi ).
«+... Les geans du palatin de Kyovie (?) campent ă une lieu de Jassy, entre. Jassy et Krasuo-targ 1),
on les peut conter jusquă deux milles hommes.
C'est
Grudzienski qui en a le commandement, lequel va souvent
a Bender. La misăre parmi eux est beaucoup plus grande
qu'entre les Svedois et Cosaques, ils vendent le reste de
leurs €quipages pour leur .subsistance. Les Tures campent
aupres du Roy de Svede, quatre Pachas se trouvent dans
ce corps celuy qui le commande s'appelle Apty Pacha,

communiquant tout avec le Seraskier,

vee pres de
Bender aussi
forte que de
du Danube.

Janczaraga est arri-

Bender avant six semaines, leur armce pres de
bien la cavalerie que les janiczars n'est pas plus
dix milles hommes apparamment, le reste pres
Le Han des Tartares se trouveă trois lieues de

Bender pres de Kalufzany.

Il n'a pas aupres de

luy que

mille personnes, et c'est seulement les gens de ses cours
et quelques Murzas confident. On donne chaque jour au
Roy de Svede et â ses troupes pour la subsistance cent
cinquante ccus. Le Grand-Vizyr' avait fait le mouvement
de Constantinople vers Andrianople, mais il a ee revoqu€

en arriv€.

On a conduit septante pieces

1) Tergu-Frumos,

des

canons avec
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tout ce qu'il faut ă Bialograd pour

les

transporter ă Beni

der» 1).

Țarul Petru cel mare cum învinse pe regele Suediei
'şi îndreptă ochii earăşi către sud; de astă dată nu însă la
un atac, ci la o alianţă favorabilă, Rusiei. D. Xenopol, admirabil observă, când spune: «şi începe a pune în lucrare
politica devenită tradiţională a Rusiei, adecă uneltirele de
răscoală a creştinilor supuşi împărăției otomane. El intră în
legătură cu Michai Racoviţă al Moldovei şi Brâncoveanu al
Munteniei»2), Această alianţă aduse peirea ambilor domni;
în care rolul de cioclu l'a jucat tânărul rege suedez; după
cum vom vedea mai la vale,
În 27 lunie 1709, Carol al XII fu bătut pe câmpiile
de la Pultava; în acelaşi an, peste câte-va dile, se refugiă
la Bender în palatul săi de pe malul Daiesterului.
„Din acest an începu politica ruso filăa Brâncovanului
şi a domnului Moldovei Mihail Racoviţă, unul din_contimporanii lui.
In acest timp în Constantinopole, Constantin Duca şi
cei doui Cantemireşti săpau pe Racoviţă; ajutaţi fiind şi de
Brâncoveanu.

Racoviţa

vedendu-se

urât

de

Turci,

se aliază

cu Ruşii şi exemplul săi fu imitat şi de Brâncoveanu, care
în acelaşi timp făcea figură veselă şi Turcilor, Brâncoveanu
mai meşteşugit în daraverile politiceşti, pentru dânsul erea
o floare la ureche, ca să dobândească acuma de la Turci
mazilirea

lui Racoviţa

din

Moldova;

aceasta

'] va ridica

în

ochii Turcilor; nu avea de cât să'l pârască pe Racoviţă că
sa împrietenit cu Ruşii şi mazilirea erea gata; apoi ştia că
va căpăta ajutor şi de la Carol al Xlllea care nu putea
să vadă pe Ruşi în ochi, de când cu înfrângerea de la
Pultava.
Imcrurile se întâmplară cum le plănuise Brâncoveanu,

şi eată cum: Cronicarul Neculcea 2) spune: «că Racoviţă
se ajunse cu împăratul ca să fugă la el, socotind să se în1) Vedi în Vol. VI, col. doc.
2) Vegi Vol. îV, p. şoz,

Hurm.,

p, 72—73,

-

3) Vegi în L-etopiseţe, Vol, II, p. 321.
59173
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toarcă în curind iarăşi la domnie
rilor

ruseşti».

In aceste

vremuri

însă sub
între

protecţia paju-

domnul

moldovean

Michail Racoviţă şi cel muntean Constantin Brâncoveanu
se întâmplase hăinie din cauza următoare: «Brâncoveanu

'şi alese de noră pe fiica postelnicului Ilie Cantacuzino din
Moldova care era r&ă vădut de Racoviţă. Domnul Munteniei ceru celui din Moldova să învoiască casei lui Ilie Cantacuzino să vină la Bucureşti, spre a s&rbători nunta. După
nuntă

însă

Cantacuzino

nu

se mai

întoarse

în Moldova,

ci

r&mase pe lângă Brâncoveanu pe care "| determină aşi
«întoarce obrazul de la Michail Racoviţă mai mult câtre Antioch Cantemir ce stătea mazil la Țarigrad» şi cu care
Brâncoveanu
se împăcă cum am v&dut, înaintea Patriarchului» 1). Brâncoveanu ast-fel întors de Ilie Cantacuzino,
cuscrul săi, contra lui Racoviţă, se hotăreşte al pârâ la

Poartăşi în adevă&rîncepu a raporta Turcilor toată acţiunea
politicei sale cu Rușii; lucru extra-ordinar când însuşi el
nu era mai puţin nevinovat, "| pârește în Țarigrad şi Turcii
hotăresc mazilirea lui Racoviţă. Brâncoveanu insă ştia au-

toritatea de care se bucura

în Țarigrad

Carol

XII, care

acuma domnea din Bender, şi de aceia se înveselește când
'] vede şi pe acesta amestecat în această pâră a domnului
moldovean care se ajunsese cu Ruşii; momentul ca regele
suedez să se înfurie în contra lui Racoviţă, sosi: Carol al

XII,

avea

obiceiu să ese la plimbare

ţat de Ruși ca să prindă pe Carol

călare.

Racoviţă

aţâ-

al XII, hotărâ prinde-

rea. într'una din dilele de călărie a regelui se hotărește
ca un corp de Ruşi să vină la lași, eară un corp de Moldovegi să pătrundă în Tighina; şi în momentul când re-

gele” va trece călare pe unul din
ostașii asupra”i,
ge e suedez se
m 7 foc contra
nu reuși şi. din
*) Vegi

în Vol.

drumuri, să se repeaqă

să'l lege şi să'] ducă plocon la Ţar?). Reface foc atunci în contra Moldovenilor şi
Ruşilor, stratagema închipuită de Racoviţă
acest moment Carolal XII,va merge mână
IV,

op. cit,

a D-lui

Xenopol,

p. 449

2) Vegi în cronicarul Neculcea, Letop. If, p. 291; în Charles XII, de Voltaire; în Const. Brâncoveanu și Ludovic al XV, de D. Gion, p.356; şi în Istoria
Românilor, Vol, 1V, de D. Xenopol! p. şoz.
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în mână cu Brâncoveanu contra lui Racoviţă până cel
va nenoroci şi pe acesta. Straşnic lucru se petrecea atunci
cu politica ţărei; Brâncoveanu se desfăcuse de Nemţi; pentru că steaua lor apusese şi el se aliase cu Ruşii căci
imperiul moscovit se ridica pe fie ce di; era bine însă şi
cu Turcii, se imprietinise cu Racoviţă la început, apoi după
6 luni de domnie a acestuia, se hâinise, după cum am v&-dut

mai

sus;

se împrietenise

de

asemeni

cu

Carol

al XII,

- al Suediei, ca să înghiţă pe Racoviţă, pânăce în fine, toţi '] vor
prăpădi şi pe densul. Carol XII, pâreşte pe Racoviţă la
“Constantinopole că sar fi aliat cu Ruşii îu dauna intereselor imperiului sultanin.
Racoviţă simțind nenorocirea ce'i se apropie hotărâse
fuga sa din laşi pe la Cernăuţi de unde va filuat de Ruşi,
şi dus la Țar. Nu putu pleca imediat însă, căci tocmai atunci un Aga cu mai -mulţi leniceri venise în laşi ca să
ridice banii birului. De aceia trimise mai 'nainte pe socrul
său, spătarul Dedu, la Cernăuţi, ca să se înțeleagă cu Ruşii
spre a'i hotâră modul fugei; această întârdiere însă fu nenorocirea lui, căci un alt Turc soseşte de abea în lași,
şi pe neaşteptate vine la Racoviţă, şi | ridică în mare grabă
de "| duce în lanţuri, la Țarigrad în diva de 8 Noembrie
1709;

după

cum

relatează

un

raport

din

Bender,

cu

data

de 10 Noembrie 1709: eSuferna die, eductus est Flospodar
Valahicus înde în Turciam cum uzore, et q fils et cum
aizguod Dominis Valachicis quibus compedes in pedibus
posuerunt, pro hoc, quod Suecas 400 Moschi ceperunt in
Valachia; imperator Turciae jussit illos accipere, et reddere
Regi Sueciae ut ipsos jubeat perdere, sed illos noliut re-

cipere et remisit

illos ad Imperatorem, 704 esf modo Fos-

fodar

în Jassz» 1).
In 22 Noembrie 1709; Ferriol ambasadorul Francez
din Constantinopole scrie de asemeni, arătându'şi bârfeala
sa contra lui Racoviţă, profită de moment şi şi'o arată şi
către Brâncoveanu, între altele vedem: <A l'&gard du Prince

de Moldavie depos€, on lamene

dans les fers ă Constan-

1) Veqi în vol. 1, supl. 1, Col, doc, Hurm.,

p. 371.
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tinople four es

zntel/igences

gue le Roy de Sudde

a fait

poir guzl avait avec le Czar. Î/ serait ă disirer gue Sa
MajestE Suedoise en fit autaut du Prince de Walagure»1).
Racoviţă dus la Constantinopole fu aruncat în închisoarea
de la şapte-Turnuri, acolo va fi aruncat şi Brâncoveanu
peste şase ani, cu deosebire că de acolo va fi dus la omor.
In 25 Ianuarie 1709 soseşte în laşi Nicolae Mavrocordat ca domn al Moldovei, numit şi trimis de Poartă în
„locul lui Racoviţă, la capitolul intronărei acestui domn pe
tronul muntean vom vedea cine a fost el; precum şi modul
prin care a dobândit tronurile române.

Să ne ocupăm

aci de subiectul de faţă. Carol al XII

avea o singură ţintă acuma ca să împingă pe Turci la un
resbel înfricoşat cu Ruşii. EI erea a tot puternic şi d. Gion
cât de bine caracterisează purtarea regelui din oraşul moldovenesc. D-sa spune: <Făcea multe Carol al XII. la Tighina
unele mai năsdrăvane de cât altele. Vizirii se luau de păr
vEgend încurcăturile ce le pricinuia la Poartă modernul Alexandru. Carol al XII voia în fruntea a zoo de Suedezi, să
guverne din Bender, ş'apoi din Varnița de lânga Bender,

Imperiul

Sultanilor, regatul

natul Tătarilor,
'natorilor

din

Suediei, regatul

Polonici, Ka-

ţara Cazacilor. şi prznczpatele dunărene. Se-

Stockolm

cari

cârmuiaă

Suedia

în

locul

s&ă,

când cercaii să dică ceva împotriva voinţelor regale, Carol
al XII le scria că le va trămite una din cismele sale ca să
domnească asupra lor. Vizirii Sultanului Achmet cădeaii unii
peste alţii pentru că nu declarau r&sboii Rusiei, Stanislas
Lecinski

nu

mai erea

rege, ci locotenent

al lui Carol

al XII

în Polonia. Chanul Tătarilor privea pe eroul de la Narva
şi chiar de la Pultava prin prisma tantasmagorielor orientale şi] credea trimisul cerului pe pământ. Racoviţă băgat
în fiare,

ghina,

afla

amar

care

ear Brâncoveanu

e puterea

abia

surghiunului

putea să se mai

de

opună

la Ti-

intri-

gelor de la Constantinopole. Învulmăşeli peste învălmăşeli,
vai celor ce nu ştiau să se ferească !»2).
1) Vedi

în vol. I, supl.

2) Vegi în op. cit.

I, idem,

p. 372.

a diluf Gion, p. 359.
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Brâncoveanu v&dând pe regele Carol al XII la Bender
dictând aproape tuturor puterilor ce aveai de a face cu
Turcii, se hotărâ a se arăta foarte bine-voitor către dânsul,
el găsdueşte mai mulţi soldaţi suedezi cari pătrunsese până
în Bucureşti i), aci atinsese amorul propriu al regelui suedez, în cât acesta

la început deveni

trup şi suflet cu domnul

muntean, tot atunci se dice că aceşti soldaţi ai lui Carol
al XII ai lucrat la înălţarea turnului Colţei din Bucureşti 2).
In acest timp în Constantinopol se revocase marchisul de

Ferriol din postul de ambasador al Franciei pe lângă Sublima Poartă, în locu'i se acreditase alt duşman al Brâncoveanului, acela erea Comtele Des Alleurs; el erea în
orient tocmai din anul 1704 când Ludovic al XIV 1] timisese la un loc cu Fe&rriol în Ungaria ca să însoţească pe
Racoczy în luptele lui cu imperialii, aşa că Des Alleurs
avusese timp ca să cunoască bine pe Brâncoveanu, cel
puţin din audite, fiind toată diua pe lângă Racoczy Ferenz, cum şi Ferrio! fusese pe lângă Tokăli. Ludovic al
XIV cu miniştrii săi, in camera de consilii de la Ver-

sailles regulase cam pe la finele veacului al XVII-lea ca am. basadorii
Ungaria;

Franciei în orient, să'şi facă stagiul mai întâii în
considerând'o pe aceasta ca sâmburele politicei

Europei orientale, mai bine "i-ar fi trimes la Bucureşti căci
de la Brâncoveanu într'adev&r ar fi înve&ţat ceva. Lucru cu-

rios însă, Franţa avea în fond, la Constantinopole doui ambasadori,

căci

demisionat,
şedu în
locuind
scrisori
când şi

Ferriol

în furia

sa dise:

cei nu mE

consider

regele poate foarte bine să m& recheme» şi el

adevăr în Constantinopole până la 4 Aprilie 17115)
în palatul ambasadei franceze şi continuând a scri
în Franţa despre întreaga politică a Turcilor, pe
Des Alleurs făcea acelaşi lucru.

Des Alleurs venea la Constantinopole prin Ungaria şi
trebuea a trece şi prin Moldova; în 1710,
scrie predecesorului săi Ferriol, din laşi :
1) Vedi în D. Cantemir:
Acad.

rom,

cap.

22

«Intâmplările

17

Martie «l

Cantacuzenilor şi Brâncovenilor

şi urm,

2) Vedi nota în vol, IV al -lui. Xenopol, p. 443.3) Veşi în op. cit. al d-lui Gion, p. 368.

edit.

«Je suis arrive ici apres avoir souffert bien des peines:

et des pertes, en sortant de Hongrie et dans les montagnes:
qui s&parent ce royaume de cette principaute. Je ne puis
assez me louer de la bonneet honorable reception que m'a

faite le nouveau Prince de Moldavie, qui a beaucoup

con.-

tribu€ ă me metre en ctat de continuer, ma route du cote
de Bender. Il n'y a que trois petites journees de Jassy a
Bender, ou, apres avoir ete quelque jours, je me rendrai,
le plutot quril me serra possible ă Constantinople, confor.
mement ă mes ordres»!),

Cum

vedem ambasadorul

Francez

erea cam

încântat

de primirea ce'i a făcut'o la Iaşi domnul moldovean Nicolae Mavrocordat, după cum se exprimă însuşi el în o scrisoare a sa către rege, cu data de 25 Martie 1710:
«Apres bien de difficultes, je me suis enfin rendu ici
le 18 de ce mois je ne puis assez me louer de l'honorable
et bonne reception que jai regue du Prince de Moldavie,

au sortir des affreuses montagnes que j'ai €t€ oblige de passer pour ma siiret€, lequel
cours jusqu'ici»2).

m'a donn€

Pe de altă parte Des Alleurs
Franţa

tâmpinat în cursul

voiajului săi prin

25 Martie

sortes de se-

scrie și ministrului afa-

cerilor streine din
din

toutes

şi îi arată

greutăţile care a în-

Moldova,

scrisoarea

1710:

«Permettez-moi, s'il vous plait, de vous faire une petite relation de mon

en Moldavie.

passage

de

montagnes

de

Marmoros

Avant que d'y entrer, jai vu fondre devant

mes yeux un chariot ă six chevaux sous la glace d'une qui
avait 12 au 15 pieds d'eau, dont je n'ai jamais eu de nou-

velles et on tait tout ce que, j'avais de meilleur ce qui
a reduit dans un moment l'€quipage de M. !'Ambasadeur
ă 4 petites valises qui, avec cela, a €t€ oblige de prendre
300 paysans, dont 200 frayaent le chemin et les 100
autres portaient du pain pour 'moi et du fourrage pour mes
chevaux, dont la moiti€ s'est perdue dans la neige. Enfin
1) Vedi în vol. L supl. [, col. doc, Hurm.
2) Vegi în vol, I, Supl. I, p. 376, col. doc. Hurm.
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jai €t€ cinq jours sans voir ni ciel, ni terre, ni eau. Le
6-&me, jai vu toutes ces choses ensemble avec d'autres
hommes que ceux, que javais. Cest ou je rencontrai
ceux que le Prince de Moldavie envoyait me recevoir
et ă deux journces de Bender, ja: log€ chez un gentil-

homme

dont la maison a ct€ brilce, que jai €t€ oblige de

payer deux cents ccus. Je vous dis cela, Monseigneur, sans
aucune vue de demander des grâces, parce que je suis pay€
pour faire ces depenses. Jaurais seullement l'honneur de
vous representer que jarriverai ă Constantinople comme un
homme qui a fait naufrage et qui s'est sauve sur une planche.
Ce qui me fâche le plus, c'est que je suis hors d'tat de
faire les presents au Pon est oblige indispensablement dans
ces pays et je suis contraint de promettre de les en-voyer aussitât que je serai arrive ă Constantinople. Si ce
dernier article merite quelque consideration,je vous supplie

Monseigneur,

de ne le pas oublier»i).

Ambasadorul Francez are aerul prin această scrisoare
să spună că domnii români luau bacşişuri în schimbul onorurilor ce le aduceau oaspeţilor lor streini, un memorii al
acestui ambasador din 19 Maiă 1710 arată că întradevăr
mulţumise pe domnul moldovean de buna primire ce "i-o
făcuse,

într'însul

vedem:

«A

Jassy,

jai donn€

âM.

Mavro-

cordato Prince de Moldavie, lorsque jai pass€, une tabatiere d'or du prix de 22 Louis d'or qui font trois cent huit
lvres. , .
,
„ci
„308
Plus, je lui ai envoy€ deux vestes de brocard, parce qu'il a recommand€ ă son frere, qui
est interprete a la Porte. d'avoir atțention A me
faire plaisir dans les affaires, cent-quatre-vingiz
livres
...
.
„ei
180
Plus, jai envoye a a son secrâtaire une montre

de quarantes 6cus
tenie

.

Din acest moment
între ambasador

.

ci

a

qod,

se “stabili o mare legătură de prieşi Nicolae Mavrocordat, prietenie

') Vedi idem, p. 377.
.
2) Vedi în vol. I, sup. I, col. doc, Hurm., p. 380.
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daunătoare domnului muntean, după cum vom vedea îndată.
Regele Suediei Carol al XII, fiind a tot puternic în Bender,
bătând din picior şi Turciei şi Suediei şi Tătarilor şi Poloniei şi domnilor români, după cum spune D. Gion. Ni:

colae

Mavrocordat,

Fanariot de neam,

care

avea

însă

o

fire mândră

a

unui

nu putu să se lasea fi călcat în picioare

de tânărul rege suedez;

acestea se v&dură mai cu seamă când

trupele suedeze începură

a prăda câmpiile Cârligăturei din

jurul Iaşilor, «nu mai rămăsese nimeni nici cu boi, nici cu
vacă, nici cu stup, nici cu fineţe, nici cu pâine, ci călcat
ţarinele cu caii lor> 1), după cum spune cronicarul Nicolae

Costin şi raportul din 16 August

care

am

vEdut

mai

'nainte,

din

1710

această

din

Bender 2,

causă

pe

urmase tîn-

guiri la Constantinopole între rege şi domnul moldovean,
ne spune D. Xenopol3).
De la o vreme încoace însă Ni-

colae Mavrocordat

deveni mai filosof, nu se mai Supără aşa

de iute; ia exemplu după Constantin Brâncoveanu ŞI se
decide a se împăca cu regele Suediei; acela care trebuea
să'l împace erea Des Alleurs, cu care legase prietenie de
când cu trecerea sa prin Bender şi laşi, el se roagă de
Des Alleurs ca să] împace cu Carol al XII cât şi cu palatinul Kioviei ce comanda Leşii din Moldavia ; Des Alleurs
făcu aceasta;

după cum arată şi documentele

timpului,

adică:

scrisoarea lui Nicolae Mavrocordat din 3 August 1710 către
Des Alleurs, unde'l numeşte «Illustrisime et Excellentissime
Domine, Amice Colendissime» şi îi spune că “iar fi recunoscător, dacă lar împăca cu palatinul Kioviei4); alta e
scrisoarea secretarului regelui Suediei, d. de Mullern, ce scrie
lui Des Alleurs din Bender, la 16 August 1710 şi anume: despre iertarea principelui Mavrocordat de către regele suedez ;
între altele vedem:
«Il est vrai que Sa Majest€ ayant eu
tout le sujet du monde d'âtre mal satisfaite de la conduite
de ce Prince, n'a pu se dispenser de donner ses or1)
2)
3)
î)

Vegi
Din
Vol.
Vegi

în
col.
IV,
în

L.etopiseţe, Vol. TI, p. 86.
Hurm,, Vol, VI, p. 72.
p. 489, op. cit.
supl. 1, Vol, 1, doc. Hurm,,

p. 382,
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dres pour en porter des plaintes ă la Porte, Cependant,
Monsieur, Sa Majest€ veut bien s'en desister en consideration

de

l'intercession

de Votre

Excellence,

afin

de lui don-

ner une marque de lestime qw'elle fait de Votre personne,
esperant que ce Prince (a/ Mo/dovei) voudra en profiter

pour m&riter la grâce

et

la

bienveillance de Sa Majest€,

que vous venez de lui procurer» !). In 26 August 1710 Des
Alleurs scrie regelui s&i, despre împăcarea ce a făcuto între Mavrocordat principele Moldovei, cu regele Suediei şi
cu palatinul Kioviei.
Eată ce dice:
«Monsieur Mauro-Cordato, prince de
Moldavie, me pria, il y a un mois, de le bien remettre
dans lesprit du Roi de Su&de. Jen ccrivais ă ce Prince

qui, sur les representations que je lui ai faites au sujet du

Prince de Moldavie, la remis dans ses bonnes grâces. Țai
regu des lettres du Prince de Moldavie depuis deux jours.
II me remercie du plaisir que je lui ai fait dans cette oecasion. Îl me prie en meme temps de le reconcilier avec
le palatin de Kiovie, qui est ici depuis un mois, ce quejiai
fait, et j'ai eugag€ ce dernier, ă lui &crire pour lui marquer
une sincere et vâritable râconciliation. C'est le mauvais
traitement qu'ont regu les troupes que le palatin de Kiovie

a amences de Hongrie dans

la Moldavie qui aurait caus€

cette mâsintelligence» 2).
Ura către regele suedez şi palatinului Kioviei fuse înlăturată din sufletul lui Nicolae Mavrocordat, dară când scapi
de una, vine de multe ori alta, care nu te mai cruţă poate.
Prietenia lui Constantin Brâncoveanu cu Ruşii aduse detronarea şi mazilirea celui d'ântâiii domn Fanariot care păşise

treptele tronului moldovenesc.

Eată de ce ne am oprit un

moment asupra domniei lui Mavrocordat din Moldova şi
asupra întimplărilor cu voeajul lui Des Alleurs şi cu toată
acea corespondenţă între dânsul şi domnul moldovean; de
oare-ce ele ai fost în strânsă lăgătură cu această politică
a lui Brâncoveanu şi erea inevitabil ca să ne oprim acolo
1) Idem, p. 383.
2) Vegi în supl, i, vol.

I, doc.

Hurm,,

p. 384.
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unde

ne am

oprit,

pentru

a putea

ajunge

lua firul regulat al capitolului de faţă.

aci şi

a ne re-

„Lui Carol al XII, îi bătu acuma ora pentru începutul
marei sale opere, aceia de a săpa groapa peirei lui Constantin Brâncoveanu voevod;el descoperi tot jocul periculos
al Brâncoveanului adică, politică sa ruso-filă; fără ca să
fie inamicul 'Turcilor ; Carol al XII, nu putea să audă de
Ruşi, de oare-ce "| bătuse la Puitava, şi vedea în Petru cel
mare pe stăpânul sei, încât în momentul ce descoperi totul d'intre Brâncoveanu şi Țar, hotărâ peirea lui Brâncoveanu la Poartă; şi indignarea lui Carol XII, fu cu atât
mai mare în contra lui Brâncoveanu de oare-ce domnul
muntean se arătase în faţă, amicul s&u ; şi găsduind însă pe
soldaţii Suedezi la Bucureşti, după înfrengerea de la Pultava
din 1709. Carol al XII, se gândea şi nu putea să se convingă cum tot acel Brâncoveanu care dilnic dedea: daruri
Turcilor cei mari din Constantinopole, şi în faţă ducea o po:
litică ottomană, să fie atât de abil ca în ascuns să ţie amiciţia, cea mai strânsă cu Ruşii; cum acel Brâncoveanu
care

se

arătase

atât

de

bine-voitor

ostaşii săi, să'şi fi bătut atât

către

de bine

joc

dânsul

de

şi

toţi

către

şi

de

lumea

de

ce - dicta

de

densul; el Carol al XII, viteazul vitezilor, diplomatul diplomaţilor,
atunci;

Alexandrul

modern,

şi a tot puternicul

cum

orientului

|

botezase
Europei,

la Bender
; la Constantinopole, la Stockolm, şi în ţările Tătarilor, Cazacilor, Polonilor şi Românilor ; că Brâncoveanu 'şi
bătuse joc de dânsul, nici vorbă nu mai încapea, şi de aceia
regele suedez pune totul pe o carte de Joc şi hotărește peirea
acestui om diabolic ce se numeşte Constantin Brâncoveanu.

Carol al XII, având în mână

la Poartă, acudendul
intimitate cu Țarul
al Moldovei Michail
„soarea lui de Ferriol,
produs'o mai 'nainte,
de

Moldavie

depos€,

pe Brâncoveanu

| denunță

că are relaţiuni politice de cea mai mare
Rusiei; după cum avusese şi fostul domn
Racoviţă, lucru confirmat şi în scride la 22 Noembrie 1709, pe care amreşi unde se spunea: <A l'Egard du Prince
on

lamene

tinople four des 7ntel//zgences
fazt voir guil avatt avec de

dans

les

fers

ă

Constan-

gue le Roy de Suede a
Czar: JI! sevait a distrer
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gue Sa Majeste Suedoise en fit autaut du Prince de VaZaguze 1)
Ferriol voea că un asemeni sferşit să aibă şi Brâncoveanu; adică de a fi dus în feare la Constantinopole, parcă-i fusese gura de profet caci diua cea teribilă se apropia
şi Carol al XII croise calea supliciului, acuma se zăreat
deja cele ce le predisese Ferriol când spune în scrisoare:
«Îl serait ă dâsirer que sa Majest€ Suedoise en fitantant du Prince de Valaquie» Cronicarul Neculce spune
că Regele suedez a spus la Constantinopole: «că Muntenii sunt buni prieteni cu Muscalii şi ce văd şi ce aud despre Turci toate scrii la Muscali»2). Acelaşi cronicar mai
adaugă şi despre Tătari că au pârât pe Brâncoveanu la
Poartă el dice: «Hanul “Tătarilor de asemenea spune Turcilor că Brâncoveanu Vodă domnul muntenesc este domn
bogat şi puternic, are oaste multă şi este de mult prea
bun prietin Muscalilor. Nu trebueşte la această vreme lăsat
să” fie domn, că poate să se hăinească şi să facă sminteală
oştilor împărăteşti, ci trebueşte prins, că el de bună voie
nu va veni la Poartă. Nime însă nu e harnic să/lpringă
fără

cât

feciorul

lui

Constantin-Vodă

cel

mai

mic

(adică

Dimitrie Cantemir), care este mai sprinten de cât fratele
s&i Antioch-Vodă, ci să'l pue împăratul Domn la Moldova,
că el va chivernisi lucrul din Moldova şi va prinde pe
Brâncoveanu. Că Neculai-Vodă (Mavrocordat care pe atunci

domnea în Moldova) este grec şi nu va putea face această
slujbă» 5). Turcii se hotăresc a prinde pe Brâncoveanu;
Carol al XII, descoperise secretul politicei domnului muntean şi înebunise pe Vizir, şi pe Hanul 'Tâtarilor în cât
Turcii nu mai puteau să se facă orbi ca altă dată
şi să înghită trădările lui Brâncoveanu în schimbul banilor
ce acesta le dedea; totuşi.ei nu hotârâră peirea imediat a
domnului muntean, pungile de bani le mai faceai gust când
se gândeau la ele, şi hotărâră de o camdată numai reche1) Vegi în col, de doc. Hurm.,p. 372,
2) Vegi în Letopiseţe voi. II, p. 329.

Supl.

3) Vedi în Letopiseţe vol. II, p, 331—332

IL, vol.

|.
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marea

lui

sa prin

Nicolae

Dimitrie

Mavrocordat

Cantemir

din Moldova

care

“şi luase

şi înlocuirea

angajamentul a

prinde viii pe Brâncoveanu şi a'l trimite la Țarigrad. Mavrocordat este rechemat în Noembrie 1710, după un an neinplinit de domnie; Des Alleurs scrie regelui în 27 Noembrie 1710 şi îi spune «Mauro-Cordato, Prince de Moldovie
vient d'Etre depos€, parce quiil etait le creature d'Ali grand
Visir> 1). Cronicarii Nicolae Costin
şi Alex. Amira2), ne
spun că Dimitrie Cantemir a ajuns la Galaţi în diua de
10 Decembrie 1710, unde se întâlni cu Mavrocordat şi
unde ambii domni jurară unul credinţă altuia; Cantemir de
a nu pârâ pe Mavrocordat 'Turciior de neajunsurile ce le

ar fi comis

cu

boerii

moldoveni,

eară

Mavrocordat

de

a

sprijini la Poartă domnia lui Cantemir şi de a lucra în caz

de

ar voi

un

tron,

numai

la domnia

munteană,

cronicarul

Neculcea spune însă că, ambii domni aă ţinut juramintul
cum ţin «căinii Vinerile» 3). Cu acest gând venise Cantemir
în Moldova şi numai pentru aceasta îi dăduse şi Turcii domnia; ce a făcut vom vedea la vale. In acest timp la Constantinopol ereaiă învălmăşeli peste învălmăşeli. Vizirii se succedai ca apa curgătoare; politica ottomană era mai încur-

„cată

ca nici odată,

toţi se amestecat

şi cu toţi stricat,

aşa

"e în tot-d'a-una când mai mulţi bucătari gătesc acelaşi fel
de mâncare, ambasadorul Francez intriga mere, Ferriol
care nu plecase încă din Constantinopol se amesteca şi
dânsul; ambasadorul Rusiei, Comitele Tolstoi în 29 Noembre 1710, fu aruncat de Sultan în inchisoarea de la
şeapte-Turnuri,

ambasadorul

polon

Bonkosky

de asemeni,

tuna şi fulgera în contra lui Brâncoveanu şi a Țarului.
Des Alleurs în scrisoarea sa de la 27 Noembrie 1710

către rege

spune:

perdre sa tâte. Le

1) Vegt

in Supl.

«l'on

kan

I, vol,

croit qu'Ali-Pacha

des Tartares

I, col.

doc.

Hurm,

peurrait

p. 390.

2) Vei în Letopiseţe vol. II, p, 99, şi vol, III, p. roş,.
3) Vedi în op. cit. Vom vedea din domnia lui Mavrocordat

capitolul

domniei

iui în

Muntenia,

ce fâcuse Mavrocordat în Moldnva,
ia Turci,

pus aci

bien

part aujourd'hui pour

ca preliminar,

şi atunci

în Moldova

lectorul

la

va vedea

pentru ca, Cantemir s4'i promită de a nu-l pârâ.
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Bender,

d'ou

il

passera

en

Crimee.

loussouf. Pacha,

Gou-

verneur de Bender et Serasker de la frontiere, vient d'âtre
chang€ sur auelques soupgons que la Porte avait eus de
lui. On a envoye ă sa place Cara-Mehemed Pacha, AssanPacha, que j'ai connu gouverneur de Belgrade, il y a 6 ans,
a 6 fait Beyler-Bey de Romelie»!1).

Marele

Vizir al imperiului

Kiupruli-Numan-Paşa

este

mazilit şi în locul s&ă Sultanul numeşte pe Baltagi-Mehmet,
acuma soarta lui Brâncoveanu se agravă, căci acesta erea
partizan al resbelului turco-rus şi Carol. al XII jubila v&qendu'şi visul împlinindu-se.
Brâncoveanu

trebuea să

se decidă

acuma;

el rrebuea

să dea cartea pe faţă, ori pentru Ruşi ori pentru urci;
dublul joc de până acuma nu mai mergea, cu un om aprig
şi trufaş

ca Balagi-Mehmet

nu

mai

se

trecea

meşteşuguri

magice în politică. Brâncoveanu se decide pentru Ruşi şi le
făgădueşte totul; mai la vale vom vedea dacă s'a ţinut, ori nu,
de făgadueală.
Cel ce a impinspe Brâncoveanu la acest pas; d. Gion
ne spune că e «Chrisant, (Nottara) patriarchul Ierusalimului. Clerul grec credea că Petru e Mesia care va libera r&săritul de jugul Turcilor»2).
Acuma posiţiunea Brâncoveanului erea determinată a
se arunca în braţele Rusiei şi cronicarul Neculcea spune:
«Nu numai Michai-Vodă (din Moldova) se ajunsese cu Muscalii, ci şi Brâncoveanu şi toată Sârbimea mai înainte luase
înţelegere cu Moscul și trăgeai „nădejdea lui din cias în
cias cu bucurie»5).
Diplomaţii cari aă rolul de a afla secretele statelorîn
care

ei sunt

trimeşi,

în veacul al XVII

şi al XVIILau

ex-

celat; Constantinopolul atunci erea socotit ca misiunea, cea
mai mare ce o putea avea un ambasador al Franciei, Germaniei,

Angliei

şi Rusiei;

Sultanului de pe malul

acolo

Bosforului

la Țarigrad

în chioşcurile

cel încântător,

se punea

1) Vedgi în supl. I, vol. [, p. 390, col. doc. Hurm,
2) Vegi în op. cit, p. 360. Dnpă Histoire de Kussie sous Pierre le grand

Voltaire, p. 520— 522.
3) Vedi în Letopiseţe,

vol

II, p.

321.

par

|
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la cale toată politica europeană ; şi nu o singură dată ţ&rile române ereaii în gura acestor plenipotenţi fie de a le
şterge de pe charta continentului, anexându-le la una din

puterile imperiale vecine, fie de a le menţine. Imperiul Ottoman

erea a tot puternic şi

de aceia avea

această

prio-

ritate.

D'intre toate legaţiunile în Constantinopole atunci, le-

gaţiunea franceză erea cea mai cu vagă fie prin splendrea
ei, fie prin talentul ce la arâtat în tot-dea-una ambasadorii
trimeşi.

Acuma când Brâncoveanu intrase în ultima perioadă
a domniei lui; Comtele Des Alleurs va urma exemplul predecesorilor săi şi va ţine corespondenţă întinsă cu marii demnitari ai altor state amestecate în acest joc, cobind peirea

lui Vodă

Brâncoveanu.

|

|

Des Alleurs erea înţeles cu baronul Talaba trimisul
extraordinar al principelui Racoczy Ferenz din Transilvania
la Moscova; ca acesta să'l ţie în curent cu ori-ce va afla
acolo despre Brâncoveanu.
Talaba

de

se ţinu

cuvânt, Brâncoveanu

este demascat,

Carol al XII înlesneşte operaţiunile, şi de aci s'a tras prăpădirea neamului Brâncovenesc.
Vom vedea mai la vale modul cum s'a întâmplat acestea,
mai înainte însă ţinem să spunem că ideia masilirei lui
Brâncoveanu erea deja de mult stabilită în Constantinopole,
căci suntem cu evenimentele în 1711, şi în 8 Decembrie
1710 Des Alleurs deja scrisese regelui seu, că; «Or crozz
gue de Prince de Walagute sera dipost»1) pe de altă parte
regele Suediei împingea pe Turci la un resbel cu Ruşii căci
în 1710, 21. Noembrie, Ferriol scrie la Paris despre încurcăturile ce le pricinueşte regele Suediei la Bender şi despre
probabilitatea

urui resbel turco-rus,el

dice:

«On travaille

â

un manifeste pour justifier dans le monde la conduite du
grand Seigneur. Les Turcs ont, trois puissantes raisons pour
faire la guerre.

La

premiere,

que

le Czar

a bâti

des

teresse hors de son terrain, malgre les avis que la
t) Vedi

în supl.

[, vol.

I, p. 3ti.

col.

doc.

Hurm,

for-

Porte
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lui donnait de sen dâsister; la seconde, qu'il a envoy€
sans: un sujet legitime des forces considerables sur les confins de Moldavie, que ces troupes sont mâ&me entrces dans
cette province et y ont enleve 8oo Sucdoise; et la troisieme, qu'il s'oppose au passage du Roi de Su&de par un
pays qui ne lui appartient pas. Îl y a plusieurs autres.
M.

Dalman,

usage pour
pereur

Resident

rompre

pourrait

ce

de

se dispenser

et voulant mettre dans
gleterre et de Holande

lEmpereur,

a

dessein faisant entendre

tout

que

mis

en

lEm.

de prendre part ă cette guerre

son parti les Ambasadeurs d'Ancomme mediateurs et garants du

traite de Carlowitz, mais ils ont dit que c'&tait l'affaire de
leur mairre, quand ils auraient ct€ tous unis, les Lurcs

auraient passc outre, ă en juger par leur vivacite et leur
precipitation ă se dâterminer ă la guerre. L'6clat en a m&me
&€ si grand, que les Sucdois en ont paru fâches, par rap-

port aux deux Valakies qui se trouvent expostes ă linvasion des Moscovites. Issouf, pacha de Babadăc, qui a toujours â€ a Bender, aupres du Roi de Suede, a ete changc.
On la fait Pacha de Trebisonde, et Cara Mehemet-Pacha
qui lui a succede, est le mâme ă qui Aly-Pacha fit donner
une cruelle question, les bourreaux lui ayant deplace€ tous
les os de son corps.

-

M. Mavrocordato Bey de Moldavie, a ie depose, Kan:

temir a €t6 mis a sa place, et on a envoy ă Metelin un
Capigy Bachy pour apporter la tâte d'Aly Pacha.
On a trouve une de ses lettres pour Issouf-Pacha par

laquelle il lui ordonait d'empoisonner le Roi de Suede.
|

Le palatin de Kiovie etant ail& prendre conge du Visir

et lui ayant demand sil pouvait assurer Sa Majeste Sud:
doise de la guerre, le Visir lui râpondit que la Porte serait inflexible et plus ferme qu'une muraille. Si le Czar. est
le mâ&me, il ne faut plus douter de la guerre.

Ona fait ici une remarque, que, de tous les officiers qui sont

en place, il n'y a que le seul Tapgy:Bachy ou General delAr- .
tillerie qui ait servi, encore n'a-t-il fait que trois campagnes» 1).
1) Vedi în supi, , vol.I, p. 339,

col, doc. Hurm.
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Des
ciei,

nu

Alleurs erea în Constantinopole ambasadorul Frantrebue

să

ne

mirăm

însă

dacă

vedem

această scri-

soare scrisă de Ferriol, câci, am spus mai 'nainte că Ferriol
r&măsese în Constantinopole până în 1711, ne voind a pleca,
de şi rechemat de regele sii. In josul scrisoarei de mai sus
găsim în colecţiunea Hurmuzaki aceasta notă care întărește
cele ce spusesem şi noi: <A /a suzte d'une maladie de M.
de Firriol, M. Des Aileuvrs est nommă Ambassadiur ă ConsZantinople. IM. de Firriol code de palais de France ă M.
Des Alleurs, mais il veste lui meme ă Constantinople malgră
Ja volonte du foi. La disunzon vegne entre des deux Am
basadeurs» |),
Acuma venim la descoperirile lui Talaba despre care
vorbirăm mai "nainte.
Eată ce scrie Des Alleurs regelui s&i la Versailles. din Constantinopole, în 24 lanuarie 1711; şi cum
încondeiază pe Brâncoveanu după destăinuirele baronului
Talaba plenipotenţiarul lui Racoți al Transilvaniei la. Moscova. Talaba aflase multe la Moscova despre Brâncoveanu;
aflase toată politica domnului român, şi venea acuma în
Constantinopole cu sacul plin. Des Alleurs dice: e Le Broz
Talaba, envoyt du Prince Ragolzki, parti de Moscova le 716
Avril 1710, et passant par Bender, se vendit ă Constantinople o il arriva en Yanvier 1771. Monsieur Talaba fait

Chez le Kiaia et le Reis Efenai de vdcit dece gui se passe
en Fologne et en Moscovte, contre des intârt!s de la Suăde
et ae la Porte. Ces deux mintstres ont mis par cerit ce gue
eur a vapporit de Baron
Talada et gui consiste en huit
Boznis.

2) Le Sieur Talaba a represente

qwapres la bataile

de Pultawa /e Prince de Waf/achie a envoyi des Dipults au
Czar au nom de toutes les provinces «hretiennes qui sont
sous la domination des Turcs, avec des lettres consistant
en trois principaux articles:

a) J/ fâlicate de Czar sur ses victoives que

1) Idem în supl. X, vol. I, p. 389, col. doc.

Hurm.

Dieu et la
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justice. de sa cause lui ont doances et il lui en souhaite la
continuation;
|
6) // prie de Czar de ne vouloir pas confirmer ou proJonger la paix avec des Turcs, mais de le faire ă quelques prix
que ce soit avec la Suede pour les delivrer de la domination des Tures, comme il leur avait promis depuis longtemps, ez assurant de Caar gue ses provinces dlatent dEă . disfostes ă frendre les armes contre les Turis ;
|
c) Il prie aussi le Czar de vouloir aider les Hongrois
pour pouvoir entretenir par ce moyen une bonne correspondance avec sa Majeste qui est le seul prince qui peut
favoriser les Turcs, ou de ses forces ou par ses Ministres
ă la Porte, et qui en meme temps est le Souverain le plus
capable de persuader le Roy de Suede de faire la paix

avec le Czar 1).
Reponse du Czar au Prince de Valachie.
«ÎÎ vemercie le Prince de Valachie de ses bonnes 2nenlions et le prie d'y perseverer, et pour marquer sa
reconnaissance, z/ envoya des presenis au Prince de Valachie
et ăla puissante famille de Canztacussenes, parmi lesquelles
il y avait zu fortrazt du Czar garni de diamants pour ce
frince. Le Sieur Talaba ajouta en meme temps que tant
que la Porte laisserait le Prince de Valachie d'ă present ou

qu'elle

y

ssenes,

elle devait s'attendre ă quelque

puys,

mettrait quelquun

de la famille

des

Cantacu-

revolution dans ces

principalement dans la guerre.

4) Le Czar marque au Prince de Valachie que la prolongation de paix qu'il vient de faire avec les Turcs et
pour les emp&cher de donner du secours au Roi de Suede
1) Ne 'mirăm cum Talaba a putut culege asemeni lucru contra Brâncoveanului,
şi Des Alleurs a'l raporta regelui, căci nu poate fi adevărat; după cum demonstrează
perfect de bine D. Xenopol, când spune: «Punctul al 3-lea este pus din erdre între
cererile lu! Brâncoveanu, care dacă ar fi stăruit pentru Uwguri, nu înțelegem ce mo-

tive ar fi avut Talaba de a'l dușmăni

și a'l denunța la Turcă. Acest punct a fost ce-

rut de însuși: Talaba, Ruşilor, cum o dovedește
în vol, 1V, al. ist. Rom, p. 441, Notă).

59175

răspunsul

Ţarului

către

acela. (Vede

20
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qui €tait retir€ dans leurs Etats; que ce Prince ne manquera pas de faire son possible pour obliger les Turcs ă

se declarer contre lui et qu'il ne serait pas trouve en tat
de râsister aux forces des Turcs et de la Suede unies ensemble, ses Etats se trouvant fort fatigues par ia presente
guerre oi il y a des mecontents qu'il n'ose punir avant de
voir comme les affaires se tourneront, mais quapres qu'il

aura oblige le Roi

de Suede ă

faire la paix,

il trouvera

assez de pretextes pour rompre avec les Tures, quand îl
maurait que celui de delivrer de leur joug les Provinces
qui sont de sa religion, que ce sera un motif suffisant et
qu'il doit esperer que Dieu secondera ses desseins si justes
et si raisonables.

2) Comme ce troisitme point regardait la commission
du Sieur Talaba que le Czar lui en fit parler par ses Ministres, afin que le Prince Ragotzi pu engager Sa Majeste
ă ne point favoriser les Turcs ou ă faciliter la paix entre

le Czar et le Roi de Suede.
Le Kiaia et le Reis Effendi remercierent le Sieur Talaba et lui dirent qu'ils avaient une grande obligation de
lui avoir permis d'informer la Porte de choses aussi importantes, qu'elle &tait heureuse de ce que jftais venu ici
dans une parreille conjoncture, qwelle n'oublirait rien pour
me marquer sa reconaissance, qu'elle ctait convaincue que
la France seule ctait amie sincâre de cet Empire et que les
Ministres des autres Puissances ne cherchaient quă l'amuser
et la tromper.

Le grand Visir m'a fait demander plusieurs fois depuis ces entretiens si je connaissais le Sieur Talaba, si la
Porte pouvait ajouter foi ă tout ce qu'il avait dit et si
c'etait par mon ordre qu'il y fit venu. Jai fait dire ă ce
Ministre que je croyais le Sieur Talaba honncte homme,

que venant de Moscovie et de Pologne, il avait vu et appris sur les lieux tout ce qui!'avait dit A la Porte, et que
je lui avais recommande expressement, en lui permettant

d'y aller avec le general Poniatowski, de ne rien dire dont
il ne fut parfaitement instruit et de ne rien avancer 4 la
Porte pour ne me pas commettre. Je recois tous les jours
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de nouveaux remerciements du grand Visir, soit par le
Sieur Fornetti, interprete de Votre Majeste, soit par le g€ncral Poniatowski: Il y a eu depuis; plusieurs conseils secreis. On a donne des ordres pour avancer les preparatiis
et les levces, et la Porte est en suspens si elle enverra une
personne ă Vienne pour faire savoir ă l'Empereur que l'armement qu'elle fait ne doit point Pinquicter.
Le Grand Seigneur a envoy€ aux Pachas, un commandement pour leur apprendre qu'il avait declare la guerre
au Czar» 1).
Brâncoveanu straşnic era încondeiat de Des Alleurs
care avea toate înştiințările încă de la vraşmașul implacabil al s&u generalul Poniatowski. .
Cele aflate de Talaba şi repetate Turcilor, cea mai
mare parte erai adevărate, căci sâmburele adevărului exista: <amiciţia lui Brâncoveanu cu Ruşii în detrimentul 'Turcilor> încă din 1709, Brâncoveanu era prietenul Ruşilor,
aşa atesta un raport dat din Bender cu data de 10 Noembrie din acel an, unde se dice că: «Brâncoveanu - este
înţeles cu Muscalii; că Sultanul cam ştie ceva, şi de aceia

cheamă la Constantinopole pe Brâncoveanu, el însă nu voeşte a veni şi se închide la cetatea sa de la Tergovişte
apărat fiind de 22,000 de oameni: «Ductum fuit pro FHospodar Multaniae, quod debuerat habere aliquas
factiones
cum Moschis, misit imperator pro ipso, noluit adesse, sed
clausit se in 'Turgowica în ipsa arce, quam aedificavist et
ibi debuit se detendere cum suo exercitu quorum habet
22. m. Suecci sic narrant quod imperator misit exercitum
expugnare ipsum et quasi jam acceptus fuerit cum duobus
filiis> 2).

Cronicarul Neculcea ne spune că Brâncoveanu primise

300 de pungi de bani de la Țar, casăâ'i facă de zaharea în
țară5), pe de altă parte Nicolae Mustea, alt cronicar al
Moldovei, spune că: Brâncoveanu trimetea mereu solii la
1) Vedi în Supl.
2) Vedi în Supl.

1, vol.
1, vol,

|, col, doc. Hurm., p.. 391-393,
I, col, doc. Hurm., p. 371.

3) Vegi în Letopiseţe, Vol. II, p. 360.
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Țar ca să'l îndemne să se răscoale contra Turcilor 1). Cam
grei

e

de

credut

Brâncoveanu,
“ Turcilor.

nui

ce

spune

şedea

Mustea,

căci

unui. politic

ca

tocmai bine să se compromită făţiş,

Neculcea ne mai spune că: Vizirul aflând despre toate

acestea, ar fi simulat o speculă bine chibzuită, cerând Brâncoveanului şoo de pungi; Brâncoveanu însă promise peste
5 luni, sperând că până atunci ţara
va fi închinată Ruşilor
şi Turcii vor r&mânea de ris?).
Cu prinderea Brâncoveanului fusese însărcinat Cantemir; el cum veni în laşi, întrebă pe Vizirul de la Constantinopole dacă trebue să prinda pe domnul muntean. Vizirul
însă r&spunse ca să mai aştepte după 5 luni; pungile îi
surideau şi stătea la îndoială. Această întârziere fâcu ca şi
Cantemir, domnul Moldovei, să se arunce în braţele Rusiei,
în imitaţiunea Brâncoveanului.
Țarul Rusiei avea talentul ca să atragă lumea; căci
aşa e firea Ruşilor în tot-dea-una se arată binevoitori şi
prietenoşi;

câştigând

dara

în tot-dea-una

partea

Petru-cel-mare

cea

mai

trimite

la

facându'şi

bună .din

curtea

bine

ori-ce

domnului

afacerile

şi

intreprindere.

moldovean

pe

un medic grec, Policala3) în solie. Cantemir semăna la fire
cu Brâncoveanu, nici odată domnii celor dou& ţtri surori
nu au fost mai potriviţi, Cantemir se folosi de minune de
prietenia ce o avea cu Turcii, pentru a'i înşela şi mai uşor.

Cronicarul Neculcea ne spune că: se înţelesese cu Turcii ca
«să se facă a se ajunge cu Muscalii, şi ce ar vedea
ar înţelege de toate să facă ştire Porţei» 4).

D.
Cantemir

Xenopol

ne

spune

că

intrase în înţelegere

prin

cu Ruşii,

el se prefăcea numai; la Constantinopole

acest
Turcii

şi ce .

mijloc

făţiş,

credend

că

Capuche haia

lui

Cantemir, un grec lane, lua scrisorile comitelui Tolstoi,
ambasadorul Rusiei, ce sultanul "] aruncase în închisoarea
1) Vedi

în letopiseţe,

Vol.

III,

p, 38.

2 Vegi idem, IL!, p. 331.
3) Vegi în Hist, de la Moldavie et de la Valachie de Carra, p. 72.
Vedi în Letopiseţe, Vol, IL, raportat şi de D. Xenopol în op.cit, p.
Vol, LV, p. 506.
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celor şeapte turnuri, şi le trimetea lui Cantemir, iar acesta
le trecea Țarului; eată la ce joc superb lua parte domnul
moldovean, înşela pe Turci, pe faţă, aceasta erea culmea
vicleniei; Cantemir speriase şi pe Brâncoveanu, numai că Brâncoveanu de 22 ani se jucase ast-fei şi Cantemir de abea
de câte-va luni.
Brâncoveanu la Bucureşti audise despre noua politică
cantemirească din Moldova, şi trimete de bucurie pe un boer
al seu Corbea, la Iaşi, ca să arate lui Cantemir entusiasmul
domnului

muntean,

Brâncoveanu

fireşte

însă

că

numai

erea

verbal,

vesel

ci

de

nu

pe

scrise;

politica ruso-filă a

domnului Moldovei, căci acuma ereaă la
şi nu'i mai erea frică Brâncoveanului de

fel ambii domni
o trădare a lui

Cantemir.
Domnul Moldovei de asemeni destăinui lui Corbea
tot secretul s&u, cum Țarul trimise la dânsul şi cum el devenise

amicul

Țarului;

însă

sfătueşte

pe Brâncoveanu

casă

se ferească de Turci ca ei vor să'l prindă.
D. Xenopol spune că: «Brâncoveanu, vroind să 'şi acopere jocul faţă cu Ruşii, denunţă cele spuse de Cantemir
craiului Svediei, prietenul Turcilor, adaugând că domnul
Moldovei ar umblă să deie pe Svedezii pe mânile Ruşilor.

Craiul trimete scrisoare la Andrianopole !).
Cantemir venise la laşi,
prinqă pe Brâncoveanu; cum
lui Brâncoveanu

şi

trecu

de

trimis domn de Turci ca să
oare acuma el deveni amicul
indată

în braţele

Rusiei,

ce

motiv

a impins pe domnul Moldovei la această deciziune?
Cronicarul Neculcea conchide în aceşti termeni: că el,
Cantemir, fiind trimes domn în Moldova pentru a prinde pe

Brâncoveanu,

însă ştiind că Brâncoveanu e prieten cu Ruşii

şi este un domn foarte intrigant, sâ nu'şi tocmească lucrul la
Constantinopole să nu'l repue pe densul şi să'l mazilească»?).
D. Xenopol respinge cele spuse de Neculcea, de ore-ce
Cantemir a trecut la Ruşi, cum a venit, încât Brâncoveanu

nici nu avusese timp să'l.pârască 3),
1) Vedi

în Vol.

iV,

op. Cite, p. 445,

D.

Xenopol.

*) Vedi în Letopiseţe, Vol, LI, p. 335.
3) Vedi

în Vol.

LV,

op. cit. a D-lui.Xenopol,

p.

507.
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Alt motiv este însuşi acela dat de Cantemir, în /sforza
imperiului Oltoman el dice: «In luna Schewal a anului He-

girei 1122, Cantemir a fost trimes în Moldova,

cu ordinul

de a prinde pe Brâncoveanu, prefăcându-se de prieten al sti,
sai în vre un alt chip şi săl trimite vii sati mort la Constantinopole, şi când va pune stăpinire pe priucipatul Va.
lachiei, să iea în mâni guvernarea acelei ţări, iar pentru
Moldova să propună un alt principe, a cărui aprobare r&mâne păstrată curţei suzerane. Pentru împlinirea mai grabnică a acestui plan, Sultanul dă ordin hanului de a pune
în slujba lui Cantemir atâtea mii de Tătari, câţi va fi de
nevoe.

Pe

lângă

aceasta,

Sultanul

făgadueşte

lui Cantemir

căi dă principatul pe viaţă şi nu'i va cere nici un tribut,
nici pescheş, cât timp va sta în Moldova. După ce aceste
făgăduinţi au fost întărite printr'un hatişerif, Cantemir a venit
în Moldova împreună cu hanul 'Tătarilor, Insă puţine dile

după venirea lui,

relui Vizir,
Sultan

şi

primeşte

Osman
Vizir,

Aga,

o scrisoare de la chehaia Ma-

în care

pescheşul

i-se cerea îndată,

obicinuit

la

fie-care

pentru

intrare

în

domnie, şi o mulţime de zaharea pentru oştile cele turceşti.
Pe lângă acestea, să pună podurile în stare cu cea mai
mare grăbire şi să procure Cazacilor şi Svedezilor locuinţe
pentru iarnă, iar el singur să se afle în primavară cu oamenii s&i la Bender şi alte cereri tot aşa de ingreuietoare.
Cunoscând deci Cantemir de pe această roadă cât de puţin
erea de aşteptat de la necredincioşi, el aruncă legătura cu
Turcii şi crezu mai de cuviinţă a suferi împreună cu Hristos de cât a spera bogăţiile cele înşelătoare ale Egiptului.
EI trimise deci un sol credincios la Țar, pentru a'i oferi
slujbele sale şi acele ale principatului s&u 1).»
D. Xenopol spune că disele domnescului istoriograf
nu. Sunt întărite prin nici un alt isvor contimporan; încât
poate Cantemir spune teate acestea ca să'şi scuseze trădarea sa, faţă de Turci.

D. Xenopol dă un

alt

motiv

găsit de Isa;

ca cel

') Vegi în Geschichte des Osm. Reiches, deutsch von Schmidt.
Hamburg,
1745, p. 565. Cantemir, raportat în Vol, 1V, op. cit. a D-luf Xenopol, p. 508.
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mai nemerit şi adevrat ce a silit pe Cantemir să treacă
la Ruşi. D-sa spune: «Era convingerea adinc înrădăcinată
în el despre starea de decădere în care se aflau Turcii,
isvorită din serioasa şi îndelungata lui îndeletnicire cu istoria

Ottomanilor.

Acest

spirit

într'adever

profetic

văduse

chiar de la începutul decăderei poporului turcesc, care pornește de pe timpul s&i, un povârniş pe care el nu se va
mai putea opri, şi în Ruşii ei privea pe moştenitorii fireşti
ai împărăției Mohamedanilor. Istoria lor cea scrisă de densul se împarte conform cu convingerea lui, în două perioade: aceea a creşterei sale până la anul 1672 şi: aceea
a decăderei, scurtul răstimp de la acea dată pânăla 1711,
unde se opreşte scrierea lui Cantemir. Cuvintele cu care
el sfârşeste prima perioadă sunt însemnătoare: «Acesta fu
cea de pe urmă victorie din anul Hegirei 611 până la 1083
prin care se aduse împărăției Otomanilor vre-un folos, sati

prin care se adause vechilor margini ale imperiului vre un
oraş saă vre o ţară. După aceasta, și mai ales împeratului
Leopold din Germania, urmara bătaliii înfricoşate, pe care
urmaşii cu greu le ar putea crede, dacă nu ar fi adevărate
prin autenticitatea unor documente oficiale şi puterea Otomanilor a slăbit foarte tare prin perderea mai multor regate, prin peirea mai multor oştiri întregi, precum şi prin
r&sboae lăuntrice și împărecheri 1). Fiind deci adânc convins
Cantemir că rezultatul r&sboiului ce trebuia să isbucnească
va eşi în defavoarea Lurcilor, înţelegem cum se face de
ce el se îndepărtă de ei» >).
Cantemir

avea

el erea prevedător;

bel turco-rus;
înfricoşa

tare

talentul

omului

preveduse

ambasadorul german
de

această

de Stat

prin excelenţă;

de mult isbucnirea unui res-

veste,

la Constantinopole se

căci îi erea

teamă ca împă-

răţia germană să nu fie amestecată și dânsa în această viitoare
luptă, tocmai acuma când irebuea să se hotărască cestiunea

coroanei din Spania.
Savoia

scrie din Viena

1) Vegi

în op.

În acest

sens principele Eugenie de

Marelui Vizir

cit. a lut Cantemir,

Mehemet-Paşa,

p. 408.

*) Veqi în op. cit. a D-lui Xenopol, Vol. IV, p. 409.

dacă
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pu ar fi posibil să se aplaneze conflictul turco-rus;
soarea din 1711, 15 Aprilie. In 26 Aprilie acelaşi an,
siliul imperial de resbel din Viena trimete lui Talman,
dentul imperiului la Constantinopole, un raport prin care
indică modul cum trebue să proceadă pentru
a ajunge
pace

între

Ruși şi Turci,

fără

un

resbel.

In

12

Maiă

scriConresi“-se
la o
1711,

Comitele Herberstein din Viena scrie Marelui Vizir la Ţarigrad, aducându'i aminte de pacea din Carlowitz, conjurăudu'l| în numele guvernului imperial din Viena ca să nu
ajungă la un resbel cu Ruşii, ci să inchee mai bine pace!).
Cea-ce dădu Tureilor de gândit pentru declararea res-

belului

cu

Ruşii,

regele Suediei

spre

1710:

erea

că Ruşii

intrând în Iaşi

încercaseră să prindă pe

încă

în

cursul anului

1709

acestea ereaă prea mult ca inimicii lor să calce

pământul moldovenesc şi să încerce a pune mâna pe r&sfăţatul imperiului semi-luuei, Carol XII.
Negreşit acest lucru formă un puternic motiv Turcilor
ca să se îndârjească şi mai mult contra Muscalului şi să
agraveze starea. D. Xenopol mai invoacă încă alte dou&
motive: zidirea unor cetăţi ruseşti în afară de teritoriul lor,
şi proectul trecerei lui Carol al XII al Suediei prin Polonia,
ca şi cum ar trece prin ţara lor, când ea nu erea încă a
Rusiei.
In acest sens scrie Ferriol în 1710, 21 Noembrie din

Constantinopole la Paris, el ice:

«On travaille â un mani-

feste pour justifier dans le monde la conduite du grand
Seigneur. Les Tures ont trois puissantes raisons pour faire
la guerre. La premiere, que le Czar a bâti des forteresse
hors de son terrain, malgre les avis que la Porte lui donnait de s'en desister, la seconde, qu'il a envoye sans un
sujet I&gitime des forces considerables, sur les confins de

Moldavie, que les troupes sont mâme entrees dans cette provinces et y ont enleve 800 Sucdois, et la troisieme, quiil
s'oppose au pasage du Roi de Suede par un pays qui ne
lui appartient pas. Il y ena plusieurs autres>2). Ceia-ce da
) Vedi în Vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 73, 76, 78.
2) Vedi în supt. [, vol. Î, col. doc, Hurm,, p. 388.
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de grijă însă Turcilor erea mare preponderanţă ce începuse
a câştiga Ruşii, căci nu erea puţin lucru ca să aibe ei Azoful şi să despice valurile furioase ale Mărei Negre, cu corăbiile

lor.

“Turcii

vedeau

în Rusia

un

mare

viitor, şi odată

de sigur că ea va ajunge o puternică împărăție în continentul european.
Turcii împinşi la resbel de tânărul rege suedez, setosul

r&sboaelor ;

ereau

acuma

în

acel

moment

în

care

se

găseşte individul când nu ştie ce să facă, încotr'o s'o apuce,
indecisiunea îi muncea, ereai supâraţi de un gând, însă nici
nu voeau săli pue în practică, ştiau dânşii că un resbel
din noă, nu va fi lucru puţin. Până în 1709 aii fost mereu supăraţi de luptele r&sboiului ligei sfinte, acuma din
noi resbel?

Nobilul
Carol

al XII

tanului în
de

polon
face

Poniatovski
ultima

care acuză

Ruşi,

încercare,

pe

marele

"1 dă lui Poniatovski

coveanului ca să'l

avea să joace
scrie

un

Vizir de

inimicul

de

rolul

s&u;

memoriu

a

Sul-

fi

cumpărat

moarte

al Brân-

ducă la Constantinopole

şi să'l remită

Sultanului. Sultanul se încrede, scoate imediat din Vizirat
pe Ali-paşa şi pune în locu-i pe Baltagi Mohamet-paşa, partizanul resbelului, şi prietenul lui Carol al XII. Noul Vizir
partizan al resbelului încă din prima di de Vizirat începuse
a'şi pune în practică planul luptei, în Noembrie anulrz71o
resbelul fusese declarat ne spune d. Xenopol, în raportul
ambasadorului

Des

Alleurs

din

24

Ianuarie

1711,

vedem:

Le grand Seigneur a envoye aux Pachas un commandement pour leur apprendre qu'il avait declare la guerre au
Czar»1).

Petru

cel mare

v&dendu-se

atacat la rendul

săi, dă

un manifest în care ea rolul de apărător al intereselor ortodoxiei, dânsul dice: «Gemunt Barbarorum jugo opressi

Graeci, Valachi, Bulgari, Serviique, quanta est illis religio
pactorum, deterrimae suae miseriae experiuntur> adică: Gem
apăsaţi de jugul Barbarilor, Grecii, Valachii, Bulgarii şi Sărbii, şi dovedesc

D

Vegi

în supl.

prin

adânca

I, vol. [, idem

lor miserie

p. 393.

cât

se ţin

(Turcii)

204

de tractatele lor). Cât de dibacii erea Petru cel mare, “şi
dedea el aerele acestea generoase faţă de popoarele mai
sus citate, din dragostea ce avea către densele sai dintr'un
interes?

el în

adevâr

căuta

a

masca

acest

interes

şi

sub

formă de proteguitor voea să atragă în cursă pe toţi aceştia, a'i da concursul în resbelul ce avea să se desfăşoare
'naintea ochilor săi şi apoi a face ceia-ce va şti. De ce
oare însă din toţi să'şi fi aruncat Ţarul ochii tocmai asupra
acestor popeare din orientul Europei? Trebue însă să ştim
că Rusia în tot-deauna a căutat aliaţi la vremuri grele în
orient, nici odată nu a căutat a se depărta prea mult ci cu
vecinii

ei a voit

să'şi

facă trebile.

Petru

cel mare

avea

un

gând, acela de a luci în mijlocul statelor din orientul european şi a se înfăţişa pe scena politică a continentului ca
protectorul acestor state.
Petru cel mare pentrua da şi mai multă emfasă acestui

manifest

şi a masca

şi mai

bine

interesul

seu,

arătân-

du se apărătorul crucei; ordonă să se ţină în 21 Februarie
1711 în catedrala de la Moscova o slujbă religioasă. Dou€
regimente din garda imperială erai înşirate înaintea bisericei, şi în loc de a avea steagul lor obişnuit, purtai unul
roş cu inscripţia: «în numele miutuitorului şi al creştinătăței».
De asupra se află o cruce din care eşai rade, cu legenda
«în acest semn vei învinge»?). Limpurile vechi păreau că
renasc, Țarul organisase cu dreptcuvânt
o cruciată, şi striga
merei: «voesc să fiă ingropat la Constantinopole sub cerul
Bosforului». O Doamne ! ora fatală a sermanilor Domni ro-

„mâni se apropia, la unul fuga cu zălogire, la altul mazilirea
cu ucidere.
Canţemir

domnul

Moldovei

ducea

acuma

politica

lui

Brâncoveanu, se ajunsese în secret cu Muscalii, dar aşa de
bine în cât nici un boer moldovean nu simţise nimic; nici
chiar Neculcea hatmanul şi cronicar în acelaşi timp, căci
densul singur spune: «Atunci am ştiut şi eu că au fost scris

1) Vedi

în Zinkeisen,

vol.

V,

p. 421,

nota

],

reprodus

cp. cit., vol. kV, p. SII (notă).
?) Vegi în D. Xenopol, vol. IV, al op. cit., p. sI2.

și de

D.

Xenopol

în
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Dumitraşcu Vodă să vie Muscalii că eu tot gândeam că
vom purcede în jos. spre Huşi, precum sfătuisem»!). Cantemir avea autorisațiune de la Turci ca să ducă trai prietenesc şi cu Muscalii, acesta numai în prefăcătorie, Cantemir aşa
de bine jucase pe Turci, în cât îi făcuse să creadă această
strașnică închipuire; naivul Neculcea tot aştepta ca domnul
să

meargă

la

Huşi

să se

întălnească

cu

Turcii,

dar

vai!

domnul atunci se gândea în capul sti cel plin de deşteptăciune şi învăţătură cum să alcătuească mai bine şi mai
frumos

un

manifest

de

unire

al

Moldovenilor

cu

Muscalii,

ca lucrurile să nu şadă astupate ci şi Turcul să le afle-de
acum înainte.
i
D. Xenopol spune că momentul în care Cantemir trebuea să se pronunţe odată, se apropia, de oarece Vizirul
vedend că cincnirea între el şi Ruşi se apropia pe di ce
mergea, trimite ordin lui Cantemir ca să prindă pe Brâncoveanu 2). Aceste afirmări D. Xenopol le-a luat din cronica lui Neculcea, Neculceaa scris ce a vădut de sigur, el
erea

marele

hatman

al lui Cantemir-Vodă,

el fu făcut

hat-

man în locul lui Antioh Jora, mai "nainte fusese Spătar,
densul Neculcea erea însă cel dintâi boer al divanului M.
Sale, după cum spune însuşi el: <eară mai de credinţă şi mai
ales în toate trebile domniei erea după mine, loan Niculcea
Vel Spătar»). Cantemir după cum spune cronicarul hatman
se închisese în cetăţuia de lângă laşi, şi slujitori în corturi,.
unde domnul au ucis cu busduganul pe Bulucbaşi, şi încă
pe unul l'aă lovit cu sabia, dară nai murit), general mai
mare
rânduit
peste
oştile
moskiceşti
erea
„Seremerev,
Şeremet cum "| numeşte Neculcea, şi acuma Cantemir nu

va mai ţine secret de nimic şi de nimeni, şi va lepăda masca
singur, «ai trimis pe Pricopi căpitanul şi pe Dimitrie Aga,
slugile lui credute, la Șereme/ Felmarşalu, la Movilă, scriind
ca să'i trimită în grabă vr'o patru mii de Muscali aicea în
laşi s&'i fie aretu să nu'l mazilească. Şeremet Felmarşal dacă
1) Vedi în Letopiseţe, vol. ÎI, p. 341.
) Vedi în vol. IV, op. cit. a D-lui Xenopol, p. şI2.
3) Vegi

în Letopiseţe,

vol.

II, p

302.

1) Vedi în Letopiseţe, vol, II, p. 309.
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ai simţit foarte tare s'au. bucurat şi îndată ai ales pre Cro-

fot Brigadirul cu trei mii de Moscali, şi pe Chzpecii cu
un pole de Moldoveni, ca vr'o cinci sute de Moldoveni, și
iai pornit înainte la laşi»1). Cronicarul spune că Cro-

pot a sosit la lași la Cantemir şi aă făcut pod la Zăgărancea să treacă Prutul. Pe de altă parte Vizirul scria lui

Cantemir să prindă pe Brâncoveanu, prea târdiu însă ; căci
Cantemir se ajunsese şi cu densul acuma, şi erea prietenul
Muscalilor. Neculcea ca prim sfetnic al lui Cantemir nimic
nu ştia de acestea, el credea că domnul avea vorbă şi cu
Turcii

încă; şi însuși

spune: «Atunci am ştiut şi eu, că au fost

scris Dumitraşco Vodă să vie Moscalii; că cu toţi gândiam
că vom purcede în gios spre Huşi»2). Neculcea şi cu alţi
boeri ai stătut de capul domnului să nu se ajungă cu Muscalii ci să prindă pe Brâncoveanu, Cantemir le r&spunse însă
splendid, când exclama: «Că voi toţi vă chivernisiţi cu toţi
ca

să remâneţi

la

creştini,

şi numai

eă

singur

să

r&mâiu

pentru voi la Păgâni, că vam vedut ei credinţa voastră
că aţi fugit cu toţii, şi eu am r&mas singur. Pentru ţară, n'ar
preda'o

Tătarii, că

Moscalii

acum sosesc,

şi et ştiu prea bine

ca nor bate Turcii pe Moscali>3). Cantemir atunci au che-

mat

la densul

daki

Ruset

pe boerii

Vornicul,

pe

«Constantin
loan Sturza

Vel

Logofăt,

Vornicul,

pe lor-

şi pe Ilie Ca-

targiul Vistierul, şi le-ai spus cum ai chematpe Moscali
şi au venit de trec Prutul la Zagarancea» ei ai r&spuns:
«Bine ai făcut, Măria Ta» numai lordake Ruset Vornicul

au dis atunci:

«Teai cam grăbit Măria

Ta»

Cantemir luă

earăşi cuventul şi dise: «Numai erea vreme a ne chivernisi,
temându-mE să nu m& apuce Turcii, eată că şi d-voastră
m'aţi părăsit o seamă, şi nu sunteţi întrun cuvânt şi într'o
credinţă cu mine». Neculcea dice de densul: «Deci vedend
şi ei

că

respunde

mi-au

respuns

ca nu cum-va

așa

cu

scârbă

m'am

temut

a'i mai

să cad în vre-o primejdie avieţei»+).

Domnul Moldovei nu se lssă mai pe jos de Petru-cel
1) Vedi în op. cit. a cronicarului, p. 309 —310.
=) Vegi

în op.

cit. a cronicarului,

p. 3to.

3) Vegi în op. cit, a cronicarului, p. 310.
1) Vedi în op. cit. a cronicarului, p. şto—git.
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mare ; şi în

imitaţiunea

acestuia

nifest către toată suflarea
armată, Ostași (etc.) ca
ţerei, Dimitrie Cantemir,
pe Turc.
Acest manifest din
tradus

publică

şi dânsul

un

ma-

moldovenească, Boeri, Căpitani de
toţi să ştie că Măria Sa, Domnul
sai ajuns cu Moscalul şi au hăinit
|
limba moldovenească, se găseşte

pe latineşte în colecţiunea documentelor Hurmuzachi1),

însă o notă ne spune: Le texte Latin est un peu diffus, il
est vrai, et la traduction litterale presenterăi des difficult6s»2). Traducţiunea franceză a aceluiaşi manifesto găsim
alături de cea latină, pe care o vom reproduce; deşi în
josul ei, tot în Hurmuzachi, găsim o altă notă, ce spune:
Ce document est la traduction fantesiste et tronqee du documnent ci-desus»3) lată Manifestul :
Demetrius

Cantemir,

Palatin

des

terres

de

Moldavie.

Au tres reverand patriarehe des Grecs.
Aux magnifiques Seigneurs et Capitaines du second
et troisiemes ordre.
A tous les gens «le guerre, â tous lesofticiers de terre

qui sont pres de nous et sur les fronticres de

notre Pro-

vince.
Aux

soldats et ă tous les habitants des terres de Mol-

davie.
Savoir faisons par cette presente declaration:
Que lennemi de la croix pendant la vie de nos peres,
et predecesseurs, a employe durant un long espace de
temps, sa puissance terrible ă ravagere nos pays, specialement lorsque, sous les apparences d'une fausse clemence,
il couvrait d'une peau d'agneau un lion ravisseur et altâre
du sang chrâtiens.
Le Magnifique Seigneur Palatin Bogdan, fils du Palatin Estienne, lEgitime possesseur de cette principaute, avait,
des quelle a etc €tablie reconnu sa domination en lui pretant
serment et ă son prophete Mahomet, et par un trait dont

1) Vedi în supl. I, vol. |, p. 396.
2) Idem, p. 399 (Notă).

3) Idem, p. 399 (Notă).
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les conditions €taient que les terres-de Moldavie ne seraient
sujettes ă d'autre tribut qwa presenter tous les ans quatre
mille pieces d'or, 40 cheveux et 24 faucons, et que ce
tribut les mettrait ă couvert de toutes sortes d'hostilites.
Mais cet infidele, violant sa foi, n'a pas observe la parole
qu'l avait donnce. II a fait souffrir aux terres de la Moldavie de violentes oppressions. Îl a demoli les . torteresses

et citadelles. II a reşu plusieurs lieux, qui

ă lui, comme

Triginius

se sont rendus

(Triginie) Julius (Julie)

Bialogrode,

Galatz, Provoneija, Slako, Tialaoka, Smailus (Smail) et plusi-

eurs autres lieux sur le Danube avec la
jac. II a souvent sous de faux prâtextes,
tares de ravager toute la Moldavie, et a
de ses eselaves les habitants les plus
personnes constitutes en dignit€, et les
ploye differents sorts de tourments et

province de Budpermis aux Tar.
mis au nombre
considerables, les
nobles. [la emles menaces de

mort pour faire embrasser sa religion ăplusieurs Seigneurs

et ă toute leur maison, et ă un grand nombre de files et
de femmes tres chastes qu'il a fait servir a ses passions
honteuses.
[| nous a fait €prouver ă nous mâme sa tirannye en

nous accablant

de tribus

gencraux et

particuliers,

et en

multipliant tous les jours les espăces de ces tributs, comme
cela vous est connu.
Dieu Miscricordieux n'a pas oublic son peuple. II a excit€ et rempli de son esprit et de son amour Pizre A/exovulz, Czar de toute la Russie qui, arme des armes invincibles de la croix, s'opposse a une puissance tyrannique
pour delivre les nations chretiennes de la servitude des infdeles. II est necessaire que nous nous pressions de joindre
nos armes aux siennes et que, de tout notre coeur, de tout
notre courage et de toute notre puissance, nous nous opposions aux efforts et aux invasions des Tyrans, d'autânt plus
quune armee de Sa Majeste Czarienne est arrivee le 4 Juin
par les secours divins, pres de Bender, et quune armee de
chretiens €tait le 15 en mouvement vers le Danube...
C'est pourquoi, Sa Majest€ chretienne nous a notific

et ă

tous

autres

que

quiconque,

porte

le nom

chretien,
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monte ă cheval et se joigne ă son armee, sous peine de
confiscation de bien de celui qui refusera de la faire. Mais

celui qui obcira ă la presente declaration outre la jouissance
de ses biens, acquerra les bonne grâces de Sa Majeste Chretienne qui a dâjă fait remettre entre res mains les sommes necessaires pour la solde ge dz 7pz//2 hommes, lesquelles ont €t€ tirces du tresor de la Majeste. Ce plus chaque
soldat recevra trois aureus, pieces d'or, en entrant dans le
camp,

et

Toutes

trois...

par

mois.

les forteresses prises: par. les infideles seront ren-

dues comme

Sa Majeste

chretienne le notifie par ses uni:

versaux. Mais si a l'avenir quelqu'un voulait suivre le parti
des Tures publiquement ou secretement, il sera excomzprzuz,
maudil! et chasst comme un tretre de la communion des fideles pour toujours, ses zeus seront confisguis et d sera
Buni de mort. Je fais mes tres-cheres freres, cette declaration afin que personne n'en doute et quiconque paraitra
sy opposer attirera sur sa tete tous les malheurs. C'est
pourquoi, avec laide de Dieu, joignez vous aux troupes de

Sa Majeste chretienne; suivez nos pas au plus tot, car celui qui ne se trouvera pas dans le camp avantle
sera puni des peines susdites. Salut 1).
Demetrius

Cantemir,

Dux

15 Juillet

Valaticus.

Fhas Lectodzor, tribunus magnus,
Cordofi, magnus cancellarius.
Georgius, signifer magnus.

Constantinus Russedo, perilator? magnus ?).
Cantemir se molipsise de gândurile Țarului, cum că el
ar fi liberatorul creştinătăţei din orientul Europei, acea creştinătate ce dăcea de 4 veacuri sub jugul apăsător al Ottomanilor păgâni. Domnul moldovean fusese luat de valurile
mărei și totul erea în qadar, nu visa de cât pe Muscal şi

1) Vedi în supl. |, vel. 1, op. cit., p. 399;
2) Vedi iscăliturile acestora în Manifestul pe limba

latină,

cel tradus pe franţuzeşte semnăturile nu mat sunt reproduse,

op.

cit., p.

397.

În
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Muscal

di şi noapte.

Brâncoveanu

barem

se prefăcea

că iu-

beşte pe aliaţii s&i, însă în fond îi juca pe toţi cu rândul,
Cantemir se aliase cu Ruşii şi îi iubea cu adevăr, Brâncoveanu înțelesese rolul săi, şi lua lumea cum erea; cu”
pasiunile şi viciurile ei; Cantemir voea să o idealizeze; cum
făcură cum o dreseră domnii români, dară nici unul nici
altul nu

o nemeriră,

căci

ambii

cădură, Brâncoveanu barem,

avu măgulirea sa cadă după 25 de ani de sistem; încât
tot reuși cu ceva. Cantemir cu toate că iubeatare pe Muscali, însă nu erea un naiv, el luase o poliţă mai 'nainte de
la denşii ; ca în cas de învingere, posiţiunea Moldovenilor sâ
fie asigurată faţă de Rusia, noua putere proteguitoare.
La Iaroslav în 13 Aprilie 1711 până a nu fi intrat
Ruşii.în ţară el închee următorul tractat; şi trimete acolo
pe unul din boerii săi, pe Zaca Vistierul cu următorul act:
1, «Ţara Moldovei cu Nistrul să-i fie hotarul şi Bu-

geagul cu toate cetăţile
odată prin
temeia ţara,
2. Bir
3. Pe

tot a Moldovei să fie;

numai de

cetăţi să se aşede Muscalii oşteni până s'o îniar apoi să lipsească oastea moschicească.
să nu plătească ţara nici un ban.
domn să nu'] mazilească împărăţia până la moarte

şi pe urmă din fii lui să fie pe care şi lar alege ţara.
4. Neamul

lui să nu iasă din domnie, numai când sar

hăini, sau şi-ar lepăda legea, atunci acela să se lipsească şi
să se pună din fraţii lui.
5. Pe boeri să nu'i mazilească domnul din boerii până
la moarte, sai cu mare vină să-i scoaţă.
6. Vama ocnei şi altor terguri să fie venitul domnilor,

iar alte dări să nu fie.
7.
şiile şi
„curi şi
8.

Mazilii şi
vecinii sei,
goştină de
Zece mii

mânăstirile să-şi stăpânească ocinile, moşi sa'şi iee şi desetina de stupi şi de masoi de pe moşiile sale.
de oaste să fie gata în ţară şi împărăţia

să le dea leafă din visteria împărătească.
Din muscati să nu se amestece la boeriile Moldovei,
nici să se însoare în fară, nici moşii Să nu cumpere.

10. Domnul
greşală

să nu fie volnic a pierde pe boeri, ori-ce

ar face, fără sfatul tuturor şi iscâlitura mitropolitului,
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titlu

Petru cel mare ne spune Neculcea ati dat domnului şi
de domnie şi iaă scris cu acest titlu: « Seninatului domn

al ţ&rei Moldovei, Samoderzef (adică singur stăpânitor).
Volegator (adică prieten) ţărei Moschiceşti. Titlu mult mai
mare ca cel de Serenzssimus în latineşte, Predsfâ/nzse în slavoneşte sai /Esnzosfinfunzi în leşeşte, titluri ce cronicarul
spune că însemnat «supus» şi care se obişnueaă a se da
domnilor mai 'nainte !).
<Aşişderea nici de cum pace Moskul cu Turcul să nu
facă, ear de sar întâmpla să facă pace, să r&mâe Moldova
ear sub stăpânirea turcească, atuncea să aibă împ&ratul
Moskicesc a da lui Dumitraşcu Vodă, dou părechi de curţi
în Stoliţă, şi moşii pentru moşiile din Moldova,şi cheltueala
predii în toată viaţa lui, şi oamenilor
lui, să nu le lipsească ;
şi de nu iar plăcea acolo, şi s'artrage în altă ţară creștinească, voliic să fie a merge, şi altele multe ca acestea.
Şi pre aceste puncturi ai giurat tare împărăţia Moskului şi
aii şi iscălit mai gios, şi le au trimis prin Luca Vistierul» 2). Țarul Rusiei se lega deci prin această scrisoare
despre care vorbeşte Neculcea cronicarul şi hatman al lui
Cantemir, ca să dea azil domnului Moldovei în cas de împăcare a Muscalului cu Turcul. “Ţarul Petru parcă prevăduse

o nenorocire

şi tocmai

aşa

se va şi întâmpla căci sfer-

şitul domniei lui Cantemir se va termina în hotarele ruseşti.
Ast-fel Luca Vistierul veni la Cantemir încă cu da:
ruri, cun left cu diamanturi, pecete împărătească şi câţi-va
Soboli» Turcii auzind de acestea în Țarigrad de necaz au
tăiat capul lui /aze Capuchehaia lui Cantemir și au scos
din Edeculă pe fratele măriei sale, Antioch, şai voit a'l
omorâ; însă au scăpat.
In acest timp Cantemir cu boerii lui se inpreunaseră
la Ţuţora cu Şeremetev unde acesta venise cu 15,000 soldaţi; aci Şerem&tev dădu lui Cantemir dou€ perechi de so1) Vedi în Letopiseţe, vol. Ii,
2) Vedi în Letopiseţe, Vol. II,
D. M. Mitilineii a scris şi D-sa acest
altă redacţiune mai puţin bătătoare la
culcea,

39175

p. 306. Cronica lui Neculcea,
p. 306, cu tractatul reprodus de not mai sus.
tractat în cartea D-sale de «tractate» însă în o
ochi, a schimbat redacţiunea cronicarului Xe-

21

312

boli, boerilor stofe pentru caftanuri, eară Cantemir lui Şeremetev un cal turcesc, Cantemir însă parcă avusese in precuget, parcă o vrăjitoare îi grăise dintr'o ascunzătoare lugubră, —nu te da cu Muskalii, sau dacă te dai, împinge-i
la pace cu pagânii, înainte dea te lupta, — şi eată pe domnul
Moldoveică spune lui Şeremetev să scrie o carte cum

spune Neculcea,
chine

şi el cu

în limba

tot Bugeacul,

turcească la Sultan, ca să se încă ne închinîndu-se, apoi

n'ar

fi

bine de dânşii; «și ai pus Şeremetev un copil a lui să: scrie,
că ştia bine turcește. Eară Dumitraşcu-Vodă ai zis: că n'ar
putea copilul scrie ca dascălul; fiind tener; însă aă dis să
scrie întâi pre o ţidulă de hârtie mică, vr'o două trei renduri, să vază cum scrie. Eară copilul fiind telpiz bun
aă
scris pre o ţidulă aşa, că: c Vu este mai mare destemat în
fume, de cât omul cela ce are o fărâmă de Pâtne în mână
şz o /eapădiă pre aceca şi cearcă să afle alta mai mare». Şi
at dat'o lui Dumitraşcu-Vodă, eară Dumitraşcu-Vodă
ce.
tindu'o a zis copilului: «za gi ca/hpolu, şi n'aă
mai
spus lui Şeremetev ce a scris copilul, fiindu'i ruşine» 1).
lată ce morală eşi din capul copilului lui Şeremetev care 'şi avu și dânsul rolul în amestecul tatălui sei;

pe de altă parte

Rogojinski

Feldmareşalul Rusiei, dăduse

100 de pungi lui Cantemir pentru a'și face oaste de Moldoveni căci ţara erea săracă, şi Cantemir era un om sărac,
cinstit la culme, cum spune Neculcea. La Țuţora s'a
lovit
oastea lui Şeremetev cu Tătari, şi Tătarii o at cam
pre-

dato,

lui

Lupu

Cantemir

în

acest

timp,

un

boer

moldovean,

Kostaki fiul lui Gavriliţă Vornicul Kostaki îi tot în.

curca lucrurile, stând în mănăstirea Bursuci şi de acolo
corespundând cu Turcii în contra domnului.
Țarul Petre în aceste vremuri era la Iaroslav
la o
nuntă de Leşi, auzind de hărţueala cu Tătarii, plecă,
înţelegându-se cu Leşii ca să pornească şi denşii spre
ajutorul

Ruşilor

în resbelul

acesta

cu

Turcii; lăsând pe

foruki cu 12,000 de Muscali care va veni cu
împăratul

a venit cu ai lui până

1) Vegi op. cit. a Cronicarulut, p. 312,

la Soroca

cn&zul

Do/-

Leşii, eară

unde

a trecut
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Nistrul, a ajuns la Prut şi de aci a trecut la Zagarancea,
aci s'aii înpreunat cu oastea lui Şeremetev şi cu toţi ai
intrat în laşi, cu soţia sa împărăteasa, Ecatherina;!) făcându-se halaiuri ne mai pomenite de către domnul moldo-.

vean2). Țarul Petre avea armatele toate în jurul său la
distanţe, distanţe, miile de Muscali eraă ranjaţi;
80,000
ereai la Crim, sub comanda Cneazului Agracszu ; 30,000
de Cazaci la Ceahrin sub comanda Cneazului Ga/z/7 şi
Scoropadski Hatmana al imperiului, de la care Moldova
primi proviant de pâine, căci tare se sarăcise nenorocita
de ţară atunci; mai avea împeratul încă 18,000 de călăreţi aleşi unul şi -unul, şi 20,000 de pedestrași, şi alte mii
de Leşi, de la August Craiul Leşilor, toţi sub comanda

Kneazului Danzzfovică Menicoc, şi a generalului Boz, care
înfricoşat se vor lupta cu Suedezii.
o
Nu ştim ce gând a avut Petru-cel-mare, când avea
atâta

oaste

în jurul

s&u,

să

vie în Moldova

spre

a sebate

cu Turcii, numai cu 50,000 de ostaşi cu polcovnicul MZgorodski şi cu cei 6000 de Moldoveni ai lui Cantemir. Turcii
veniseră cu 400,000. Aci nu pot să nu me€ opresc asu-

pra nepreţuitului pasagiă ce ni'l raporta Neculcea

asupra

qlelor de petrecere ale Ţarului în Iaşi, la care el de sigur,
avea un rol de lrunte, în resumat voi reproduce ceea-ce

cronicarul aşterne cu dibăcia-i pană: Imperatul s'a plimbat prin Jaşi şi la uimit mai mult mânăstirea Golia, dicend
că are trei feluri de meşteşuguri: Leşesc, Grecesc şi Moskicesc, lăudând merei obiceiurile şi vitele Moldovenilor că
tare sunt de frumoase. Cantemir a dat în onoarea Ţarului
o îmbelşugată cină în casa cea mare: la masă însă Țarul
nu a voit a şedea în Capul mesei, ci a lăsat acolo să şeadă
Cantemir; eară el, Ţarul tuturor Ruşilor, vestitul Petre, a

luat loc alăturea de domnul
stânga

domnului

/vanovici,

Vezbach,
1) A

al il.

Dolgorucki,.

Șeremetev,
nu

moldovean, la dreapta lui; în

s'a aşedat toţi sfetnicii Țarului:

se confunda

Gahițin,

Rogojiuski,

Şefer,

Go/oozz,
Rent,

şi fiul cel tenăr ce scrisese scrisoarea cea
cu

Ecatherina
|

li

cea

faimoasă,

2) Vegi în Letopiseţe, voi. II, p. 314. Neculcea,

și soția Ţarului

Petru
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turcească, despre care vorbirăm mai 'nainte, şi în fine Toma
Cantacuzino, ce fugise din Muntenia, care se alipi de generalul Reni, Muscal; erea considerat şi dânsul ca muscălit
acuma. La masă s'a beut vin de Cotnari şi pelin, şi Muscalii tare se miraă cum pe la dânşii nu se face vin cu pelin aşa bun ca aci, de cel tulburel şi uşurel; după masă
Țarul a ciocnit cu fie-care din boerii moldoveni; în casa cea
mică împerăteasa cu jupănesele boerilor de asemeni se ospetai. Neculcea ne spune că Petre, Țarul, erea un om
'nalt,

subţire,

rotund

la faţă,

oacheş,

şi

cam

arunca

câte

odată din cap fluturând, dar nu cu mărire ca alţi Monarchi, umbla pe jos fâră de alai; şi pe Cantemir Vodă, Ţarul
la mare dragoste "| avea; “1 lua şi'] sărută pe frunte şi pe

amendoui

obrajii ca

şi pe fiul săi;

boerii moldovenii ve-

dând toate acestea, unii ereai contra lui Cantemir, alţii
pentru, din care cauză împăratul avu încă puţintică bătae
de cap. Turcii cu toate că se aşteptai la un mare resbcl,
însă mai bine ar fi dorit pacea; şi ei hotăresc ca prin
Brâncoveanu să încerce aceasta; însărcinează pe patriarchul

Ierusalimului Hrisant Nottaras,

care erea

în legături ami:

cale cu Brâncoveanu ca acesta să'i scrie, să mijlocească pe
lângă Muscali a se împăca cu Turcii. Brâncoveanu primeşte
însărcinarea şi trimete pe Makedon Comisul la laşi, să se
înțeleagă cu Țarul; Ţarul nici nu voeşte să asculte şi Alakedon Comisul pleacă; Thoma Cantacuzino stătuse decapul
Ţarului, se înţelege, căci Thoma erea învrăjbit cu Brâncoveanu.
Cantemir şi Brâncoveanu trebuiai să iee o parte activă în acest resbel al Turcilor şi Ruşiior, ambii ca amici
şi
aliaţiai lui Petru-cel-mare. Domnii Ţerilor-Române făgăduiseră
“Țarului zaharea şi ajutor de armată; mai ales cavaler
ie ce
lipsea la Ruși, atunci; pentru procurarea tuturor acestor
a,
Brâncoveanu primise de la Țar 300 de pungi de bani
şi
Cantemir 150. Brâncoveanu se aprovisionase bine; Cantemir însă nu găsi nimic, căci lotustele pustiise :oată Mloldova i). Brâncoveanu 'şi adunase oştirea sea la satul
Urlaţi
pe Cricov în judeţul Prahova, în apropierea Ploeştilor
şi
5) Vegi în Cronica

lut N.

Mustea,

p.. 53,

Vol,

INI al

L.etopiseţelor,
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alese locul cel mai nemerit,
Muntenia

să se unească

cu

ca în cazul intrărei Ruşilor în
dânşii

uşor;

aştepta

domnul ro-

mân, dar cine ştie ce gânduri mai cutrerati capul lui. Turcii
pe de altă parte trimiteai vorbe dulci Brâncoveanului, îm-

pingându'l la r&scoală contra Ruşilor;

domnul român avea

cuventul aci; nu putu să'și dea cartea pe faţă şi ca să
scape, dă un dar de zoo pungi Turcilori); ca să fie numai cu unul, erea imposibil Brâncoveanului, el scrie hanului tătăresc ce'l aştepta, pentru a'i da zaharea «muncindu-se
să înşale pe amendou& părţile»2). De ce Brâncoveanu
se purta ast-fel? nu trebue să ne surprindă acuma, când
suntem aproape la finele vieţei lui şi la al 22-lea an al domniei lui; el în tot-d'auna a căutat să aibe doui aliaţi, în caz
de ceartă cu unul, să aibă pe altul în loc imediat, în timp
de resbel de asemeni căuta a sta la o parte şi chiar când
se amesteca, a nu fi prea făţiş pentru a vedea resultatul
luptei şi atunci a se arunca în braţele învingătorului cel puternic. Brâncoveanu 'şi spunea:
«voiă ca ţara peste care
domnesc să fie în tot-dea-una sprijinită de un braţ puternic.»
Cum vedem domnul muntean găsi repede mijlocul de
a'şi forma o oaste; lucrul însă fu mai greu pentru Moldova;
cronicarii ne oglindesc perfect greutăţile lui Cantemir şi felul
întrebuințat pentru a'şi forma şi densul o oaste, eată ce culegem din cronicele lui Neculcea, Costin şi Mustea: «In Moldova Cantemir insărcinează pe Luca vistierul, omul s&i de
încredere să strângă oameni cu plată. Audind de leafă începură a se grămădi la oştire în mare număr, însă nununumai

s/z7zfori,

ci şi ciobotari,

croitori, blănari,

cărciumari,

şi câte alte bresle de a rândul.
«Slugile lăsa pe boeri, argaţii lăsaă pe stăpâni şi câtă
altă prostime, mulţi ai mers de ai luat bani şi sau scris
la steaguri mai mulţi fără de arme, că nu aveau de unde
să mai cumpere, că şi arcarii sfârşise arcele, săgețile şi săhăidacele, ce ai avut în dughenile lor, ce 'şi făceau suliţi
1) Vegi
) Vegi

în Mag. ast., Vol. IV, Cronica lui Radu Popescu.
în Genealogia Cantacuzenilor, original, p. 327.

|
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din: crengi

ascuţite

şi pârlite la vârf; şi încălecară

cine

cum

putea. Dar ce oştean să fie prostime
? mojicii,
a ce nici odată
pe cal nu au încălecat, nici arma în mână nu au prins de
când ereai ei, nici în oşti nu aă slujit, ci numai cât perdeau
bani, bându-i pe la crâşmă diua iar noaptea se duceau pe
la drumuri de jăfueau pe oameni de ce aveai, şi la drumuri şi la bejănii, şi furiș şi apoi mai făţiş alţii umblau de
strica prisecele oamenilor lor, la oaste n'a mers» 5. Ei, da!
aşa este, pe vremurile acelea aşa sta lucrul în țara aceasta,

armata era făcută numai pentru s/472fori adică făran Şi pentru
boer ei se ducea la bătălie; ei se luptaiă, şi ei şi numai ei
mureai pentru pământul stremoşesc; negustorul nu erea făcut .pentru arme, mâinele sale nu ereai deprinse pe spadă,
arc, săgeată și busdugan, el nu erea făcut să împungă oa-

meni, ci ghete, haine şi altele, fie-care cu slujba şi folosul

lui. Cronicarul arată deosebirele atât de bine.
Constantin Brâncoveanu şedea la Urlaţi şi aştepta,

veselindu-se singur de frumoasele lui gânduri, cum

in-

va trage

pe sfoară şi de astă dată, atât pe Turc, cât şi pe Rus și Tătar
şi Moldovean, şi toţi cei din jurul lui, numai el domnind şi
țara lui folosind. O, doamne ! dar cât se înşela sermanul Brâncoveanu, ora cea de pe urmă se apropia şi meşteşugul de
altă dată nu'i va mai eşi la socoteala.
De multe ori rudele 'ţi aduc r&ul cel mai mare, ce un
străin nu “ţi Var face ; aşa şi Brâncoveanu o păţi cu Thoma
Cantacuzino spătarul cel mare al oştirei sale, verul lui.
In adeve&r Thoma Cantacuzino fuge de la Urlaţi cu vre o
70 de boeri din partida Cantacuzenilor şi se duce în Moldova,

la Iași; aci Thoma se presintă în audienţă la Țar pârând pe
Brâncoveanu, că zahareaua şi ajutorul de oaste promis, nici
odată domnul român nu!l va mai da Rusului, şi că dânsul ar
dori ca Ţarul să'i dea un corp de armată şi să atace cetatea
turcească a Brăilei, să bată şi să alunge pe Turci de acolo.
In adever Ţarul dă lui Thoma 1 2,000 de ostaşi sub comanda

generalului Reni cu care Thoma şi cu alţi boeri ai lui plecă la
II2

1) Vegi în Cronicele N. Costin,
și 345, vol, LUI, p. 49-50.

Necuicea

și Mustea,

în

Letopiseţe,

vol.

II, p.

31'7

Brăila aci bat cumplit pe Turci, întorcându-se iarăși în Moldova.
Thoma prin acest lucru a compromis pe Brâncoveanu în fața
Turciei şi l'a silit a deveni şi a se fi declarat amicul Ruşilor în resbelul cu Turcii, şi atunci ca drept recompensă Ţarul
1 va pune pe tronul lui Brâncoveanu. Domnul muntean audind de acestea, hotărâ resbunare; opri zahareaoa ce era
destinată

a se trimete Ruşilor,

şi o trimete

Turcilor,

se dă

eară în partea Turciei, pleacă de la Urlaţi, se aşeadă la
Tergovişte, cât pentru cele 300 pungi de bani primite de
la “Țar le va înapoia acestuia după terminarea. luptei definitive dintre Ruşi şi Turci 1).
Cronicarul Neculcea ne spune că armata rusă-moldovencască a fost împărțită în trei corpuri «obuzuri» expresiunea lui, unul sub comanda generalului lanăşi, de 7000

oameni, altul sub comanda împăratului, a lui Şeremetev şi
a lui Cantemir

de

15,000, eară

al treilea

sub comanda

ge-

neralului Reprim, eară corpurile mergând departe unul de
altul ca la 2 ceasuri, pe marginea Prutului2). Nu vom p&trunde în amânuntele luptei pe care Neculcea le descrie așa
cum le-a vedut densul, căci ca mare hatman întovărăşise pe
Vodă, aceasta nici nu ar intra în cadrul subiectului de faţă, ci

vom spune numai atât că la S/ăzz/zş7 la balta Pruteţului.
Ruşii au fost cu totul învinşi în urma unei crude lupte din
diua

de 11 lulie, Ţarului fiindu-i teamă

chemă pe hatmanul
tează cronicarul,
Hatman

şi "mi-ai

Neculcea

însuşi: « Atunci
dis:

goni şi cu.o sută de

ca să

şi îi dise

nu

după cum

fie prins

rapor-

m'aă chemat pe mine fiind

Cuteza-voii

ei cu două sute de Dra-

Moldoveni să'l scot pe Măria Sa şi pe

Împărăteasa, că va putea merge călare, să'i scot în ţara Un:
gurească»3) ? Neculcea îi respunse: «Că este un lucru prea
cu grijă mare a ispiti, căci astă-di doară dioa au vedut Măria
Sa cum au trecut Tătarii şi Turcii, Măria Sa este un împărat şi este un lucru foarte cu grije»€).
Împăratul la vorbele lui Neculcea deschise ochii şi in1) Vedi în Letopiseţe, vol. II, pag. 317—320,
2) Vedi în Leiopiseţe, vol. II, p. 320.
3) Vedi în Letopiseţe, vol. II, p. 322.

1) Idem

p. 322.

Neculcea.
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ţelese primejdia, atunci hotârâ scăparea în alt mod, acela
al evadărei.
|
Imperatul Rusiei era în mâinele Turcilor, ar.fi putut
fi de mult prins; Turcii nu îndrăsniseră această din cauză că
le erai teamă de Ruşi ; deși bătuţi acuma, însă suvenirurile din
trecut le erau proaspete şi le inspiraseră oare-care respect;
viitorul
cel auriii trebuea să cază asupra Rusiei, pe când Turcia

va decade din ce

în ce, Sultanul

dăduse de asemeni

or-

dine Vizirului ca în cas de ar veni propuneri de pace din
partea Rușşilor ele să fie primite.
Armata ottomană aflase despre acest ordin ŞI nu mai
avea nimeni chef de atac. Ienicerii deveniseră mai molateci,
„Ştiai că în Țarigrad pacea e plănuită. Vizirul primeşte să
suspende lupta pentru câte-va ore şi să trateze pace 1). Regele Suediei care aude despre aceasta ca un furios se duce
la Vizir şi îl conjură a nu face aşa ceva. Vizirul nici
nu mai vrea să audă, şi Carol XII pleacă plouat, tot
planui

lui se distrusese, în zadar ura

şi şederea

tru sine.

sa la Bender,

în contra lui Brâncoveanu

căci nu putu

dobândi

nimic pen-

Nemţii în tot acest timp nu ai stat în inactivitate, şi
mereii ţineau relaţiuni despre mersul luptei şi al păcei; avem

mai multe scrisori, aşa este:

de Savoia
met Paşa,

scrisoarea

Prințului

Eugenie

din 1711, 15 Aprilie către Marele Vizir Meheunde "i vorbește despre propunerile făcute iui

Seifuiah-aga pentru prelungirea păcei, şi aplanarea conflictului

turco-rus ?); raportul secretarului Fleischman către consiliul imperial de resbel unde arată negocierile păcei
din
29 Iulie 1711 3); o scrisoare a lui Faberi către general
ul
Steinville unde-i vorbeşte de pacea încheiată şi despre
relaţiunile cu Muntenia, cu data de 2 August 1711 4);
rapor-

tul residentului german Talman în Constantinopole, către
consiliul imperial de resbel despre condiţiunile păcei cu data
1) Vegi

în vol.

IV,

D.

Xenopol,

p. şrg.

2) Vegi în vol VI, col. doc, Hurm:,
3) Idem p. 84.
1) ldem p. 89.

p. 72,
.
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de 1711, 21 August!) un raport al Colonelului Baron
Tiepolt către prinţul Eugenie de Savoia, unde “i vorbeşte
despre retragerea Ruşilor?). Carol al XII, regele Suediei
care luase şi dânsul o parte activă în resbelul de la Prut
aliat cu Turcii în contra Ruşilor şi Moldovenilor ţinea şi dânsul corespondenţă cu Țarigradul, el supărat pe Marele Vizir că na voit a continua lupta, scrie Sultanului vorbinduii
în

contra

vizirului;

scrisoarea

purta

data

de

1711,

27

lu-

lie 3); un anonim Suedez scrie de asemeni lui Antonie Oul
în 1711, 29 lulie despre negocierile păcei î).
Constantin-Vodă Brâncoveanu în acest timp el care.
stătuse ca o vulpe la pândă, aștepta rezultatul luptei, la început în lagărul de la Urlaţi, apoi la Tergovişte. După fuga
lui Toma

Cantacuzino,

se înprieteneşte

cu

Turcii

eară,

şi

era să le dea cele zoo de pungi de bani ce'i primise mai
'nainte dea denşii, în deosebi de Ruşi, ceea-ce şi făcu, după cum
vom vedea mai la vale. Brâncoveanu amic din noi al Turcilor,
aceştia se grăbeai

ca ori-ce făcea, domnul muntean, să ştie şi

denşii, aşa marele Vizir comuni că prin scrisoarea din 1711, 29
lulie lui Brâncoveanu „condiţiunile stabilite pentru încheerea păcei cu

Ruşii,

şi domnul

român

nedesvăţat

de

vechiul

săi

obiceiti, scrie la rândul săi generalului Steinville în 5 August, acelaşi an5); de asemeni Sultanul comunică Brâncoveanului, fermanul de încheerea păcei cu Ruşii, raport cu
data de 1711, începutul lui Septembrie6). Brâncoveanu
încă în 7 Septembrie acelaş an scrie la Constantinopol
despre încurcăturile ce regele Suediei a adus 'Turcilor şi
Rușşilor, şi despre greua problemă a încheerei păcei turcoruse 7). “Toate aceste prelimănări şi corespondențe între
diferiţi potiticiani interesaţi în caudă avură sferşit, căci în
diua de 22 Iulie anul 1711, se încheiă pacea între Turci

1) Vedi în vol.
2) Idem p. 99.

VI,

col.

doc.

Hurm,

9) idem p. 82.
4) ldem p. 88.
5) 1dem, p. 91,
€) Idem

p.

1c6.

î) ldem p. 401, supl. ], „sol,

[.

p. 94.

320

şi Ruși, cei ce vor perde deocamdată, au fost Ruşii
die
deocamdată căci, viitorul tot al Rusiei va fi fost. Con-

diţiunile păcei,

Des Alleurs

Turcia

le formulase;

ambasadorul Franciei

le comunică regelui săi în raportul de la 28

Octombrie 1711, el zice: «Le vizir, au lieu de faire des
conditions qu'on etaient convenus, et par des gens deputâs pour

cela, commenga
points

de demander

lui-meme i

suivants:

Szafirow i) les

Que le Czar doit rendre Ja ville d'Assoaff.
Raser les forteresses Tagarok, Samara et Kamioncha.

„Rendre

Lancienne libertă aux Cosaques et ne se plus

interesses de l'Ukranie.
|
De ne se point mâler autrement dans les affaires de
Pologne et de la quitter €ntirement.
De livrer l'Hospodar de Moldavie, Kantimir Dimitrascho,

et un certain Grec nomme
De

rembourser

Sava Raguse.

le revenu

qui ne fut point leve A cause
dans ce pays.
De rendre tous le canons
Documentul mai la vale
cortul marelui Vizir şi nu ar
put Muscalul întâi cu Azoful,

d'une

annce de la Moldavie,

de ['entree

des

Mloscovites

qu'il avait dans le camp 2).»
arată că Szafirow a intrat în
fi convenit la toate; a încecât despre predarea lui Can.

temir, era cu neputinţă căci domnul

Moldovei

fugise deja

de 3 zile, vom vedea mai la vale întâmplările. Ceea-ce au
perdut Ruşii cu ocaziunea acestei păci a fost că au cedat

Turciei Azotul, Podolia, şi nu ai mai avut voe de a avea

un ambasador la Constantinopol.
Neculcea mai spune că Muscalii ai dat încă 8oo
Vizirului, şi au lăsat zălog pe feciorul lui Şeremetev
la îndeplinirea condiţiunilor.
Turcii cerură şi pe Cantemir dară Vizirul exclamă
Neculcea: «Pentru un ghiaur ce să ne mai sfădim noi

pungi
până
: dice
nisce

imperaţi, lasă] că se va sătura e! de ce ai pohtit. EI singur

de bună-voia

1) Szafirow,

lui va veni la

era trimisul

Rusiei,

noi»5).

pentru

2) Vegi în col, doc Hurm, vol. 1, supl.
3) Vegi în Letopisese, Vol. 1], p. 329.

Sărmanul

a negocia

pacea.

[, p. 405.

Cantemir

fu
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silit să se îmbrace în cealma turcească şi ast-fel întovărăşit
de un căpitan credincios als&i Brahnă, str&bătu prin oastea
turcească de veni la laşi ca să şi ea pe Doamna şi coconii.
şi să purceadă de acolo. Muscalii laă luat şi l'aă ascuns
în o butcă cu două roate unde lau ţinut trei dile, fără ca
nimeni

să nu

ştie, de

cât

loan

Neculcea

hatmanul

cel d'în-

tâi boer al domnului 5. Cantemir ast-fel luându'şi pe Doamna
din laşi cu copii lui şi cu 24 de boeri în capul cărora erea
Neculcea,

nedeslipit

Prutul, Ţarul
cu

ce trăi

de

domn

nici odată,

a dat lui Cantemir 2000

au

trecut

cu

toţi

de ruble ca să aibe

şi l'a aşedat cu toată suita să locuiascăla Harcov

în ţara căzăcească sub îngrijirea Cneazului de Azac, Apraczin,
tot asemeni veni în Rusia şi Thoma Cantacuzino pe care
Ţarul l'a făcut general în armata rusească dându'i leafă 5000
de

ruble

pe

an,

şi

dăruindu'i

şi

multe

pământuri

în

ţara

moschicească, aducendu'şi Thoma şi pe jupăneasa lui din
Muntenia şi moschiţându-se cu toți.
Țarul înainte de a intra în statele sale se opri la Varşovia

unde

fu

ospătat

de

regele August

al Poloniei

la

care

masă, se petrecu o anecdotă de mare spirit. Cronicarul Neculcea o rapoartă, de sigur dacă nu aşa cum o ascultase
dară cum “i se repetase de prietenii săi dintre Muscali, e
dice: «şi şedEnd la masă Impăratul cu Imp&răteasa şi Craiul
cu Crseasa şi cu mulţi domni Leşeşti, între acei domni, fos-

tau şi Adam

Sinavski,

între alte voroave
lui Sinavski,

Hatman;

multe

şi cu Hătmăneasa

cam cu glumă

lui,

şi

dise Hătmăneasa

către Imperatul Moskicesc, aceste cuvinte : « Mult

mE mir de voi Imperaţii şi Craii cum de nu vE ţineţi de
cuvânt şi ne amăgiţi pe noi. Că mai anţărţi ne-ai dis nouă
tuturor, Leștelor, Craiul Şvedului, să ne gătim cu toţii să

mergem

să ernăm în Stoliţa Moskicescă, împreună cu den-

sul, şi noi când

ne gătiam

să

mergem

pe

cuvântul

lui, el

ne-ai amăgit şi nu au mers în Stoliţa, ce s'au dus la Tighin€.
Şi acum
rigrad,

Imperăţia
şi noi

“Țarigradul;

ta ne-ai dis să ne gătim să mergem

ne bucurasem tare că

şi când

1) Vegi în Letopiseje,

noui ne gătiam,
vol. II, p. 329.

om merge de

Măria Ta

om

la Ța.
vedea

uu ai vrut

3822

şi te-ai

întors

înapoi.

Eară

Imp&ratul

toţi câţi erat la masă şi i-ati dis:
să

te chemi

Sinavski;

că

atunci

de ai fi tu bărbat, să

adeverat cu tine aş merge la Țarigrad,

ati zăbovit oștile, şi nu le-ai trimes
aceia nu m'am dus în Țarigrad»!).

Deşteapta femee a
de

loc,

căci

şi

cu

nu fi femee,

eară

bărbatul tău

mai în grabă.

tot adevărul.

Hătmăneasa

Pentru

16 Iulie, Des

Țarul

nu se su-

Sinavska erea frumoasă

spirit.
In 1711,

râs,

lui Sinavskisub o formă glumeaţă

şi aneculotică a spus Țarului
pără

ai

«Păcat că nu eşti tu bărbat

Alleurs

fuga lui Cantemir el dice: «Le

scrie la

Paris

şi de

despre

Prince de Moldavie, nomme

Demetrius Cantemir, qui avait obtenu cette Principaute il
y a environ un an, ă la recommandation du Roy de Suede
et du Khan des Tartares, vient de deserter et de se jeter
dans le parti des Moscovites avec sa femme et ses enfants> 2).
Acuma totul se sfârșise, Ruşii 'şi vedură resultatul, re.
gele Suediei de asemeni numai avea ce căta la Bender.
Brâncoveanu jubila, dar vai! numai avea nici dânsul
mult,

din

şi sfârşitul

lui va

fi mai trist ca a ori-cărui

alt

cuiva,

toată aceasta plamadă de oameni de atunci,
EI rânjea de bucurie din palatul s&ă de la Tergovişte
şi se desfăta în fericirele bătrâneţelor sale, de a fi domnit
22 ani până acuma, dea fi tatăl a 11 copii toţi buni şi
milostivi ca şi dEnsul, şi de a se îneca în fastul şi bogăţiile
cele mai mari.
Imediat ce pacea se închease definitiv şi Sultanul îi
comunică printr'un terman această încheere, cu condiţiunile

ei ; trimese domnului, şi purtând data de 20 Decembrie 171 13);

un moment numai şedu la indoeală şi trimise cele 300 de
pungi înapoi Ruşilor, primite de la denşii pentru zahareaoa
ce trebuea a le-o procura.
Lipsa acestei zaharele aduse întreaga perdere a resboiului rusesc, şi Țarul ne spune, Neculcea, nu întârdia de
a exclama când se convinsese că Brâncoveanul l'a înşelat.
1) Vedi în vol, ÎI, L.etopiseţe, p. 333.
2) Veqi în supi, Î, vel, |, p. 305.
3) Vegi în vol. 1, supl. 1, co). doc. Hurm., p. 406.
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«luda cel de Brâncoveanu m'ati vendut de am r&pus oastea
şi am păţit aceasta»t). Ce'i pasă lui Brâncoveanu de Muscali; el erea credincios jurământului ce-l făcuse conştiinţei
sale,

lui, în sine

va îndrepta
sufere»

însuşi,

şi densul,

isbânda

că:

«încotro

pentru

va fi isbânda

ca ţara şi poporul

fu a Turcilor,

deci

inevitabil

a

acolo se

lui să nu
trebuit

să

trădeze pe Muscal, unul din doui trebuia să fie sacrificat.
Şi Cantemir r&mase credincios, însă fu silit să fugă, să părăsească

şi tron şi neam şi ţară.

Am vEdut mult mai "nainte că Cantemir primise 150
de pungi de bani de la Țar, pentru a cumpăra zaharea şi
a o da Ruşilor, în acest resbel, Moldova însă erea pustiită
şi nu se zărea nimic, deci Rusia va fi de două ori lipsită,
şi din partea Moldovei şi din a Munteniei, diferința, că la
una a tost reaoa credinţă.
Generalul /fiinzck despre Petru-cel-mare, spune în me-

moriile sale

că:

ese

lăsase

a

fi înşelat prin fâgăduelele

gospodarului moldovean,
Cantemir,
în speranţă de a
găsi magazii de proviant, a trece Nistrul şi a merge
către Dunăre, cu o armată de 40,000 de oameni ce erea
lipsită cu totul de ale mâncărei>2). Tot asemeni spune şi
raportul

secretarului //zzsc/mann

datat din Isacea, în 29
zase pe făgăduelele lui
Cronicarul moldovenesc
meni: <atunci ai vedut
Dumitraşcu- Vodă şi a
vorba Pai întărit să vie

către

consiliul

de

resbel,

Iulie 1711, că: «Petru care se baCantemir găsi Moldova pustiită»5).
A/zzandru Amiras spune de aseîmpăratul la ce lat adus sfatul lui
lui Basaral-Vodă, care numai cu
asupra Turcilor, iar ajutor de bu-

cate sati oameni nici unul nu "i-ai dat24). Cronicarul muntean

Radu

Popescu

încă

mai

adaugă

şi

dice:

«Muscalii

fiind-că, nu aveai zaharea gătită, nădăjduindu-se în zahareaoa
ce făgăduise Brâncoveanu

să le trimeaţă şi nu le-ati trimes,

1) Vegi în vol, II, Letopiseţe, p. 324.
2) Vedi Miinichs Tagebuch in Z. Hermann,
Beitrăge zur Gesch. des
ruse.
Reiches. În Letopiseţe, Vol. III, p. 49, reprodus și în Vol. IV a D-lui Xenopol,
op, cit.
Ă
Ă

3) Vedi în col. doc, Hurm., p. 24; Vol, VI,
4) Vedi în Letopiseţe, Vol. III, p. 10,
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erai pocăltiţi de foame»!). Un scriitor străin Cazza mai
spune, că «generalii lui Petru-cel-mare rezemându-se pe cu.vântul Brâncoveanului, nu adusese hrana de cât pentru 20
de dile>2).
Din toate aceste citaţiuni raportate şi de D. Xenopol 3)
deducem că dacă în adevăr lupta de la Prut a fost perdută din cauza lipsei de zaharea, este că Țarul mai bine
ar fi făcut să se încreadă în forţele sale proprii; Moldova o știa că e sărăcită și predată, în cât nu 150 de
pungi, dar 15,000 să fi pus la picioarele lui Cantemir, şi
acesta

tot nu

avea

ce

cumpera,

căci

numai

găsea

ce;

în

Muntenia erea de cumpărat, ce e drept, dară Țarul ştia
felul: şi firea lui Brâncoveanu, ştia că el se învârteşte ca
morişca la vânt, din cotro sufla vânatul, în acea parte se
va înverti; încât vina tot a lui, a Ţarului erea.
In Moldova va fi rânduit la domeie earăşi Nicolae
Mavrocordat.
Doui ani mai separa pe domnul fanariot
ca să'şi pue piciorul în cel-lalt prag românesc; aceşti doui
ani vor fi o agonie pentru Brâncoveanu şi prevestirile r&ului
se vor arăta deja. Acum să ne întoarcem earâşi la Brâncoveanu şi numai la densul, căci dacă până aci am vorbit şi
de Cantemir,

e că

a trebuit,

fiind în mare

legătură domnia

Moldovei cu acea a Munteniei în vremurile acelea şi poli.
tica ambelor ţeri mergend mână în mână.
Calea morţei lui Brâncoveanu.
din acest moment fu
trasă, în această lume, de către Ruși; ei vor săpa groapa
necontenit la Constantinopole. Petru-cel-mare dacă strigase:
—

ludo

Brâncovene!

eii marele Țar,

din

cauza

în ochii Europei,

ta am

r&mas

dară lasă, că m&

de

ris,

voi r&s-

buna ; şi r&sbunarea de Muscal e ca limba de şarpe, ghiara
de leu şi coada de drac; ghiaur lau făcut Vizirul pe Cantemir

acum

al meă;

dar

mai

mare

ghiaur

eşti

tu;

calăul

de

înainte, va veghia la capul t&i, Brâncovene.—
Radu Popescu, Cronicarul român, în câte-va rânduri

1) Vedi

în Mag,

îst.,

Vol.

IV, p.

24,

2) Vedi în opera sa, p, 154: <MEmoires».
3) In Vol. 1V, p. 516, a op. cit.
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'şi dă seamă de întreaga politică a Brâncoveanului, el spune:
« Constantin-Vodă la aceste lucrări ce ai făcut avea două
socoteli, una că îndemnase pre Țar ca să vie asupra Tur-

cilor, care de va bate pre Turci, să fie isbânda Muscalilor,
să se arate cu faţa curată, că din îndemnarea lui s'a făcut
biruinţa asupra vrășmaşilor creştinătăţii, altă socoteală avea
că scrise tot-dea-una la Turci, îndemnendui să meargă fără
grijă, că sunt oştile Ruşilor puţine şi flămânde şi din aceste

socoteli

parte

gândea

de

să

biruri,

facă,

ori alta;

ca să nu scape de bine,

ear

săracul

a

scăpat

ori o

de

am&n-

dou părţile, că Muscalii lau cunoscut de viclean şi înşe“lator de Creştini, Turcii încă lau cunoscut hain împăratului, vedând că Toma spătariul fiind credincios al lui boier
mare, şi din neamul lui, s'a dus la Țarul>1). Acuma totul
se sfirşise; Muscalii pricepură tot jocul ce'l dusese Brâncoveanul cel ghiaur, cu toată lumea străină
vor cruța, firea rusească e foarte blândă,

ţ&rei sale; ei nu'l
însă foarte inte-

resată, când Muscalul te-a simțit că
sfoară, atunci tare se înfurie, şi caută
Ori-ce lucru trebue însă să aibă
lume. Omul trebue să moară, trebue
ceva să nască în locul celor perite,

ai vrut să'l tragi pe
re&sbunare.
sferşitul său în această
să moară totul, şi alt
fericirile şi nenoro-

cirile omeneşti de

continue; la un

vid

ţin timp

veanu

de

22

mai

de

asemeni nu sunt
îndelungat,

ani

la

condusese

altul

mai

scurt.

cirma ţărei, tot

indi-

Brânco-

ast-fel, şi

astfel din emoţii în emoţii; catastrofa trebuea să vie odată.

Resbelul turco-rus a fost nenorocirea lui Brâncoveanu,
aminteri el nu ar fi fost aşa de urât de Ruşi; căci nu
avea ocasiunea să se arăte ast-fel faţă de dânşii. Putem
deci spune, că Carol al XIl-lea regele Suediei a fost geniul cel r&i al lui Brâncoveanu, ce căută un rege suedezla
Bender? dacă a avut densul resbel cu Ruşii şi nu a putut
săi invingă, de ce împingea și pe alţii, de pildă pe Turcii ca
să declare resbel Rușşilor. O! doamne, dară r&sbunarea e un
lucru mare la om, ea nu cruţă pe nimeni, ten&rul rege sue-

dez se svercolea în gândurile sale
1) Vedi

in Mag,

ist., Vol.

1V,

p. 24.

cum ar

putea

învinge
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pe Ruși, soarta

nu l'a ajutat;

toată

linia de Turci,

avea

zaharea

Tureilor

da,

în ţară;

în ultimul

căci Ruşii ati fost învinşi pe

la toate

Brâncoveanu

era de vină,

e!

şi în loc să o dea Muscalilor o dete

moment.

căci nu era. Carol

Cantemir

al XII,

barem.

nu

avea

ce

pricepu pe Brâncoveanu; din

cauza lui nu a putut să'şi vază visul s&ă realizat. Ah, Brânco-

vene! Brâncovene! 'ţi
şi noi vom ride de
trageţi spada ta cea
dar de unde: bietul
inima

şi sufletul

ai ris tu şi de mine şi de Țar, dară
tine; haide Brâncovene; haide ghiaure,
vitejească, şi flutureaz'o cu mine; ei,
Brâncoveanu era de 59 de ani şi dacă

lui era

încă verde, dară

forţele

nu'l

mai

a-

jutai. D. Gion ne spune: «Brâncoveanu se obosise şi avea
dreptate. Toată viaţa fără încetare, din trudă în trudă, din
spaimă în spaimă, nesigur nici o dată de ziua de mâine,
chinuinduşii necontenit mintea cu care să se mai înprietenească» 1). Carol al XII, era tenâr era în toată vigoarea
sa; creerul lui Brâncoveanu se tocise de atâta muncă în pulitică, se obosea repede gândind şi judecând ceva, nenorocirea lui se trăgea deci de la regele Suediei el venise
pe pământul românesc ca să'l otrăvească, şi să turbure nevoile acestei ţări.

Regele

Suediei

trebuea

să plece

din

Bender,

dacă

pleca ar fi fost fericirea lui Brâncoveanu; însă el din nenorocire va mai sta. Şi nu va pleca de cât după ce va
vedea capetele Brâncovenilor rostogolindu se la Stambul.

Brâncoveanu

chiar scrisese în Constantinopl

în 1711,

27 Septembre, despre această cestiune a plecărei regelui Sue.
diei, ce ar fi de dorit deja»2), în 1712, 19 Aprilie găsim
o altă scrisoare scrisă din Constantinopol nu se ştie cui;

în care vedem:

«Le

Bender

Prince

sieur

et le

Sepianski,

der depâche
latin

de

Vizir,

Moldavie

General

de

1) Vegi la p. 363,

sans

plus

Lud. al XIV

2) Vedi în supi, I, vol.

Polonie.

1, col.

Tartares,

doivent

le Bacha de

&crire ă

la Couronne, 3). pour

(sic) de I'Ambassadeur

Moscovie,

3) Coroana

le Kan des

de

tarder
şi Const,

de la Pologne,

Mon-

deman-

le Pa-

pourvu d'un plein pouBrâncoveanu,

doc, Hurm » p. 403.
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voir de traiter du passage de Sa Majeste Suedoise au travers de la Pologne»!).
Dar nu erea numai Carol al XII, şi Ţarul Petru cel
mare, duşmanii lui Brâncoveanu ; mai erau şi alții, şi mulţi
încă, cari cu toţi vor pune umerile ca să împingă în prăpăstie pe acest stejar bătrân, dar verde încă,
Voltaire spune: Brâncoveanu nu s'ar fi desvinovăţit
înaintea Regelui Suediei de cât c'o armată de 50—60 de
mii de oameni pe care i-arfi oferito ca să se ducă să ia
Kremlinul şi alte cetăţi şi palate ale lui Petru»2). Carol
al XII, făcea pe reporterul între starea lucrurilor din ţararomânească şi ambasadorul Francez, din Țarigrad. Încă din
1710, 8 Decembre Des Alleurs scria regelui s&i: <On
croit que le Prince de Valaquie sera depos6»5).
„Al g-lea duşman al Brâncoveanului după Țar şi Carol
al XII lea venea Michail Racoviţă fostul domn al Moldovei
şi Dumitru fratele seu.
|

în Țarigrad

trăea acuma

Michail Racoviţă

el se în-

vrăşbise cu Brâncoveanu din causa următoare: Brâncoveanu
îi alesese de noră pe fiica lui Ilie Cantacuzino, din Moldova,

în timpul când Racoviţă venise în Moldova în a doua lui
domnie (1707—1709). Ilie Cantacuzino erea amicul lui Brâncoveanu

şi cu

ocaziunea

nunţei

nu

se mai

întoarse

la lași

ci r&mase la Bucureşti, înduplecând pe Brâncoveanu a lucra
contra gineri-său Racoviţă, pentru a fi mazilit şi în lozu'i să
vie Antioch Cantemir, ceia ce se şi întâmplă, după ce Brân-

coveanu denunţă Porţei

legăturile

lui Racoviţă

cu

Rusia,

putem deci să ne închipuim ce ură şi ce sâmbete purta
Racoviţă lui Brâncoveanu. Apoi îi intrase în cap lui Racoviţă
de a pune mâna pe tronul Brâncoveanului €).
Al 4-lea duşman al Brâncoveanului ereai fraţii Nicolae

şi loan

Mavrocordat ce începură a

1) Vedi

în supi,

Î, vol

ÎI, col. doc.

scoate în vileag banii

Hurm.,

p.

410.

2) Vedi în Histoire de Russie, p. 521, raportat și de D. Gion, op. cit., p. 364
(Notă).

3) Vegi în supl. 1, vol, I, col. doc. Hurm,, p. 391.
4) Vedi

D. Xenopol,

59173

în Letopiseţe, vol,

p. 450 şi de D.Gion,

III, N.

Mustea,

p. 50—53, raportat

op. cit., p. 366.

în vol,

IV,

de

|

22
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cei mulţi adunaţi de betrânul lor părinte Exaporitul luptând
la Poartă şi luându-se la întrecere cu Brâncoveanu în darul

pungilor şi al sculelor preţioase 1).

Al 5-lea duşman al Brâncoveanului erea Mazeppa hatmanul “Tătarilor, ce acuzase pe Brâncoveanu că ținea corespondenţă cu “Țarul 2).
Al 6-lea duşman al Brâncoveanului erea încă chanul
Tătarilor care după fuga lui Cantemir amicul s&i, se în-

toarce

cu

toată

ura

contra

lui

Brâncoveanu;

chanul

fusese

amic în tinerețele sale cu Cantemir prin mijlocul lui; Cantemir ajunse domn al Moldovei şi cronicarul Neculcea ne

spune: «Atunci erea un Turc ce'l chema Ismail-Effendi şi
era om de casa Împăratului, credincios din cei din lăuntru,
şi era şi Capi-Kihaia a Hanului şi avea bun prieteşug acel
Turc cu Dumitraşcu Cantemir Beizade, fiul lui Cantemir
Vodă, că mergea de multe ori acel Turc la gazda lui Du.mitrașcu Beizade, şi'] cinstea Beizade, că poate fi, bea acel
Turc şi vin şi "i gicea Betzade în Zambură, că aşa ştia dice
de bine în tambură cât nici un țarigrădean nu putea dice

bine ca d€nsul»3) O fi cântat Dumitraşcu

bură

sălta

şi

şi când

chanul

Cantemir
din tam-

audea

poate

maneaoa,

Tătarul de trei palme în sus, de plăcere şi de entusiasmu,

provocat
ură

chanului

de musică;

in contra

lui

şi acuma

Cantemir,

va sălta, însă

cel jucase

r&i

va
de

sălta

tot,

de

fugind

la Ruși, şi de furie Tătarul se va întoarce cu tot veninul
contra Brâncoveanului ce se găsea încă pe tron.
Al 7-lea duşman al Brâncoveaniilui erea corpul
diplomatic din Constantinopol, dar toţi care cu rendul, devenea

inamicul

domnului

român;

între

care

însă

ambasada

fran-

ceză va fi duşmanul statornic în tot timpul domniei domnului român.
Patru ambasadori sai succedat la Constantinopol în

timpul domniei

de

25

1) Vedi în op, cit. a d-lui
10 Ianuarie 1710,
2) Vegi în Hist.

de

de

ani

Gion, p.

a Brâncoveanului

366 după o

scrisoare a lui Fârriol din

la Val. de Kogălniceanu, p. 352 şi op. cit. a D.

3) Vedi in Letopiseţe, vol. II, la domnia

şi câte

lut Cantemir.

Gion,

p. 365.
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şi patru inimici înverşunaţi ai domnului român, aceştia ereau
de Gzrardin, de Castagnăres de Ferrzol şi Des Alleurs, mai
"nainte însă de a vorbi de Franţa, să vorbim de cele-l'alte
ambasade

potrivnice

lui Brâncoveanu.

Nu am putea vorbi mai bine de Polonia cz potrivnică
lui Brâncoveanu, de cât a pomeni numai numele lui Pozzatovskz,

un intrigant fără seamăn, un om cu un

coci şi descoase

lucrurile,

ca nimeni

duh de

a năs-

altul, el cunoştea

pe

degete politica lui Brâncoveanu, mai cu seamă în ultimii timpi ;
spusese marelui Vizir mai

"nainte de bătălia de la Stănileşti

prietenia Brâncoveanului cu Țarul, erea amicul regelui Suedez,

încât de minune mergeai lucrurile, Poniatovski şeduse mult
timp în Țarigrad şi asistase la căderea multor Viziri, erea
acolo când fu mazilit Baltagi-Mehmet, şi Voltaire în istoria
lui Carol al XII vorbeşte de dânsul caracterizând firea sa
de Leaş.]).
Neculcea "| numeşte <Omul Suedului»2). Poniatovski
ca să lucreze şi mai bine încă, pricepuse că el singur e prea
puţin, se gândi la agenţi; îi şi găsi. D. Gion ne spunecă
sub densul mai avea încă pe:

4) Doctorul /onuseca, Ovreiii Portuges, care va deveni
în urmă medicul lui Nicolae Mavrocordat, după recomandaţiunea lui d'Usson de Bonnac, ambasadorul Franciei3);
d) Floriath Ferencz, amicul lui Tokoly, un cavaler
Ungur, care după cum ştim, lucrase şi înainte în contra
Brâncoveanului;

c) Brue, dragomanul ambasadei franceze, rudă cu Vol.
taire;

4) Gonz, primul chirurg al seraiului 4).
Ambasadorii Rusiei, între care comzfele Tolstoi şi princapele Galifin, mai t&rdiu sȘeremetev şi Șafirof ;
Ministrul resident al Suediei, fiu, intimul lui Poniatovski, apoi şi Grofhusen.

1) Vegi în cartea V.
2) Vedi în Letopiseţe, II, p. 299.
3) Patenta de medic îi fu dată de ambasadorîn 20 Martie 1719, op.

4) Vegi în Ludovic al XIV

şi C. Brâncoveanu, p. 365.

cit, p, 365,
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Ambasadorii Impăratului
austriac, comiţii o/fangOettingen, Quarrient şi Talman, cari la rândul lor când
acusai, când apărat pe Brâncoveanu.
Miniştri residenţi ai Ardealului de sub domnia lui Racoczy Ferencz: ca fazronu/ 7a/ala, ce desvelui Porţei
tot secretul Brâncoveanului cu Muscalii; mai terdii Pagay
şi /lorval !).
Acum venim la ambasadorii Franciei.
Francezii nu
puteau să mistuească pe Brâncoveanu, căci densul erea din
când în când în relaţiuni intime cu Nemţii; ba încă pr-

mise de la dânşiişi titlul de principe al sacrului imperiă
pentru tot neamul lui. Francezii nu erai bine cu Nemţii

Pia

din causa r&sboaelor
tue

trecute şi

a

unei neînțelegeri

în treburile politiceşti din Europa orientală.

pentru

a fi consequenţi cu ordinele monarchice,

perpe-

Ambasadorii,

neapărat că

nu puteau duce altă politică de cât aceia cele erea dictată

din palatul de la Versailles; această politică erea în toată
splendoarea ei în timpul lui Ludovical XIV; şi cel ce avu
nenorocul ca să domnească în Ţara-Românească odată cu
regele francez, fu nefericitul de Brâncoveanu.

Secretarii de Stat

Ludovic al XIV
bună în Orient,

de

la Paris

băgaseră în capul lui

că, pentru ca M. S. să aibă o ambasadă
trebue ca mai întâi trimişii s&i să'şi facă

un stagii în Ungaria; acolo e nodul vital al politicei orientale, acolo se desleagă toate iţele încurcate din peninsula

balcanică; căci Ungurii sunt nişte oameni ambiţioşi şi vanitoşi şi ei ai un ideal, acela de a'şi vedea un stat de sine
stătător; apoi sunt tocmai în centru, în jurul lor se des-

făşoară

toate

mărginește

cele-lalte state

colosul

litician str&in stând

mici din Orient, pe care le

de imperiu al Semi-lunei,

în Ungaria

va observa

în cât un po-

ca şi un ob-

servator peisagiul, ce se va desfăşura înaintea ochilor sei
până în zarea cea depărtată. Ferriol şi Des Alleurs audi:
seră de ghiaurul de Brâncoveanu :de mult, înainte încă de

a veni ca ambasadori

la Constantinopol;

politica domnului muntean,
1 Cules

din

Vol,

VI

şi Vol,

ei ştia pe degete

căci ambii sedură
1, supl.

Î, al col.

doc.

Hurm.

ani întregi pe
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lângă principii Ardealului; Ferriol pe lângă trufaşul comite
Emerik de Tokăâly, şi Des Alleurs pe lângă Racoczy FE-

rencz.
Audi ce gust pe Ludovic al XIV, el care dicea:

cL'6tat

c'est Moi» să se ea după sfetnicii săi, şi să aleagă Ungaria
ca focar de învăţătură diplomatică; Francezii, delicaţii de

Francezi, să ia lecţie de diplomaţie de la Unguri;

de aceia

nici să nu ne mirăm de obiceiurile lui Ferriol în Constantinopole, faţă de toţi ambasudorii celor-l'alte puteri și de Vizirii
Țarigradului, căci când ”] apuca accesele de furie, venea
cu servitorii ambasadei şi ameninţa cu bătaia pe cel care!l
supărase; apoi şi aroganţa cu care vorbea lăsa de dorit
pentru un diplomat, şi încă un diplomat Francez; Ferriol

trăise în Ungaria pe lângă T6k6ly, luase parte în r&sboaele

|

lui şi devenise cam

SI. Priest arată

Ungur

că

miniştri lasă cam de dorit,
mele lui Ludovic al XIV

la caracter.

istoria ambasadelor acestor doui
căci nu tocmai au înălţat nuîn orientul Europei!). Stagiul

Francezilor deci în Ungaria nu le putea folosi trimişilor de
cât a se iniţia:în intrigele politicei orientale, dar nici odată
în învăţătura diplomatică.
Pacea de la Carlowitz în adevăr a fost de r&i augur
lui Brâncoveanu,

periului

Ottoman;

căci

de

după

atunci

cum

se

schimbă

vădurăm

şi

mai

soarta

nainte

desmembrase. “Ţările române care aveaii de aface
răţia Bosforului se vor resimţi şi densele

im-

el se

cu împ&-

de această schimbare.

Până la acel cumplit r&sboii care determină pacea de
la Carlowitz imperiul semi-lunei erea a tot puternic; Sultanul şi cu Vizirii sei erau consideraţi ca un soare înconjurat
de sateliții săi, lucind pe tot cerul european, toți Împărații,
toţi Regii, Principii şi nobilii se uitati în gura Sultanului,
toţi se temea de dânsul căci băgase frică în toată lumea,
cu resboaele ce le dase şi cu isbândă mai în tot-deauna.
Resboiui cel mare însă cu Nemţii îl prăpădi. Până la
1699 când se încheă acea pace umilitoare pentru Turcia,
1) Vegi în Memoires sur Vamb.
Gion

în Nota

la p. 369

a op. cit.

de

France,

p.

252—255,

raport.

şi de D.
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ambasadorii

puterilor

în

Constantinopole

nu

aveati

glas

înaintea marelui Vizir, ei nu puteai fi introduși la acesta
de cât în urma a 2 sau 3 anunţuri făcute prin grămaticii

Fanarioţi,

şi mai

târdiă

prin

aceia

de Sultan nici nu mai vorbim.
Ceia ce dicea Vizirul erea

dicătoare de obiecta un

şi îi dicea

«te leg cobză

săţi tae capul»!).

a

bun

ambasador,
ghiaure,

/Mare/ui

Dragoman,

dis, o vorbă

contra-

ridica

degetul

Vizirul

şi te trămit la Domnul t&ă

Şi cu toate acestea Constantinopolul erea considerat ca
misiunea de prima clasă pentru un diplomat în Europa.
Domnii români faţă de această mică trecere a diploma-

ţilor străini pe lângă Sublima

se uitati la aceşti ambasadori,
ei tratai

cu

Vizirul

de-a

Poartă,

neapărat că nici nu

nici că voeau să ştie de dânşii

dreptul,

cu

Turcul

însă

erea

uşor

să tratezi, cu bani făceai totul, ast fel de politică a dus şi
Mathei Basarab, şi Vasile Lupu în Moldova şi Petru-Rareş
şi alţi domni mari. Brâncoveanu a dus şi el tot această politică de bani, cu Turcii; cumpără pe Viziri, pe Muftiu, pe
“Sultana-Valide, pe Caimacami şi Paşalele cu. putere din Ţarigrad, el însă domnea, şi ţara trăea.
Ei, da! «merge ulciorul la apa până ce se sparge»
toate se înfundă odată, a prins acest sistem cât Turcia erea
în splendoarea ei, cât ea putea bate din picior trimişilor
extra-ordinari

ai statelor

europene,

când

însă

ea

'şi perdu

din preponderanţa de odinioară, din causa cumplitului resbel ce a adus pacea de la Carlowitz ; atunci banii numai
făceau efect în Țarigrad, Vizirilor, sfetnicilor celor mari, le
ereaii încă teamă de a'i primi căci acuma puterile representate
la congresul păcei 'și aveai şi ambasadorii lor în Țarigrad,
încât acestea de ar fi audit numai că cutare Caimacam sai,

Paşă a primit bani de la domnul român, el îi putea spune
«ghiaure te leg ei acuma şi te trimet la Sultan să'ţi tae
capul, şi de nu ţi] va tăia dânsul, ţi tai eu».
Brâncoveanu nu era în Constantinopol, nu ştia ce se
petrecea acolo, credea că lucrurile aă r&mas tot așa, şi chiar
1) Vegiîn op. cit. a D-lui Gion,

p. 372.
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de-i se repeta

câte-ceva de acest fel prin Capukehaele

sale.

el tot nu credea, dicea «eh, acestea sunt mofturi, cu banul
faci tot din Ture». Vai însă ce amarnic se înşela; ambasa-

dorii "| săpaii şi mai cu seamă cel Francez, ajutat încă şi
de trinitatea emavrocordatiană» cum spune D. Gion adică
tatăl, Ezaporitul, şi cu fiii sei Niculae şi Joan, căci Fanariotul e şiret, şi le pricepuse pe toate, apoi el toată diua
bună

diua

erea

de

gât

cu celce

avea putere,

şi atunci Des

Alleurs erea cel mai prima din tot corpul diplomatic din
Țarigrad, amiciţia lui Nicolae Mavrocordat cu Des Alleurs
am

vEdut

câ'i adusese,

tronul

moldovean.

Prietenie cu streinii în tot-deauna ai căutat Fanarioţii
să aibe; în înv&ţăturile lui Nicolae Voevod Mavrocordat către

fiul s&i Constantin Voevod vedem cum părintele sfătuea pe
fii ca să aibă legături intime şi puternice
țermurile ţărei Bosforuiui 2).
Acuma

ambasadorii nu mai

cu streinii de pe

şedeai de vorbă

cu

Vizirii,

ci de-a dreptul se duceau la Sultan şi trataii cu densul. Nicolae Mavrocordat înainte de a veni domn în ţara româneasca
deja cobea căderea Brâncoveanului, el cu toate că nutrea
ast-fel de sentimente ca cele ce le lăsase în scris fiuluisă&u,
Constantin-Vodă, însă ştia să fie demn, când voea. El avea
o cultură aleasă şi lui Des Alleurs îi plăcea să converseze
cu dânsul. Des Alleurs nu ştia latineşte, Mavrocordat ştia
franţuzeşte în cât ei se puteai înţelege de minune, Mavrocordat ştia să fie şi elegant la vorbă și ia maniere; încât

Des Alleurs erea fericit când se întâlnea cu dânsul, scăpând
de Turcii cei cam bloncoşi la toate. Lui Des Alieurs nu'i
plăcea linguşirele şi Mavrocordat simţise caracterul France-

zului încât îi făcea pe plac, ast-fel densul căpătă șia doua
domnie în Moldova tot prin intermediul lui Des Alleurs.
Nicolae Mavrocordat în timpul primei sale domnii în Mol:

dova cam aflase despre politica lui Brâncoveanu şi nu înterdiă de a spune toate lui Des Alleurs, că Brâncoveanu e
ID) Vedi

în op. cit,

p. 371.

2) Vedi în «Ephemârides
1881

vol.

II, p. XXI—XXVII,

lăsat fiului săi.

Daces»

Acest

traducţiunea -după opera lui Dapontes,

testament

politic

al lui N. Mavrocordat

Paris
a fost
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hain

cu

Francezii,

e hain

cu Suedezii,

e un om hain

cu toţi,

acuma însă e amicul Rusiei. Des Alleurs audea şi tare se
înfricoşa, căci Brâncoveanu erea amicul inimicilor Francezilor.
Petru cel mare devenise inimicul de moarte al Brâncoveanului, el se împrieteni cu Marele Vizir Gzz-A4/z sat
Damad-Ali pentru ca să mijlocească înapoerea /Moreci luată
Rusiei când cu tractatul de la Carlowitz ce o stăpânea acuma

Venețienii.

Plenipotenţiarii Rusiei Zo/szoz, Șafrof şi Seremetev lu
crau din resputeri în Țarigrad în acest sens, înegrind încă
pe Brâncoveanu în ochii lui Gzz- 47.
In acest timp Carol al XII, şedea la Bender se plimba
şi pe la Varnița şi tot bursuflat erea, că nu i s'a dat
şi lui ceva, în urma păcei turco-ruse; dară ce era să'i se dea ;
căci el era aliatul Ruşilor şi Ruşii fură învinşi.
Bine spune Neculcea: «Se mirau Turcii ce or mai face

cu dânsul, că

nui

mai putea

intra în voiă» 1).

D.

Gion

spune în această privinţă: «Nu cred să fie în istoriă o
scenă mai frumoasă în descripţiunea ei, de cât aceia din
«Charles

XI/h al lui Voltaire, în care nemuritorul scriitor

ne

arată faţă în faţă, pe indolentul Vizir şi pe fugosul căpitan
al Nordului, tresăltând de mâine şi sfâşiind cu pintenii antereul lui Baltagi-Mehmet, pentru că încheiase pacea cu

Petru» 2). Neculcea se potriveşte
când

spune:

«Norocul

la un gând

Moskalilor

că

nai

cu

venit

Voltaire
Şvedul

de

la Tighina, că n'ar fi scăpat picior de Moskal, că el ar fi ştiut

ce ar fi făcut» 5).

Cu regele

Suediei,

Turcii

strigai:

destul!

lui Brân-

coveanu însă nui mai spuneaă dânşii nimic, tăceau din
gură ; dar vai! în liniştea cea sinistrală, în acea linişte a
unei nopţi lugubre ei plăsmueai peirea neamului Brâncovenesc, dară în urma cărora acuzaţiuni aduse lui Brâncoveanu aii luat Turcii această decisiune atât de su1) Vegi în Letopiseţe, vol. II, p. 347.
2) Vedi în

Nota

în op.

cit,

a D-lui

5) Veqi în Letopiseţe, vol. II, p. 329.

Gion,

p. 376.
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premă? Cine ai fost aceia? cu ce au acuzat pe Brâncoveanu?
Până aci am studiat în 7 puncte: causele ce ati contribuit
la ura Turcilor către Brâncoveanu; nici unul din acei îndivizi nu au putut însă să deciză pe Turci a lua o aşa de
exterminatrice decisiune, toţi "| acuzau, toţi spuneau ce aii
auzit şi ce

ati văzut,

unul

însă nici

a avut

nu

acte

dove-

ditoare cum că Brâncoveanu a trădat pe Turci în tot cursul domniei lui de 25 de ani.
In timpul însă ce corpul diplomatic lucra în Constantinopol în contra lui Brâncoveanu, în cap cu ambasada franceză, representată prin Des Alleurs ce primea şi auzea toate;
şi prin Brue dragomanul ambasadei franceze şi rudă cu

Voltaire căruia îi scria aproape zilnic de cea-ce se petrece
cu principele român « Bassaraia de Brancovan» şi Voltaire
la rendul lui dedea informaţiunile cititorilor din Paris 1).
In timpul acestora, dic, neamul domnului român, neamul
Cantacuzineştilor aşeza coroana pe capul acestui monument
care va anunţa Europei întregi decapitarea Brâncovenilor.
Acesta

este

punctul al 8-lea şi cel din urmă, din proto-

colul acuzaţiunilor şi acuzatorilor lui Brâncoveanu. Acest
punct cel mai capital, şi cel mai decisiv, pe care şi eă lam lasat la urmă, ca foc bengal; ca să vedem care din Cantacuzineşti ati destăinuit Porţei secretul, şi cum s'a petrecut lucrurile. Neamul Cantecuzineştilor "| va prăpădi pe
bietul Brâncoveanu,
Cantacuzineştii erati din casa domnului, muma lui Brâncoveanu se chema S/zzca, ea era fiica

b&trânului postelnic Constantin Cantacuzino şi a domniţei
Elena fiica lui Radu-Şerban Bassarab-Voevod.
Aceasta

nu

trebue

dele “ți fac r&ul cel mai
tre denşii ca să nu te
streluceşti fără ajutorul
săi linguşeşti pentru a
voea lor, numai cât îţi
al măririlor. Brâncoveanu

să

ne

mire,

căci

în tot-d'a-una

ru-

mare, ura şi necazul domneşte înridici mai sus ca denşii, să nu
lor, să ai necesitate de denşii, şi
ajunge ceva, şi să ajungi după
vor da ei drumu pe acest câmp
nu era însă din acei oameni ser-

1) Vegi în Cartea V, Charles XII,
Pierre le Grand, de acelaşi autor.

par

Voltaire,

șiîn

Histoire

de Russie

sous
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vil pentru dânsul
str&inătatea,

personal, el era

şi aceasta

o făcea

țerei şi al poporului român,

servil ce

pentru

e

drept

binele şi

cu

interesul

nici odată nu a fost servil faţă

de ai lui, faţă de boerii lui români, atât din străini cât ŞI
din neamul lui.
Cantacuzenii se săturaseră de dânsul, le venise şi lor
pofta de a domni, până când cu unchiul şi vărul de Constantin? diceati dânşii: 25 de ani e destul; nu putem scăpa
de cât a'l pârâ Porţei. Brâncoveanu nu se putea ploconi
în fața lor, el avea o fire bună, blândă, blajină, voea pace
şi linişte, voea să moară fericit în mijlocul fanmilei lui, de
11 copii, şi rude, formaţi aproape din toată boerimea cea
mare a ţărei.
Să vedem această ură a Cantacuzineştilor :
Marele Stolnic Constantin Cantacuzino în tot timpul
domniei nepotului s&i Constantin Brâncoveanu fusese povăţuitor al domnului, Brâncoveanu avea pe unchiul s&ă

Stolnicul Constantin la mare dragoste, nimic nu făcea, nimic
nu s&verşea

până

ce nu întreba

și

pe

Stolnic,

ca şi pe tatal săi. Tatăl s&ă marele Postelnic

îl

socotea

Papa Brân-

coveanu murise de mult, ucis fiind de Seimeni în vremea
domniei Voevodului Basarab Cârnul, când cu revoltele, încât

tatăl sei sufletesc, Stolnicul Constantin era. Michail Cantacuzino spătarul de asemeni, se avea bine cu domnul şi
Thoma încă, acuma însă ce se întâmplase ? Thoma fugise la
Ruşi. Copii Stolnicului se făcuseră mari şi de aci se născu
ură, certuri şi uri între copii Stolnicului Cantacuzino şi bezadelele lui Brâncoveanu care deveniseră şi denşii mari şi
începură a se amesteca în trebile ţ&rei, şi a se gândi la
tronul tatălui lor. Fiicele lui Brâncoveanu de asemeni măritate aduseră în - casa părintească gineri ce se amestecai şi dânșii în politica ţ&rei, acestea toate displăceau
Cantacuzenilor, care vedeai prea bine că rândul lor a dom.
nie nu va mai veni nici odată, așteptând şi tot aşteptând ;

avizi de tron, hotărâră peirea unchiului. Brâncoveanu înb&trânise şi obosise de atâta trudă de 25 de ani de domnie, se supăra şi se mâhnia tare când vedea în faţa lui cum
se pirau prin vorbe bezadelele lui cu feciorii Stolnicului
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şi de aci eşind certe,
puie, dar de unde când
odată, tot mai r&ă te
Cantacuzino vornicul,

grei oftaşi se jeluia, el voea să le îmintră veninîn cine-va nul mai scoţi nici
inveninezi. Cât timp trăise Şerban
fiul lui Drăghici spătarul, după cum

spune cronicarul «Om straşnic şi cuminte nimeni nu îndrăsnise a pune zavistie între Brâncoveanu şi Cantacuzineşti,

fiind că şi unchiul

lui, Constantin

tarul nu eşiau din

cuvintul lui, iar după

stolnicul,

şi Michai

moartea

spă-

lui (în-

tâmplată cam pe la 1712) curînd după aceasta ai intrat
vrajbă! între Brâncoveanu şi Cantacuzineşti» 1). Turcii voeau să dea un exemplu întregei lumi cum ştiă denşii să
pedepsească pe necredincioși.
Cantacuzineştii hotărâră a da Turcilor toată corespondenţa lui Brâncoveanu cu Nemţii şi cu Ruşii, din acest moment peirea lui Brâncoveanu se hotărâse.
Cronicarul Radu Popescu spune: «Ast-fel de ajutorinţă
a făcut Ştefan Cantacuzin vărului s&ă Constantin-Vodă 2).
Ia loc săi facă bine pentru binele ce au avut casele
lor, de ia dânsul, el cu acest fel de lucru îi ajuta şii r&splătea. Cu toate acestea ce se nevoia, Ştefan pentru stângerea vărului s&i, lui Constantin-Vodă, n'ar fi putut nici
el nici feciorii lui; numai hoţul cel betrân, tată-săui Constantin Stolnicul, ştiind toate tainele nepotu-s&ii Constantin
Vodă, pentru câ'i le spunea toate, avindul ca pre unchii
şi ca pre un tată, a ştiut şicărțile de la Nemfi şi de la
Muscali, care îi făcuse acei împărați hrisoave să fie el
şi fectorii lui primțipii, cnejii, şi duându-de de unde ad fost

Ze-aii dat imbrohorului» 5).
In genealogia însuşi a Cantacuzenilor vedem : Constantin
Stolnicul poseda toate copiile corespondenţei lui Brâncoveanu
cu împerăţiile vecine 4). In Constantinopole mai locuea încă
şi Michail Racoviţă fostul domn moldovean el erea înrudit
cu Cantacuzenii prin aceia că fratele sei Dumitraşcu hat:

1) Vegi în Xenopol, vol. LV, p. 450, raportat dia Cronica.
2) Ştefan Cantacuzin erea fiul Stolnicului Constantin, unchiul domnului;
5 Vegi în Mag. ist., vol..IV, p. 32.
+) Vedi în original

tipărită

în «Buciumul>

lui Boileac.
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manul erea ginerele lui Mihai

Cantacuzino

spătarul 1). Ra-

coviţă erea <om păgân r&ă peste samă de nu folosia nimerui nimic»2).
Intre Racoviţă din Constantinopol şi Michail Cantacuzino
din București începu corespondenţa care va pune capăt vieţei
lui Brâncoveanu. Michail Racoviţă dicea la Constantinopol Vizirului Gin-Ali: îmi pun capul pe buştean dacă Brâncoveanu
nu va cădea în mâinile trămisului Porţei, Vizirul puse pe
Racoviţă de'i dete un răvaş de cele ce spunea, cu preţul

capului lui dacâ nu va eşi socoteala așa, Michail Cantacu-

zino din Bucureşti scria la rendul lui, lui Racoviţă, că: îmi
pun capul pe buştean dacă Brâncoveanu nu va cădea 74

în mâinile trămisului Porţei 3).

Turcii ca să zăpăcească şi mai bine pe Brâncoveanu,
şi săl distragă de la gândurile de nenorocire, ce le ar fi

avut,

îi trimete

o scrisoare

din

cancelaria

marelui

cancelar

al curţei otomane prin care îi vorbeşte despre nişte theorii
cum că Sultanul este cel mai mare suveran al lumei şi câte
alte fantasmogorii încă, şi ca lectorul să le ştie le reproduc
şi eu aci: «De la August, cârmuitorul lumei, puterea universală trecu la Constantin cel mare, care zidi Roma-Nouă
şi mută scaunul împărăției la Constantinopoli. Prin moştenire acest drept de domnie universală 'merse până la ulti-

mul Paleologu care muri vitejeşte pe zidurile cetăţii primului
Constantin. După Paleologu, tronul bizantin cădu cu toate

drepturile şi prerogativele sale în mâna Sultanilor victorioși.
Deci Sultanii sunt moşienitorii Imperaţilor Romei și, prin

urmare,

ei au

dreptul

domniei universale,

eară nu îm peratul

aşa numitului Sacru Imperii Roman al naţiunii germane»4).
Dar ca ce făcuseră Turcii aceasta față cu Brâncoveanu

parcă el negase titlul domniei universale Sultanului? ei însă

voeai

al zăpăci pe bietul domn

întru deslegarea

1) Vegi în Cronica anonimă în Mag.
2) Vedi în Neculcea Letopiseţele, vol

și Lud.

3) Vegli în toate cronicele, în Ist.
al XIV

român şi a'i da de gândit

acestei probleme de pură

a d-lui Gion,

ist, vol. V, p,
II, p. 384.

Rom. a d-lui D,

p. 452—453,

381—382.

î) Vegi în supl. [, vol, I, col. doc. Hurm,

p. 425.

diplomaţie,

pe

177.

Xenopol

şi în Const, Br.
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care o scornise de sigur tot ambasadorii în unire cu Fa|
narioții.
Brâncoveanu era obosit, înbătrânit de anii de trudă, şi
de

muncă,

aştepta

nici el nu ştia ce;

Turcii

se

purtau

cu

dânsul mai bine ca nici odată, nu'i mai cereau nici bani,
nici nimic, acesta erea semn r&i la Turci. Brâncoveanu se
mira de această schimbare, şi nu ştia ce erea; dar Capuchehaile sale nu puteau oare să'l înștiinţede de cele ce se
petreceau în Țarigrad? se vede însă că se lucra aşa de
tiptil şi în secret în cât nici ei nu aflaseră nimic.
Chiar

şi boerii

s&i cu

care

altă

dată

vorbea

în divan,

şi aceştia întreţinându-se într'un mod deschis în cuvântări cu
Vodă, acuma deveniseră ascunși, înfunecoşi şi sinştri Cu
bietul Brâncoveanu.
Domnul vedea, audea, dar nu simţea nimic, se uita
cu privirea fixă, ca fermecat de ceva misterios, Oh! ce pr
velişte jalnică, ce urgie! din când în când mai întreba p
sfetnicii lui: «Ce mai e noi boeri
aceştia mormăeai ceva din măsele

Dumneavoastră?», eară
tără ca domnul să nu-

audă nimic, saă când voea ca el să audă atunci începeaă
a filosofa despre lucrurile umane şi divine, părea că sosise
ora cea fatală, nimeni nu se mai înțelegea la limbă, toţi
însă aşteptau ceva, boerii, toată lumea şi breslele ştiaii ceva,
dară Brâncoveanu sârmanul nu ştia nimic, parcă însă presimțea. Eh! dar cum spune nemuritorul cronicar Neculcea «când
nu vrea Dumnedei şi împrejurările, nici omul nu nemereşte sfatul».
Erea anul 1714, al 25-lea din domnia Brâncoveanului,
luna lui Martie şi Sultanul trimisese pe un Capegiu-başiu
cu marele Imbrochor la Bucureşti pentru a mazili pe Brâncoveanu.

Acuma intrăm în ultimul capitol al vieţei lui Brâncoveanu.

Dilele de 4 Aprilie, şi 13 August, anul I7Iq.

Mazilirea şi uciclerea lui Brâncoveanu cu cei patru futi ai sti.

_ Inspiraţiunile la unii oameni se schimbă în alucinaţiuni,
căci atunci după cum dicea un învăţat, Belinea; individul
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vede objectele ce "i le înfăţişeadă imaginaţiunea sa. Luther
audea pe Satana făcându'i admonestaţiuni. pentru
nereuşitele sale.
Cromwell văduse apărând înaintea lui un gigant, prezicându'i că va deveni, odată omul cel mai mare al Angliei.
Rari sunt cronicari psychologi, şi cu toate astea cât de

importantă e psychologia

istorică,

căci generaţiunile viitoare

nu trebue numai să cunoască faptele şi r&sboaele domnitorilor
din trecut, dară și sufletul cu facultăţile și operaţiunile lui
adică ale domnitorului, şi ale neamului lui, alţi critici atu
mers încă şi mai departe; Taine dicea: că este fericit acel popor
ce posedă pe lângă istorie şi o istorie psychiatrică. Soţia lui
Carlyle înainte să moară a scris istoricul suferințelor ei de tortură, soţul, după moartea soției lui, a publicat acele memorii.
La noi în ţara istoricul italian Del Chiaro ce a locuit
în palatul lui Brâncoveanu-Vodă, ne citează un exemplu de
psychologie istorică, o alucinaţiune a uneia din fiicele lui
Constantin Brâncoveanu, el dice: «In timpul ce Mustafa călătoria către Muntenia, fiica lui Brâncoveanu se inbolnăveşte
foarte grei şi moare, puţine dile înaintea catastrofei. In delirul ce o apucase înaintea morței, ea spunea că vede o
mulţime de Turci, care vin să iee pe tatăl ei şi să'l ducă
la Constantinopole» 1). Ce groasnică vedenie; s&rmana fiică,
vedu mai d'inainte soarta părintelui ei; nu mai avu trebuinţă să asiste ca surorile sale la tragica scenă.
Diua supliciului se apropia şi furtuna începuse. Asupra

întâmplărilor din diua de 4 Aprilie până în diua de 15 August 1714, toţi cronicarii timpului de atunci: Radu Popescu,

loan Neculcea, Nicolae Mustea, Del Chiaro, scriitorul Condicei Bălăceneşti şi Cronicarul anonim, la o vorbă sunt; de
la aceştia sai inspirat mai târdit toți scriitori, fie pamenteni,

fie străini,

când

at

scris

despre

domnia

şi peirea

Brâncoveanului; contribuind, bine înţeles şi scrisorile origi„nale ale ambasadorilor puterilor la Constantinopole, ce au
asistat ca martori oculari, la teribilul masacru. Mintea 'mi
rătăceşte, pana 'mi tremură în mâna, apropiindu-m& de
1) Vegi

în

«Historie

moderne

revoluzzioni

della

Valachia»,

p.

179.
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istorisirea acestor înfricoşate întâmplări asupra trecutului
acestei nenorocite de ţări.
Dar vai! istoria nu
eartă
nimic, cine se apucă să o scrie, trebue să le spue pe
toate.

In epoca în care domniile române ajunseseră în mâinile
Fanarioţilor sau ale Domnilor români, dară crescuţi de mici
în principiile iesuitice ale Grecilor din Țarigrad, am vedut
cum Cantacuzineştii au purtat sus şi falnic drapelul libertăţei
şi al naţionalităţei române; cum ei sai luptat ca nişte
lei cu preţul vieţei lor, în contra acestor Ţarigrădeni ce
conrupseseră pe boerii român: şi cercaseră a inăbuşi sentimentul de patriotismu al Românului.
Acum însă când Ţara-Românească avusese norocul că
lucrurile să se îndrepte, când după um period de 78 de
ani,

adică

de

la

1611—1689,

un

domn

român

ales

din si-

nul naţiunei sale domneşte 25 de ani neîntrerupţi; acuma
urmaşii Cantacuzineștilor de odinioară, schimbă politica. şi se
aliază cu Turcii şi cu oameniilor ca să detroneze pe Brâncoveanu. Din ce causă oare fâcură ei aceasta? Oare deveniseră amicii “Ţarigrădenilor? Oare deveniseră uneltele ser-

vile ale 'Turcilor? Nu; nu erea acestea; erea alt ceva, erea
aviditatea domniei, erea că deja se plictisiseră ca simpli
consilieri ai tronului, şi sfetnici ai domnului, voeau ei însuşi
tronul şi domnia.
Ambiţiunile personale în politică, te împing de multe
ori

şi la crime

de

stat;

nimic

nu

e

mai

periculos

de

cât

un om ambițios, în treburile unei ţări.
B&trânul. Stolnic Constantin Cantacuzino se săturase
cu posiţiuneă neamului seă, numai de simplii divanişti; de
la Şerban Cantacuzino Voevod, uitase norodul că Cantacu:
zinii domniseră; voea dânsul o nouă preînoire a domniei
cu

numele

de

Cantacuzino;

dânsul

erea

betrân

şi

într'un

glas tot neamul Cantacuzinesc pusese ochiui pe Ştefan, Marele Spătar, fiul Stolnicului.
De aceia vedem pe cronicarul Popescu că deschide cu
aceste cuvinte istorisirea întâmplărilor de la 4 Aprilie, până
la 15 August 1714: «In mijlocul vremilor acestora Cantacuzinii cari pururea ai fost viclenii domnilor şi n'a fost
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odihniţi de nici un Domn ; şi acum la Constantin Vodă

au în-

faţa pămenceput să'l viclenească şi să'l desrădacineze din
lor, aceea
ea
reutat
numai
tului, neavând altă pricină fără
lipsit în
ai
le
nu
că
ce din fire o ai avut şi mai dinainte,
aibe;
nu'l
să
ca
dilele lui Constantin Vodă nici un fel de bine
de
sate,
de
voe vegheată, sfetnici ai Domnului, plini de bani,
da, iar ei
vii, tără bir, fără împrumutări, precum alţi ai ţărei
neci cum,

ei de

iar nu

qic adevărul,

Vodă,

Constantin

cât

minciună,

că

el avea

că

mai

bine trăia

grijele domniei,

urile şi tot
iar ei aveaă plimbările şi desfătările, şi câştig
acela, ci pofbinele, dar nu tot erai mulţumiţi de binele

tea şi mai mult, adecă domnia!).

domnului
lară cronicarul anonim un boer din divanul
de adeschi
când
eşi?
Șez/ân
aducându-le încă şi epitetul de
celaşi

pasagiu

şi zice:

ca şi Popescu,

Cantacuzineştii

«Ear

de la str€adecă Șeitânesezi2), cronicarul numindu'i ast-fel
l Cantabunul lor Șazar-Ogfu din Țarigrad, adică Michai
aşa 3, N'o
poreclit,
cuzino
lege prin vorba de Şăitănești,

şautaze ; adică cu momeli,
de

vremurile
acest

de

atunci

nu

de

şantaj fiind

către

Români,

vorba
de

la Francezi

de

curând

înţefi vrând cronicarul a
nişte oameni care umbla cu

se

prea

cunoştea

importată
că

pe

expresiuni

de

aşa

soi.

şi a pârei
Ca Cantacuzenii au săvârşit fapta detronărei
de domnie;
cu Brâncoveanu numai din cauza avidităței
pentru bipoliticesc
re&ă
eară nici de cum din vr'un gând

din curnele ori r&ul ţerei, este cert, căci evenimentele
aceasta,
dovedi
sul domniei lui Ştefan Cantacuzino ne vor

tot ca Brân.
vom vedea cum şi Ştefan Cantacuzino a căzut
şi al Țarigrăcoveanu, încât numai instrumentul Turcilor
Ştefan Cantafost
â
că
denilor Greci, nu am putea spune
cuzino

şi cu

tot

neamul

lui ce Pa

urmat

la moarte.

dovedesc,
Afrmările unui istoric asupra unor fapte se
fapte.
numai cu resultatul posterior întâmplărilor acelor
1) Vegi în Mag. ist, vol. 1V, p. 25—26.
2) Vedi în Mag. ist. vol. V, p. 176.
3) Vedi în Capitolul neamul Cantacuzenilor

tot în această parte a Cărţei.
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Asupra modului cum au procedat Cantacuzenii ca să
pârască pe Brâncoveanu la Poartă sprea face pe Sultan să
trimiţă un Capegiă cu mazilirea, cronicarii nu sunt de
acord.
Cronicarul Popescu spune: «Şi ai început a scrie cărţi
la împerăţie, şi le au pecetluit cu peceţiile făcute la Braşov,

tuturor

ale

boerilor

ţărei,

în

taină,

luând

isvod

de

seamă de boeri nu ştia de acestea nici
«aflând eioarganca acela pre un Cozsera vetat de Aprozi la Constantin-Vodă,
şi la împărat cu voea domnului, pre
iai dat cărţi ca să le dea în mâna

toate peceţiile şi o
cum» mai departe:
/antin Diskiti care
şi vrând să le ducă
acesta Pat găsit şi
împ&ratului» î).
Cronicarul anonim nu vorbeşte de :cel /Dzz4z/ dară
spune: «Constantin S:olnicul, Michai spătarul, (unchii lui
Vedă) şi Ştefan spătarul, Radul Comisul (verii domnului)...

găsind organ pe Michai Vodă care era domn mazil la Ța-

rigrad (Racoviţă) ca printr'ensul să lucrede acele vicleşuguri ale lor. Şi fund Dumitrașco Hatmanul, fratele lui Michai
Vodă, pribeag în Ardeal, la Braşov, fiind ginerele lui Michai
spătariul

Cantacuzino,

la dânsul

au

au

trimis de

făcut toate

peceţiile boerilor ţErei românești, şi le ai trimis aci la socru
Michai spătarul (Cantacuzino) de aă făcut arzuri despre ţeară,
părînd pe Domnul că este hain, şi bogat, şi alte vorbe viclene de ale lor şi acelea trimeţendu-le Dumitraşco Hatma-

nulJa fratele. său Michai-Vodă

(Racoviţă), le au dat Tur-

cilor» 2), Cronicarii Moldoveni lon Neculcea și Nicolae Mustea 5), se unesc de asemeni cu cronicarul anonim în a:
|
cest punct,
din mână în
e,
se plimbară
Pârile Cantacuzenilor, scris
mână

la

Constantinopol,

zapis marelui

Vizir

după

ce

Racoviţă

Michail

dete

«că se prinde cu preţul capului lui dacă

nu vor avea Turcii viă pe Brâncoveanu>
serăm şi mai 'nainte, în alt loc.

după

cum spu-

1) Vedt în Mag, ist, vol. IV, p. 26,
2 Vegi în vol. V, Mag. ist, p. 176.
3) Veqi în Letopiseţe, vol. TII, p, 54 şi vol. IL, p, 348.
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de
In acest timp nenorocitul de Brâncoveanu se gătea
ce
ui,
domnul
a
ea
bezad
nunta fecioru-sti Răducanu a treia
Anvean,
moldo
voea sâ'l însoare cu Maria, fiica domnului
Bălaşa
țioch Cantemir şi trimisese la Țarigrad pe fiica sa
cu

bărbatu-s&i,

Manolache

aga

Andronic

neam

de

grec,

cu Turcii de nuntă şi să aducă pe mireasa

ca să vorovească
de acolo !).
Vizir
In acest timp Sultanul Achmet şi cu marele
r 2)
eştilo
Șeztăn
Gin-Ali doui oameni vestiți de răi; după sfatul
cel
l
choru
adică al Cantacuzenilor; a ordonar lui Buic-Imbro
plece
mare al împărăției şi lui Mustafa Aga Capegiu-Başa să
Brânpe
mazili
a
spre
ști
Bucure
din Țarigrad, să vie la
becoveanu şi a'l duce la Țarigrad cu toată casa lui, soţie,
apoi
urmă,
în
decide
a
zadele, domniţe, gineri, nurore; spre
a sequestra averile lui şi a le confisca în numele thesau
marele
rului imperial din Țarigrad ; dând imbrochorului adică
u;
comis, şi trei fermanuri, unul de mazilire către Brâncovean
şi al
altul cu nume deschis pentru numirea noului domn,

treilea către boeri, vestindu-le aceste întâmplări 5).

Şi aşa pornind amendoi în taină, de nimenea nu ştia
până la
numai Şeităneştii şi Racoviţeştii veniră împreună

Rusciuk eară de acolo s'aii despărţit ; Mustafa-Aga, veni sin-

gur la Bucureşti luând

cu sine şi cele trei

fermanuri,

eară

Buic.Imbrochor remase să vie la Giurgiu, de unde va aduna
catane păgâne

ca la cas de opunere

din partea Brâncovea-

nului, e] să vie cu ai lui de la Giurgiii, unde Turcii aveau
cetatea lor, atunci.

Mustafa-Aga sosi la Bucureşti în diua de Mercuri, erea

roMercurea mare înaintea s&rbătorilor paştelui, cronicarii
,
streini
cei
eară
4),
ie
Mart
24
mâni spun că erea diua de

ca Del Chiaro, spune că erea în 4 Aprile5).
Mustafa-Aga
9 Din

Mag.

intrând în

ist., Vol.

V,

p.

oraş Mercuri,

descălecă

a

177.

2) Vegi în cronica anonimă, p, 177; vol. V, în Mag, ist.
şi cea
3) Din Mag, îst., vol, IV şi V, cronicele lui Radu Popescu

şi

de

din Letopiseţe, vol. Il şi III, Neculcea

şi Mustea.

anonimă,

4) Vegi în vol, IV Mag, ist., Radu Popescu, p. 27.
noii, dară nici așa nu ese
5) Poate că Dei Chiaro ca strein s'a luat după stilul
op, cit., p. 179.
socoteală, căci 24-ţ-x2 face mai mult ca 4 Aprilie. Vegi în
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dreptul

la palatul

găsea

Brâncoveanu

domnului

şi intrând

«pringend

toate

în

salonul

uşele, ai

scos

unde se
fermanul

de mazilie, şi Pau cetit, șz az început a bate pe copi din
casă în toate părţile, şi îi scotea din casă afară» 1). Când
Capegiul ajunse la îngrozitoarea vorbă de: « Maz:/»?) (destituit), Brâncoveanu cidu pe scaunulsăi domnesc, lipsit de puteri, şi plin de emoţiune. Călăul însă ca un păgân ce erea
scoase atunci un petec negru din buzunarul coateşului săi
şi| asvârli pe umărul domnului, dicându'i «G/zazre» ăsta'i
locul t&ă, arătându'i un simplu 7477. O, doamne! aceasta cât
de colo se vedea că nu erea o simplă mazilire după cum
se întâmplase şi cu alţi domni, erea o mazilire ce prevestea
moartea cea rece şi înfiorătoare, care se apropia cu ghiarele'i
uscate,

de bietul

Brâncoveanu.

Unii istorici spun că Brâncoveanu sculându-se de pe
jilţ venindu'și în fire a început a blestema dilele lui Achmet, atunci sălile cele mari ale palatului s&ă resunară, de

glasul cel puternic al

domnului la

vorba de:

caz ză Ză-

safă Boeri Dumneavoastră» după cum ne spune şi D. Gion3),
ori la aceia de: «S/uyzfori, suzitori unde sunteți ? Wu me
lăsați!» după cum exclamă cronicarul Nicolae Mustea înir”un moment de entusiasm patriotic 4).
Domnul 'şi încruntă privirea, cu sprincenele-i încolţorate şi stufoase, cu ochii injectaţi, şi faţa'i sângerândă, dar
în zadar ! în zadar!

începuse,

căci totul

tunetele, fulgerele,

groasnica

furtună

şi trăsnetele de acuma

se sfârşise,

înainte

vor fi partea neamului Brâncovenesc, până "| va duce la recele şi negru mormânt. Toţi se ascunseseră de teamă. Turcii
prinsese porţile, pecetluiră camările şi beciurile. Boerii pe
la gasde

fiind, dacă au prins de veste toţi s'aă spăimântat.

Cronicarul Mustea încă scrie:

« Turcii, după ce au prins

porţile curţii şi au pecetluit camările şi beciurile, au trimes
de ai chemat pe boeri la curte, şi le-au cetit fermanul Imp&rătesc. Boerii inţelegând ce scria în ferman, toţi s'au plecat
I) Veg! în Letopiseţe, cronica lui Mustea, p. 55,
2) Vedi în op. cit. a lui Del Chiaro, p. 779.

3) Vedi în op. cit., p. 382.
1) Vegi cronica sa din Letopiseţ,. vol. III, p. 55.
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“l-ai luat boerii

poruncei ce scria în ferman, eară pe domn
în chezăşie,

sta,

va

cum

nu

va

fugi

nicăeri,

eară

tot

pază

sta înprejur»?).
Sermanul

Brâncoveanu,

dacă ar fi fost vestit mai înainte

cu 3, 4 ceasuri putea să fugă, erea rău de ţară, dară else
mândrea după cum spune cronicarul Popescu: «Dar ticălosul

cum

vrea

să

fugă,

că rudele

lui,

erau

Cantacuzinii,

mai mari peste oștile ţării, şi ei erau viclenii şi pârâşii care
se bucurai că văduse aceia ce poftise. In noaptea aceia
Miercuri

Cantacuzinul,

spătariul

spre Joi, ai mers Mihai

şi

„Ştefan spătarul Cantacuzinul la Mustafa-Aga, având Drago-

man pe Karamanlâu portar, şi ai fâgăduit bani mulţi să
stea la Imbrohorul, să pue pe Ştefan spătarul Domn, şi
plecându-se Mustafa-Aga îndată au scris la Imbrohorul cu
multe făgădueli, şi i-au făcut ispravă să'l facă domn, pe

Ştefan spătarul»?).
Acestea s'ai petrecut în prima di a urgiei, am reprodus dinadins textual pasagiurile cronicarilor, ca lectorul să
vadă însuşi cum am urmărit pas cu pas evenimentele di
cu di.

A doua di Joi, a venit la

Bucureşti de la Giurgiu şi

Buiuc-Imbrohorul cel mare, cronicarul anonim ne spune urmat de zoo Turci 3) ; eară Şincai după condica Bălăcenească

pe care o avusese dânsul în mână, spune de 12,000?)

Am ţinut să enumă&r numai pe aceşti doui: cronicarul anonim şi redactorul condicei Bălăceneşti căci ati fost contimporani vremurilor de atunci. Alţi istorici mai recenți pe care

nu pun atâta temei, dă alte cifre. Fotino de pildă spune, de
400 Turci5). In tot drumul de la Giurgiii până la Bucureşti Cantacuzenii şi în special Ştefan a făcut totul, de a
scos, oameni, slujitori, săteni, în drumul Imbrohorului de se
jăluiau

contra

Brâncoveanului

în ţară, şi lua arzuri

de

de la denşii

«câte

dupa

1) Vedi în Letopiseţ, vol. III, p. 55.
2) Vedi în vol. IV, Mag. ist., p. 28 și vol. V, p.

au

jălbile

fost

acilea

mojicilor,

177.

3) Vegi în vol. Mag, ist., p. 177.
4) Vedi în vol, LII, ediţia veche p. 237 ; asemeni şi în ediţia nouă, tot voi, III.
5) Vedi în vol. 11, trad. de G. Gion, a Istoriei Daciei lui Founo,
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şi le trimetea la împărăție» 1). Ajungând
în orașul cetăţei Bucureştilor, toată boerimea şi slujit
orii îi eşiră înnainte şi lati adus cu cinste mare conăc
indu-l la casele lui
Şerban Spătarul (Cantacuzino), acesta
a strîns la densul ;
la 2 ore diua pe Mitropolitul (Antim),
pe Episcop şi boerii între care cronica anonimă enumeră
pe Michai Spătarul
" (Cantacuzino); Banul (Constantin) Ştirb
ei (de la Craiova),
Şerban
Bujore.an
Visti
ul
erul, Ştefan Spătarul (CantacuZino), şi alţii 2), spre a mijloci de alegerea
noului domn.
Buive Imbrohorul a întrebat atuncea pe
boerii care este
Ştefan Spătarul. Imbrohorul era doară pregă
tit în noaptea
Mercurilor spre Joi de Cantacuzinești, cum
s'a spus mai
sus; eară conspiratorii, o doamre! arăta
ră cu degetele în..
dată pe Șteţan, dicend Imbrohorului cu
glasul plin cât le
eşea pe
gură

«cesta

este»!

Imbrohorul imediat ”] luă lângă densul, şi
nefiind caf.
tan de domn la îndemână de îndată s'a
desbrăcat Mustafa Aga de conteşul s&ă şi lau îmbrăcat pre Ştefa
n Spătarul.

Şi au scos acel ferman

în care

nu

era

numele Domnului

ci atunce l'a scris Jazagiii- Boctasi- Efendi
numele lui Ştefan-Vodă» 5). Cronicarul Popescu adaugă incă
nespusele celui
anonim,

şi dice:

«Deci

Bujoreanul

ai

trimis

numai

de
cât degrabă de au adus un caftan şi. Lai îmbr
ăcat cu dânsul» £). Conteşul Mustafalei nefiind de cât provi
soriă până
ce să vie caftanul -vistieriei; apoi a încălecat
Ştefan-Vodă
pe calul sei domnesc şi cu pompă domneasc
ă, cu toată
taifaoa şi cu dicături Pai dus la curtea domn
ească 5).
Cronicarul Mustea termină pe deplin tablo
ul zilei a
două, adică de joi, din această tragedie, şi
zice despre Stefan-Vodă,

că ducându'l

la Palat

«au

dat

din

puşce,

şi în
dobe, în surle, după obiceiul domnesc, şi
toată boerimea
ai venit de “i sau închinat, şi s'ai adun
at sărutîndu'j
mâna» 6). Ce mare ironie însă fusese silit să
privească bietul
5 Vedi

2

>

în vol. IV,

V,

Mag.

2

ist,

>

p. 31

Cron.

o 171 —178,

3) Vegi în Mag. ist, vol V, p. 178,
î)
a»
>»
> IV, ».g0.

cron.

Popescului,
anonim.

3) Idem vol. IV, şi V.
.
€) Letopiseţele vol. LII, p. 55 Cronica lui Mustea
.
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după

Brâncoveanu,

ce că Cantacuzenii "| doboriseră

şi Şte-

fan îi luase locul, acuma când se încoronase, se mai duce
în camera lui veru-s&i, mazilitul de Vodă Brâncoveanu, ca

să'i sărută mâna, ca la o rudă mai be&trână, căci Mustea
spune: <Şi sculendu-se Domnul cel noii din scaun ai mers
în casa unde era v&ru-s&i Constandin Vodă Brâncoveanul
de'i ati sărutat mâna. O! ce sărutare cu ciudă şi cu la-

crimi»1), Limba de şarpe ştie să pisce tocmai în momentele
cele mai dureroase, Ştefan Cantacuzino dădu prin aceasta;

ultima lovitură de moarte, vărului s&i mai mare, Brâncoveanu Constantin. Mustea ne raportă şi r&spunsul Brâncoveanului la sărutul vărului s&u:; «Atupce cu multe lacrimi

Vodă

Constantin

Brâncoveanul

ati

mustrat

pre veru-scii

Ştefan-Yodă cum Pai înşelat de îi ai luat cinstea și
domnia»2), Ce jale trebuia să fi fost atunci în palatul
Domnului, unul se urca pe tron și altul se dedea jos ca să

se ducă unde? la Stambul în neagra Edeculă,
expire pe malurile încântătorului

Bosfor,

batice ale gealaţilor, pe când Achmet
Jali-Kioscului la îngrozitorul spectacol.

la

şi de aci să

loviturile

rânjea

din

s&l-

turla

«Numai bocete şi ţipete în fetele şi nurorile domnului
ereau în acea di ne spune Mustea; că pe toţi i-ati strâns
cu mare pază şi groază la un loc şi pe feciorii şi pe gi-

nerii; şi nimica
pornească

mai

zăbovind, ce tot în grabă

curend»?).

«Hai lume fără saţ» | exclamă

Mustea.

Lai

gătit

săl

Acestea s'au

petrecut Joi.

Vineri erea diua cea din urmă pentru neamul lui Brân-

coveanu pe pământul românesc, Vinerea mare a Paștelui
când altă dată, Brâncoveanu Voivod cu Doamna şi cu bezadelele şi domniţele lor steteai înghenuchiaţi la icoanele

cele mari de argint din palatul lor; cetind sfânta biblie tra-

dusă de fraţii Radu şi Şerban Greceanu boeri mari ai ţerei
şi sfetnici divanişti ai lui Şerban Cantacuzino Voivod şi
Brâncoveanu
1) Vedi

=) Idem.
3) Idem.

Voivod;

în Letopiseţ, vol.

cărţi

cari erai

III, p. 55.

atunci

în toate

casele

_
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boerilor, spre rugi; acuma vai! neamul Brâncovenesc se
gătea de plecare în mare grabă, şi în loc de liniştea de
odinioară a palatului din acea di mare, se audea numai bocete, vaete şi plânsete; dar ce inimă înpietrită nu se putea
înduioşa atunci, vedend pe acei buni şi blârdi copilaşi cu
moartea. în suflet, parcă ar fi presimţit desnodământul fatal ;
şi mai cu seamă pe Matheiaşial patrulea din bezadele, ce
avea numai 16 ani. O! crudă soartă, cum şti tu să păstrezi la tot omul sfârșitul lui!
Mustafa Aga în grabă puse pe Brâncoveni să se gătească de drum, aşa că nici toate lucrurile nu şi le putură
lua, le erai frică trădătorilor de o nouă reînputernicire a
domnului, pe tronul ţărei, Brâncoveanu însă nu erea Napoleon I care după cele 100 de dile ale Elbei se reîntoarse

earăşi pe

tronul

Franciei,

când

vechii

săi soldaţi

îi

tară şi tălpile picioarelor, în entusiasmul lor nebun.
Şi aşa a treia di, Vineri, Mustafa Aga Capegiul

cu

Brâncoveanu

Constantin

cu toţi ai lui, soţie,

fii,

săru-

plecă

fiice, gi-

neri, nurore ca să ea drumul Țarigradului, eară când aă
trecut pe podurile Bucureştilor spre a purcede la barieri
după cum spune cronicarul Mustea: «Tot norodul, cu mic,
cu mare lăcrima şi plângea după acel domn ca după un
tată»1). Parcă le vorbise inima la toţi, de un ce, r&i, pentru
Domn.
Aşa Brâncovenii, apucaseră pe calea negrei veşnicii.
Să vedem acuma ce s'a petrecut la Bucureşti în tot intervalul de timp cât Brâncoveanu pusese, până a ajunge la Ţarigrad. După plecarea lui Brâncoveanu din Bucureşti, Im-

brohorul r&mâr

End dinadins ca să caute averile fostului domn ;

în unire cu Ştefan Cantacuzino, va comite urgiile cele mai
mari, pentrua da de dânsele, deschidând toate camările din
palat unde domnul avea bani, şi umblând prin casele boereşti. amenințând pe boeri că de nu vor spune sai vor
scoate la iveală bogăţiile Brâncoveanului, bani, scule, argintă.
rii, îi voromorâ pe toţi, atuncea boerii care aveai toate strânse
de la domn, în păstrarea lor ; căci Brâncoveanu le dăduse lo:') Vegi în Letopiseţ,

vol.

III, p.

55.
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ca să le ascundă de teama Turcului, şi aşa boerii aducându-le la Ştefan Cantacuzino, acesta le dete la rândul lui

Imbrohorului ca să le ducă la Țarigrad î), până şi hainele
domnului cele scumpe
mai la vale.

au fost luate, după

In acele vremuri încă din
chiii după acest soi
la Potlogi reşedinţele
cerce

bogăţiile,

mare,

strânse

mul

vom

vedea

Țarigrad veni şi un Hazi-

de trebi, şi s'a dus la Tergovişte şi
cele mai de samă ale domnului ca să

Ştefan

Vodă

audind

de

acestea

boeri de ai săi, și slujitori

Hazichiului

cum

ca să

se

vaete

de

în

grabă

de'i trimise în dru-

Brâncoveanu,

săl

îne-

grească şi mai r&u 2). În aceste dile bătrânul stolnic Constantin Cantacuzino a găsit şi corespondența aceia a Brâncoveanului atât de faimoasă; către Nemţi şi Ruşi prin care
sa dovedit că el erea făcut Prinţ al sacrului Imperiti şi Kneaz
al Rusiei el şi cu toţi ai lui, de parte bărbătească, şi atunci
bătrânul stolnic le-ai dat şi pe acestea Imbrohorului ca să
le ducă la Sultan la Țarigrad, să le vadă, şi să se convingă

cum Brâncoveanu lau trădat 3).
A treia:di de domnie Ştefan Cantacuzino a şi trimis
pe doui boeri ai lui devotați şi anume pe Constantin Ştirbei marele Ban de Craiova şi pe Radu Dudescu mare logof&t şi cumnatul Măriei Sale; cu bani în besactele câţi ai
poftit, şi cu ploconul Impă&ratului; şi daruri pe la toate Pa-

şalele cele mari ale Țarigradului, însă le-au spus ca să ajungă
Tătar mizil, spre a nu ajunge încă Brâncoveanu cu Mustafa„Aga, ce drum aă apucat, cum ai mers nu se știe, însă se
ştie că

în adever

au

ajuns înaintea Brâncoveanului,

deja pe drum de 4 dile,
pe Brâncoveanu înaintea
coperise Imbrohorul, cu
de prin comori și de la
„Nemţi şi Ruşi şi cărţile

ce

erea

scopul erea ca ei să pârască încă
Sultanului, de toate câte le desVodă în Bucureşti, adică bogăţiile
boeri, precum şi corespondenţa cu
de Principi şi Kneji?).
i

1) Vegi vol. IV, Mag.
2) Vegi
5) Vedi

ist, p. 30, Cron, lui Popescu.

idem, vol. 1V, p, zi.
idem, vol. IV, p. 32, în

vol.

V,

în cron.

anon,,

p.

150

și în Şincai,

vol, III, după condica Bălăcenească, p. 238, ediţ. cit..
Şincai,

4) Vegi în Mag. îst., vol.
vo;. II, pag. 238.

1V,p.

30și

vol.

V,

180

şi condica

Balăcenească

în

,
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Acestea toate spunendu-le cei doui boeri
Sultanului
Achmet, acesta cum erea şi r&ui la fire, tare
se înfuriă și
cu toţi aşteptati cu mare nerăbdare sosirea
Brâncovenilor,
ca uliul să'şi găsească pradă,
|
Peste
câte-va

Brâncoveanului,

dile sosi şi Îmbrohorul

tot

mai

'naintea

pe care Capegiul "1 adusese din adins mai

încet ca totul să se pregătească mai bine
la Țarigrad, şi
Imbrohorul complectează cele nespuse de
cei doui boeri,
de mai erea încă a complecta ceva; atunci
, ne spune cronicarul Mustea, Turcii aă scos în vânda
re
veanului de la Constantinopole; ai desch
is

casele Brâncouşile odăilor şi

ati scos toate mobilele şi hainele ce ie at
găsit sau ce le.
a adus cu sine Imbrohorul încă din Bucureşti,
de le-au vândut

pe

toate

la medat,

haine

scumpe

«de

cusuturile

cele de
șirma> 1). Cronicarul anonim spune: mai 'naint
e ca Imbrohorul
să plece din Bucuresci, ai venit Stolnicul
Cantacuzino şi

Mihai Spătarul la densul de'i ati dat galbeni şi daruri
, numai

să facă totul ca să omoare pe Constantin Vodă
şi pe fii lui,
că ai fost vicleni cu împ&ratul. Şi aceste
vorbe rele ale
acest

or
socotea

rei şi vicleni bătrâni şi cu mulţimea
fără voia lor înaintea Imbrohorului,

mojicilor ce'i.
<a s&vârşit

pâră». Stolnicul Constantin, despre care Brâncove
anu spunea:
«Că eu tată nu am pomenit, de vreme ce
am r&mas mic

fără de

tată,

fără

cât

pre

Dumnealui

tata Constandin

Pam
cunoscut părinte în locul tatâne-meu> Mihai
Spătarul, căruia
Brâncoveanu îi procura numai petreceri, că
nu'și bătea capul
la nimic.
Banul Ştirbei şi Logofătul Dudescu, căror
a Brâncoveanu le dăduse toată cinstea şi bogății mari,
aceştia toţi
acuma îi dădură în cap şi hotărâră moartea
lui şi a copiilor
lui. «Ci dar adeverat este cuvântul înţelepţil
or>, spune cronicarul: «Oare ce se trece sai îmbatrânes
ce în lume mai
curând? Facerea de bine (zice) aceea se trece
mai curând 2.
Eară în tot drumul când plecă Imbrohorul
din Bucureşti
până în Giurgiu, aceştia toți vrăjmaşi ai Brânc
oveanului, ati
1) Vegi

în Letopiseţe,

Vol,

III, p.

56.

2) Vegi în Vol, V, Mag. ist., p. 1S1—r83,

!

toate

«la

scos

drumurile

Zrâmde,

drâmle

de

oameni

şi

lvară arzuri de la dânşii după jalbele mojicilor şi dându-le
Imbrohorului ca să le ducă la împărăție»; eată deci cât de

abil se montase această urgie cu s&rmanul de Brâncoveanu,
toate se pregătiseră şi se făcuseră cu precugetare şi pân-

dire.
Imbrohorul

„Că

a adus cu sine toată averea

mobiliară

a lui Brâncoveanu la "Țarigrad şi o socoteală a întinsei averi

imobiliare, aceasta nu se ştie. Ceea ce se ştie însă e că
toată averea Brâncoveanului de-ocamdată erea confiscată de
Turci în unire cu conspiratorii boeri.
Cronicarul anonim spune: «Aici în ţară Ştefan-Vodă
cerca averea lui Constandin-Vodă să o. găsească cu mare
poftă şi o ati şi găsit, ci una ai. dat'o la imbrohorul în
seama împerăţiei, alta o ati mâncat'o el cu Imbrohorul şi
au stins casa din faţa pămentului nu ca unei rude făcătoare
de bine, ci ca unui vrăjmaş foarte mare»!).
Toată, averea lui Brâncoveanu neapărat că nu a putut
fi găsită şi deci confiscată ori împărţită, căci Brâncoveanu
nu avea totul în numerar şi în Ţara-Românească, el avea
bani şi la băncile străine, după cum vom vedea mai la

vale; apoi moşiile cele întinse fură înapoiate mai terdiă
soţiei lui şi fiicelor, din care multe şi multe ajunseră în mâi-

nele nepoţelului din care sai mai coborit încă Brâncoveni
|
până în veacul al XIX-lea ?).
In colecţiunea Hurmuzaki găsim vn raport ce ne relatează despre un inventariă al averei mobiliare a Brânco-

veanului,

este: Raportul comitelui Steinville către Consiliul

de resbel, comunicând sub (literele) A şi B, inventariele
thesaurului pe care Voevodul Constantin Basarab Brânco-

veanu la depus la Manu Apostol la Braşov?)
1714,

18

cu data de

August.

Acest inventar

la lit.

A

coprinde

bogăţiile

lui Brân-

coveanu, ca mobile, pe camerele din palat cât şi sculele lu
1) Vegi
2) Vegi

în Vol. V, Mag. îst., p. 17%.
la Descendenţă, capitolul mai

3) Vegi în Col. doc. Hurm.,

la vale.

Vol. VI, p. 134.
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cu pietrele cele mai scumpe; eară la lit. B. mai
căţi de stofe de mare preţ!).
Cine

erea

acest

Manu

Apostol,

ori un

strein

Grec.

iscălit

multe bu-

Manos

Apos-

tolio întrun loc?) şi Manno Apostolu în alt loc3)? nu se
ştie:
un boer Român refugiat în Braşov semnat după
numele

seu

de

botez,

In

cartea

desluşită

scriitorului Frances

Vaillant,

găsim

o

listă

a averei mobiliare a Brâncoveanului; luat-o-au D-sa

dupe inventarul scris pe nemţeşte la Braşov, ori din alt
loc?
nu ne spune, insă în unele locuri obiectele cam
se aseamână, cu tot ce se găseşte în inventariul nemţesc din
coleeţiunea Hurmuzaki; ca să enumerăm tot ce se găseşt
e în inventariul din colecţiunea Hurmuzaki ar fi a umplea
pagini
întregi şia osteni pe cetitor: ne mărginim deci a
cita pe
Vaillant unde este expus totul în termeni mai genera
li, mărginindu-ne pentru cel nemţesc a cita numai sorgin
tea.
Fată ce ne rapoartă Vaillant:
|
Un servicii de aur; O coroană princiară ce o punea
Brâncoveanu pe cap, la zile mari, coroana era de aur
masiv cu pietre scumpe de briliante, sriarande şi rubinuri,
partea
de jos a coroanei era de Duce, în reamintirea vechilor coroa
ne

ale Voevodilor din trecut ai ţărei 5); preţuită aceasta, la suma

de 300,000 scude adică 900,000 franci), (luând
valoarea
minimăa scudei, adică de 3 livre, căci erati scude şi
de 6 livre,
valoare urcată după timpuri şi locuri). Un brâti
sau centură de aur cu pietre scumpe în valoare de 200,0
00 scude
adică 600,000 fr. ; acesta de sigur era brâul ce'l
punea dom.
nul sub caftan, în jurul mijlocului, după obiceiul
vechiului
port boeresc, lanţul de piept al domnului socotit
la 100,000
scude adică 300,000 fr., 2000 de monede de
aur a câte
1) Vegi în op. cit, p. 135—140,
2) ldem p. 139.
5) Idem p. î40,
1) Idem p. 149.
5) Vegi explicaţinni la pautea II], a acestei
cărți Capitolul «stemelor».
6) Ecu == ancienne monnaie
d'argent valant 3 livres, ily avait aussi L'&cu
a
6 livre, !
Ltore= monnaie râel: le
dont la valeur a vari€ suivant les temps et les
lieux et qui a &€ remplacâe par le franc (Vegi
în Larousse, Dictionnaire).
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10

galbeni,

din

cei

bătuţi

de

dânsul,

aci

voi

deschide

un

parantes (Constantin Brâncoveanu Voevod fusese acuzat de
Turci, şi actul de acuzaţiune de care vom vorbi mai

"nainte la locul cuvenit în al ro-lea punct şi cel din urmă,
vorbeşte despre aceste monede de aur bătute de Brâncoveanu ; sȘzucai după condica DBălăcenească eată ce ne spune:
la capul L-iu al actului de acuzare: «Că au făcut ca să'i se
bată monete de aur in Ardeal, una de câte doi şi. mai
mulţi galbeni până şi de 10 galbeni, dintre care una se
trimite Sultanului pentru mai mare încredințare, iară celealte monete se vor afla în vistieria lui cea privată cu multe
pietre scumpe, ce nu se pot preţui, când se va mazâli
Brâncoveanu. Pentru ce at lăsat “Brâncoveanu să se facă
monetele acestea, mulţi multe pricini aduc, dară în comun
zic că

în

ziua

de „Sfintă

Măria

mare

din

anul

1714,

când

ar fi intrat el în anul 60 al verstei sale, şi în al 26 al
obiăduirei vrea să dea un ospăț foarte minunat la toată
boerimea şi la sfârşitul ospăţului vrea să împarţă monetele
acelea la fişte-care boeriu, după rangul sau treapta în care
era» Î).

Despre

aceste monete Samuel iSălescri?): zice:

tru pomenirea

familiei

se bătuse

deunăzi

«Pen-

de Prinţul Vala-

„chiei galbeni de zece şi de cinci, cari de o parte avea tipul lui după obiceiul Romanilor împodobit cu mitră scumpă
şi cu mintea
scripţia

spânzurată

aceasta:

de

Constantinus

pre

umeri

prin

Bassaraba de

prejur cu inDrancovau,

Ge

altă parte avea stema sai ţimirul Valachiei cu care trăesc prinţipii în lucrurile cele politiceşti ca în cele bisericeşti ce folosesc ca pecetlariă, în care sunt împeraţii s. s.
Constantin şi Elena luând crucea în mână. Supt mitra cea
prinţească în pavăză era un corb «cu aripile întinse ţinând
în clonţu o cruce de rând, şi stând pe un ciungărit ram
de arbure şi deasupra de o parte soarele, de alta luna cu
inscripţia prin prejur: D. G. Vorvoda et Princeps Vala-

1) Vedi

în

vol.

III, p. 235

cronica

2) Vegi în Auraria. Romano-Dacica,

Românilor,

cap. III, N. 65.
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chiae Transalpinae. Nenorocita aceasta de monet
ă au dus
la perire pe familia Brâncoveanu 1),
Aceste 2,000 de monede a câte 10 galbeni
preţueaă _
deci 20,000 galbeni, ori 250,000 fr., apoi aproximati
v, 90,000

galbeni ungureşti ceea ce făcea 1,000
,000
fr., 100,000
scude olandeze adică 300,000 fr., 30,00
0 de monede din

diferite state ; 12 perechi de hamuti pentru dile
mari, adică
de gală, a 6 cai, îmbrăcate toate cu paftale
de aur masiv
înpodobite cu pietre scumpe, 36 perechi hamur
i a' 4 cai
îmbrăcate cu paftale de argint, acestea erau
mai de toate
dilele ; apoi mai multe milioane de leiîn numer
ar depuse pe
la băncile străine din Veneţia şi Viena?),
Acestea toate erai avere mobiliară, în plus
toate hainele lui cusute numai cu sirme de aur, işlicul
domnesc cu
cele trei pene mari de struț şi cu pietre scump
e.
|
Apoi covoarele de Persia ce valorai nuștiă
câte decimi

de mii de lei, cărţile cele rare din dulapurile

lui s&ă,

palatu-.

şi în fine ca coroană la aceste bogății, întins
ele moşii

ale domnului de prin judeţele: Dolj, Vâlce
a, Romanați,
Olt, Dâmboviţa, Vlaşca, Prahova, Ilfov, Ialomi
ţa, Buzău,
şi R. Sărat, care mai de care mai mare, a
câte 7 şi 8 mii
de pogoane fie care, şi chiar a 30 şi 40 de
mii. de pildă
Odzleşti cu toate trupurile lor din Ialomiţa.
Apoi viile şi pădurile cele de bradi seculari,
stejari,
paltini şi fagi prin care mergeai dile intregi şi
nu mai dedeai
de câmp.
Apoi şi alte bogății ce le mai avea încă “domn
ul prin
palatele sale ce le mai avea mai de samă pe
la moşia Brân-

coveni

unde

erea

şi o mânăstire,

mului Măriei Sale, de
sămânță de ai Ţarilor
mânească prin veacul
manaţi Brâncoveni, de
Alte locuinţe bogate

moşie

de

baştină

a nea-

unde acest nume de Sârbi, Brancovici
Sârbi Brancovici, s'a prăşit în ţara Roal XV stabilindu-se la moşia din Rounde ş'aă luat numele de Brâncoveanu 3).
mai avea încă domnul la Potlogi, la

1) Citat de Şincay, vol, III, p. 236,
2) Vedi în Vaillant «La Romanie»
3) Vedi în Capitolul familiei «Brâncoveanu»

mai la vale,
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Tătărani, la Tergovişte, unde reparase vechiul palat dom:
nesc; la Craiova, la Obileşti şi în Prahova pe la diferitele vii.
Acuma se terminase cu cercetările bogățiilor Brâncoveanului din ţară, toţi vrăşmaşii lui se liniştiră şi domnul cu
toată casa lui ajunse la Țarigrad cu Capegiul Mustafa Aga
ce'i însoţise la drum. Cum ai ajuns i-ai băgat în groasnica
puşcărie de la şeapte Turnuri sau Fdeculă «locul mai de
urgie»>!) cum spune cronicarul anonim, şi începură perchisiţiile, «şi până într'atâta avea necredinţă ca cum ar mai

fi ascuns avere, până şi pe Doamna şi pe nurori le-au căutat
şi ati luat ce au găsit, care obiceiu n'ai fost mai înainte să
se cerce muerile pentru atât pre cum ai fost atunci»?). Brâncovenii închişi în Edeculă fură lăsaţi sub paza înspăimântătorului

de

Bostangi-Pașa,

şeful vapoarelor Sultanului,

puşi de acesta la casnele și torturele cele mai

instrumente anume făcute pentru

şi su:

infernale prin

acest soi de lucruri, aduse

de la închisoarea cu acelaşi nume: «/nfernul sa cuptorul
de la Bostangi-Paşa» pe care un autor, M. F. Zallony l'a
văzut cu ochii săi şi eată ce spune:
«On parle beaucoup en Europe du Tribunal de linquisition, de sa barbarie et de ses actes arbitraires, mais
on y parle peu du four du Bostangi-Bachi de Constantinople, ou îl se 'commet des “horreurs beaucoup plus noires
que dans les cachots du Saint Office. Mon lecteur sera sans
doute bien aise de lire quelques mots sur ce lieu infernal.
On nomme, ă Constantinople, Four du Bostangi-Bachi un
cachot situ€ dans un local bâti dans Penclos du sârail: sa
denomination derive de ce qu'ă Pentree de ce local, est bâti

le four ou ce cuit le pain du Bostangi-Bachi (timonier au
"bateau du grand-Seigneur). On voit daus ce lieu detestable

des instruments de tortures de toutes les espăces: les uns
servent ă la question legere, les autres ă la question exterminatrice. Les tourmens qwon fait souffrir aux malheu-

reux qu'on transporte dans ce Temere, sont tellement horibles, que ma plume se refuse ă les decrire. Jai ete introduit
1) Vegi în vol. V, Mag.
2) ldem,

ist., p. 178.
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une seule fois, er par protection, dans cet abominable sejour,
et mon esprit est encore a concevoir comment des hommes peuvent se livrer a cet exces de barbarie»1).
După cum spune încă și cronicarul Mustea: «Eară pe
"densul Vai pus la muncă ca să'şi spue avuţia ce maiar
e;
şi ai spus tot ce ati avut, că aveai bani la Veneţia şi
la
Nemţi, şi'i făcea silă să trimită să'şi aducă banii de acolo,
ce aceea nu sai putut face»). Sai cum se scria încă
în
ziarul «La Gazette de France» de la Paris în numărul
de
la 4 August 1714, publicându-se o scrisoare venită
din
Viena de către corespondentul de acolo, cu data de
14
Iulie spuind că: «Scrisorile din Turcia mai spun că a fost
pus la caznă Hospodarul Valachiei, Constantin; care se
află
în fiare,

la închisoarea

celor

şeapte- Turnuri.

L'au chinuitca

„săl aducă a spune unde'i sunt ascunse bogăţiile. La sfârşit
principele a mărturisit că nevastă-sa şi fiul seă ai fie-car
e
câte 12,000 de galbeni de aur şi giuvaeruri de mare
preţ»?);
Şaşa «lau muncit cu nesuferite munci şi cazne de după
Paşti până în diva de S-ta Măria mare; că din ţara
muntenească tot îl adăugea cu pâră Ştefan Vodă până i-aă mâncat
.
„capul>%).
Dar ce mai avea acuma Cantacuzenii cu Brâncoveanu
?
căci scăpară de dânsul de la domnie, r&spunsul e însă foarte
uşor, lor le erea teamă ca să nu fie ertat de la moarte
Brâncoveanu

şi ştiau

ei, că Brâncoveanu

odată

ertat ŞI scăpat din

Țarigrad se va reîntoarce aci, în țară, şi atunci
vai de ei
ce ar fi păţit, Brâncoveanu le ar fi purtat
Sâmbetele
la toţi.
Acuma intraseră în jog Cantacuzenii şi de aceia
voeau
să ajungă până la sfârşit, de aceia ai stăruit ca să
se omoare
toate bezadelele lui Brâncoveanu ca să scape de
tot ce erea

Brâncovean, le erea teamă de dânşii. Voeau să dispară
nea-

mul Brâncovenesc de pe coaja pământului,

a rămas

însă ne-

1) Vegi în <Essai sur les Fanariotes», p. 85
(notă).
2) Vegi în Letopiseţ, vol, 1II, p. 56.

393,

3) Vegi raportat în opera d-lui: Gion, Ludovi
c al XIV şi C. Brâncoveanu,
după diarul original.
1) Vedt în Letopiseţ, vol. III, p. 36. Cron,
lui Mustea.

p,
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poţelul, dară acela s&rmanul erea încă în faşă şi nu putea
aduce nici un r&u,
Acesta scăpă printr'o întâmplare fericită căci resvrătitorii voeau ca moartea să'i înghiţă pe toţi după cum

vom vedea îndată. Ura în neam e cea mai mare urgie de
multe

ori.
Aceste pâri şi pâri dilnice ce veneau de la Cantacuzineşti «de la soli Moschiceşti şi ale Svedului, cum spune
cronicarul Neculcea 1) şi de la toţi, căci Francezi, Engleji,
Germani,

Poloni toţi erau contra precum

pul pârei erea Nicolae Mavrocordat

şi Grecii,

unde

cu-

ce acum erea Voevod în

Moldova, voind dânsul a fi credincios tatălui seu Exaporitul
căci am vE&dut mai
Brâncoveanu.

"nainte cu ce ură erea

şi acesta

către

Venind toate acestea pâri deci la Sultan, l'aă decis ca să
execute prin moarte pe Brâncoveni după ce avusese grijă
de a se forma şi un act de acuzaţiune care coprinde 10

capete de acuzare, eată-l:
Că are secrete
țesc,

cu

Muscalii,

cu

corespondențe

Polonii

cu Imperatul

Nem-

şi cu Venețienii, cărora le des-

copere tot ce poate şti despre Turci; 2. Că Imperatul Leopold I, prin diplomatul stă din zo Yanuarie 1695, Lai făcut
pe Brâncoveanu prinţ de Imp&ratul Romanilor de pururea

cu toată partea bărbătească pentru multele slujbe ce le-a
făcut Imp&răţiei sale precum arată diplomatul; 3. Că pentru
ca să se îmbogăţească ai sărăcit ţara; 4. Că locueşte 6, 7
luni pe an în Târgovişte prin aceasta aducând pagubă boerilor şi negustorilor; 5. Că se duce cu familia lui prin Ardeal; 6. Acolo a cumpărat sate multe şi voea a didi un
mare Palat; 7. Că are bani în Viena şi în Veneţia şi agenţi;

'8. Că Toma
în 1711;

Cantacuzenul cu

9. Că

voea lui a fugit la Muscali

a turnat în Viena

tobe

şi trâmbiţe

de ar-

gint de care nici Sultanul nu are; 10. Că a bătut monede
de argint şi de aur în galbeni, de 5 şi de 10 cu efigiele
sale ?).

D Vegi în Letopiseţ, vol, II, p, 348.
2) Vedi în Şincai, vol. III, p. 235.
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Ștefan Cantacuzino însă nu erea tocmai
vesel căci nu
găsi toată averea Brâncoveanului; eată
ce vedem in oscrisoare a corespondentului vienez cu data
de 19 Maiu 1714;

publicată

în diarul

la

«Gazette

de

Sultanul

Achmet

dile

"nainte, Sâmbătă, a

France»

în N-rul

de la
9 lunie 1714:
«Noul principe e furios, pentru că cea
mai mare parte
din bogăţiile principelui detronat sunt
în Anglia, în Olanda
şi la Braşov în Transilvania» 1).
Inainte

însă

ca

să'şi

exec

ute sen.
tina de moarte; spune lui Bostangi-Paş
a să se mai ducă
la celula lui Brâncoveanu şi săi spue,
că ar fi posibilă ertarea în schimbul unei sume colosale de
bani. Şi ast fel Bostang
i-Paşa

cu câte-va

mai

intrat la
Brâncoveanu şi i-a spus că de vrea să
fie ertat şi restabilit
pe tronul roinânesc să'i spue că peste 5
luniîi va aduce de
la Veneţia din banii ce'i avea acolo, 20,0
00 de pungi, ceia
ce făcea 30,000,0002);
eară moşiile “i se vor înapoea.
Bostangi-Paşa vesel, privea pe Brâncove
anu şi aştepta respunsul: La auzul acestor monstruozităţi
Brâncoveanu se în.
fricoşă, luă propunerea lui Bostangi drept
o insultă şi cu
caracterul s&ă violent nu'i putu răbda,
şi mai r&i se supără, începând a batjocori pe Sultan în
faţa Paşei ceia ce
îi grăbi

sfârşitu3).
l

Sultanul decise
Brâncovenii, şi vai!
rul românesc, erea
încă Brâncovenii ca
trei lucruri

|.

s'ai

|

ca în diua de 15 August să se omoare
această di erea o di mare în calendaSfânta Măria; şi ce coincidență avură
ei să fie ucişi tocmai în această di căci

nemerit

atunci:

“Tocmai în acea di, De

Grothusen,

plenipot

enţiarul
regelui Suediei Carol al XII, inimicul cel mai
înverşunat al

Brâncoveanului

şi

cioclul

peirei

sale,

ceruse

o

audi

enţă la
Sultan ca să anunţe plecarea lui Carol al XII de
la Tighina,

1) Raportat de ID), Gion, în op. cit, p.
393.
2) Pungă==Bourse, valeur monetaire en Turqui
e (1,500 fr.) vedi în Larousse
Dictionnaire, 20,000) 1,500= 30,000,009.
,
3) Aşu relateadă Andrea Meramo solul veneția
n ce a asistat la diua supliciului ;
lectorul va

vedea mai la vale întreaga”! scrisoare

59175

cture Doge.

-

24
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eară densul, De Grothusen, congediu şi banii de drum spre
a vedea pe regele monarch, stăpânul său 1).
II. În diua de S-ta Măria, Brâncoveanu

avea

gândul

să dea un mare ospăț în palatul stă de la Bucureşti,
fiind-că ar fi împlinit al 6o-lea an al verstei sale şi al 26-lea
al oblăduirei lui; când erea să împarţă şi la fie-care boer
câte una din monedele acelea de aur de câte ro galbeni
una,

ce le bătuse

în Ardeal;

monede

despre

care ne-a vor-

bit pe larg Samuel Kălesery şi din care Turcii au făcut al
ro-lea cap de acusaţiune al actului de acuzare, după cum
le am v&dut toate. Aci şi Şincai exclamă: «Ci vai şi
mişelu! “Tocmai într'aceea di s'au tăiat şi patru feciori ai lui
şi

el» 2).

III. În acea di încă, aci în Ţară, Ştefan-Vodă Cantacuzino trimisese pe Doamnă-sa Păuna şi pre coconii lui la
mânăstirea

Maicei
cum

PDzuzr'zun-lLemu,

Domnului,

în acea

unde

ce cronicarul

di erea

S-ta

Măria,

erea

spune,

o

mare

icoană

a

că făcea minuni şi

patronul

acelei

mânăstiri;

se duse l)oamna cu copiica să se roage, când însă Doamna
intra în mânăstire, di în care sati tăiat Brâncovenii la
Țarigrad, «au lovit'o pre Doamnă o nevoie mare, lovituri,
îndrăcire de făcea toate grozăviile cât s'au speriat toţi, și
ei nici cum nu socotea că ati venit Găfaza dui Dumnegdeiă

de le plăteşte după faptele lor, şi s'aă bănuit pre o soră a
maică-sii, mătuşa Doamnei anume Olimbiada, călugăriță de
mulţi ani, că ea ar fi făcut farmece cu alte mueri, deo au
ajuns nevoia, ci pre mătuşe-sa oau trimis'o la altă mânăstire de o ai zidit'o într'o chilie de vie, iar pre două maice
ce mai era împreună le ai spânzurat»5).
Vai ce minuni ale lui Dumnezeu;

blăstemurile

Brâncove-

nilor le-a ascultat dânsul, şi s'au dus drept la cer; strigătele de r&sbună-ne! r&sbună-ne! ale bieţilor copii ai Brâncoveanului le-a ascultat Dumnedei,

du

şi tihna şi odihna domniei

1) Vedi în Voyages en Europe, Asie et Afrique. La Haye, 1727, 2 vol. in-fol. Il,
Sieur de la Motraye, p. 212, raportat de D. Gion, op. cit. p. 390.

2 Vegi Vol. III, p. 235.
3) Vedgi în Mag ist, Vol. IV,
nim şi Popescul.

p. 33, Vol. V, p. 183—184.

Cronicarul

ano
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nu vor fi partea lui Ştefan-Vodă ce
va domni doui ani
numai, şi va avea același sfârşit ca şi
Brâncoveanu, «cel ce
sapă groapa unuia cu reutate, cade
şi el tot într'ânsa».
Aceste strigăte de rEsbunare, Dumnedeii
le-a primit şi de
aceia a trimes blăstemurile pe capul
Cantacuzenilor; căci
după cum spune un admirabil psicholog,
că: «misterul palpită

În

noi,

în

jurul

nostru,

deasupra

noastră

şi

dedesubtul
nostru, el nu se poate numi de cât
Dumnezeu». Brâncovenii aveai într'inşii: «aceste trei virtuţi
: credinţa, speranţa
şi caritatea> pe care Sfântul-Paul le
rostea cu atâta elocinţă 1).
Exemple de acest soi de blăsteme şi
de minuni dumnezeeşti ati existat la toate popoarele;
istoria poporului
român este plină?)

Dar ce anume grozăvii so fi întâmplat Doam

nei Cantacuzino, cronicarul nu spune; de sigur
insă că prin expresiunile sale atât de româneşti «lovituri,
îndrăciri, de facea
toate grozăviile», el a vruț a înţelege
nişte atacuri de nervi

degenerând în boala copiilor, acesta este
sensul.
Cu

potriveala

acestor trei întâmplări; în acea di la
Ţarigrad se va petrece unul din omoruril
e cele mai groasnice ale omenirei, se va reteza şease
capete de om, în
câteva

minute;

ast-fel de

de

Sultan

şi

ordin?

Achmet

cine

şi

cine

oare

va

înconjurat

erea

acela

privi

de

ce

tragedia?

toţi

dăduse

erea

ambasado

un

tigrul

rii pute.
rilor streine şi de sfetnicii imperiului
Ottoman;
şi cine
creati nefericiţii? ereaă: vestitul Domn
al Țerei-Româneşti
Brâncoveanu Constantin, care 25 ani se
luptase ca un atlet
cu ori-cine-i eşea înainte; şi cei patru
nefericiţi domnişori
ai lui, ce nu voeau ca rudele lor să calce
peste prerogativele domneşti; şi un credincios ginere,
ori mare sfetnic al
Domnului, adică Marele Vistier Enache
Văcărescu 5),
1) Vedi în

1, Cor.

1, 13.

2) Cestiunea aceasta a desbătut'a
trecut, D. profesor Constantin Dissescu,

pentru întâia
în o confe

oară

în

'Țeara

noastră anul

rință publică ţinută la Atheneii,
despre : <«Maledicţiune şi Blăstem>, citând
între altele şi exemplul acesta cu Doam
na
Pâuna Cantacuzino.
3) Am spus poate şiginere, căci după unii istori
ci se atestă că d&nsul se căsătorise cu

una din fiicele Domnului, cu toate că peste tot
locul am găsit pe cele 7 fete ale
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In adevăr după ce Grothusen, plenipotenţiaru! Suediei
plecă de la audiența Sultanului 1). Sultanul Achmet se puse

întrun caic împărătesc?), şi se duse la seraiul ori foişorul
numit /a/zkrosc pe canalul Mărei Negre în faţa căruia era
o mică piaţă, aci a adus pe Constantin Brâncoveanu Voevod,
pe cei patru băeţi ai lui şi pe Vistierul Vacărescu, iau pus
în genunchi unul lângă altul la oare-care depărtare, un

gâde

le-ati

mustrat

scurtă

scos

căciulele

făcendu-i

rugăciune.

capului

din

cap şi Sultanul

haini 3). Apoi

Înainte

lor,. fură

atunci vorfi ertaţi,

de

li se

deteră

a se ridica

întrebaţi

de

voesc

glasul

cel

înăbuşit,

să

întâi «i-ati

voe a face o

securea
se

facă

asupra
Turci,

acuma,

şi

al bătră.

nului Brâncoveanu resună, şi dise, spăimântat de această
insultă: «Fii mei! lată toate avuţiile şi ori-ce am avut, am
perdut, să nu ne perdem încă sufletele | Staţi tare şi băr-

băteşte. dragii mei! şi nu băgaţi seamă

de moarte,

priviţi

la Hristos mântuitorul nostru, câte aă răbdat pentru noi,
şi cu ce moarte de ocară ati murit, credeţi tare întru-aceste,
şi nu vE mișcaţi, nici v& clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa şi lumea aceasta» 4). La aceste cu-

vinte Achmet

se făcu ca un leă turbat şi porunci să li se

tae capetele.
Acuma visurile Cantacuzenilor

împliniră,

acuma se

împliniră

poftitori

încă

de

şi visul

domnie

lui Petru

se

cel

mare, şi al lui Carol al XII, al regelui francez şi al
întregei camarile din “Țarigrad, vrăşmaşe Brâncoveanului
;
formată din ambasadori şi cei mai însemnați d'intre
Fanarioţi şi Turci.
Gâdele cel infiorător ridicase securea, toţi istoricii
contimporani şi d'intre martori sunt la ovorbă şi la
un glas şi spun
Brâncoveanului

Mavrocordat,

nole

Andronic,

ast-fel

căsătorite :

Safia cu Iordache
Smaranda

Stanca,

cu Băleanu,

istorici moderni o scot măritată după
și Vacărescu),
1) Vegi în relațiunea

veanu

-

lui la

2) Vegi scrisoarea lui Des

5) Vedi

Letopiseţ,

măritată

cu

Radu-lliaşi,

Kreţulescu, Maria cu Constantin

vol, III,

și Anca

Văcărescu,

Motraye

Alleurs
p.

56.

mat

»

cu

Nicolae

(Vedi
la

Ilinca

Duca

Rosetti,

explicări la

cu Scariat

Balașa cu MaPe

aceasta

unii

familia Brânco-

vale.

>

1) Vedi în vol, III, cron. lui Şincai după
condica Bălăcenească,
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că maj întâi capul Marelui Vistier Enache Văcăr
escu se
rostogoli pe pământ!). Apoi se începu cu uciderea
copiilor.
Del

Chiaro

spune

că

cu

cel mai

tânăr,

adică

Mathej 2),

cronicarul Mustea, ambasadorul francez Des Alleur
s, plenipotenţiarul Veneţian, bailul Andrea Memmo, şi
Francezul
cel inveţat la Motraye spun că se începu cu cel mai
mare
adică, Constantin8.
La o vorbă însă sunt toți când spun, că: în momen
-

tul ce gâdele ridica securea la capul feciorului celui
mai t&n&ral

domnului, bezadea Matheiaşi, numai de 1Gani; acesta
se
îngrozăvi de spaimă; s&rmanul copilaş vădând atâta
sânge

de

la fraţii

lui şi de la Văcărescu, şi că atunci

se

rugă

de

Sultan să'l ierte, făgaduindu-i că se va face Turc.
Însă
părintele seă, Domnul, al cărui cap va cădea la
urmă,
înfruntă pe fiul sei, şi îi dise: emai bine să mori
în legea

creştinească, de cât să te faci păgân ! lepădându-te

de Isus

Hristos, pentru a trăi câți-va ani mai mult pe
pământ» copilaşul ascultă şi ridicând capul, cu glasu'i îngere
sc, dise
gâdelui: «Vreai să mor creştin, lovesce!4). O,
doamne!
pana 'mi tremură, scriind aceste rânduri, ce urgiei
..
Fost-a atunci faţă cine-va şi să nu fi plâns, văden
d
capul nevinovatului Matheiaşi tânăr tinerel rostogolindu
-se
pe jos?
|
Dar haide moarte ! şi răpeşte şi pe Constantin Brânco
veanu, şi iată că gâdele plin de sânge, tăiă la
urmă din
junghietură şi capul Domnului, gâdele tăiă «pe
toţi 6 în
mai puţin de 1/2 de sfert de ceas (En moins d'un
demi-

quart d'heure5).

Gâdele era stropit cu sângele cel creştinesc, şi Achmet
privisetoată această tragedie din foişorul seu, înconjurat
de toţi
solii şi cronicarul Neculcea spune: «solii Moskicesci,
solul Neam-

ţului, și solul Franţuzului,

nului şi solul Flemengului

solul Englezului,

şi al Leavului

solui

Veneţia-

şi al Svedului» 6).

1) Vedi in Del Chiaro op. cit. la Motraye în relaţiunea sa, vedi mat
"nainte.
2) Veqi Idem.
3) Vedi în relațiunile lor mat la vale.

1) Vegi

în relațiunea

5

lut la: Motraye.

>

>

>

6) Vegi

>

în Letopiseţ,

vol.

3

mai

II, p. 348.

la

vale.
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D. Gion le-a stabilit şi numele lor după scrisorile de atunci
şi eată'i: ai Rusiei, Comitele Tolstoi, Şeremetev şi Şafiroff;
al Germaniei, Comitele Quarrient, al Franciei, Des Alleurs,
al Engliterei,

Olandei,

lordul

Sutton,

al Veneţiei,

Comitele Collier sat Colyear,

bailul

al

Memmo,

al

Poloniei, Com-

mentusky şi Goltz, şi al Suediei Funk şi Grothusen 1, Avusese dreptate Achmet să poftească pe toţi representaţii
puterilor, căci în adevăr el avea să: le arăte ceva ne

mai pomenit. De sigur că de faţă o fi fostşi

Motraye

care

atunci

era

în

cu Fabricii trămisul ducelui
al XII, la Tighina» 2).

Francezul

Constantinopol

de Holstein

«venit

la

acolo

pe lângă Carol

După masacru capetele le-au pus în sulițe şi s'aă purtat prin cetate, apoi expuse înaintea marei porţi a Serai-

ului unde stătură trei zile,

eară

trupurile

sai

aruncat în

mare de unde într'ascuns sai scos de creştini şi s'aă
ingropat la monastirea Calhi nu departe de Țarigrad.
Fiul cel mai mare al Brâncoveanului, bezadea Constantin, era însurat cu Aniţa Balș de la Moldova şi din această
căsătorie

avea

un

băeat

cu

numele

tot

de

Constantin,

el

avea 4 ani când se întâmplă masacrul; al Il-lea fii al domnului, Ştefan era de asemeni însurat, ţinea pe Bălaşa Cantacuzino tot de la Moldova şi din această căsătorie avură o
fetiţă, aceşti doui prunci Constantin ce cronicarii "| botezară cu numele de nepoţelul şi fetiţa, fiind şi ei duşi la
Țarigrad, Muftiul printr'o sentință îi declară de sclavi,
ca născuţi din tată rebel, şi ca atari întroduşi în Seraiii.
Turcii lăsară cu viaţă pe aceşti nevinovaţi în speranţă că
ei devenind mari şi fiind moştenitori vor dovedi bogăţiile
Brâncoveanului, ca pe urmă tot la Turci să vie 3),
Unii istorici s'a apucat a scrie că nepoţelul Constantin era
să fie ucis şi densul dacă doica care ţinea în braţe pe copilul ei proprii, nu ar fi înşelat pe gâde, dând copilul ei
spre a'l tăia, drept nepoţelul şi dicând că nepoţelul era al
1) Vegi în op. cit. de D.
Sultanul

*1 reţinuse

pentru

a vedea

Gion,
acest

p. 384.
spectacol

Grothusen se vede câ pleca seara;
îngrozitor,

2) Vegi idem în op. cit a D-lui Gion, p. 390.
3) Vegi în relaţia lui Andrea Memmo nat "nainte.
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ei «(Carele prin dibăcia doiceia scăpat de moarte
1)». Acest
lucru nu e 'de cât o pură fantesie, căci nici un
document

nu'l atestă, nici un cronicar, nici unul din martor
ii oculari,
şi ar fi fost şi contrarii naturei şi sentimentu
lui de mumă,

ca o mumă să'și dea copilul ei spre a'] ucide,
în schimbul
devotamentului către stăpână-sa, sat către un neam
domnesc, eii cred că până aci poate merge devot
amentul
unui părinte, afară dacă numai, ai de a face
cu nişte
denaturaţi.
„Cu Doamna şi cu cei-ce ai rămas în urma celor
ucişi,
aşa scrie Del Chiaro vrednic de credăment: «Princ
ipesa Ma.
ria cu nepoţelul săi, cu noră-sa şi cu ginerii sei
se aflau

închişi

în

/orne/ță,

şi

mii

de

prietini

ai casei

Brâncove-

neşti lucrând pentru slobozirea lor, s'ati întocmit la
rescum.
părarea lor cu 50,000 de taleri, cari saă luat împru
mut
pe camătă de o la sută şi s'au plătit Vizirului,
dar

duşmanii

lor ai

plătit 49,000

de

taleri

Vizirului

ca să se

impiedece slobozirea lor cea cumpărată. Şi aşa
fără de
veste sai surghiunit la un loc, ce se chiamă Couta
yea în
Asia Mică unde ati r&mas mai 3 ani şi apoi s'au
slobozit şi trimisîn Valachia după ce aă perit Vizirul
Ali-Paşa
(în anul 1716) la Petro-Varadin» 2,
Ast-fel Sultanul Ottomanilor nu ştii a câtea oară şi-a

spălat mâinele în cupa de sânge a neamului românesc, aceast
a
numai

şi numai din cauda intrigelor Grecilor din Consta
ntinopol care oftaii după tronurile române saăa pârilo
r câtor-va
boeri români care se lăsasera a fi ademeniţi, fiind invidi
oşi începură a lucra însuşi pentru denşii, după cum spune
cronica:
rul moldovenesc: «O! Sfetnici fățarnici şi strică
tori de ţară,
cu ce slujbe vreți să ve ar&taţi Domnilor, ş'apoi şi
ţara stricaţi şi pe Domni cu nume r& îi faceţi» 3),
Des Alleurs vrăşmaşul Brâncoveanului cel care lucras
e
pentru uciderea lui, acuma când 'şi vEdu visul cu ochii,
avea
1) Vegi

de pildă în cron.

Fotino

vol. II, p

144,

2) Vegi în op, cit, a lut Del Chiaro reprodus de

Românilor

p. 239.

3) Veqi în Letopiseţe, Vol. III, p. 118,

trad.

de

Sion.

,

Şincai în vol. III, cronica
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remuşcări de cuget şi scria regelui său la Versailles: «Chiar
Turcii ai judecat acest fapt ca barbar şi îngrozitor» 1).
«Fra

Memmo
Dar

lenerissimo»

bailul

venețian

Andrea

care istoric, care cronicar când ajunge la moartea

Brâncovenilor nu
groază?

exclamă

în sa scrisoare către Doge?).
se înspăimântă,

acestea se

pot vedea

în

şi nu

se

vorbele

cutremură

de

lor atât de elo-

cinte şi de mişcătoare, şi eii pot spune cititorului că în cele

mai mari

emoţiuni

am

descris omorul

neamului

nesc, simţeam fiori de groază şi de durere.

Brâncove-

D. Gion 5) spune că omorul lui Brâncoveanu îi aduce
aminte de cel mai superb din episodele Înfernului, tragica
moarte a contelui Uzo/zno şi a copiilor sti, pună'şi în gând
cetitorul, blestemul ce Daune aruncă asupra piesei în teribila
imprecaţiune: Azi Pisa vifuperio delle genlz..., şi în care
judecătorul implacabili; poetul, pronunţă cuvintele cu care
[storia va prigoni în veci şi pe omorâtorii copiilor lui Brân-

coveanu:

|

«Che se il conte Ugolino aveva voce

D'aver

Non

tradita

te delle castella,

dovei tu i figliuoi parre a tal croce.

Innocenti

facea

!'etă novella,

[(Delb înferno,

Cant! XXXIII,

V. 85 — 69).

Noi Românii nu avem în literatura noastră cântecul
Infernului, al lui Dante; dar avem un cântec, avem celebru
l
cântec popular cules din gura poporului românesc de neuitatul şi mare poet român Vasile Alexandri, el a lăsat
nea.mului românesc ca şi Dante, infernul în care a fost dus Brân-

coveanu

Constantin, cântat şi plâns de

toate generaţiunile

posterioare lui.
Eată şi acest cântec popular atât de cunoscut de toată
lumea; dară ce e măreț şi frumos nu strică ori de câte-or
i
vei ceti cititorule şi vei audi,
i) Vegi în scrisoarea sa mai la vale,
1) Vedi

în scrisoarea

sa mai

la vale.

3) Vegi în op, cit, p. 391 — 392," (Notă),
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Din

Poesiile populare

culese de

Vasile Alexandyi

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Brâncoveanu

Constantin

Boer vechii şi domn creştin,
De averi ce tot strângea
Sultanul se îngrijia
Şi de moarte '] hotăra
Căci vizirul îl pâra.
Intr'o joi de dimineaţă,
Di scurtărei lui de viaţă,
Brâncoveanul se scula,
Faţa blândă el spăla.

Barba

alba îşi peptăna,

La icoană se închina,
Pe fereastră apoi căta

Şi amar 'se spăimântal!
«Dragii

mei coconi

iubiţi!

Lăsaţi somnul vă treziţi!
Armele vi le gătiți
Că pe noi ne-a înconjurat
Pașa cel neîmpăcat
Cu

Eniceri,

cu tunuri mari

Ce sparg ziduri cât de tari.»
Bine vorba nu sfârșia
Turcii 'n casă iurușia.
Pe tus-patru mi-i prindea
Şi "1 ducea de-i închidea
La Stambul în turnul mare

Ce se 'nalță lângă mare
Unde zac feţe domnești
Şi soli mari împărătești,
Mult acolo nu zăcea
Că Sultanul 'i aducea
Lângă foișorul lui
Pe malul Bosforului
Brâncovene

Constantine

Boer vechii, ghiaur hain!
Adevăr e c'ai chitit
Pân'a a nu fi mazilit
Să despărţi

a ta domnie

De a noastră împărăție?

Că de mult ce eşti avut
Bani de aur ai bătut
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Făr' aţi fi de mine teamă

Făr' a vrea ca să'mi dai seamă.
De am fost bun, r&ă la Domnie

Dumnedeii singur o ştie;
De am fost mare pre pământ
Cat acum de vedi ce sunt!
Constantine Brâncovene !
Nu-mi grăi vorbe viclene.
De ţi-e milă de copii
Şi de vrei ca să mai fi, .
Lasă

legea

creştinească

Şi te dă în legea turcească,
«Facă

D-zeii

ce o vreal

Ear pe toţi de ne'ţi tăia
Nu mă las de legea mea!»
Sultanul.
din

foișor

Dete semn lui Imbrohor.
Doi gelaţi veniaă curând
Săbiile

futurând,

Şi spre robi dacă mergea,
Din coconi 'și alegea,
Pe cel mare și frumos,

Şi pune pe scaun gios,
Şi cât pala răpedia
Capul iute "i retezia.
Brâncoveanul grei ofta
Şi din gură cuvânta;:
«Doamne

fie 'n voia

ta!»

Cei gelaţi earăşi mergea
Şi din doi “și alegea
Pe cel gingaşi mijlocii
Cu păr neted și gălbiii

Şi pe scaun ”] punea
Şi capul îi răpunea!
Brâncoveanul greii ofta
Şi din suflet cuventa :
« Doamne

fie 'n voia ta!»

Sultanul se minuna
Şi cu milă se 'ngâna:
Brâncovene Constantine

Boer vechiii și domn: creştin !
Trei coconi tu aj avut,
Din trei doi ţi-ar perdut:

Numai unul ţi-a r&mas |

Cu

dile de vrei să

las,
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Lasă

legea creștinească

Şi te dă în legea turcească!
«—

Mare

"i domnul

Dumnezei !

Creştin bun m'am născut ei,
Creştin bun a muri vrea...
Taci drăguță nu mai plânge
Că 'n piept inima mi-se frânge
Taci şi mori în legea ta
Că tu ceru-i oi căpăta!»
Imbrohorul se 'ncrunta
Gelaţii se 'nainta

Şi pe blândul copilaș,
Dragul

tati

fecioraș,

La pământ îl arunca
Şi dilele-i rădica.
Brâncoveanul greii ofta

Şi cu lacrimi cuvânta:
«Doamne fie 'n voia tal!»
Apoi el se 'ntuneca,
Inima-i se despica
Pe copii se arunca,

Ii bocia și săruta,
Și turbând apoi. striga:
«Alelei tâlhari păgâni!
Alei | voi feciori de câni!
Trei coconi

ce am

avut

Pe tus trei 'mi ați perdut!
Dare-ar domnul Dumnedeii
Să fie pe gândul mei:
Să vă ştergeţi pe pământ
Cum se şterg norii la vânt,

Să n'aveţi loc de îngropat
Nici copii de sărutat !»
Turcii crunt se oţeria

Și pe dânsul tăbăria.
Haine

mândre

i-le rupea,

Pelea cu pae o umplea,
Prin noroiii o tăvălea
Şi de un paltin o lega,
Şi ridând aşa striga :
«Brâncovene Constantine
Ghiaur vechii, ghiaur hain
Cască ochii a te uita
Deţi cunoşti tu pelea ta?
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«Câini turbaţi! Turci liftă rea
De'ţi mânca şi carnea mea,
Să sciți c'a murit creștin
Brâncoveanul Constantin.»

După ce se termină această înfiorătoare tragedie _începură a curge scrisori peste scrisori în toate cuiburile

Europei de la ambasadorii puterilor representante la Con-

stantinopol.

___Eată și scrisorile ce le
Brâncoveanului.

am găsit

relativ la

omorul

Scrisoarea ambasadorului francez Des Alleurs, călre regele
sei /a Paris, cu data de 3 Septembrie I7Iq,
despre omorul Brâncoocanului şi al filor să.

«Apres audience que la Grand vizir donna â l'envoy€
de Suede, ce Prince vint s'embarquer dans ses caiks pour
aller dans un des s€rails qu'il a vers le canal de la Mer
Noir. On lui donna sur le bord de la mer le spectacle
de voir couper la tâte ă quatre fils et ă un parent du
prince de Valaquie, (de Văcărescu vrea să vorbească) en
la presence de ce malheureux prince qui souffrit ensuite

le meme supplice. On leur proposa ă tous leur grâce,
sils voulaient embrasser la religion mahometane, ce qu'ils
refuserent tous constamment, except€ le dernier des en-

fants qui ayant vu couper la tâte ă ses trois freres, propossa de se faire turc, ce qu'on fut rapporter au grand
Seigneur qui repondit qu'on lui coupât la tete comme aux

autres, puisqu'il n'y avait que la peur du supplice qui le fit

changer

de

foi, ce

qui

fut

execute.

On

les exposa

tous

apres execution ă la porte du Serail.
„Les Turcs meme ont trouve: beaucop de barbarie et
de ferocit€ dans cette action, disant que les enfants de ce
Prince n'avaient eu aucune par aux fautes du pere qwon

accuse

d'avoir

donne

des

vivres

aux

moscovites

dans

le

temps qu'ils €taient sur le Pruth, d'avoir fait sortir l'argent
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hours cet Empire, de l'avoir envoye ă Venise 4 Vienne
et en Transilvanie, et d'avoir tyrannis€ les sujets du grand
Seigneur pour en tirer des sommes considerables. Ils ont
tous souffert plusieurs fois la question avant de mourir.
On a vendu publiquement leurs meubles, et leurs hordes
jusqu'a leurs chemises,et pour conelusion, on, a deux jours
aprăs fait etrangler leur femmes qwon a fait jeter ensuite
dans la mer» 4).

La 31 August 1774 Plembotențiarul Venefian Andrea Memmo
sere
« Duminecă

Dogelui
de

sei

dimineaţă,

în acelaş
s'a

sens :

tăiat

capul

betrânulu

principe al Ţerii-Româneşti, tuturor fiilor lui şi unui boer
care-i era Vistier 2). Însuşi Sultanul a venit să fie faţă la
uă ast-fel de jalnică privelişte. Ceia-ce i s'a luat din stare,
în bani, scule, vite şi alte feluri de lucruri se ridică, după

cum vorbeşte lumea, la mai mult de dou&
milioane de
lei, şi în acestea nu se socotește valoarea multelor moşii

ce avea în ţara lui şi prin provinciele vecine».
«Cu câte-va zile mai "nainte, Bostangi-Paşa în paza căruia Principele se afla, îi spuse că poate era să fie iertat şi
restabilit pe tronul principatului; dar Sâmbătă venind în
închisoare cu chipul vesel zise Domnului, că dacă în timp
de cinci luni scrie să-i vină din Veneţia 20,000 de pungi
-— ceia ce face 10,000,000 3), apoi va fi şi d'aci înainte
cum a fost până acuma, eară moşiile i se vor da earăși
în stăpânire.
La auzul unei ast-fel de propuneri, betrânul principe
turbă de mânie, şi rostind grele cuvinte de batjocură şi de
ruşine în contra Sultanului, îşi grăbi şi mai mult cea după
1) Veg:!

în

Col; doc.

înşală,

Hurm,

p. 430, vol.

1, supl.

I.

Aci

Des

Alleurs

se

2) Adică Văcărescu,
3) Aci se înșală Memmo, 20,000 pungi făcea 30,000,000 lei căci o pungă în
Turcia valora, 1,500 lef iară nu 500 cum ficuse dânsul socoteală, Şi D. Xenopol
s'a luat după Memmo la această socoteală greşită ; Brâncoveanu avea 10,090,000 avere
sigur, poate că nu avea 30,000,000 şi de aceea se înspăimântase la vorbele acelea
ale Vizirului.
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urmă

nefericire. Şi aceasta se întâmplă în

chipul

cel

mai

sfâşietor.

EI fu cel din urmă dus la moarte, după ce vădu pe
toţi fii s&i (şi "i iubea foarte!) murind unul după altul. Durerea însă nu'i mai avu margini când v&du pe fiul s&ă, cel
d'al doilea născut, că se leapădă de legea părintească şi se

face turc, fără de lege

care nu'i folosi

de cât

un singur

moment, până merseră de întrebară pe Padişah, acesta nu
vru săi primească abjuraţiunea.
Până acuma, nu se ştia ce are să sefacă cu nevasta,
fetele şi ginerii Domnului. Un copilaş de patru ani al fiului
celui mai mare şi o fetiță a celui d'al doilea, ai fost ca
născuţi din tată rebel, declaraţi de sclavi printr'o sentinţă
a Muftiului, şi, ca atare introduşi în Seraiti. Se aude mai
pretutindeni, că nu de milă “Turcii au lăsat cu viață pe
aceşti nevinovaţi copilaşi, ci cu speranţe de a obţine mai
lesne, trăind moştenitorii, sumele imense pe cari li-se par
lor că Domnul le are puse la păstrare în diferite ţeri ale
creştinătăţei.

Hârtiile Domnului ai fost aduse aci din Ţara-Românească, cele cari vorbesc despre afacerile lui cu Veneţia ati

fost date să fie traduse ; iar despre bani care'iare în depositele publice (ale Veneţiei) se vorbesce pe aci cu o esageraţiune într'adever turcească. 'Mi vine foarte a crede că
şi cu această cestiune, Serenitatea voastră va întâmpina oarecare încurcături»1),
“
La

12 Woembrie 1716, D' Usson de Bonnac noul ambasador
al Franciei la Constantinopol în locul dui Des Alleurs
scrie regelui sei carăşi despre Brâncoveanu.

«Sultan Achmet, qui regne depuis 13 ans, est dans
la 46-&me annce de son âge. Il est avare etcruel: il a r€4

1) Adică Dogele. Această scrisoare nu e în colecţiunea Hurmuzaki. D. Gion
însă a reprodus?o din: Rev. Ist., Archeol, şi Filol. publicată sub direcțiunea d-lut Gr. 'Tocilescu,

anu!

I, vol. Il, p.

144.

Originala

scrisoaref o găsise reposatul

Const,

Exarcu

în Italia în timpul misiunei sale de plenipotenţiar.
Din

op, cit. a d-lui Gion

am reprodus'o și eti aci pe româneşte

tradusă de d-sa.
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duit dans son tresor quasi tout largent public, ayant employe pour se satisfaire en cela toutce que l'avidite et la
barbarie peuvent inventer. Il a fait voir particulicrement
jusques ou il portait ces mauvaises qualites par la mort du
Prince de Valachie, auquel il fit couper la tete en sa presence, de mâme quă ses quatre enfants, nayant d'autres raisons pour cela que celles des richesses qu'il croyait que
cet infortun€ vicllard avait amassces dans un gouvernement
de 45 ans). Les caracteres les plus marqu6s du Sultan sons
la dissimulation et l'inconstance. II a change 13 Visirs quil
a cleves du plus bas ciage au maniement des affaires avec
la mâme legtret€ quil les a priv&s, ou par Lexil ou par
la mort. Il a eu 5 femmes et plussieurs enfants qui sont
quasi tous morts du mal caduc. Îl ne lui reste qu'un prince
de sept ans et une princesse de douze, qui est veuve du
dernier Visir> 2).
Francezul la Motraye care se găsea în Constantinopole
în anul 1714 după cum am văzul mai sus scrie de asemeni în opera sa:5)
«În aceiaşi di, şi 'ndată după audiența dlui de Grothusen, Sultanul se duse la unul din chioşcurile sale de pre
ţermul mărei şi dicând să'i se aducă principele Valachiei,
şi cei doi fii, ginere-s&ă şi marele îngrijitor al casei sale 4),
ţinuţi în temniţă de dou€ luni pentru acusaţiunile de care
am vorbit mai sus5), porunci să li se tare capetele pe o
mică piaţă care se afla dinaintea acelui chioşc. Porunca fu
1) Bonnac vrea a înţelege aci toată viaţa publică a Brâncoveanului nu numai
anii de domnie, căci aceia eraii numai 25, şi cum el avu 60 la omor, socotise Francezul cei 45 adică de la 20 de ani în sus,

2) Vedi col. doc, Hurm.,
La

supl. 1, vol. [, p. 434.

3) Vegi în «Voyages en Europe, Asie et Afrique parle sieur dela Motraye>.
Haye 1727; în fol. II, pag. 212, raportat în op. cit, a D-lui Gion p. 390.
4) La Motraye vrea a vorbi de Văcărescu ceera «Mare Vistier> şi pe care Fran:

cezul în sens
d'hotel>

de sfetnic

al domnului

a vrut a

în originala-i operă la p. 212.
5) La Motraye mal sus, la p. 206

gut mai înainte despre Brâncoveni.

înţelege demnitatea de «Le maltre

în a sa operă

istoriseşte

:

cea

ce am

vă-
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îndeplinită

sub ochii

sti,

în

felul

precum

mai puţin de o jumătate de sfert de ceas.
Gâdele îi puse de îngenunchiară unul

oare-care

depărtare,

şi apoi

le scoase

urmeaqă

şi

în

lângă

altul, la

căciulele.

După-ce

li se dete voia să facă o scurtă rugăciune, gâdele
dintro dată, întâi capul marelui Îngrijitor, apoi

sbură
pe al

ginerului şi în urmă pe al feciorului celui mare. Dar
când fuse să ridice sabia pentru a tăia capul celui tener,
în verstă numai de 16 ani, acesta în grozăvia spaimei se
rugă Sultanului să'l erte, făgăduind că se va face turc. Eară

tatăl

audind

vorbele

fiului ?] ceartă Şi

"| îndeamnă să moară

mai bine de o mie de ori dacă ar fi cu putinţă de cât să
se lepede de Isus-Christos pentru a trăi câţi va ani mai
mult pe păment. Atunci copilul dise gâdelui: Prea să
mor creştin, loveste! şi îndată gâdele îi sbură capul şi lui
ca şi la cei-t'alţi. In fine omoră şi pe părintele lor, şi după
aceasta le aruncară trupurile în mare! ear capetele le fură
date prin târg şi pe urmă expuse înaintea marei porţi a
Seraiului, unde stătură trei dile. Ast-fel se sfirşi acest nefericit principe, după ce domnise asupra Valachiei 24 de ani» 1),
Acuma că Brâncoveanu, fu ucis, toţi inamicii lui erau
satisfăcuţi, ce coincidenţă, vraşmaşul, cel mai înverşunat al

Brâncoveanului,

regele Suediei,

Carol al XII-lea va

pleca

din ţările orientului, nici nu mai avea rost să şadă, căci
Brâncoveanu era mort, In o scrisoare din 27 Decembrie
anul 1714 vedem: «Le Roy de Sutde aurait souhaite de

demeurer
oblige

en

quelque

lieu

prăs

du

de rester ă Demotica ob on lui

Danube,

mais

il est

fournit

des

vivres

et point d'argent?).
Ma
In o altă scrisoare a lui Des Alleurs către regele săi

purtând

al
le
Il
Il

data de

26 Octombrie 1714 vedem că regele Carol

XII a plecat de la Demotica spre statele sale: <Enfin
Roy de Suăde est parti de Demotica le L-er de ce mois.
doit se rendre sur le Danube:en 14 jours de marche.
traversera ce fleuve ă Frantzik ou Rouzic, il passera de
1) Vedi în op. cit. a D-lut Gion traducțiunea aceasta în românește,
2) Vegi în Supl. |, vol. 1, col. doc. Hurm,
p. 429.

.
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Jă en Valaquie, en Transilvanie et en Hongrie. On croit
qw'apres avoir quiti€ la frontiăre de cet Empire ce Prince
passera incognito les Etats de lEmpereur avec peu de
suite. Le Seigneur Defierville me mande quil fera son
possible pour accompagner ce Prince dans son voyage
afin d'informer Votre Majeste de tout ce qui s'y passera.
On assure que le Roi de Sutde ne se rendra pas sitotă
Stockolm et qu'il veut assembler un corps d'armâe ă Stralsund» |).
Regele Suediei a trecut prin ţara-Românească înainte
21 Octombrie,

în Suedia, în scrisoarea din

de a pleca

1714

vedem: «Le Roi de Sudde est arriv€ depuis onze jours
dans la province de Vallachie, et il est log€ dans une mai:
son de campagne- nomme Pifesz, tort peu €loignce de Bucarest. || y restera jusquă ce qu'il ait regu des reponses
de Vienne et que sa suite soit arrivee de Bender» ?)-

stătuse în Bender,

Carol al XII

Brâncoveanului,

la peirea

şi

sa

nu

parcă

lăsat

ar fi

până

ce

veghiat
nu

la

prăpădit, acuma sufletul "i se liniştise, dacă nu putu învinge definitiv el personal sai aliaţii săi Turcişi Ruşi;
dara dobândi una din cele dou& satisfacţiuni, ca pământul să înghită pe Brâncoveanu şi să nu se mai pomenească de numele săă cel ce dusese faima până în adâncul
Franciei şi Engliterei.
Inainte de a ajunge la sferşitul acestui capitol; de sigur
că

lectorul

mira

va

se

toată

în

cum

această

afacere,

Cantacuzineştii ai fost amestecați şi au avut primul rol pentru
peirea neamului Brâncovenesc, descoperind relaţiunile poliice ale domnului cu Nemţii şi cu Rușii, punând mână pe
ele şi dându-le Turcilor, cum ei acei mari patrioţi români
care în timp de un veac ai lucrat în țara-Românească în
contra Fanarioţilor, în contra a tot ce era străin, şi neiubitor de ţară, şi în contra acelor boeri români care se aliaseră cu Fanarioţii ca să sdrobească partida naţională a

Munteniei, cum acuma dânşii s'ati împrietenit cu Racoviţeştii ;
1) Vegi în Supl. 7, vol.
2)

591775

>

>

>

!, p. 431, col. doc, Hurm.
»

>

432,

,

»

>
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„nişte Români însă fanariotisaţi la Țarigrad şi crescuţi de
mici în casele dascălilor vechiei Bizanţie, acesta este lucru
de mirat.

"

«Scopul scuză mijloacele» sună o veche dicătoare machiavelică, Cantacuzenii de acuma, fii şi nepoţii celor din veacul
al XVII,

li se făcuseră -poftă

de

a domni,

ternică şi strelucitoare a lui Şerban

domnia

cea

pu-

Cantacuzino le dăduse

de gândit, domnia împeraţilor Cantacuzeni de la Bizanţ le

dedea şi mai mult de gândit, fusese un timp când Şerban
Cantacuzino ar fi putut reuşi să se întronede pe vechiul
scaun imperial al străbunilor s&i din imperiul bizantin, am
vădut cum moartea '] răpi însă; şi ast-fel nu reuşi.

Toate aceste gânduri deci circulend în capul Cantacuzineştilor, îi inebuneau, nu mai puteai să r&mâe tot simplii

boeri

şi boeri mari cu dregătorii numai, până când ? Coroana

domnească trebuea să mai lucească pe capul lor.
Politica nu cruţă nimic, ea sacrifică totul când
e vorba de
binele ţerei şi satisfacţiunea unei ambiţiuni. Ambiţiunile în
politică nu eartă nimic, calcă şi peste nevoi grele şi peste
intrigi şi de multe ori merg şi până la crime,
Tuvcii "şi sevârşiră
odioasa faptă, cu Brâncovenii.
Domnitle române ajunsestră în a lor agonie ca şi bolnavul ce doleşte

în ultimele

Dropia!
Aceste

ore

trei rânduri

ale viejei,

ne

mai

moartea,

dai

încă

moarlea

de

se a-

vorbit;

şi

nu găsesc mai nemerit a încheia acest capitol al politicei

lui Brâncoveanu de cât 'prin deschiderea altuia ce va
servi de corolar la acest capitol IV, şi pe care | voi intitula: Pozzrerul lui Constantin Brâncoveanu. Voevod.

Portretul îui Constantin Brâncoveanu Voevod.
fisic şi caracter. Brâncoveanu pobthcian şi Brâncoveanu
Zn1770. +

Este o sarcină foarte

grea

pentru un scriitor

istoric

ca să facă psichologia unui personagiii din trecut, atunci
când isvoarele istorice în această ramură sunt sărace.
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Cronicarii obişnueaude ordinar a scrie qi cu di cea-ce
se petrecea în cercul ţărei din care faceai parte, evenimentele politice ce aduceau pe cele ale r&sboaelor.
Nu ştiu cum s'a făcut ca dânşii să dea oaşa de mică
importanţă calităţilor saă defectelor personagiului despre
care vorbeau, lucru atât de important pentru generaţiunile
viitoare lor, căci caracterul individului "ţi zugrăveşte şi epoca,
fie care vreme a avut şi are în tot-d'a-una obiceiurile ei
în toate ramurile activităţei sociale, aceste obiceiuri sunt
întrupate în oameni.
|
In vechime organisarea statelor fiind mai cu seamă
despotismul, acei şefi de stat ai căutat în tot-d'a-una ca
să însufle şi în supușii lor aceleaşi sentimente, de aci deci im-

portanţa psichologiei istorice: Unii istorici moderni adepţi
ai şcoalei lombrosiane merg şi mai departe, şi spun că,
pe lângă psichologia istorică, trebue să se adauge şi psychiatria istorică.
D. Cesar Lombroso celebrul criminalist din dilele noastre .
care a propagat teoriile acestei şcoli, citeadă câţi-va scriitori;
istorici psychologi de ex: Cardan, Rousseau, S. Mill, Renan, şi
închee cu Taine, despre care spune: «Si Taine n'avait €t6
un de rares ecrivains qui ont comprit de quel secours est
la psychiatrie dans l'&tude de histoire, il n'aurait certes
jamais pu surprendre ces traits qui attestent a tout, la fo|
lie morale de Napolton» 1).
şi
psychometric
examen
acest
Să lăsăm însă la oparte
nu
individ,
să ne ocupăm de aceia-ce ar interesa pe veri-ce
numai pe partizanii şcoalei lombrosiane.
Cronicarii streini ati lăsat mai multe amenunte asupra
felului

de

a fi al

vre-unui

demnitar;

când

dedea

mai

cu

seamă de un principe, rege, ori împărat ce se făcuse vestit
pe timpul s&i, apoi scriaii nu glumă, până şi scene de cele
de mal puţină importanţă ce se petrecea în palatul lor.
Un cititor insă de va citi din scoarță până în scoarţi

istoria naţională a Românilor “i se va opri gândul la doui
1) Vei în «Introduction» în opera sa: <L'Homme de
lien par Colona D'Istria et Calderini, Paris 1896, p. XXI.

Gânie»

traduit

de Vita-
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domni, aceştia vor fi, Michai-Viteazul şi Constantin Brâncoveanu, şi de ce oare să îi se oprească gândul mai cu seamă
la acești doui? Pentru că la cel dintâiu va vedea un geniu

militar şi la cel d'al doilea un geniu politic; cititorul citind

epocele acestor doui domni va vedea descris cu destulă minuţiositate, la unul, peripeţiile r&sboaelor sale şi la cel-alt

peripeţiile politizei sale.

|

Când va veni însă momentul ca acel cititor să cunoască şi pe aceşti doui domni ce ai format floarea dom-

nilor

Erei

Româneşti;

în viaţa

lor intimă;

să le afle firea

lor; calităţile şi defectele lor, colea așa descrise într'un capitol cu un şir oare-care de idei; acesta nu va găsi
nici odată. Cronicarii ce ai vorbit despre domnia Brânco-

veanului sunt: Italianul

Del

Chiaro, ce

locuise

în palatul

domnului şi boerii români: marele logofet Radu Greceanu,
marele Vornic Radu Popescu şi un altul anonim, care ai
descris evenimentele domniei de 25 ani; aceştia câte-şi patru

care

toată

diua bună diua ereati în ochii Brâncoveanului când

la sfat când la petreceri, în cât ar fi putut să consacre câte-va
pagini şi domnului, lui dar numai lui personal, să judece și
să'l apreciede, să] descrie pe el şi chiar pe toţi ai lui; pe
ici pe colea numai în cursul istorisirei evenimentelor de abea
vedi câte o vorbă ceţi dă de gândit ceva, relativ la firea
cea nestatornică a Brâncoveanului.
|
Aşa că pentru un scriitor istoric, adi când s'ar încerca
să zugrăvească prin scris portretul unui domn
român;
după cum un pictor lar zugrăvi cu penelul săi, este aceJa-şi lucru ca și când acel pictor s'ar găsi în faţa unei fotografii şterse, după care "i s'ar pretinde, să facă acel portret,
representând chipul prin excelenţă.
Dar mi se va obiecta: Cronicarul oare nu “ţi-a lăsat
istorisirea faptelor, a evenimentelor, şi acţiunei domnitorului,
la toate aceste întâmplări? neapărat că da; atunci de ce

mai vrei săți fi făcut aparte şi psychologia acelui domnitor?

tu singur scriitorule istoric care “ţi ai luat această sarcină
de a face portretul acelui domnitor, stabileşte-ţi psychologia
tipului domn, de care te ocupi, trageţi singur conclusiunile
din felul cum a înţeles acel domn să conducă țara sa;
N
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şi care

fel "| vedi

descris

de cronicar;

în

adevăr

aşa este,

căci acesta e şi rolul unui scriitor istoric, ca el să citească
cronicele, documentele şi inscripţiunile şi ceia ce ati: scris
alți istorici anteriori lui, să le compileze pe toate acestea
şi să aibă apoi arta dea distinge adevărul d'intre acestea
toate; pe care adevăr “| va aşterne apoi în opera sa şi 1
va comenta, fâcând şi diferitele ipoteze asupra s&vârşirei ori
nes&verşirei cutărui, ori cutărui fapt de către acel domn, şi
judecând dacă
a făcut bine sai r&u ceia-ce a făcut, şi ce era
să se întâmple ori ce nu erea să se întâmple dacă făcea
saii nu făcea acel fapt; de aci deci ai ajunge şi la por:
tretul

scris

al

acelui

domnitor.

Cam aşa fac adi toţi istoricii, căci aminteri nu ai putea
nici odată să înfățişezi lectorului, caracterul şi viaţa unui
domnitor din trecut; acest mod însă de a proceda te duce
de multe ori la erori grave, căci poate; alta a fost causa
ce a împins atunci pe “acel domnitor ca să s&vârşească acel
fapt;

alta

zic,

de cât

pe

aceia-ce scriitorul

istoric

de

adi

o

dă ca sigură; dacă însă ai avea un memoriu sai un jurnal
scris, al vieţei acelui domnitor, lăsat nouă, dacă nu de dânsul,
dar de unii din intimii lui, atunci lucrurile ar fi cuto tul alt-fel,
sar cunoaşte în tot-deauna adevărul şi nu ar mai încăpea
comentarii. Sarcina care mi-o iai deci prin acest capitol,
e grea.
Totuşi să mE& încerc.
Cu nişte ochi mari şi pătrunzători, încadraţi de nişte
sprincene cam încolțate la mijloc; cu nişte mustăţi lăsa:e
jos şi o barbă stufoasă şi înălbită de bătrânețe, sub o pres.
tanţă impunătoare, şi cu un mers cadenţat; cu niștegesturi
din cele mai alese şi de o eleganţă firă seamăn în maniere;

Constantin

Brâncoveanu

Voevod întâmpina

lui şi pe misionarii streini ce veneau

Bucureşti sai de la Târgovişte;
voluta universalmente
mente...., per le sue

în palatul

pe boerii

său de

la

«di bella presenza, e ben

da tuti...., trattavi assai splendidabelle maniere, e per le sue rare

qualită»> 1).
1) Vedi în

«Istoria

delle

moderne

rivoluzzioni

dela

Vaiachia»

de

Del

Chiaro,
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Constantin
domn,

Brâncoveanu

sub dânsul

petrecerile,

a iubit luxul ca nici
mesele

domneşti,

un

alt

alaiurile la

dilele mari, ajunseseră în gradul cel mai înalt al frumuseți,

epoca

fanariotă se apropia

mare

estindere

a luxului,

şi de aceia se esplică o aşa de
bocrii

veacului

al XVIll-lea

nu

mai aveai mijlocul boerilor veacurilor XV şi XVII ca să
exceleze prin vitejiile resbelnice, alte timpuri, alte obiceiuri,
acuma politica cu două feţe luase locul celor dou& spade
care altă dată străpungeaui poate pepturile celor doui combatanţi; fie-care se lua la întrecere prin inteligenţa sa în afa-

cerile politiceşti şi prin luxul s&ă, în interiorul

casei sale.

Cine putea deci să fie cel dintâi în lux de cât Dom.

nul?

el care

daduse

tonul

aces:ei

politici

avea bogăţiile lui Cresus: înhămându'şi
paftale de aur incrustate cu pietre scumpe;

dubioase;

el care

caii cu hamuri cu
mâncând pe talere

de aur şi bând dintr'o cupă de aur cu pietre de smarand
sai de rubin; umblând prin odăi pe covoare de blâni de
nuştiă a câte mii de lei bucata: Del Chiaro însuşi spune că
de câte ori eşea la plimbare, eşea urmat de o suită de 30
sai 40 boeri: <avendo sempre feco un feguita di 30, in
40 Nobili di primo rango...»1)

Când

venea

pe

la

Neamţ, Turc sai Muscal,
deaii în palatul Domnului,
şi veneau

cam

des,

curtea

lui

Brâncoveanu

vrun

se speriati de bogăţiile ce le venumai aur masiv şi pietre scumpe ;

căci Brâncoveanu în tot-dea-una le dedea

câte-ceva în dar. Czaki şi Haisler, când au venit, am vedut

în cursul capitolului trecut, cât "i-a primit domnul de impunător.

Brâncoveanu
Beciu;

aducea vin de Şampanie,

aducea Fesanii de la

apoi feluritele de pastri de neamuri

streine care le

avea în grădinele sale.
Un raport al comitelui Sreinville din 18 August 17142)

p. 147. Vedgi încă în stampa de la finele voiuraului lut Del Chiaro
unde este representat Brâncoveanu Vodă cu cei 4 fii at săi, apoi în cartea «Les Princes Bassaraba de

Brancovan>
veanu

par le comte Amedâe

de pe moneda

de

aur,

de Foras, Paris 1888, precum şi chipul lui Brânco-

bituiă de

dansul în galbeni ungureşti

opera: <Uebersicht des Miinzen und Medalien des Fiirstenthums
und Valachei) von D. A S:urdza, Wien 1874.
:)

Vegi

in op. cit., p.

147.

2) Vegi în Vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 134.

de

ro şi de

Romanien

5 în

(Moldau
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spune că atunci când Brâncoveanu simţise că tronul săi
se sgudue, a trimis la Braşov o mare parte din bogăţiile
lui şi anume, 26 de lădi pline cu giuvaericale, argintărie,
arme, şele. frâne şi alte multe obiecte, toate împodobite
cu pietre scumpe; despre acestea am mai vorbit şi mai
'nainte, apoi a mai trimes încă şi 16 pungi de piele, închise

în

8

gente

mari,

înăuntru

conţinend

48,000

de

galbeni ungurești, apoi . capuchechaelei lui din Țarigrad
dintrun condei îi trimise 30,000 de galbeni pentru a putea

împlini toate bacşişurile ce ereau necesare pentru ca domnul

să se menţie în ţară pe tron.
Apoi câte sute de mii de galbeni nu mai avea încă depuse
pe ia băncile streine, din Veneţia şi Viena?
Un document italian din 12 lunie 16971) spune despre zestrea:ce o dăduse Brâncoveanu fiicei sale Ilinca, măritată cu fiul lui Alexandru Mavrocordat, dragomanul Porţei:
«Cento borse et altre dociente in gioie, fuovi di villaggij e
sue terre che gli da per sostenimento annuale, che it mo-

derno principe ha moltissimi Villagi beni e posessioni nella

Vastosa provincia di Valacchia».
Apoi moşiile cele de mii de pogoane ce le avea domîn fie-care judeţ aproape erea proprietar. Această
căci
nul,
avere
bilor,

se explică, căci în el se unea şi neamul Basaradupă bunica-sa, apoi şi al Cantacuzenilor, după mamă-

sa, încât averile acestora
la neamul

Brâncovenilor

în timpul

domniei

In timpul

cu

cele ce mai veneau
cele

şi cu

lui, forma

le

ce

direct de

câștigase

dânsul

o ţifră frumoasă.

lui Brâncoveanu,

ţara

erea

bogată,

el erea

un bun gospodar ca şi Mathei Basarab, tot venitul ţerei ']
aduna din stupi, oi, boi, cai, grădini şi pămenturi; câte-odată se
mai mărea şi prin impositul asupra boerilor. Brâncoveanu trecea
peste toate, numai şi numai ca să se menţie la putere ?).
Brâncoveanu pe cât erea de bun cu ai săi, pe atât erea
şi de r&sbunător; cine îmbogăţise pe boerii Stirbeii, Du-

1) Vegi

în vol. V, col. doc.

Hurm,,

II, p. 236.

.

2) Detalii asupra stărei economice în timpul sti, la copitolui VI al părţei întâia din această carte.
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deştii şi Cantacuzenii?
ca dar;

dacă

nu dânsul, cine le dăduse moșii

şi am vEdut mai 'nainte cum

la r&sturnarea lui Brâncoveanu
români nu s'ati îmbogăţit în
avea

obiceiul

misiunilor

aceste

familii

au uneltit

şi laa sa ucidere; câţi boeri
vremea lui Brâncoveanu? el.

boereşti;

cum

erea

o

afacere

de

tranșat fie la Țarigrad, Odreiu ori Beciu (Viena), trimetea
câte doui sau trei boeri mari ca să: termine, la întoarcere,

pentru osteneala lor, îi mulțumea cu câte-va moşii ce li-se

întareaii prin hrisoave domnești, scrise în termenii cei mai
măgulitori şi prietenoși, ca de pildă: Din pricină că Dom.
nia mea ai găsit cu cale ca sa trimiţă pe Dumnealui...
credinciosul şi cinstitul boer al Domniei mele la ..., ca să
sEverşească cele ce ereati de săvârşit întru binele obştesc al
nostru şi al Domniei mele; şi pentru că Dumnealui... aă
stat tare şi ati ţinut cu glas la s&vârşirea lucrului nouă de
folos; şi lucrul s&vârşindu-se, Domnia mea i-au plăcut ca
săl miluiască pe Dumnealui..., cu trupurile moșiilor . . .,
vii, păduri, heleştae, mori şi tot ce se găsește pre dânsele,
ca Dumnealui să le aibe spre folosință pentru Dumnealui

şi pentru

tot neamul Dumnealui,

că Domnia

mea

aşa

vrea,

ca cel ce şiai pus capul, sufletul şi inima pentru binele
obştesc al Românului şi al Domniei mele şi la nevoile ţărei,
să fie aşedat bine şi cum se cade la casa sa.
Acuma trecuse epoca resboinică, Brâncoveanu imita

pe Mircea cel bătrân, pe Michai-Viteazul şi pe Mathei-Ba-

sarab, care în urma unei bătălii cu isbândă, întăreau decimi
de moşii boerilor ce se luptaseră vitejeşte la, luptă, epoca

militară

trecuse,

politicianismul

îi luase locul

şi

Domnul

Brâncoveanu păstrase obiceiul vechii şi acuma pentru îndatorirele aduse de boeri pe cale diplomatică.
Brâncoveanu însă când se vedea trădat, atunci devenea r&i de tot, nu se mai încurca şi drept la moarte ducea pe resvrătitor, am vedut în capitolul IV; r&sbunarea
contra lui Bălaceanu în urma luptei de la Zerneşti, a lui
Proroceanu, Milcoveanu şi Bucşeanu. El când se r&sbuna

contra

cui-va,

mai

'nainte

de

a'l omoră

mai întâi

'] făcea

de ris în faţa mulţimei şi a boerilor, îi făcea morală
audul tuturor, apoi îi parodia mărirea de odinioară, şi

în
în
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cele

din

urmă

”l ucidea,

Brâncoveanu

era

şi un

adept

al

culturei religioase, după îndemnul săi marele logofăt Radu
Greceanu traduce din greceşte «învăţăturile asupra virtuţilor şi viciurilor omului» ale prea strelucitului sfîntul loan
Chrisostom (gură de aur). Greceanu le dă frumosul titlu de
«Mărgărintare» această lucrare o făcu el în 1691, a mai
tradus încă şi Pravoslavnica mărturisire la care lat ajutat
şi fratele-s&i marele logofet Şerban Greceanu
Domnului, Stolnicul Constantin Cantacuzino, în

şi sfetnicul
1693 Brân-

coveanu însărcinează pe Şerban Greceanu şi: Athanasie
Moldoveanul 'Tomaidul ca să traducă Evangheliile carte ce
se tipăreşte în tipografia Mitropoliei din Bucureşti.
Constantin Brâncoveanu avea o cultură: foarte întinsă
în literatura elenă, sub Şerban Vodă Cantacuzino dacă
cultura greacă simţi oare-care sprijin, sub Brâncoveanu ea
fusese adusă până la un grad foarte înalt 1).
Şerban Cantacuzino adusese dascăl la București pe
Elenul Cacavefa, în timpul domniei lui Brâncoveanu Cacavela
se duce la laşi, şi Brâncoveanu aduce pe Sevastos Chimenitud
chemat aci în 1689, Sevastos era originar din Trapezunt, 'şi făcuse studiile în Italia, apoi deveni dascăl la Constantinopol plătit foarte modest cu suma de 200 lei pe an şi aceştia daţi din veniturile embaticului unor biserici din Marmara;
adus de Brâncoveanu în. Bucureşti nu putea de câr fi fericit

căci

Brâncoveanu

culturei eline după

cum

un

adânc

spune un document

portul dragomanului A/pis
6 August;
con

chiara

unde vedem:
voce

cunoscător

şi admirator

din

ra-

Wo/de către Eugenie de Savoia,

(// prznczpe ah Vatachia)

în bngua

1708,

al.

greca?);

el avea

la

si spregd
mare

dra-

goste pe Sevastos şi "| ţinea în tot-d'a-una în rangul | al
boerilor, despre aceasta, eată ce notițe găsim pe un manuscript de poetică şi de gramatică al lui Sevastos care
se afla în biblioteca facultăţei de Theologie din Bucureşti:
«S'au prescris această carte prin mâna lui Sevastos trape-

zuntul Chimenitul ce ai fost
*) Vegi

mai

pe larg la Capitolul

întâiul profesor3) al frontistiVI,

la partea

I-a din

această

2) Vegi în vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 63.
3) Intâiul

profesor

trebue

luat în sensul

de rang

nu de

timp.

carte.

384

riului (Colegiu) Ungrovlachiei în Bucureşti pe timpul hegemoniei prea piosului şi prea gloriosului domnitor a toată
Ungrovlachia domnul domn Constantin
Basârab Brâncoveanu 1696, Oct. 1 1). Brâncoveanu mai aduse pe vesti:
tul Joan Comnen protomedicul domnului, şi dascăl de Mathematice şi Fisică, pe G/eorge Mazola care învăţă de la
1690—1710
limba latinească pe bezadelele lui Brânco-

veanu, şi pe Panaghrot S:napeos dascăl în şcoala

domnească

de la 1697—ir710. Aceşti profesori mai ajutaă şi la tipărirea cărţilor greceşti al căror censor şi corector suprem
era piosul MMzrofo/z£ Antim Ivireanul.
Brâncoveanu formează în Bucureşti o adevărată Academie, din şcoala
sa ; acea şcoală avea doui profesori; de filosofie şi theologie, doui hipodidascali, care pe latineşte
se numeşte Magiştri, apoi trei medici ai domnului care eraă
şi profesori, din care cel. mai noi este un Italian ce venise
în locul lui Comnen, în această şcoală ereai cam la 200
de fii de boeri ce învățau carte, Helladius contimporanul
lui Brâncoveanu spune: relativ la această şcoală a Brâncoveanului: « Aegue miram est Pucurestium academiam vocari...
Numerus studiosorum guandogue CL, guandogue CC superat»?).

Tot Helladius spune că nici în Grecia nu ereai tipografii în acele vremuri de oare-ce Turcii le opreau «oi &
Bovnobpesrip ris 'Ooypolhayias

In condica

abYsvrrxis "Awnadzulas moro»5). -

logofeţiei lui Brâncoveanu

inedită,

găseşte la Archiva statului £) vedem, că, Domnul

a asigura
30,000

de

român

existenţa acestor aşezăminte culturale,
galbeni

din

banii

ce'i avea

depuşi

la banca Ve-

să r&mâe

bânda lor să se dea

100 de lei pe an la 3 preoţi, roolei

1)
2)
3)
4)

Vedi
Vedi
YVedi
Vegi

şi

pentru

le dărueşte

neţiei, capitalul însă
la un cântăreţ,
candele şi zoo

perpetuu

care se

numai

din do-

5o lei la 2 diaconi, 20 lei la aprindătorul de
lei la doui dascăli ce se aflau la şcoala dom-

reprodus în vol. IV, Notă, D. Xenopol p. 646.
la p. 17, citat și de I). Xenopol, idem,
ia p. 387, No. 4, citat și de D. Xenopcl, idem.
la p. 841, raport. în Xenopol, p, 630.
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nească de la S-tu Sava, începând versământul acestor lefi de
la 1 Septembrie 1708.
|
Brâncoveanu erea foarte religios ca toţi: domnitorii, boerii
şi întregul neam românesc; el nu se lăsă mai pe jos de ceiValţi şi didi sau repară o sumă de biserici şi monăstiri din.
temelie, între care vom nota: Monăstirea Horezul, monăstirea Manoil, monăstirea de la Potlogi, apoi alte reparaţii
pe la biserica de la Tergovişte, S-tu Gheorghe din Bucureşti şi monăstirea Argeşului, clopotniţa din București şi monăstirea Focşanilor.
Din cele streinede

asemeni:

construeşte

o

biserică

în Făgăraş, una la Ismail în Bugeac, una în Galata la Ţarigrad, împodobeşte cu pietre scumpe titva sfintului Michail Sinadski în muntele Atos făcând mertic pe an 6000
de bani, moaştele acestui sfânt fură aduse în Muntenia când
cu invasiunea lăcustelor şi atunci Vodă dădu călugărilor ce
veniseră cu moaştele sfântului 600 de bani, monăstirelor Tri-

ginea din Turcia, şi a Dioniziatului din Athos le dă 8000
de bani pe an, Vatopedului 20,000 de bani, monăstirei S-tu
Pavel îi dă 1şo lei, monăstirei Sarai din Țarigrad 150 lei,
Paulicianilor gooo de aspri, monăstirei Sfinţilor din Belgrad
îi dă o moşie de 700 stânjeni, ear mitropoliei din Ardeal
6000 de aspri pe an şi aşa încă laaltele multe după cum
se vede în documentele inedite de la Archiva statului din
condica logofeţiei a domnici lui ?).
Eată cât de bun şi religios erea Brâncoveanu, el în
adevăr că, dacă erea bogat şi dacă dispunea de toate bogăţiile ţărei şi le întrebuința cum voea; însă ştia să facă şi
bine, atât boerilor lui, cât şi instituţiunilor, dându-le un mai
mare avânt în desvoltarea ramurilor sociale.
EI pe cât era de bun cu streinii care ştia să'l judece
şi săl preţucască pe atât erea de bun şi cu ai săi, în casă
ducea o viaţă foarte liniştită, trăea în intimitatea cea mai
mare, cu copiii erea de o bunătăte rară, îi iubea ca ochii
din cap, şi cât r&ă îi făcea când vedea că vrajba încăpuse
î) Vegi în pag.
nopol,

p. 557,

vol.

LV,

151, 157,
op.

cit.

158,

163, 261, 273, 487, şi 506, raportat. în Xe-
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în casa lui, între copiii
dele sale.
|

lui şi

neamul

Cantacuzenilor,

ru-

Bezadelele lui Brâncoveanu deveniseră mari şi începuseră a se amesteca în trebile țerei; Cantacuzenii nu voeaă
o dinastie Brâncovenească, se săturaseră cu numele lui Brâncoveanu

ca

cească

de

intrigi

între

domnitor,

pe

voeai

treptele

aceste

dou€

ca

şi numele

tronului,

de

familii;

aci

lor să

mai

lu-

vrajbă,

ură,

şi

şi Brâncoveanu

tare

se în-

trista şi grei ofta căci vedea cum se mâncau rudeie între
ele numai şi numai din causa poftei de a domni.
Românii ce au făcut ce aii dres, este cert, că în acest
Jung timp de cinci veacuri de la intemeerea lor ca stat, până la
înfingerea stindardului fanariotic pe tronul românesc, nu ai
căpatat nici odată ruşinea de a fi: eşit dintr'un resbel, ori
dintr'o desbatere diplomatică a unui congres european, învinşi; atunci când cestiunea ţărilor dunărene erea pusă pe
tapet.
In tot acest lung timp carel'am str&bătut, în schimbul
sacrificiilor celor mai mari. după cum am spus şi mai
"nainte am avut doui Domni, ce prin faptele lor ai des-

părţit

istoria

poporului

român

în

dou&

mari

epoce,

a

belicuosităţei şi a
politicianismului, cel d'întâiti JMez/haz?
Voevod Dasarai cei Vuteaz a făcut să resune numele seu
până în adencul Europei, spada sa înfricoșase pe împ&răţiile cele mai mari şi cele mai puternice, vitejia lui şi
geniul s&u militar smulsese laudele tuturor istoricilor tim.
pului săi; numele de Român erea atunci pomenit cu respect şi evlavie ca şi cel de Franeez în epoca lui Napoleon Î, el dusese vigoarea militară a poporului săi până
în sferele cele mai înalte; dintr'un popor mic făcuse un
popor

de

atunci

Românul

şi când

eroi,

ori-ce

soldat, ori-ce

dormea cu

spre a lovi cu bărbăţie

recla de viteaz,

boer

spada la
şi

devenise

căpătâii,

ţinând

streinii însă se săturaseră

astfel

un

dei,

gata ori
sus,

po-

cu vitejiile ro-

mâneşti şi vedeai în noi un popor de mare viitor, haide,
lume! plină de intrigi şi nevoi şi răpeşte-le Românilor de
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la Dunăre, barem pe Prinţul lor dacă nu pe toti, şi barbarul de Ungur n'il răpi nouă pe Michail al nostru, nu de
glonţ de puşcă, în vre-o luptă, nu de lovitură de sabie,
dar de sulița cea laşă a trădătorului de Basta de pe
câmpia Turdei.
Cu moartea lui Michai se pune capăt epocei militare
la Românii din valea Dunărei şi domniile domnilor din anul
1601 până în 1679 nu fură de cât o introducţiune la veacul de domnie a Beilor Fanarioţi, am vezut aceasta în cursul capitolelor tratate până aci. In 1679 se urcă pe tron
Şerban Cantacuzino care ridică earăși prestigiul statului s&ă
prin impunerea personală a sa şi în fine în 1688—89;
se urcă

pe

tron

el inaugurează
mului

român,

Constantin

Voevod

Basarab

în Muntenia

a doua

epocă

acuma

timpurile

belice

trecură,

Brâncoveanu,

în

istoria neaalte vremuri,

alte nevoi, imperiul Turciei începuse a'și perde din puterea
de altă dată, ambasadorii puterilor europene începurăa avea
oare-care forţă în Țarigrad, Austria şi Rusia câștigat zilnic în
importanţa lor, pe terenul politic în continent. Muntenia
avea trebuință de toată lumea ca să poată trăi. De aceia
şi Brâncoveanu a avut necesitate de jocul acela periculos
al politicei ce a întrebuinţat'o în lunga sa domnie de 25
de ani, acea politică dubioasă, de a fi prieten cu câte-şi
trei împerăţiile de odată şi de a le înşela pe toatecu rândul; a trebuit ca Brâncoveanu să aibă o putere de concepţiune extra-ordinară ca să se joacă cu focul 25 de ani şi
să o poată duce; a trebuit ca el să aibă o inteligență
şi o experienţă fără seamân ca să se joace pe degete şi
cu Sultanii Turciei şi cu Impă&răţii Nemţilor şi cu Ţarii Rusiei, de pildă cu un Petru-cel-mare; apoi toţi ambasadorii
din Țarigrad coalisaţi în contra lui și el luptindu-se cu
toţi; ni se va objecta însă, că banul l'a scăpat şi probă că
banul,

căci atunci

când

banul

nu

a mai

făcut efect Turcului,

atunci şi Brâncoveanu a perit, aşa este, însă a fost dibaciit
acel Brâncoveanu ca să afle secretul şi să ştie să se folosească de dânsul, așa lung timp.
|
Când oare numele de Român fusese mai 'nainte în gu-

rile regilor şi împ&raţilor Europei, prin consiliele regale şi
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mai mult de cât în
imperiaie, de pe la congresele europeene
Viena şi la Mosla
epoca lui Brâncoveanu? La Versailles,
de Brâncova se vorbea dilnic de Români «es Wa//agues»,

coveanu

«Ze Prince de L'Orient».

Brâncoveanu 'şi îndrep-

tase condeiul în scrisorile sale dibace ca şi Michai-Viteazul
spada în pepturile vrăşmaşului.
Sultanii din Constantinopol credeai că Brâncoveanu
şi
e supusul lor, însă Brâncoveanu 'şi bătea joc de dânșii
Versailles
făcea tot ce voea censul Ludovic al XIV la
în
'şi. închipuea că este 7zge/e soare care asvirlea rade

părţile lumei ; Brâncoveanu

toate

însă în

orient erea

şi

ludânsul Principele soare care asverlea rade în toată
de
nici
ştie
să
voea
"mea, căci nici de Ludovic al XIV nu

nimeni,

de

cine "şi bătuse mai mult joc Brâncoveanu de

cât de ambasadorii lui Ludovic ce'i trimisese în ConstantiUnnopol, după ce făcuseră cursul şcoalei de diplomaţie în
auzi
Ferencz?
Racoczy
lui
saua
garia la curtea lui Tokoly
Terce. enormitate ? Brâncoveanu erea la Bucureşti sati la
soare
pretins
rege
govişte şi cum nu erea să-și bată joc de un
T5care alesese pentru diplomaţii săi din orient curţile lui
kâly un grandoman nebun, ce ajunsese de multă mândrie
a trăi la Nicomedeia în exil, după ce fusese pensionarul
regelui francez şi spre cea mai mare pedeapsă sufletească
Condupă cum ne spune ambasadorii puterilor străine din

stantinopol,

a fi fost

şi

pensionarul

Român.

Domnului

el
Tâkâly credea în politica de sentiment a Francezilor
credea că va ajunge Principele orientului, ochea pe Brânpocoveanu, acuma însă muri la Nicomedeia văitându'se de

dagră şi afurisind pe Francezi 1).
Ludovic al XIV nu ştii ce avea cu Brâncoveanu;

to

scrisoare a sa din

21

1689

Ianuarie

zice:

«Turcii ar

fi trebuit să aleagă în Valachia Hospodor pe Tâkâly
nu

necunoscuți»

2).

Brâncoveanu

însă

în-

cumperase

pe

ear
toţi

luceferii imperiului Semi-lunei şi D. Gion frumos compară
1) Vegi în <Voyages par A de la Motraye»,p. 281.

lecţia

2) Vediîn Lud.
Odobescu.

al XIV

şi Const.

Brâncoveânu

a D-lui

Gion,

P. 166

din co-
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când zice: «Brâncoveanu ar fi putut zice: copreczoasă din
fostul /76/e/ de Rambouiilet, să iglindisiseşte în corabia diplomaţiei pe rîul Pacto/, avEnd pentru densul şi vântul şi
stelele, eară d. de Castagneres rimnesce la plutirea "i triumfală fâcend zimbre de pe mal».
|
Ludovic al XIV la Versailles trăea în fastul cel mai
neauzit ; dar şi Brâncoveanu

fie la Bucureşti,

sau Obileşti.

în orient

fie la Târgovişte,

Ludovic al XIV

ori

trăea

în

acelaş

fast

Potlogi,

Brâncoveni

erea înconjurat

de fiul său

„e Monseigneur le: grand Dauphin de France, Louts» !), de
sfetnicii sei : Louvois, Pontchartrain, de Pomponne, de Beauvilliers şi alţi mulţi ; citind rapoartele şi scrisorile ambasadorilor din Constantinopol ce mai relata despre Brâncoveanu «/e prince de /ortent» cum "| botezaseră dânşii şi
ca' să'l ignoreze şi mai mult ziceai: /zaconnz, toate trecură
merseră,

însă

când

Ludovic al XIV

deschise

scrisoarea lui

de Castagneres prin care "i se anunţa că Brâncoveanu a cutezat să cumpere şi pe Wokner însărcinatul de afaceri al
Franciei în Țarigrad ce ţinea loc de ambasador până ce
să vie noul ambasador, de Castagneres, atunci Ludovic al
XIV se făcu foc, din barbar oriental nu mai scotea pe Brâncoveanu «Ze sauvage de /ortent, de prince du Danube».
La toate catastrofele întâmplate; Ludovic se întrunea cu
sfetnicii s&i şi asistat şi de Delfinul Franciei; dară şi Brâncoveanu la Bucureştisau ori şi unde se întrunea şi densulîn
consiliu cu sfetnicii sei, poate asistat şi dânsul de Deltinul
Munteniei, Bezadea Constantin, şi atunci bătrânul stolnic
Constantin Cantacuzino lua cuvântul ca şi Ponchartrain la
Versailles, ca să discute despre nevoile aduse de Franţoz
despre

care

am văzut

că cronicarul

a adus odată

mai lua cuventul şi Banul Olteniei Cornea
aceşti doui erati foarte deştepţi şi vorbeau

vorba 2);

Brâăiloiul căci
bine şi cum-

petat 5).
Brâncoveanu avea caracterul omului de genii adică erea
1) Fiul lui Ludovic

al XIV

şi al Mariei

Theresa

(1661 —1711).

2) Vedi în Capitolul IV locul citat.
această

5)
>»
carte.

>

>

»

Partidele politice întrecut

ale țări!
— ș partea

III în-
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foarte schimbăcios ; din mare veselie cădea în melancolie, din
petrecerile cele mai plăcute când riecesitatea venea, le lăsa
şi se dedea la ocupaţiunile politicei sale, el scria: «Am fost
la viele mele de lângă Piteşti. Mi-am lasat sânge de Maiă,.
întâiă pentru uşurarea trupului. Am trămis la Țarigrad după

tergueli de Paşte. Am

dăruit un bocealic cutăruia... 1).

Şi Ludovic al XIV ştia să se smuncească din brațele
diafanei Domnişoare de la Vallieres, ori ale mândrei Doamne
de Montespan sai ale viclenei Doamne de Maintenon, pen.
tru a se duce în cîbinetul său de lucru şia medita asupra
politicei franceze, neuitând însă a spune lui Racine sai Boileau, istoriografi regali toate aceste lucruri; şi ca pe lângă
afacerile de stat si mai dea şi prin pasagiuri lirice, scriind

cu condeiul măestrit că baletul dănţuit de Rege şi de Dom-

nişoara

de

Fontanges

Brâncoveanu

știa

va r&mânea
ca

neperitor

şi Ludovic

în

al XIV

eternitate.

să spue

isto-

riografului domnesc, marele logofăt Radu Greceanu că a
fost pe la Piteşti, pe la vii, ca săși lase sânge de Maii
pentru uşurarea trupului 2), dar când nevoile politiceşti “|
pridideaii atunci el lăsa şi chiotele veselnice ale călcătorilor
şi doinele

lăutarilor

domneşti, ce ziceai

din

cobze,

surle

şi

dible ; şi venea la Bucureşti, aci se retrăgea la moşia M.
S. la Mogoşoaea în cabinetul săi de lucru care putea ri:

valisa cu un cabinet de

lucru al unui

rege din

occident;

aci

chema

însuşi Francezul la Motraye se sperie de frumuseţea picturilor şi bogăţia interioară 5), aci Brâncoveanu petrecea
nopţi întregi la lumina de seară, scufundat în meditaţiunile
cele mai profunde spre a deslega ițele cele încurcare ale politicei orientale — le petrecea în «gânduri şi chibzueli de

chivernisire»

din

cum

zicea

sfetnicii sei; chema

Stolnic

Constantin

cronicarul

—

Cantacuzino

nu

lipsea nici odată

ca pe un tată "| avea Brâncoveanu.
Brâncoveanu tare se enerva şi se
1) Vedt

în

Revista

Română

de

Odobescu,

pag. 657.

2) Vegi
5) »

în vol.
»
>»

mai

Şi

pe toţi divaniştii din care bătrânul

II, Mag. ist, în
»
Voyages»,

cursul

supăra câte-odată;

Kilindarul

cronice!

căci

lut Brâncoveanu,

Greceanului,

I,
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atunci medicul sei Panta/zon îi mai prescria câte o reţetă de
i mai îndulcea firea, căci pentru un nimic se mânia Dom.
nul ; făcea

pegiă-Paşa

de acest

venin

când

venea mai

ales

câte

un

Ca-

ca să'l ducă la Odreiă să mai dea ceva pungi

Sultanului; atunci Brâncoveanu spunea : sunt bolnav şi nu
pot merge, boala lui e cum spune D. Gion D), oboală gură
diplomatică ca şi frigurile lui Mazarin din Franţa, la care
venind câte un ambasador Spaniol şi ne voind a'l primi
| apuca pe marele om, tremuriciul. Când Castagneres scria
regelui sei la Paris: « Brâncovano est perdu» atunci tocmai
Brâncoveanu erea mai puternic ca nici odată, atunci Vizirul
] numea: G/orzoso tra Ji Prencapi della velligione del Messza, Afpoggzo de grandi della natzone di Giesti, Constantino,
Vayvoda

di

Vallacehta

2).

Ambasadorii Franciei credeai pe Brâncoveanu prost,
dară vai! el era mai deştept şi mai diplomat ca denşii,
de şi nu înv&ţase la şcoala diplomatică a lui Tokâly şi
a lui Racoczy Ferencz.
Aceste toate bobârnacuri ce le primeau ambasadorii
dilnic, de la Turci, îi exasperau, ei scriau regelui la Versailles, una

şi când

colo, eşea alta ; degeaba

căci

ei nu

cu-

noşteaui de loc sistemul politicei din Orient.
Brâncoveanu nici odată nu strica chetul nimănui, chiar
un

inimic

să

fi

fusa, îi spunea
proverbial ; toţi

la dânsul

venit

să v&d,
"1 ştiati

să'i ceară

deja

că e o expresiune

cască. Brâncoveanu avea vorbele
conversările intime şi familiare.
De

ce oare

aşa

de

ceva,el

cz vreme 5), acest cuvânt

mare

ură

nul re-

ajunsese
/râzcove-

lui în politică ca şi în
între

Ludovic

al

XIV

şi Constantin Brâncoveanu? Francezii erai furioşi pe tot
ce erea amic al Nemţilor. Brâncoveanu, fusese întrun rând
amicul sacrului imperii, de la care primise şi titlul de « Przzcipe». Francezii nu ertau această prietenie a domnului
român.

1) Vediîn op. cit, p. 338.
2) Vegi în col, doc Hurm,, p. 9r., vol. IV,
3) Vegi în Mag, ist, p. 106, cronicarul anonirr.
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Brâncoveanu se apelpisise de atâtea intrigi din partea
Francezilor; în Constantinopol erea spionat de dânşii ca

de nimeni altul mai r&ă. Pe vremea

lui Castagneres ajun-

sese teribil ; se apelpisise şi sfetnicii lui Brâncoveanu, la Bucureşti, care la masa de voroveală săreati de trei palme în
sus, /Vummnealor credincioşi şi cinstiţi boeri ai domniei Miviei
Sa/e; atunci închideau discuţiunea când audeai pomeninduse de numele lui /asz4 de Șatonzof 1) cu vorbele: /asă
Măria Ta, că tot Măria ta, o să atbe Trionful.
Brâncoveanu

nici nu

se sinchisea, el urmă teoriile şcoa-

lei diplomatului abil; era cu sânge rece în tot-deauna în
discuţiunile politiceşti, ştia că acolo capul trebue să lucreze
cară simţurile să remâe surde. Brâncoveanu se formase în

timpu!

domniei

lui Şerban

Cantacuzino unde

fusese mare

logofăt şi sub care avusese trei misiuni diplomatice sai mai
bine zis afaceri diplomatico-politice.
In prima, jucă rolul de împăciuitor al partidelor politice
formate în ţară în timpul domniei lui Duca Vodă, căci
„atunci se născură dou€ partide în ţară din causa Grecilor
ce veniseră

aci

şi din

care

causă

Cantacuzenii

fură atât de

crud loviți, o partidă erea formată din marele logofăt Radu
Creţulescu cel mai derj din boerii ţării, în care se mai
aflau Banul Mareş Creţulescu şi toţi Cantacuzenii (Postelniceşti), cu rudele lor, aceştia formai partida naţională
a ţerei, într'ânsa luceaă încă o sumă de nume mari ro-

mânești ; această

ce susținea

partida

avea

pe Ghiculeşti, care

a se

erau

lupta

cu

cea

orbiţi de

adversă

intrigile şi

lingușelele Grecilor țarigrădeni, în aceasta partidă erau încă
Grigore Băleanu, Hrizea Popescu, Radu Năsturel, Stroe
Leurdeanu şi alţi mulţi ; tân&rul Brâncoveanu însă isbuti prin
talentul s&u săi impace 2).
|
A doua misiune ce o avu Brâncoveanu fu în 1681
când erea capu-kechaia lui Şerban Cantacuzino în Țarigrad,

unde reuși să împace pe Mitropolitul

1) Castagnăres erea
)

Vegi

în Mag.

Sava

Brankovici cu

comte de Châteauneuf,

ist., Vol.

II, p.

16, și Letopiseţul

III,

p.

149.
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Apafi principele Transilvaniei, apărând tot de-odată şi interesele bisericei ortodoxe române din Ardeal?)
A treia misiune erea tot în timpul domniei lui Cantacuzino

când

cu

generalul

Veterani,

atunci

Domnul

trimise

la Viena pe George Cantacuzino, Constantin Bălăceanu,
Şerban Cantacuzino
.şi Şerban Vlădescu, eară în fruntea
misiunei numi pe Constantin Brâncoveanu, care presentânduse la impăratul Leopold | cu impunătoarea-i prestanţă, reuşeşte a face ca Imp&ratul se recheme pe Veterani în Transilvania, părăsind ast-fel hotarele Munteniei.
lată deci de când le puse în practică Brâncoveanu
aceste înalte calităţi ale omului de stat, adică: de a împăca
în tot-deauna lucrurile, fără azulorul focului şi al armei,
şi fără a jicnz ore-odată prestigiul fivei sale, ci în tot-deauna fara sa folosind.
Banul,

banul

să trăească,

cu el fâceai

Turcul se prostea când vedea aur.

toate din Turc;

-

Ce de mai băneterea atunci în ţară! de pe vremea lui
“Grigorie-Vodă Ghica (1660—1664). Cantacuzenii strigat:
«Vom face pod de pungi de la saraiul muntenesc până da
Vizir şi tot nu de va fi pe placs?).
Tot aşa striga şi fiica lui Brâncoveanu, Domnița Maria,
care

fiind

tenără

şi desmerdată

de

tatăl-s&ă,

se bocea

în:

gura mare, muntenește, şi cronicarul dice: «a02/07/ a0/z07/ că
va pune taica pungă de pungă, din Bucureşti până în J ari.
grad şi ge! nu ne va lăsa aşa, şi cară ne vom înloarie
cu domnia îndărăt»5).
Cronicarul moldovean, Neculcea, vorbeşte de Mariafiica Brâncoveanului, căci ea erea soţia lui Constantin Duca,
Vodă al Moldovei, încât "1 privea pe d&nsul. Neculcea
spune că dânsa erea tare mândră ca şi tatăl său; istoria
Bălăcenească

arată

1) Ved! în Cipariu,

că

la curteaei odată

Archivul

de Filologie şi Istorie

aruncă

(Blaj,

1857,

în foc

p. 652).

2) Vegi în Cronica anonimă a Moldovei, III, p. 148. Cantacuzinenii
-contra lut Ghica, căci el urgisise pe părintele lor, Postelnicul Constantin.
3) Vegi

în Letopiseţe,

Vol

II, p. 254,

Neculcea

cronicarul.

iş-

€reaii
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licul unei jupănese (soţie de boer), dicend că numai
Doamna

are drept să poarte iştic !),
|
|
Brâncoveanu, dacă nu ar fi avut pe Cantacuzin
eştii
care să-l fi săpat, nici odată nu pierea, cum a
pierit. Străinii

nici odată nu'l puteaii înegri așa de cumplit la Poart
ă cum
l-au înegrit însuşi ai lui.
|

Să te ferească Dumnezei de vrajba din neam,
căci
odată ce ea a p&truns în casă, nu mai ese, fără
deanu fi
sacrificat pe unul din doi.
Dacă nu ar fi fost Cantacuzenii ce aă atras în parte
a lor
şi pe Racoviţeşti, nici odată Turcii nu ar fi putut
pune mâna
pe corespondenţa secretăa lui Brâncoveanu, fie
cu Ruşii, fie

cu Nemţii, căci nimeni nu o putea găsi, de cât numai
b&-

trânul Stolnic Cantacuzino, tatăl sufletesc al Domnu
lui, care
ştia toate rosturile casei nepotului seu.
Brâncoveanu a arătat în tot cursul carierei lui
politice,
abnegaţiune de persoana sa; se făcea mic,
se rostogolea
la picioarele Sultanului; se purta cu lingu
şire către Imperaţii Nemţilor şi al Ruşilor, când erea vorba
ca să isbu-

tească într'un plan ce ar fi adus binele patriei sale;
trebuea

de sigur să'] coste aceste lucruri pe dânsul, el
care avea un
caracter aşa de mândru de felul s&ă,. şi aşa de
măreț cum
ni” descrie în câteva rânduri sgârcitul de Del
Chiaro, care
ar fi putut să ne lase un adevărat juraal al
vieţei lui Brân“coveanu, de oare-ce locuia în palatul Domnu
lui.
Brâncoveanu 'şi dicea însă: interesele țărei
mele sunt
mai presus de cât ori şi ce; eii nu însemnez
nimic, trebue
să me calc însuşi pe mine, când e vorba
ca ţara mea să
câştige. Această mărire a caracterului a arăta
t'o chiar în
“ultimul moment al vieţei lui, când Bosta
ngi-Paşa "i-a propus ca în schimbul a 20,000 de pungi, sau
în schimbaul
păgânirei întregei familii, să fie ertat,

Dacă Brâncoveanu plătea cele 30,000,000
de lei,

admiţend că le avea, sai dacă se păgânea
cu toate bezadelele lui, cu ce nas ne mai înfăţişam noi
Românii pe
scena istorică a popoarelor europeene? Am
fi trecut drept
1) Vegi

raportat

de

D.

Gion,

p. 296,

Nota,

op.

cit,
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un popor de nimic şi de fricoşi; căci ori şi cine ar fi avut dreptul

să ridă de noi, de oarece
Domn

al nostru,

nu ar fi fost lucru

după 25 de ani de ocârmuire,

puţin ca un
din creştin să

devie Turc, numai şi numai pentru a'şi salva bogăţiile şi
viața. Acesta ar fi fost o pată ce nici o apă. din lume nu
ne-o mai spăla.
Brâncoveanu însă sa zândit la acestă rușine; sufletul
lui

cel nobil,

caracterul

s&ă

cel

înălțat

"l-a

împiedecat

să

s&verşească aşa ceva, şi din contra, atunci când fiul stu cel
mai mic se înspăimentase de atâta sânge curs, şi strigase:
me Jac Turc, însă să nu mor; atunci Brâncoveanu a ridicat

sprincenele sale cele încolţorate.şi s'a r&stit la fiul săi, dicendu'i: mai b7ue mori în legea ta de cât să trăeşti păgân!
şi atunci copilul de .şi tâner, numai de 16 ani, dise calăului: /oveşte! vreazi să mor! Această infernală scenă trebue
să ne rămână nouă Românilor ca un exemplu de virtute
în istoria neamului nostru; căci ea ne cultivă simţimân-

tul de noi înşine şi ne întreţine focul patriotismului,
din nenorocire s'ar stinge la unii.
Intr'adevăr
cruri

de

acelea

în istoria poporului

român

cari

cetindu-le,

te uimesc

adi,

ar fi documente ca. să ţi-le ateste, de
crede, cetindu-le numai aşa.

dâcă

s'a petrecut luşi

sigur :nici

dacă

nu

nu le ai

Constantin Brâncoveanu a fost un om diabolic şi unic
în felul să; în tot momentul vieţei lui, ori-ce act al vieţei

lui a fost un ceoriginal; acei 25 de ani de ocârmuire nu
au fost pentru densu! de cât o luptă continuă; tot cu frica
în sîn, ce s'o întâmpla mâine.
Dar de ce Brâncoveanu croise oare, o aşa cale ţ&rei
sale; de ce nu se mărginise numai la alianţa uneia din cele
trei puteri, Rusia, Turcia sau Austria; de ce se împrietenise
cu toate de-odată?
lată

întrebări și întrebări.

Evenimentele însă împing pe omul de stat a lua m&suri noui; şi cu toate acestea omul de. stat trebue să fipreve&dut

acele

evenimente,

aibe terenul pregătit;

ce are să se întemple;

ca ele când

Brâncoveanu

de

câte

vor

sosi

prevedea

ori nu

lam

deja,

el

să

în tot-dea-una

vădut

oare
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stând în inacţiune în resbel? și cu toate acestea nu r&măsese

neutru, chiar în ultima luptă, în resbelul lui Cantemir şi
Ruşii în contra Turcilor, când domnul muntenesc se retrase
la Urlaţi ca să vegheze de acolo soarta țerei sale ; stând
în expectativă. El aştepta în tot-dea-una resultatul luptei şi
atunci se declara cu cine ţine.
Pe Turci uşor îi împăca, căci cu bani îi orbea.

In vremea lui Brâncoveanu, Imperiul

Semi.lunei nu'şi

mai avea întâietatea stabilită d'intre cele.lalte imperii ale
Europei. Austria 'şi disputa întâietatea întrun timp, apoi şi Rusia, în alt timp; încât de aci această încurcăturăa Brâncoveanului,
această întâietate a uneia din aceste trei puteri nu era fixă,
căci, când Nemţii învingeai pe Turci când Turcii învingeau pe
Nemţii sai când Ruşii învingeai pe Turci şi vice-versa;
aşa că şi Brâncoveanu trebuea să urmede acest joc, să se
învertească ca şi morişca din cotro : bătea ventul; de sar
fi stabilit supremaţia fixă a uneia din aceste trei puteri
ar
fi fost lucru uşor, atunci Brâncoveanu s'ar fi aliat cu acea
putere pentru tot-d'a-una şi numai eşea de sub scutul
ei
protector. Independenţi nu puteam noi Româniisă remânem
atunci, căci aveam necesitate de ajutorul cui-va ca să putem trăi, eram: încă în leagăn, eram născuţi ce edrept din
părinţi sănătoşi şi viguroși, dară nu e mai puţin adevărat

că nu puteam r&mânea orfani în acest colos al peninsulei
balcanice; aş avea aerul acuma să spun că Turcii ne ati

dădăcit,

în ori ce caz

dacă

ne

aă

dădăcit,

ori nu;

aceasta

e alt-ceva; ştii însă că, am fost un prunc arţăgos care
adesea ori ne am r&stit chiar în contra acelora ce le
plăteam tribut, căci Turcul cam a ştiut de teama Românului

şi spada noastră nici odată nu a fost frântă de iataganul
ottoman în cele 76 de campanii ale noastre, din care 19

le am avut numai cu Turcii; ci am eşir în
tot-d'auna învingători, poate cu mici excepţiuni. Brâncoveanu
a voit să ne scoață de sub jugul ottoman,
a voit
să ne treacă sub cel nemţesc sai sub cel rusesc, el
avea un gând bun, căci voea ca semnul de pe scutul
pro-

tector al Românilor să fie tot crucea, partida naţională a
boerilor români de asemeni ”] împingeai pe Domn la

aceasta,

căci ei prevedeau

o

viitoare domnie

fanariotă, în-
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cât spre a o evita, voeati să treacă ţara Austriei sai Rusiei ca să o scape de Grecii Ţarigradului care în cazul
acesta nu ar mai fi avut nimic de a face cu. Viena, nici
cu Moscova; lucrurile ar fi reuşit de minune, însă cum diceam, causa a fost acea nestabilitate între supremaţiile a
cestor trei puteri, încât Brâncoveanu 'și spunea: să me leg
cu Ruşii, ce fac cu Turcii, dacă ei vor învinge mâine, pe
Ruşi? să mă leg cu Nemţii ce fac cu Ruşii, dacă ei vor
învinge mâine pe Nemţi? să părăsesc pe Turci; dar dacă
ei vor învinge mâine, pe ambii? aşa că preferise mai bine
a fi legat cu câte-şi trei prietenie, dar cu rândul, după cum
le ținea şi lor puterea, a trebuit ca să fie un cap ca al
lui Brâncoveanu ca să aibă curagiul să întreprindă un asemeni măreț plan, de care s'ar putea făli ori ce stat pentru
un diplomat al se şi încă un diplomat Domnitor.
Brâncoveanu a avut acest cuagiă şi a isbutit să se
joace mai cu toți oamenii mari din timpul săi, în cei
25 de ani. Nu e lucru puţin ca să ai coalizat în contra ta, pe
Franţa, Germania, Turcia, Rusia, Polonia, Suedia, şi tu, un
simplu Domnitor. de la Dunăre, să resiști, şi în cele din

urmă să mori, dar trădat însă de ai tâi, de boerii tei români, din cei nemulţumiţi, să mori ca un viteaz şi să laşi

neperitor numele tăi, în gura unui popor plin de viaţă şi
de conştiinţă naţională.
Dar să fi r&mas noi Românii neutri, nu s'ar fit putut?
de ce oare toătă această bătae de cap ? Oh! dar vegi ciitorule

omul de genii arc talentul acesta, că după ce observă lucrurile,

pătrunde în adeverul lor şi apoi se inspiră după o singură
aruncătură de ochi asupra stărei lucrurilor; Gzlor privind
Capitolulia venit în minte să scrie despre istorie, şi de atunci

a rămas Gibon, istoricul cel vestit, tot el privind pământul ţ&rei noastre a spus că: această parte a Daciei nu va pulea
pimânea nici odată neutră; căci poszfiunea geografică îi porunceşte să fie amică sail inamică veri unei puteri vecine,
aşa a şi fost şi aşa
pământ, noi trebue

este şi va fi; soarta ne-a ursit acest
să-l păstrăm şi să luptăm pentru densul.

ă
— Brâncoveanu pricepuse această condiţiune de existenţ
Din
a noastră şi de aceia dusese o astfel de politică.
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toţi ce purtară mai multa ură
în contra Brâncoveanului
fură tot Ruşii căci dela învinger
ea dela Stănileşti până
în timpul Ecatherinei II cea mare
, numele lui Brânco.veanu erea pomenit în toate pome
lnicele bisericej alăturea
de al lui Iuda, blestemat şi afuri
sit. Ruşilor nu le intra în
cap cum se găsise cine-va pe păm
ânt ca să'şi bate joc de
denşii în aşa grad ca Brâncoveanu.
Tolstoi, Şafirof şi Şeremetev ambasadorii Rusiei în Țari
grad ce ai asistat la supliciul lui Brâncoveanu, de sigur
că reintorcându-se in Rusia
or fi istorisit lucrurile petrecute
cu acel omor în culorile cele
mai vii, de oare-ce ca nimeni altul
nu se putea umfla de bucurie de cât Muscalul, auzind desp
re suferințele lui Brân.
coveanu,
|
Ambasadorii Frapciej se linişteseră
acuma, ei credeau
că politica franceză nu va mai întâl
ni de acum înainte nici
unadversar la Iaşi sala Bucureşt
i, de oare-ce Brâncoveanu
era mort; nu se inştlaseră denşi
i, căci veacul de domnie al
Fanaruţilor se apropia, acel veac
al unori Domni servili şi
prea plecate slugi ale Turcilor, D.
Gion spune că: «aceşti
Bei vor apare şi vor dispare pe
scena politică ca în melodramele moderne» ID).
Nenorocita de ţară, ce jalnică priv
elişte, strigoi în loc
de eroi! ţara trebuea să'şi dea
capul ca jugui robirei să
între pe gât. Fanarioţii veneau spre
Carpaţi cu paşi gigantici ca să înăbuşească viaţa poporulu
i român.
Ştefan Cantacuzino va mai domni
înainte încă doi ani
dară această domnie nu a fost de
cât o agonie cu năduşelele -morţei, până ce în 1716 ţara
'şi dete ultima'i suflare.
Turcilor

le plăceau ţerile dunăre
mult, ei găseau ţara noastră mai frum ne ; Grecilor şi mai
oasă ca toată lumea,
eată ce scria odată Fanariotul Dapontes
, către marele Vornic
Constantin Dude

scu de la Bucureşti: Ka):- Maoy
dovio, na
dijtepn 1 Bhosgia 2% 1] Asia, 20h1c
sfitj 1 Baga za 1, Owpypia,
azhinepy Î) Bhoyia: o) măsa 1 Vii
madizepi,
fhoypia î sv "Bey

71 păBsooş

(.0V03

Moldova,

dar mai frumoasă

Dadijrzpos

1) Vegi în op. cit., p. 398.

97)

ev Acrei

Rh ayias.

(Frumoasă

e Muntenia ; frumoasă

e Un.

e
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garia dar mai frumoasă Muntenia, frumos este întregul
mânt, dar mai frumoasă Muntenia. Singur Raiul cel
Eden e mai frumos de cât România Daciană!.. 1).
Ast-fel

se sfârşi

cu

pădin

Brâncoveanu.

Inainte însă de a pătrunde în capitolul V adică al
domniei lui Cantacuzino şi al ultimelor evenimente ce at
adus intronarea Fanarioţilor în Ţara-Românească, ne vom opri
întru

Brâncoveanu;

un

nume ce a făcut ca o Europă întreagă să vorbească
densul şi un popor să”l pronunţe cu. evlavie.

cât-va

şi

asupra

originei

de

Originea

familiei

Drâncovenilor.

In anul 1372 murind Lazăr Brancovici cel d 'intâiu autocrat
al Serbiei şi al Iliricului a r&mas doi fii: Ştefan care a luat
tronul prinţesc, şi V&lcu. Lazăr autocratul însă avusese şi
dou€ fete, pe care cea dintâiii o ţinuse Dan | Basarabă al
treilea domn al ţărei Româneşti; pe a doua o luă Kneazul Velicu Brancovici generalisim şi voevod al Iliricului şi
al Serbiei Ungurești.
Ştefan

r&mas
sea în
fiul lui
fiind-că

fiul lui Lazăr,

după ce Turcii

ai

luatlliricul

a

domnitor numai asupra Serbiei, dară după moartea
1428, a lăsat moştenitor pe Gheorghe Brancovici
Velcu Brancovici generalisimul, şi al surorei seale,
nu avea alţi urmaşi.

Gheorghe Brancovici se căsători cu Irina sora Împăratului Paleologu; a avut trei fii pe Ştefan, Grigore şi Lazăr
din cari cei 2 d'intâiu au fost orbiţi de sultanul Murat al
Il-lea. După moartea lui Gheorghe Brancovici în anul 1461
a

r&mas

Elena

chiei

moştenitor

fiica lui Toma

părţi

din

fiul

s&i

Lazăr,

Porfirogenitul

Peloponez.

Lazâr

care

sa

însurat

cu

Paleologu, despotul ve-

a avut două

fiice,

din

care, pe Angelica o dete soţie lui Ştefan domnul Bosniei;
eară pe
Despina lui Neagoe Vodă Basarabă, domnul
„1)

Vegi în Ephâm&rides

4-lui Gion, p. 308—309.

Daces,

edit,

Legrand,

T.

II, raportat în op.

cit.

a
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Munteniei, înainte însă de a domni. Murind Lazăr ; ginerele
stu Ştefan cu drept de moştenire după soţie a domnit şi

peste Serbia Ungurească, Ştefan” după moarte lasă 2 fi:
pe Gheorghe şi loan, din ei, Gheorghe călugărindu-se a luat
numele de Massim, şi a ajuns Mitropolit al Sirmiului, eară
loan care s'a numit loanopola r&mas singur domnitor peste
Serbia Ungurească în anul 1465, şi muri în 1469. După mârtea
acestuia Ungurii au pus domnire peste cea mai mare parte a
ţerii, şi numai
o mică parte ai lăsato în seama lui Paul Bran-

covici (vărul lui loanopol) carele 'şi avea tronul în Temişoara
saii “Lemesvarul

Banatului

Unguresc

din

Serbia,

acesta

se

intitula : «Kneazul Paul Brancovici Ban al Temişoarei şi al
tuturor Serbilor de pe lângă Mureş şi Tisa» eară .Massim
Brancovici după moartea fratelui s&ă nemai putându-se
opune cabalelor ce “i se făceau din partea zeloşilor Papişti,
și-a părăsit patriarchia şi luând cu sine pe mumă sea Angelica a venit în Țara-Românească, pe timpul lui RaduVodă .cel mare, care domni de la 1475—1508, acesta
le dărui un sat spre locuire care sat luă: numele, după ei,
de : «Brâncoveni»,

mai

târzii

cădend

şi

Banatul

Temi-

şoarei în mâinele Turcilor au fugit toţi strănepoţii Cneazului Brancovici în Transilvania, de unde după năvălirele
Tătarilor ai venit în Țara-Românească, aşedendu-se tot la
satul Brâncoveni, care le venea de moștenire după Massim
Brancovici. Massim făcu cel d'întâii o bisericuţă acolo, în
care se şi înmormîntă ; după aceia familia «Brancovicilor»

luă pumele

de

«<Brâncoveni»

după

numele satului;

(însă

de Brancovici dat) căci precum după serbeşte Brancovici vrea să zică fiul lui Brancu, asemenea şi Brâncoveanu
va să zică locuitor din Brâncoveni.
Ast-fel termină Istoricul serb Simeon cu Biografia Brancovicilor deveniți în urmă Brâncoveni 1).
Acuma să venim la descendența Brâncovenilor în Țara-

Românească, din Brancovicii Seri.
Amenuntele

1) Vegdi

p. 134.

în

şi datele

Cronica

le-am

Sârbească a lut

cules din citaţiunile

Simeon
— citat

și

de

Fotino,

isto-

Vol

II,
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_ricilor fie străini ori pământeni, cari au tratat despre Brâncoveni.

In arborele
Emil

Picot

genealogic

arată

din

toate alianțele

columna

lui Traian 1),D

Brancovicilor

Serbiei

cu

multe familii mari, ale orientului şi occidentului, aşa citavom pe: Comnenii, Paleologii, Cantacuzenii, Corvinii, comiţii
Frangipani, Marchizii de Monferat, Ducii d'Alengon, Gonzague, Ducii de Mantua şi atâtea alte. familii care se înrudiseră
de aproape cu Brancovici.
De Pray, Katona, Teleki, Şafaric şi Miklosich în operile lor istorice vorbesc despre aceste înrudiri ale Brancovicilor Serbi.
Brancovicii inainte de a veni în Muntenia se înrudiseră
şi cu casa domnitoare a Basarabilor, căci Despina fiica lui
Lazăr Brancovici Despotul, se căsători cu Neagoe Basarabă Vodă în 1512 cu care avu mai mulți copii, între
care: pe Roxandra, ce se căsători cu Radu al XII de
la Afumaţi, pe Theodosie ce domni la 1521, şi pe Şerban tatăl lui Radu Şerban Basarab Vodă şi al Stanei
căsătorită cu marele Vornie Danciu Brâncoveanu de la
moşia sa Brâncoveni din judeţul Romanați, cum e soarta?
ea făcu că o urmaşă a Brancovicilor să se întâlnească cu
un urmaş al neamului ei dară romanisat, cu un Brâncovean.
Acest Vornic Danciu Brâncoveanu erea fiul lui David
Brancovici ţarul Serbiei, un urmaş al acelui Paul Brancovici
Cneaz al Serbiei Ungureşti; care fugi din banatul Temişoarei în Transilvania din causa resbelului cu Turcii şi de
Carpaţii se aședă la moşia Brâncoveni
acolo trecând
pe care o avusese Massim Brancovici, o rudă a str&moşului seu.
De la acest Danciă Brancovici sai Brâncoveanu pe
româneşte se coboară toţi Brâncovenii. în linie directă, căci

“ramuri
1600

ai esistat la Brâncoveni; el muri în

colaterale nu

la Alba-lulia

1) Vegi

în

Revista,

şi fu înmormântat

anul

1883,

N-rele

1 şi II.

în biserica

română
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de acolo; el căsătorit cu Stana Basarab ce din mumă sa
avea sânge de Brancovici, avu pe David Brâncoveanu !).
David Brâncoveanu avu de fiii pe Preda Brâncoveanu
Marele Ban al Craiovei ucis de Michnea cel rău la Tergoviște, el fusese căsătorit cu Maria fica lui Radu Şerban
Basarab-Vodă ; din această căsătorie se născu un fiii anume
Papa ce fusese Mare Postelnic şi ucis în 1635 de Seimenii
lui Constantin Vodă Basarab cârnul, el erea căsătorit cu
Stanca

fiica

bătrânului

Constantin

a Elinei Basarab fiică a lui Radu
vedem deci alianţe de rudenie.

Postelnic

Şerban

Cantacuzino

Basarab

şi

Vodă,

Acest Papa avu în fine de fii pe Constantin Vodă
Brâncoveanu care găsind că numele de Brâncoveanu nu e

destul de cunoscut, pentru a domni, se încercă a adauge
şi pe cel de Cantacuzino lângă al săi, Cantacuzenii ce
ereau atunci în viaţă făcură gură, şi strigară, spunând că
nu dati voe lui Brâncoveanu de a se numi şi Cantacuzino ;
Brâncoveanu atunci adăugă pe lângă numele sei pe cel
de Basarab, al bunicei sale, pe lume nu mai erea nici un
Basarab cu care să se certe şi aşa el se numi Constantin
Basarab Brâncoveanu, când domni 'şi adause şi particula
de cum se vede după monetele bătute «Constantinus Basaraba de Brancovan» adică originar de la moşia Brâncoveni.
|
Vodă Brâncoveanu se căsători cu Maria fiica lui An-

tonie Vodă de la Popesci (Popescu), care domni înaintea sa

în ţară, de la 1669—1672. El avu soarta de a fi
ca şi tatăl s€u şi bunicul s&ă; —e curios cum în
Brâncoveanu 4 generaţiuni se sfârşiră prin ucidere.
„ Vodă Brâncoveanu avu 1 copii; şapte fiice şi
băeţi, fiicele : 1. Stanca măritată cu Radu fiul lui
Vodă de la Moldova; 2. Maria cu Constantin Duca

omorit
familia
patru
IliaşiVoda

1

1) Aci unii istorici ati făcut o confusiune şi aii aședat şi pe Mathei

Domnul Munteniei 1633—1654,
erea fiul lut Danciu Basarab ce

ca fii al
stăpânea

Basarab

acestut Danciii Brâncoveanu, pe când el
în moşia Brâncoveni, poate părți venite

în moștenire de pre la o Bisărăboae căsătorită cu un Brancovici,
covicioae căsătorită cu un Basarab. (Cestiune încă de deslegat).

ori de la o Bran-
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din Moldova;

3. Ilinca cu Scarlat Mavrocordat; 4. Safta cu

Vornicul lordache Creţulescu ; 3. Anca cu Nicolae Rosetti
din Moldova ; 6. Bălaşa cu Manolache Andronic un Grec;

7. Smaranda cu Băleanu boer din ţară.
(Unii istorici moderni fac din Vistierul lenache
rescu

ginerele

lui Brâncoveanu, nu se ştie pe

Văcă-

carea ţinuto

densul, se crede că poate în a doua căsătorie, pe Anca ori
pe Smaranda).
|
|
Adevărată

listă însă

aceia o găseşti scrisă în
N

e aceia

toate

de

mai sus

ce o dădurâm,

cârţile vechi

de istorie şi

CroONICl,.

Băeţi avu 4;
ajungem la cel mai
denţă. Cel mai mic

vom

începe

de

la

cel

mai mic ca să

mare şi să vorbim şi de a sa descenfu Mateiaşi, ucis la 16 ani în Stambul;

apoi veneau Radu ce erea logodit cu Maria, fiica lui Antioch Cantemir, Domnul Moldovei, nu avu însă parte de
căsătorie,

căci peri

ca şi fratele

sei;

apoi

Ştefan

căsătorit

cu DBălaşa, fiica lui Ilie Cantacuzino din Moldova, despre
care se dice câa avut o fiică!) şi în fine pe Constantin căsătorit cu Aniţa, fiica Vornicului loan Balş, el avu pe Constantin, nepoţelul care scăpă de moartea călăului ca prin
minune; el erea în etate de 4 ani la decapitarea parintelui
sei, fu crescut de bunica-sa Doamna Maria, acesta se căsătorise cu Maria Coşlogeanu, un nume de boer român, şi
muri în 1757 ca Mare Logolăt. Avu doui fii, pe: Marele
Logofăt Nicolae Brâncoveanu, mort în 1807, căsătorit de
3 ori; 1-a oară cu Maria Văcărescu, a 2-a cu o Fălcoeancă şi a 3-a oară cu o Moruzoae; al 2-lea frate erea:
Marele Logofăt Manolache Brâncoveanu, mort in 1807 şi
căsătorit cu Zoe, fiica lui Dimitrie Sturdza din Moldova,
el avu trei copii, pe: Elena, căsătorită cu Grigore Cantacuzino-Pașcanu, pe Maria căsătorită cu Marele Ban Grigore
Băleanu şi pe Marele Ban Grigore Brâncoveanu, căsătorit
cu Safta Balş şi mort în 1833 fără posteritate.
Soţia lui, Safta Balş, avea pe soră-sa, Catinca Balş,
1) Vedi
la ucidere,

în capitolul d'inainte în una din scrisorile plenipotențiarilor
|

ce aă asistat
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măritată cu Alexandru Mavrocordat şi aceasta avea o fată,
pe Zoe Mavrocordat, în fine după multe stăruinţi ale Saftei pe lângă soţul ei Grigore, ei adoptară pe nepoata,
Zoe Mavrocordat, căreia îi dete numele de Zoe BasarabBrâncoveanu şi pe care o mărită cu Principele Bibescu,
ales în 1842, moştenind de asemeni şi imensa avere a lui
Grigore

Brâncoveanu,

cel

ce

o

adoptase,

avere

care

ve-

nea direct de la nepoţelul Constantin,
şi deci de la
Constantin Voevod. Zoe, măritată cu Vodă Bibescu, avu 4
băeţi şi 3 fete; băeţi pe bezadea Grigore care luă numele
de Basarab-Brâncoveanu, după mă-sa cea adoptată şi căsătorit

cu

Ralu

Musurus-Paşa;

apoi

însură cu ducesa de Elchingen;
cu Valentina Riquet comtesă de

Alexandru
fete:

pe

care

luă

Caterina,

pe

Elena

măritată

cu Gh. Gr. Cantacuzino

şi

cu

pe

Nicolae,

care

se

pe Gheorghe, căsătorit
Caraman-Chimay şi pe

Kostaki-Epureanu.
generalul

Eară

Florescu,

Zoe

Elisa cu |. A. Filipescu

(Vul-

pake).

|
Din neamul Brâncovenilor nu mai există azi nici un
descendent de sânge, nici prin tată nici prin mamă, care
să poarte acest nume, ci numai prin adopţiune civilă, şi
anume în persoana lui Constantin Basarab-Brâncoveanu, fiul
Principelui Grigore Bibescu-Basarab Brâncoveanu şi al lui
Ralu Musurus Paşa, care trăeşte azi la Paris, precum şi două

fete măritate, una cu comitele de Noailles și alta cu prin-

cipele Caraman-Chimay.
Fată

neamul

fost Brâncovenii.

Brâncoveanu,

Constantin

eată

Voevod

ce

fel de

a

fost

oameni

ai

nu numai

un

luceafăr al neamului lui, dară și al întregului popor româ-

nesc: pe peptul lui lucea marea cruce a S-tului Andrei
al Rusiei, cu care'l decorase Ţarul pe vremurile de prie-

tenie.

Turcii

lau

prăpădit

în

urma

intrigelor

din afară

din partea statelor streine şi a celor dinăuntru din partea
boerilor din partida opusă. Brâncoveanu însă se considera
tot mai tare şi mai sus ca imperiul Semi-lunei, căci purta
pe scutul cel vechiii al neamului lui, un cavaler călare pe

un cal alb, ţinând în mână o suliță cu un cap de Turc în“tipt la verf. Această emblemă a dovedit în tot-dea-una la
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Românii,

că

noi

plăteam

deşi

Turciei,

tribut

dar nici-odată

me-

ci din contra

nu ne am recunoscut ca supuşi Turcilor,

re "i-am învins în lupte).

Acuma intrăm în studiul Capitolului V, care va servi
de portiţă, întronărei Fanarioţilor în Țara-Românească.
CAPITOLUL

V

Ultimul Domn pământean Ştefan Cantacuzino ([714—1716)
evenimentele acestor doul ani.
Fanarioţii

intrigează

la Poartă

ca

Ţerei-Românești.

să

capete

cu

domnia

Am v&dut în capitolul de pe urmă al domniei lui Brâncoveanu, cum Ştefan Cantacuzino deveni Voevod al Ţerei,
cum el fu întronat în diua de Joi a Paştelui şi cum după
trei dile de domnie a trimes la Constantinopole pe boerii
Constantin Ştirbei şi Radu Dudescu cu piri în contra Brâncoveanului,

ca să mai

facă

a se

mări

ura

Sultanului.

Del Chiaro spune că Ştefan Vodă, cum se sui pe tron,
a scos văcăritul din ţară, o dare impusă încă de Şerban
Cantacuzino şi menţinută de Brâncoveanu, şi ca să nu se
mai introducă nici-odată, a pus pe Patriarchul Țarigradului
şi pe Mitropolitul ţ&rei ca să afurisească pe cel cel va mai
înfiinţa. A scos de sub bir şi pe preoţi, numai şi numai
ca să'i facă lui liturghie degeaba în timpul anului, apoi a
stricat şi sinagoga Evreilor, ca să nu mai aibe unde să se
adune la rugăciuni. Foarte des se ducea la vulpea cea
b&trână de tată-s&i, Stolnicul Constantin, la care r&mânea
până în timpul nopţii, discutând în taină despre nevoile
ţărei.

Cu Turcii se înţelesese să aibe corespondențe cu Nemţii,
Ruşii şi Polonii, spre a le afla secretele şi apoi ale divulga
Porţei.
1) Vedi

în Amedce

de Foras,

Stampa

Brâncovenilor

şi a armoariilor

lor.
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Politica lui Brâncoveanu o apucase şi. Ştefan Cantacuzino, dar acesta numai doui ani va putea resista şi se va
prăvăli. Nu ori şi ce domn avea capul şi dibăcia Brâncoveanului 1).
Condica Bălăcenească spune însă despre Şiefan-Vodă:
«Că erea la formă om formos şi politie încă avea formoasă» 2).
Cronicarul

anonim,

la fel cu condica Bălăcenească,

mai

spune, că: «Ştefan-Vodă erea om nestatornic în cuvinte Şi în
fapte şi în jafuri fără cale şi fără dreptate, atât cât n'a
remas episcop, egumen, călugări, neguţitori, boiarii mari
şi mici cari să nu fie jăfuiţi, şi mai ales pre oamenii lui
Constantin-Vodă

omorit

pre

demână,

'"i-aă stins,

nimeni,

fiind

măcar

pentru-că

domnia

lui

şi

că

de

omorit

nici vremea
scurtă

şi

nu-i

ai

nu 'i-aă dat în-

fără

temeiă

de

la

Poartă, iar el le lua tot glumind şi ridind, acea idiomă avea
şi cu acea politie se politia, spre disele -lui nu putea să

razime

cine-va,

că

cu

ceasul

îşi schimba

vorbele

şi

faptele,

ear de a lua şi a jăfui, gândesc că nu ar fi fost altul asemenea cu el în Țara-Românească»5).
Cronicarul Radu Popescu și acelaşi scriitor al condicei

Bălăceneșşti mai spun încă că el erea pznecolazru, adică as.

culta întru cele mai multe pre Doamna sa, cât se deschisese poarta mare despre Doamna sa, şi care mergea despre

partea aceia, se folosea mult»4).

Del Chiaro mai adaugă încă şi dice că Ştefan-Vodă
a pus imposite grele pe boeri, negustori şi ati jefuit şi pe
jupănese sărace, - luându-le bani împrumut şi dându-le înscrisuri

la mână;

ce apropiindu-se

mazilirea,

aă

r&mas

ne-

plătiţi 5).
Până aci vedem că toţi cronicarii timpului într'un cuvint sunt în contra lui Ştefan-Vodă, istorisind domnia lui în
1) Vedi în Tom.
p. 239—240.

Ediţ.

1.

III, Şincat, reprodus aceste părţi din Istoria lui Del Chiaro,

2) Idem, p, 243.
3) Vegi în Mag. ist, vol. V., p. 179—i8oşiîn Șincai, vol. LII, p. 243. Ed.1,

4) Vegi
2) Vedi

»
>»
>
> 1V,p.
38 şi
în Șinca, vol. III, p. 241 şi în Mag.

>
ist.,

>
Vol.

1V,

>
Popescu

» >
p. 38.
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cea mai mare ură; erau de sigur şi sub impresiunea uciderei lui Brâncoveanu, al căror capi ai pârei ai fost Cantacuzenii

cei

doui;

încât

toată

indignată şi str&inii chiar,

lumea

trebuea

dar încă cronicarii

să

fi fost

românii?

In

cât nu trebue să ne mire rândurile de mai sus ale cronicarilor, căci în adevăr, în nişte condițiuni destul de grele şi
de urite s'a suit pe tron Ştefan-Vodă.
Ştefan Cantacuzino, deși se v&ădu domn, dară nu avea
de ce să se bucure, căci după doui ani se va prăbuşi el
şi cu tot neamul lui în linie bărbătească prin caznele cele

mai infernale ale tenebrului de la Bostangi-Paşa.

Cantacuzino

urmâse aceiaşi politică ca şi Brâncoveanu, prieten cu Turcii,
pe când erea prietenul Ruşilor şi al Nemţilor; nu avusese
însă tactul diplomatic al lui Brâncoveanu ca să poată resista 25 de ani şi să ducă această politică până la apogeul
ei; după doui ani intrigile din afară şi pârile dinăuntru îl
prăpădiră.
Turcii asemeni deveniseră mai aroganţi ca nici-odată,
învingerea Rușilor de la Stănileşti, omorul lui Brâncoveanu
şi neprotestarea

nici a unei

puteri representante

tinopol,

sevârşirea

acestui

pentru

înebuniseră,

credeau că li sau

reintors

fapt

atât

earăşi

la Constan.-

de odios,
vremurile

îii

stre-

bune de vitejie; uitaseră cu totul de cumplita învingere de
către Eugenie de Savoia, când avuseseră gândul să înfingă
stindardul cel verde al Semi-lunei pe turla catedralei din
Viena, ca semnul păgânismului să fâlfâe sub cerul din centrul creştinătăţei.
Turcii erai o naţiune foarte resbelnică, un autor ne
spune că lipsindu-le resbelul, le lipsea şi inimă şi suflet ; evenimentele însă din 1714 le aduseră încă o dată acest nobil
joc, căci acuma vor avea de luptă cu Veneţianii; eată ce ne
spune D-l Xenopol relativ la aceasta 1): Pretextul unui
noi resbel pentru Turci fu uşor de găsit, căci Veneţianii

refuzară de a extrăda nişte trupe muntenegrene bătute de
Turci,

cari se refugiaseră în oraşul lor Cattaro 2).
1!) Vedi

în Xenopol,

vol.

2) Cattaro. Oraş şi port
neţienilor apoi a Austriet,
59175

V, Istoria Românilor,

p. 25.

Despre

al Dalmaţiel pe marea Adriatică în posesiunea

Ve:
i
27
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aceste pregătiri

de

luptă

ale

Turcilor

portul. comitelui Ferrati către generalul

ne

vorbeşteşi ra.

Baron de Tige

al

Austriei, cu data de 1715, 7 Februarie ; şi însuşi Voevo
dul
Ştefan Cantacuzino scrie generalului Comite de Steinv
ille,

comandantul trupelor din “Transilvania. în acelaşi an, 8 Februarie 1). Acesta e primul act prin care Cantacuzino
domnul ţerei româneşti se manifestează ca amic şi al Nemţil
or,

pe lângă

Turci.

Aceste trupe muntenegrene: Turcii le bătură mai
în.
nainte; aşa vedemcă în 1714, luna lui Decembrie,
resbe-

lul este declarat, şi Turcii atacă

posesiunile cedate

Vene.-

ției prin pacea de la Carlowiţ, din 1699. Veneţianii
însă a
căror putere erea slăbită, 'şi dăduseră toate silinţe
le a menţine pacea faţă cu Turcia, însă Turcii nu îngăduiră
şi sosesc gramadă în cetatea Adriaticei, ea Morea,
apoi Corinthul şi capitala peninsulei, Napohi-ai. Romania,
încât cu
perderea acestora, Veneţianii erai ca şi alungaţi
din ţară.
Turcii părea că a reînviat într 'ânşii vechia vitejie
şi

lucrau - la “ visul,

de

a lua

Viena,

centrul

creştinătăţei ; ne-

apărat acuma ca şi în tot-deauna, principatele
dunărene
nu puteai să nu le amestece Turcii în acţiune,
şi aşa vedem pe vestitul Vizir Ali-paşa că ordonă lui Ştefan
Canta-

cuzino Voivodul ţărei, de a pregăti 1000 de cai 2),
şi 2000

de care cu câte 4 boi şi atâțea oameni, precu
m mii de
saci de făină,- orz, berbeci, unt şi miere, aceste
a toate întrecuseră haraciul pentru un an, încât Ştefan
Vodă pentru
a se supune pretenţiunilor Ottomanilor trebui
a pune noui
dări asupra boierilor ca să adune bani şi
să le cumpere 3).
In casui de acestea de Supărare în tot-deauna
găseşti pe
cine-va ca sa'ţi verşi focul şi Ştefan Vodă
care erea în

foarte bune reiaţiuni cu

Austria, scrie generalului

Coman-

dant al Transilvaniei, Comitele de Steinv
ille: acea scri.
soare cu data de 8 Februarie despre care
am vorbit mai

sus — plângându-se de nesocotinţele 'Turcilor.
!) Vegi

în col. doc.

Ilurm,,

vol

VI,

p.

147.

=) Dei Chiaro, Historia rivoluzzioni de la Valahia
, p. 199.
2)
Şincai

Cronica

Românilor,

vol.

II,

p. 378,

ea.

II şi 241 ed.

1.
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Toate aceste provisiuni care: trebueati să le împlinească
Domnul Munteniei, 'Turcilor; fură trimise în. plină earnă în
luna lui Februarie trecând Dunărea, cu căruțele, însărcinend
cu ele pe mai. mulţi boeri, căpitani ca să le ducă în
Morea.
Turcii în acest timp aşedaseră pașalicuri la Hotin şi
Bender şi aveai de gând ca şi din Moldova să facă un
al treilea paşalic. Nemţii simțind acest plan ştiind că del
vor realiza “Turcii; atunci sar periclita Imperiul lui Carol al
VI-lea, deschidind 'Tureii drumul în Imperiul Austriei ; apoi
_şi declararea resbelului Veneţianilor erea o pricină bună,
căci prin tractatul de la Carlowiţ Imperatul Leopold stipulase independenţa Veneţiei, faţă de Turcia, cari atunci fusese învinsă ; încât prin acestea se atingea amorul propriă
al Austriei, de aceia vedem. că Austriacii intrară în acţiune
şi vor lua parte principală în viitorul r&sboi de la Belgrad
şi Petervardain, după cum vom vedea la istorisirea. fap-

telor.

|

Faţă de aceste evenimente ale orientului, atitudinea
lui Ştefan Cantacuzino erea foarte aplecată către casa Austriei, şi în adevăr, căci ultimul domn pământean al terei,
voia

ca să închine

Muntenia, creştinilor, şi să o scape

odată

de păgânismul cel crunt; în întreprinderile seale fiind ajutat
şi de toţi boerii ţerei, căci acest gând'l aveai de mult în
cap toţi Românii.
|
Dară teama Domnului de Turci, erea foarte mare
căci el îi cunoştea prea bine, şi exemplul uciderei neamu-

lui

lui

Brâncoveanu-Vodă,

erea

încă

proaspătîn inimele

Românilor ; ast-fel că cu mare băgare de seamă trebuea
să'şi facă corespondenţa, cu Imperialii, afară de acestea în
Cronstadt erea acel Apostol Manu, care se refugiase acol6,
un strâşnic fidel al Porţei, acest Manu trăia acolo de mulţi
ani, căci pribegise din ţara-Românească din causa persecuțiilor
lui Brâncoveanu: Vodă. Incât, lui Ştefan Cantacuzino tare îi
eta frică ca corespondenţa să nu fie aflată de Manu şi aşa
să fie denunţat Porţei, atunci ar fi perit şi el şi ţara lui

“şi ai lui toţi.
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Aceste

dise

ale

Istoriei le confirmă şi scrisoarea

ge-

neralului Baron de Tige către Comitele Steinville, şi eat'o:

Scrisoarea genevalului Baron de Tige către comitele Steinvz/le, despre corespondența sea cu Woevodul Munteniei
Ștefan Cantacuzino, din 1715, 14 Ftbruarie,
«Copie de la lettre ecrite de Mr. le general Baron de Tige ă moy
comte de Steinvilie en datte Cronstadt
le

14 Fevr.

1715.

Cy Joint les nouvelles de Valachie;

l'homme que jay

envoy€ a Jassis n'est point encore de retour.
Le prince de Valachie m'a fait dir par Fontana

si nous voulions

avoir des nouvelles, qu'il

fallait

que

eloigner

le vieux Boyer (et) Mano qu'il apprehendait, qu'ils ne fasse
scavoir la correspondence ă la Cour Ottomanne.
Les Turcs demendent de ce Prince 1230 chevaux pour
tre menss a Constantinople» !).

De acuma înainte politica lui Ştefan Cantacuzino-Vodă

şi soarta lui erai trase.

Şincai ne spune după istoria Bălăcenească, că: Ali-pașa

întorcendu-se

țieni,

veni

vesel

cu

mult

din

Moreea

unde

ifos pe lângă

învinsese pe

Sultan;

Vene-

Caimacam

pe

lângă Sultan era Imbrohorul ce adusese pe Brâncoveanu
în Țarigrad; lui Ali paşa însă îi erea teamă
ca Imbrohorul să nu'i ea locul de mare vizir şi de aceia stărui pe

lângă Sultan ca să trimită pe Imbrohor, paşă la Bender,
unde Turcii aveau paşalic ; acesta era începutul urgiei Im-

brohorului, căci acolo şedând

de ucidere, în urma pârilor

Sultan;

ast-fel ştia Turcii

câte-va stptâmâni îi veni ordin

aduse de Ali pașa

să se scape

unul

de

pe

lângă

altul,

intri-

gele aduceaii crimele, tot intrigele ai prăpădit şi pe mulți
1) Hurmuzaki vol, VI, p. 143.
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din Domnii români, sermana de ţara românească ajunsese
prada bizantinismului celui mai desfrinat 1),
Moartea Imbrohorului întristă grozav pe Ştefan Cantacuzino căci acesta era protectorul lui, el "| pusese pe tronul lui Brâncoveanu. Cantacuzino se întristase căci prev&zuse psirea sa acuma, odată ce nu mai trăia Imbrohorul. Cum

DDumnezei are grijă

de tot omul de pe acest pământ,

fie

căruia îi dă plata potrivită cu capul şi inima sa, cum trimetea el acuma cuțitul cel înfiorător rând pe rând fie căruia din cioclii cari merseseră în fruntea cortegiului îngrozitor
al omorului Brâncovenilor.
Imbrohorul 'şi găsise deja plata, venea rendul vulpei
bătrâne de Stolnic Constantin şi puiului celui tener de Ştefan- Voevod.
___Eă care istorisesc aci acele întâmplări de atunci, ved
o complectă potrivire între soarta oamenilor şi disposiţiunile
legei a acelor vremuri. Pravila de legi a întru fericire r&posatului Domn Mathei Basarab, era la fel cu pravila vieţei .
scrisă de Dumnezeii, în condica lui Mathei Basarab se găsea scris că: «de pre partea trupului dupre care făptuitorul a s&verşit r&ă cui-va, tot prin acea parte el să'şi capete pedeapsa» adică de ai ucis cu mâna pe cine-va, să
te omoare mai întâi tăindu'ţi mâna; de ai uneltit cu capul
şi. cu inima contra cui-va, să te omoare, turnendu'ţi plumb
topit prin grumaji ca tot la inimă să se ducă, să te ardă,
şi apoi să'ţi tae capul; acuma cu Imbrohorul şi cu Cantacuzeni, Dumnezei tot așa prescrisese în cartea vieţei, căci
Imbrohorul avu capul retezat şi Cantacuzenii suferiră identic aceleaşi pedepse ca şi Brâncovenii, mai întâi chinuiţi în
infernul de la Bostangi-Paşa, cu acele instrumente de tortură ce se aplicaseră şi Brâncovenilor şi apoi ucişi rând pe
rend.

Tata,

fiii

şi rude,

eară

femeile

fugite

de

teama

exi-

lului, dreptatea lui Dumnezei e articolul de lege cel mai
mare din lume.
Toate acestea le vom vedea imediat la locul lor.

1) Vegi în vol.

III, Şincai

dupi

condica

Bâlăcenească.
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In Constantinopol în aceste vremuri Fanarioţii era
mai tari ca nici odată; Mavrocordat domnea în Moldova;
corpul diplomatic; din care mai cu seamă Francezii erat în
relaţiunile cele mai amicale cu aceşti Fanarioţi, căci denşii ai căutat în tot d'a-una alianțe printre streini, fie prin

căsătorii

lui

fie prin

Exaporiton,

manat

alte

care

luase

după decesul

un pas mai avea

mijloace.

locul

acestuia,

de făcut

Nicolae

devenind

spre

Mavrocordat fiul

părintelui

s&u,

Domn

a trece

la drago-

în Moldova,

Milcovul.

Sulta-

nul la Țarigrad ameţit în toate dilele de Fanarioţi din
suburbiul Fanarului ce veneai dilnic pe la Marele Vizir
Ali-paşa fie călări, fie în caleşte sub -escorte, şi stând
de vorbă ore întregi cu acesta în conferinţă unde se
mai

găsea

şi

câte

un

ambasador;

apoi

odată

sai

de

două ori pe săptămână mergând şi. la palatul Sultanului,
ținendu'i discursuri ca de pildă: Majestate în ţările române nu

mai merge

vechilor

cu Domnii aleşi de naţiune,

familii sunt

trădărei ;

un

Basarab

stă şi a

fost o

tele;

din Ghiculeşti

că

căci toate odraslele

infectate

de germenul

sat

Brâncoveanu

un

fericire că M.
ori

V. a sciut să

intrigei
nu

şi al

mai

exi-

le tae cape-

Cantacuzeni mai sunt, ce e drept,

dară aceştia toţi câţi trăesc, sunt demoralisaţi şi îmbrăcaţi
în haina falşităţei, că M. V. ar trebui să se sature odată
de prieteşugul lor cu Rușii şi Austriacii, căci aceasta e o
impertinenţă extra-ordinară, ca pe când Pa/achza şi Mol.

dova
avea
de

plătesc 'tribut

M. V.

relaţiuni cu împărații,
unii

membrii

ridice pe vre unul
căci ura şi vrajba

ai familiilor

acei Domni să îndrăsnească a

vecini.

Apoi dacă

de

boeri români, ca

dintr'Enşii la domnie, earăşi
ce domneşte între denşii în

duce amestecul Muscalului sai al Neamţului
mentul local şi deci şi în cel ottoman.

ar

fi vorba
M.

V.

să

s'ar înşăla,
ţară, ar a-

în. guvernă|

Apoi că, poporul român e nedemn să'şi mai aleagă el
singur domn, căci e un popor lipsit de conştiinţă naţională;
nu ştie ce vrea? şi că în fine M. V. 'să sfârşească odată
cu acei sâ/bateci de da Dunăre; căci e deja o mare impor.
tanță ce M. V. le-a dat, băgându'i în samă, luptânduse cu dânşii, încheind tractate şi dându-le
dreptul de
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a-şi

alege

ei

Domnul

lor,

pe

care

M.

V.

"1 confirmă

numai.

In Moldova
s&u, pe

deja

M.

strălucitul /oaz

de Scarlati;

de

ce nu

un representant?

V.

are pe un representant al

Alexandru

vrea

M. V.

ca ambele

Nicolae
ca şi în

Mavrocordat,

Waf/ac/za să aibă

ţări româneşti

să

devie

două

slugi prea plecate ale Stambulului? Haide Majestate! Haide,
decideţi-vE! căci timp nu mai e de perdut, de veţi înterdia veţi regreta, câţi-va boeri români, şi mai cu seamă
de

cei din

Oltenia

vor

simţi

secretul,

şi

ei vor

putea

să

se r&scoale, ce e drept Majestate, trebue să ştiţi câ acolo
e un oraş ce Majestatea Voastră '] cunoaşte prea bine, e oraşul Crazova, unde locuesc o sumă de boeri bogaţi ce ai
moşii aşa de întinse cât Majestatea Voastră ar umbla cu
calul s&ptămâni

întregi,

şi numai pămentul

unuia

din-tr'Enşii -

singur lar cutreera ; şi acei boeri sunt cam iuți la fire, ei
ati obiceiul să se r&scoale în contra tiraniei şi se pretind ca
au

nasul

mai

mare

ca

toţi;

şi cam

aşa

în

tot-d'a-una

sa

întâmplat, ca ei să deştepte pe Român, prin sunetul goarnei patriotice; deci haide Majestate: grăbiţi-vă! şi aruncaţi
mai repede jugul cel puternic şi strălucit al prea slăvitei
voastre împerăţii.
Noi Majestate, Noi suntem cei mai apți ca să representăm interesele statului vostru, la Dunăre, şi să arătăm
Românilor că ei au un stăpen, eară pe cel ce seva r&svrăti

să'i arătăm iarăşi, că ştim să'l şi ucidem, şi pe cel ce se
va plânge că plăteşte prea mult la Stambul? să'i luăm şi

mai mult, ca să'l învăţăm minte. Noi Fanarioţii, Majestate,
vam

servit cu credință în tot:dea-una.
De când M. S. Sultanul Mahomet a! II-lea a spintecat cu fulgerătoare-ai spadă Bizanţia cea str&bună, de
când dânsul a înfipt aci stindardul semi-lunei; de atunci
şi până acuma Noi am fost necontenit servitorii cei: mai
umili în împ&răţia voastră.
In politica externă a occidentului v'am representat în
tot-dea-una cu mîndreţe, în ăceia a orientului am căutat a
vE păstra prerogativele vechi asupra statelor de la Dunăre.

În politica internă

am executat

toate

poruncile

înălțimei
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voastre,

ne-am scăldat când

nevoile statului vostru ati cerut,

până şi mânele noastre în sângele Domnilor români.
De

când

am

început
a fi considerați de guvernămentul

-ottoman, adică cam după la mijlocul veacului al XVI, până
adi, am căutat a face propaganda politicei machiavelice în
statele tributare Vouă; căci ne am spus, că numai printr'un
aşa mijloc Majestatea Voastră va putea să'şi menţină supremaţia.
In Pafachia şi Moldova ne-am infiltrat în clasa boerilor,

şi numai noi ştim cum? şi prin ce fel de mijloace josnice;

linguşindu'i, băgându-ne

mai întâi preceptori

la

copii lor,

şi folosindu-ne de cultura noastră pentru a'i înveţa retorica,

filosofia şi literatura antică elenă; infiltrându-le ast-fel din
frageda-le lor copilărie gustul şi cunoştinţa limbei eline;
procedând ast-fel, Majestate, ne-am preparat un teren mănos în viitor; căci toate acele generaţiuni vor deveni nişte

creaturi

ale

noastre;

nu

ne-am

mărginit

i-am mai învăţat şi fo/z/zca modernă
în fine ca să'i depărtăm de la acele
naţionale şi patriotice; ne-am încercat
că sunt prea slabi şi gârboviţi ca să
stat,

şi să devie

noi Majestate
române

o

v'am

în fașalicuri

naţiune

la

gurele

pregătit terenul de
şi

noi să

fim

numai

Îa atât,

bizantină ;
gânduri şi
să'i facem
poată trăi

mai

Dunărei

orientale;

a transforma
mult

de

ci

am căutat
simţiminte
a înţelege
singuri ca

cât

țerile
Paşii

lor, să fim ceia-ce ani se dice, Bey, şi să avem şi trei tuiuri
de domnie.
|
Noi, Majestate, am căutat să înlocuim jocul spadelor
din mâinile Românilor, cu întorsăturile de limbă cele meşteşugite ale retoricei; şi de atunci ei au devenit şi mai instruiţi; spada lor a cam ruginit, căci de la Michai-Viteazul
noi tot le-am pus piedici când le venea gustul de resbel;

înainte insă am provocat revoluţiuni ca să le răpim timpul
de a se gândi. Spre a avea resbel în afară, le-am turburat

instituţiunile lor cele mai de frunte: armata Şi boerzmea;
ştiţi, Majestate, cum? în tocmai cum turbură un bulgăr de
noroi o apă limpede şi cristalină; de atunci am şi conrupt
pe mulţi d'intre boerii români ce ereai mai slabi de suflet,

le-am promis sprijinul nostru pe lângă Majestatea

Voastră
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ca ei să devie Domni; ei ne-au credut şi de aci au isbucnit
r&scoale din partea celor-lalţi, protivnicii lor.
Ei ati perdut prin aceste r&scoale, căci sati desagregat toate aşedămintele lor; noi însă am câștigat, căci am
stricat casa şi am răpit pe unul din doui. Noi, Majestate,
suntem expresiunile cele mai apte cu care MajestateaVoastră poate să'și facă treburile, fie ele de ori-ce natură ar
fi. Noi suntem instrumentele de acţiune ale voinţei Majestăţei Voastre şi sfetnicilor Voştri. Noi nu avem scrupule,
căci nu avem stat; suntem o adunătură de oameni ce locuim în Fanar ce ştim să învertim pe degete nevoi, intrigi
şi crime.
Deci, Majestate, pentru toate aceste servicii ce le-am
adus împărăţiei-Voastre, un singur lucru V& cerem tot spre
binele Vostru; este a ne face pe Noi stăpânii acelor provincii de la Dunăre; şi atunci să vedeţi, Majes'ate, cât
de bănet veţi avea în ţară; vom lua şi Noi şi vE
vom da şi Vouă; apoi vom aduce pe toţi coreligionarii
noştri

din

Fanar,

cu

rendul,

îi vom

ţine

pe

lângă

noi,

la

Palat, vom căuta a îi însura cu fiice de boeri români şi
ast-fel încetul cu încetul toate averile boerilor români ce le
ati moştenite şi denşii de la părinţii şi moşii lor, care şi aceştia
le câştigaseră cu preţul vieţei lor în urma unei vitejii dintr'o
luptă, astâ-zi ne vom făli noi de ele şi vom ride de memoriile lor; v&dând că noi le-am câştigat numai prin gândurile noastre dibacii; ast-fel procedând încetul cu incetul,
boerimea română. va dispare şi o boerime fanară se va forma

la Bucureşti şi la Iaşi, vom da noi atunci tonul; vom elimina
vechile obiceiuri, de care Românii se laudă că le au de la
Romani;

şi în locul

lor vom

introduce

pe

cele

bizantine,

ale noastre, care sunt sprijinite şi de guvernul Majestăţei
Voastre.
Până acuma nu am lucrat de cât ca simplii oameni de
casă ai Majestăţei-Voastre, acuma a sosit momentul ca să
lucrăm ca stăpâni în acele provincii; deci, Majestate, să ne
dai ambele tronuri româneşti; deja la laşi e Nicolae Mavrocordat; strămută-l pe densul la Bucureşti, căci e deprins cu domnia, eară la Iaşi trimete pe un altul din sînul
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nostru; şi. atunci vei vedea,
nărene în veci vor r&ămânea

nic. Haide Majestate!
corpul
la Paris

diplomatic;
e cu

noi;

vă

sigur Majestate, că ţările dusupuse sceptrului vostru puter-

conjurăm;

ambasadorul

prea

numele

de

să ştie

ei barem

Noi avem

puternicului

Mavrocordat
care

cu

noi Şt

rege de
e cel

mai

vestit în istoria politică a statului Vostru; a fost şi
este
venerat de Francezi: nu vedi, Majestate, că nu a trecut
doui ani de când ai ucis pe Brâncoveanu şi acum earăşi
un Domn român ce se numeşte Ştefan Cantacuzino lucrea
ză
la fel cu Brâncoveanu? Ce, oare Majestatea Voastră a ajuns
de risul Domnilor români? Majestatea Voastră este soarel
e
Românilor: şi Domnii lor îndrăsnesc să urmeze o
politică
nemţească ori rusească, pe când Românii sunt închina
ţi
Vouă.
Mazileşte deci, Majestate! şi pe acest cutezător de
Ştefan Cantacuzino,
şi ca
să'i înveţi bine minte pe
Românii, ucide'l şi pe dânsul, cum ai ucis şi pe
Brân:
coveanu |
Incheie Majestate şirul domniilor româneşti cu vărsare
de sânge, ca Românii să se înveţe minte şi să le
r&mâe
etern în a lor memorie că Turcia le-a pus cap la dom-

niile lor pământene,

că ultimul Domn

al

lor, nu s'a stins ca mucul de luminare în pace şi linişte
ardend întreg până la sfârşit, ci Pau stins altul, adică
fluturătura iataganului prea puternicei voastre împerăţii,
eară
Noi Majestate să ne urcăm pe tronurile lor, şi să rînjim
apoi la umbrele lor ca la nişte strigoi, Majestatea voastr
ă nu
vede că ei ai gânduri mari, şi fumuri prin cap?
că vor
să'şi formede din noă o dinastie a lor naţională? nu
vedeţi
Majestate că cu toate că numele de Basarab s'a stins,
însă

Brâncoveanu

la

adăogat pe. lângă

al stă fiind că bunică-

sa era o Băsărăboae voind ast-fel a se făli din noă
cu numele
dinastiei lor ce domnise patru veacuri ?
Nu vedeţi Majestate că

au

de gând

să treacă sub scutul

protector al Austriei sai al Rusiei şi atunci se va schimb
a
de sigur toată organisaţiunea statului lor?
Noi deci ce vam servit în tot-d'a-una şi am apărat
“interesele Turciei voim a le apăra şi acuma, scăparea este
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ca să ne puneţi
conjurăm î)!

Eată

pe noi Domni,

genurile de discursuri

rul şi Sultanul din gura

mâna

acolo.

Haide Majestate! v&

ce audea de sigur

Fanarioţilor,

pentru

pe tronurile române.
ca ei să devină

Vizisă pue

|

Sultanul în urma atâtor
chidă porţile ţ&rei-Româneşti
"nainte,

ca ei

insistenţe s'a decis să desFanarioţilor, dar nu ca mai

sfetnici

ei insuşi să se urce pe tronul

Domnilor

români, ci acuma

ţărei.

La Cronicarul Axentie Uricarul ce istoriseşte foarte
detaliat a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat în Mol-

dova (171.1 — 1716) găsim felul cum Nicolae Mavrocordat
a fost str&mutat din Moldova în ţeara-Românească:
In urma resbelului Moreei Vizirul Ali-paşa întorcendu-se la Odreiă.şi de aci la Țarigrad cu mare alai impreună şi cu împeratul sai aşedat cu toţi la niște Seraiuri
din spre Zzu4 întindendu'şi corturile la Mezdân, dend po:
runcă ca oastea să fie gata pentru primă-vară când vor
da Turcii un noă resbel contra veneţianilor pentru luarea
Dalmației.
Atunci Sultanul chemă la densul pe PDzzzrabz Zulzano grecul, capikehaeaoa lui Mavrocordat Vodă din Mol:
dova, să meargă la Vizir, acesta îi spuse: «Eată Domnul
teu ; lui Nicolae Vodă. i-au dat puternicul nostru Imperat,
domnia

fărei- Românesci,

să stăpânească

ARazaua

lau imbrăcat pe luliano

deci

şi

să

să

meargă cu

o qi mai 'nainte

fie nevoitor la

cu caftan,

şi mergend

trebi» 2). Şi

la gasdă

dinpreună
cu fratele lui Nicolae Vodă, cu Terzimanul (Iânache Marele Dragoman), a scris scrisori lui Mavrocordat
în Moldova şi a trimes pe Mr/a/ache Aristarhul în cai de
olac, însoţit de Aapigijaru- Kihaiasi al Vizirului dândui şt
caftanul cel nou de domnie a! ţărei Româneşti, aceştia toţi
au sosit la laşi la 1 Ianuarie anul 1716, la barieră le
1) Poate că eii am formulat această imprecaţiune întrun stil mai cald de cât
ar fi vorbit d'intre Fanarioţi, Sultanului, dar sensul de sigur că a trebuit să fie acestă
căci am vădut și vom mai vedea cât 'a Icrat Alexandru Mavrocordat exaporitul,. ca
fiul săă Nicolae, să devie domn în Moldova.

2) Veşi în Letopiseţe, Vol. II, p. 171.
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eşiră înainte Domnul cu toţi boerii şi slujitorii, apoi
întorcendu-se la palat aci Vai îmbrăcat pe Mavrocordat cu
caf.
tanul cel noi şi “Kapegiul i-a cetit fermanul de domni
a
cea nouă, ce suna ast-fel: «De vreme ce nu slujeşti cu
dreptate, și te pui tare pentru faca, eată că te-am miluit
cu
domnia ţărei-Românesci» 1). Apoi toţi sărutară poala Domnului şi Domnul porunci r&dvane de plecare, căci ferman
ul
poruncea ca el să plece cu o oră mai 'nainte. A doua
qi
a trimes Mavrocordat din Iaşi pe doi boeri ai lui din divan,
pe doi Greci de nimic, pe Constantin Ciubki vel Conais şi
pe

Constantin Ramadan

vătaful de aprogi ca ei

să plece de

olac la Bucureşti şi să vestească venirea noului Domn, dete
acestor doi trimişi şi scrisori către Mha:/ Cantacuzino
biv
ve/ sfătar către Radu Golescu vel logofăt! către Șerban
Duzoreanul

vel

Vistizr

şi

Constantin

PDzesca

Spătar,

scriindu-le ca ei să nu aibe nici o îndoeală şi nici o
mâhnire, ca să fie buni de a primi sarcina de Caimacami
a.
dică veghetori la nevoile ţărei, până la venirea sa» ?).
Aci încetăm cu Uricarul căci el istoriseşte lucruri ce

privesc

direct

capitolul

domniei lui

Nicolae

Mavrocordat

în ţara-Românească, la care nu am ajuns încă.
Cronicarul muntean Radu Popescu spune că în

timp

ce Capegiul

acest

merse la Iași pentru vestirea transferărei

lui Mavrocordat ca Domn al Munteniei, tot în acest timp
alt Capegiu venise în Bucureşti ca să vestească lui ȘtefanVodă printr'un ferman, masilirea, şi să'l. ridice cum fusese
ridicat şi Brâncoveanu, cu toată casa lui ; el, tatăl s&i bătrânul stolnic Constantin Cantacuzino, soţia lui, copii, precum
şi din rude 3),

Popescul

ne mai spune că Nicolae-Voda din Moldova

srisese şi betrânului Stolnic Constantin, oprindu'l de a nu
merge la Țarigrad, cisă r&mâe în Bucureşti lângă Domn;
«că Maria Sa "1 va avea cel d'intâii boer la sfat» după
cum vedem cam toţi Domnii ţineaă la Stolnicul Cantac
u:) Vedi
2

>

în Letopiseţe,
>

5) Vegt în Mag

>

Vol.
»

I[, p.
»

»

171,
*

ist, Vol. VI, p. qo.
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zino, '] cunoşteau de priceput şi de destoinic în afacerile
politiceşti ; când Stolnicul Constantin lua cuventul în divan

toţi se minunau de grăelile sale.
Stolnicul Cantacuzino însă nu ascultă şi plecă şi dânsul cu fiul săi Ştefan-Vodă la Țarigrad.
Despre Mihai Cantacuzino încă ne mai relatează Popescul, el spune că boerul Michai se afla la moşie când
priimi vestea cum că densul e numit caimacam până la venirea
- noului Domn;

şi

atunci

fugi în ţara-Ungurească,

însă

fiind earna grea şi zăpada mare, fu prins la Câmpina de
Vameşi şi Plăeşi ce "| aduseră înapoi la Bucureşti, unde
mai primi o a doua szrisoare de la Nicolae Vodă din Mol_dova,ca

să primească

căimăcămia;

Mavrocordat de

şi află

de a sa fugă, însă nu se supără 1).
La 9 lanuarie anul 1716 sosi şi cel-l'alt Capegiu la
Bucureşti cu fermanul de masilire ; Ştefan-Vodă ca să fugă
nu putea ne spune cronicarul Popescu căci erea earnă grea,
zăpadă mare şi uşor ar fi fost prins de Plăeşi; încât mai
bine preferi a pleca capul şi a merge în Țarigrad.
Popescu ne desfăşoară aci un pasagiuscris în culorile
cele mai limpedi, tot caracterul betrânului Stolnic Constantin Cantacuzino care v&zându-se acuma prins în cleşte, şi

în ajunul orei supliciului; v&zându-şi

plata pentru toate câte

le făcuse în viaţă sa ; 'şi puse toată energia, toată inteligenţa,
şi dibacia diplomatică pentru a încerca o scăpare din ghiarele Turcului, totul însă fu în zadar; be&trânul Stolnic făcuse ultima sforţarea sufletului lui, ca şi bolnavul ce bolind
a ajuns la cel din urmă moment al vieţei, şi cine a avut

ocaziunea a putut observa că înainte de a expira
atunci

toate

crispedi

forţele “ţi

mâinele

revin,

“ţi întindi

deschidi

muschii

ochii

şi apoi

cine-va,

puternic,

mori,

aşa

“ţi

şi cu

Stolnicul Constantin; el s'a dus acasă la Capegiă şi a făcut din Capegii duhovnicul săi, i-a spus toate secretele, tot
ce făcuse în viaţa sa, toată politica ce o dusese dânsul;
modul cum s'a scăpat de fratele s&i Şerban Cantacuzino

1) Vedi

în Mag,

ist., Vol.

VI, p. 41,
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Voevod şi de Brâncoveanu Voevod, numai şi numai pentru că simţise că aceștia urmai o politică germană; deci
el în detrimentul Turciei nu ar fi putut să lase să treacă
nimic; aşa despre Şerban-Vodă îi spuse că: «cât Pau cunoscut că este cu dreptate către împărăție nimica n'a dis,
iar după: ce lau cunoscut că se abate de către împeratul,

şi va să se lipească lângă vrăjmaşii

împeratului, laă otră-

vit, şi au murit» 1).
5
Asemenea ai mai spus Capegiului că a făcut Şi eu
alt frate al lui, cu lordache, ce fusese sol la Beciiă ; pe care

aflându'l că <adapându-se de

vorbele

Neamţilor, şi vrând

să tacă turburări, şi pre acela l'aă otrăvit»2), aşa făcuse
şi cu Brâncovenii «şi. ai 'omorit şi pre Constantin Vodă
în

cea după urmă ce Tai văzut că se alcătueşte cu
şi cu alţi vrăjmaşi ai împerăţiei» 3).
„i

Moscalii

Astfel de vorbe a spus Stolnicul, Capegiului, Capegiul le repetase la Constantinopole la toți megiștanii împ&răţiei; le spusese şi lui lanache Mavrocordat dragomanul,
şi acesta venind Domn aci în ţară după ce Nicolae fratele săi
fusese detronat în 1717, Popescul ne spune că le spunea
prin Bucureşti către toţi boerii, că le auzise din gura Ca.

pegiului. Acuma

se împlinise vorba lui Cantemir din

ria lui, când dice că:
zino a murit otrăvit,

Constantin

stu,

am

sevârşit

el crede

că Şerban

Vodă

_Isto-

Cantacu-

Stolnicul însuşi singur mărturisise fratricidul

în dou&

rânduri;

spus că politica nu cruţă

am

avut deci

dreptate când

nimic, calcă peste toate, când

lucrează ambiţiunile personale sai încrederea oarbă în binele

ce realizarea unei idei ar aduce
Este

ceva

îngrozitor,

ceva

asupra

diabolic

ţării. |
ca să s&verşeşti un

părintucid sau un fratricid prin arme şi ofrăvzre şi de aceia
legea pedepseşte mai aspru pe cel ce sevârşeşte o asemenea

1) Vegi în vol, 1V, Mag,
2) Idem.
3) Idem,

ist., p. 36.
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crimă de cât pe cel ce a săverşit o simplă crimă ordinară 1).
|
Cu toate acestea este o fericire când într'un stat se
găsesc şi oameni cu ast-fel: de suflete cu inimi atât de tari
ca

să

uite că

aceiaşi

mumă

au

avut

amândoi,

că la

un

acelaşi sin au fost crescuţi şi desmerdaţi şi instinctul re:
ului şi şearpele cel otrăvitor să'i înpingă ca să răpească
viaţa fratelui; omul care e capabil de aşa ceva, este cineva, el ese din rendul muritorilor şi istoria trebue săi
facă loc în paginele ei şi de aceia Aristote în vechime,
Bacon şi Blunschli în vremile mai d'incoace scriind mult
despre politică, spun că: politica înpinge pasiunile oamenilor până în extremul lor; că ea este ceva pericnlos
întrun

stat;

şi că aduce

de

multe

ori

desnodEmânturi

tale
— acesta e sensul lungelor lor capitole.

fa-

.

Românilor în tot-deauna le-ai plăcut politica,

imediat

ce viaţa belicoasă a mai încetat, ei se asvârliră ca nişte lei
în arena politicei, agăţendu-se de ori-ce eveniment cu dinţii şi
începînd aşa dară certurile pe pradă ; viaţă publică devine foarte
agitată; vremurile lui Şerban Vodă Cantacuzino înseamnă
acest început. Brâncoveanu întinde firul mai departe şi |
duce

până

la punctul culminant, bătrânul

Stolnic Constantin

Catacuzino care apucase aceste vremuri, fiind dotat de la
natură cu o inteligenţă, prevedere, diplomaţie şi elocinţă
fără seamân se aruncă trup şi suflet în acest joc periculos ce avea să determine soarta ţ&rei-Româneşti, şi devine omul de stat prin excelenţă; destoinic şi intrigant la

culme servind cu credință pe doui domni din care unul
frate şi altul nepot; şi la urmă băgându'i pe amândoi în
mormânt. Dreptatea lui Dumnezei însă nu se înăbuşise şi
la urmă va ride şi de această vulpe bătrână care rîsese tot

timpul de puii ei.

-

Şi într'adever Capegiul-Paşa

nu luă în samă

nici

una

î) Vegi articolele 232 şi 234 alin. XII, Cod. Pen. rom.
Art. 232 e. p, zice:
pruncucidere și de otrăvire,

«Tot culpabilul de omor cu precugetare, de parintucidere,
se va pedepsi cu munea silnică pe viaţă.

Art. 234 alin. IUL zice:
pedepsi

cu munca

«In toate ce/e-Palte casură, culpabilul de omor se

silnică pe timp

mărginit».

va
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+

din vorbele viclene ale lui Constantin
puse că, dacă acuma 'şi dete drumul

Stolnicul, el"
priceîn faţa sa; deschi-

dendu-şi inima şi lăsând să easă dintr'insa toate

secretele

ce le ţinuse ascuns
o viaţă
e întreagă, erea numai ca să scape

de moarte el şi cu

neamul lui.

rei, şi încruntendu'şi

ochii

Turcul se înăspri

îi dise:

haide

la

şi mai

Stambul!

şi

să meargă şi fiul t&i Ştefan cu muerea şi copii lui, să
vE
arătăm noi vou€ că de Sultan nu'şi bate joc nimeni pe

pământ; ai urgisit bătrâne, pe Brâncoveanu tocmai la sfârşit,
i ai scotocit prin săltare ca să'i găseşti scrisorile de
la
Nemţi şi de la Muscali, ai vrut să treci în ochii noştri
ca
amic şi sincersupus; acuma tu ce cusur ai, cu tot neamul

tei, căci

fiul tei, Voevodul

Ştefan

a cădut

în aceiaşi

cursă,

el oare, nu are scrisori cu Nemţii? el oare nu e făcut graf

de Austria şi Kneaz de Moscova? Toţi sunteţi şi aţi
fost
nişte ghiauri; haide b&trâne, pregăteşteţi r&dvanul de drum,
şi numai bogăldi la vorbe viclene, haide hainilor !
Condica Bălăcenească spune că la 19 Ianuariea venit
Capegiul la Bucureşti pentru a mazili pe Ştefan-Vodă
1).

Del Chiaro spune

că

la

21

Ianuarie, Marţi 2.

Del

Chiaro ne dă şi mai multe amenunte asupra timpului
ce trecu de la mazilie până la uciderea Cantacuzeanului,
el
zice că Capegiul venind la Bucureşti, Domnul nu ştia
la ce
venise, credea că e pentru haracii, şi de aceia chemă
la
densul pe Radu Dudescu cumnatul s&ă ce erea mare spătar
şi pe Vistierul cel mare (Bujoreanu) ca să se consfătueasc
ă

cu denșii, dară de odată vine Capegiul la palat şi întreabă

pe Vodă; că va priimi ce va vedea scris în ferman?
Vodă
respunde da! atunci Capegiul ceti fermanul ce suna
aşa :
« Destul ai domnit; Sultanul vrea ca să pue în locul
t&ă pe
Nicolae Mavrocordat din Moldova, eară tu să vii
la Țarigrad cu tot neamul tei unde vei trăi în pace
şi linişte» în
25 lanuarie Ştefan Cantacuzino pregăti redvane prin
cum-

natul săi Radu Dudescu și o plecă cu tatal s&ii, be&trân
ul
Stolnic; cu Doamna-sa prinţesa Păuna şi fii lor, bezadelele
1) Vegi

în Sincat,

vol.

2) Vegi Idem, p. 244.

IN,

p. 242,

ed.

1,
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Radu

şi Constantin, earna fiind însă grea,

bezadelele

se

înbolnăviră pe drum şi de aceia merseră mai încet conăcind cam des; în fine după patru săptămâni at ajuns la
Țarigrad ; aci fură aşezaţi la serazu/ Wafachiei în gazdă;
ţinuţi încă în suspensie, ultima decisiune nefiind luată de
Sultan şi de Fanarioti.
La 10 Februarie intră

în Bucureşti Nicolae Mavrocordat

şi se înscăună pe tronul românesc, din acea di începură pirile
tuturor boierilor vrăjmaşi casei Cantacuzenilor, pe de altă parte
Mavrocordat scotoci toate bibliotecele Cantacuzenilor unde găsi
corespondența cu gepera/ul Sfeznville al Austriei, de aci se
descoperi întreaga trădare; în acele corespondențe se vedea
cum Cantacuzenii ai fost şi amicii Nemţilor, de la care ei
primiseră titlul de graf: ai sacrului Imperii; se mai găsi
încă şi scrisori de la Imp&ratul Moscului, prin care
fuseseră

făcuţi Aezi

de

Moscova;

toate

acestea

le

dăduse

Mavrocordat Turcilor şi spre tălmăcirea lor a pus pe o
persoană ce tălmăcindu-le a mai adăugat încă de la densa
spre a înegri povestirea și mai mult, ca Cantacuzenii să easă
şi mai vinovaţi de cât cum eraă în fond!). Acestea toate
aflându-le Turcii, vizirul Gin-Ali şi Sultanul se făcură ca
nişte lei turbaţi, pe de altă parte Manu Apostolu
de la
Braşov corespundea cu Turcii şi le divulga câte şi mai
câte despre falsitatea domnului român; după cum spune
baronul de Tige în a sa scrisoare din 1715, 14 Februarie,
către comitele de Steinville: «Le prince de Valachie m'a
fait dire par Fontana que si nou voulions avoir des nou-

velles, qu'il fallait eloigner de Cronstadt le vieux boyer
(et) Mano, qu'il apprehendait qu'ils ne fasse scavoir la
correspondence

ă la Cour

Ottomanne» 2).

Aceste piri peste piri în urechile Sultanului şi ale Vizirului, aduseră sfârşitul Cantacuzenilor.

Sultanul îndată porunci de băgă 'în închisoarea de la
Basbakkikuli, pe bătrânul Stolnic Constantin Cantacuzino
1) Vedgi în vol. IL,

Sincai,

p. 245

şi Mag.

ist., vol.

IV

p. 43.

2) Vegi în vol. VI, col. doc, Hurm,, p. 148.
39773

28
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şi pe fiul s&i Ştefan-Voevod,

timp în altă închisoare și

de unde

fură duşi peste puţin

mai groasnică, în infermul de la

fostangt- Pașa de care vorbirăm la capitolul omorului Brâncovenilor, acolo după-ce fură chinuiţi cu aceleaşi instrumente de tortură exterminatrice, cu care fură chinuiţi atât
de crud şi cei ş Brâncoveni, în diua de 7 lunie, anul 1716;
la patru ceasuri din noapte când soarele răstrea pe cerul
cel albastru al încântătorului Bosfor, în diua de Duminecă
după Rusalii, fu sugrumat mai întâi Ştefan Cantacuzino şi
apoi vulpea cea bătrână de Stolnic Constantin Cantacuzino; «vasul velelor ce umbla după mosafirnice marghiolbii »

cum dlic cronicarii când vor a înfățișa lectorului

pe un in-

trigant. Cu Voevodul Ştefan se urmase cum vedem acelaşi
sistem ca şi cu Brâncoveanu, de a se începe crima de la
cel mai ten&r la cel mai bătrân, spre a se da mai multă
casnă şi chin tatălui.
|
Apoi li s'au tăiat capetele, li s'au belit şi umplut
cu bumbac, trimiţendu-le în urmă la Odreiă ca să se în-

cânte şi vizirul de acolo de plăcere. Sultanu! uitase însă de
Michail Cantacuzino spătarul, fratele bătrânului Constantin

Stolnic şi de Radu Dudescu cumnatul lui Ştefan-Vodă, şi
ast-fel ca tragedia să fie complectă ca şi cu Brâncovenii,
trimese în ţară pe un Capegiă şi pe un Cadii; unul să

scrie toate averile Cantacuzenilor în unire cu Beiul M. Sale.

Nicolae Mavrocordat-Vodă, despre care
pitolul următor şi cel-lalt să ridice din
doui boeri spre a fi duşi în Țarigrad şi
Capegiul ridică pe Michail spătarul

vom vorbi în caBucureşti pe cei
ucişi.
Cantacuzino şi pe

Radu Dudescu despre care cronicarul Popescu spune că era om

tener şi avea
rimea

când

coconi

7] ridicară,

mici încât mare jale fu pe toată boeca să'l

ducă

la

moarte

r&mânend

copii fără de tătân. Turcul însă era de oţel nici că'i păsa
lui de cuvântul de milă şi ca un. păgân luă cu sila pe cei

doui boeri de'i duseră la Țarigrad şi acolo li se retezară
capetele ca şi celor-lalţi 1). Ce urgie! Doamna lui Ştefanp. 45,

1 Vedi în vol, III, incat,
cron. Popescu,

p. 245,

după

Del Chiaro,

şi

în Mag, ist, vol,

IV,
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Vodă, Păuna cu copii ei cei doui, bezadelele Radu şi Constantin
se ascunseră de teamă în Țarigrad în casa comitesei de
Collyer soţia ambasadorului olandez, comitesa în secret procură prinţesei române o corabie venețiană şi aşa prinţesa
travestindu'şi înbrăcămintea dinpreună cu copii ei plecă, şi
trecend prin oraşele Mesina, Neapoli, Roma, Florenţa, Bolonia, Ferrara, şi Veneţia se opri aci unde fu primită de
Nicolae Coragiani ce o ţinu în gasdă 5 dile, de aci porni
în Austria

şi ajunse

la Viena,

unde fiul s&ă mai mare, Radu

remase, şi intră ca militar în armata austriacă, eară cu cel-

Valt -fiii Constantin o plecă în Rusia, unde şi densul intră
în armata rusească. Doamna Păuna nu mai remăsese de cât
cu 5,000 de galbeni din toată: averea ei, căci totul erea
confiscat de Mavrocordat în unire cu Turcii ce veniseră din
Țarigrad, aci.
|
Aceşti 5,000 de galbeni dânsa îi lăsase comitesei Collyer
ca să'i trimiţă când îi va scrie că are nevoe. Dintr'un document cu data de 1720, 27 Aprilie reese că Doamna Păuna
trimisese pe un oare-care Battista Chinetti la Constantinopol ca să ceară cei 5,000 de galbeni Comitesei Collyer.
Comitesa însă când vădu că acest Chinetti vine şi “i cere
cei 5,000 de galbeni obiectează că a primit numai 4,000
de galbeni, din care 2,000 ia cheltuit cu întreţinerea prin-

ţesei şi a copiilor ei în

Constantinopol

cât

timp

fa ţinut

ascunși în casa ei, eară restul de 2,000 se obligă a'i plăti .
câte 800 anual asigurend'o pentru întreaga sumă în casele

ce le avea dânsa în Țarigrad în cartierul Pra.

Comitesa

Collyer dă şi o adeverinţă relativ la această sumă
deverinţă e însuşi documentul citat 1),
In altă scrisoare a însuşi Doamnei Păuna către
nic de la Paris se vede că dânsa se plânge de
ei, recurgend la ajutorul regelui Franciei pentru a
ambasadorului s&ă din Țarigrad să întervină pe lângă
dividi

ce dupE

găseau

averile

Doamnei
1) Vegi

nume

par

Păunei.

Păuna:
în col. doc,

Hurm.,

a fi Greci,

Eată

ce vedem

p. 299 —300,

în mâinele

care

a-

un sfetaverile
ordona
doui în-

cărora .se

în însuşi scrisoarea

vol, VI.
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« Monsieur,

Remonire avec respect Pagona Cantacuzene, Douariere Princesse de Valachie, veuve du feu Prince Etienne
Cantacuzene, et ses enfans Rudolphe et Constantin Canta-

cuzene, que feu

le

d'âtre fait mourir

Prince

dordre

Etienne

du

ayant

Grand

Sultan,

eu le malheur
ă

Constanti-

nople, elle se vit obligce de s'enfuir avec ses dits enfants,

pour sauver leurs vies et de Îaissers la plus grande partie
de ses bien et effets entre les mains de plusieurs particuliers, et surtout d'un nomme Zo7/a7o Dimitrachi lequel s'est
mis sous la protection de PAmbassadeur de France ă la
porte ottomane, et cherche sous cet auspice, ă ce disculper de rendre les dits biens et effets qu'il aentre les mains,
et dun autre
nomme
Vafafo/, comme il parait par
la deposition et specification ci-jointe, lequel cherche aussi
tous les moyens de ne pas rendre ce quiil tient appartenant ă la dite Princesse. C'est pourquoi, elle, et ses enfants, ont recours ă vous, Monsieur, et vous supplient avec

instance de procurer

leur est die,

qu'il leur soit

en crivant

jeste Tres-Chretienne

ordonne

ă son

qu'il employe son credit pour
Această scrisoare poartă data de
Acuma memoria

rendu

ă votre Cour,
qu'ils
1717,

Brâncovenilor era

afin

la justice, qui
que

Sa Ma-

Ambassadeur lă-bas
soient consolâs».
Noembriet).
resbunată,

să zicem

şi noi ca şi cronicarul moldovenesc loan Neculcea
ajuns şi ei osînda Brâncoveanului căci îl vându-se
dânsul cu înşelăciune» 2).

«şi at
ei pre

Ce urgie căduse asupra neamului Cantacuzino ! aceasta

erai numai

le

vom

începuturile, urmările îngrozitoarelor persecuţiuni

vedea

Mavrocordat,

în

capitolul

întronărei

lui

Nicolae-Voda

adică cel ce urmează.

Toate familiile domnitoare române care aă ţinut stindardul naţional în mână aă cădut rând pe rând. Cantacu-

zenii cari

deşi

nu Români

de origină,

1) Vegi

supl. ], vol.

2) Vegi

în Letopiseţe, vol. II, pag. 350.

I, col.

doc.

Hurm,

p. 439.

dară

deveniți

mari
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Români

de la anul. 1611

nească;

de atunci

de când

şi până

la

ai venit

1716

în

în ţara-Româ-

tot-d'a-una

au

cău-

tat a se pune în vileag prin faptele lor patriotice; că
acuma, la urmă, şi-au băgat mâinele în sângele lui Brâncoveanu, aceasta nu a fost de cât sentimentul urei şi al invi- diei personale, ce a lucrat.
La urmă soarta le reservase şi lor sfârşitul cel tragic, ce cortina "| va acoperi pentru un veac şi mai bine.
Când Cantacuzenii fură ucişi în Țarigrad; Nicolae
Mavrocordat deja domnea în ţară, de 4 luni.

Inainte însă de a intra în istoricul capitolului domniei
lui Mavrocordat,

se simte

necesitatea

române printr'un ultim cuvânt
chiderea domniilor ianariote.
Covent final pentru

dea

încheia domniile

ce va servi de chee la des-

domniile vomâne

Ș?

Cuveut introductiv da domniile fanartoate.
Istoricul şi- cugetătorul român după ce va fi citit istoria
ţărei sale de la început şi până la anul 1716, anul întronărei Fanarioţilor în 'Țara-Româneascâ, va fi putut observa
un şir întreg de domni din neamul Basarabilor; un Brâncovean,

duoi

Ghiculeşti

şi duoi

Cantacuzineşti

domnind

ei

la diferite intervale ; în acest restimp de mai bine de cinci
veacuri, considerând viaţa politică la Români încă mai înnainte de întemeierea statului lor, ca principat, încă de pe când
ereati constituiți într'un simplu Banat sai Voevodat al Ol-

teniei, cu mai multe knezeate în jurul s&ă, stătuleţ, formend
acesta embrionul regatului şi poporului român de adi.
In acest întreg r&stimp, judecătorul drept şi nepărtinitor va dice dintr'un cuvânt că puterea de viaţă a Româ-

nilor în vechime a trăit prin resistenţa a două mari idei, aceia
a armatei şi a velgiunei; în tot acest răstimp de cinci veacuri el va vedea pe un lung şir de Domni; unii domnind

mai mult, eară pe alţii câte3 şi 4 ani numai, şi chiar şi câte-va
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luni poate,

dar

fie-care în

tot-d'a-una

densul, cu tăişul ascuţit, ne-fiind

nici

ţinend

spada

odată sigur

lângă

de diua

de mâine, dacă nu va fi călcat de Tătari, Turci ori Nemţi
şi Ruşi, sau de boerii resvrătitori ai țErei ce protestau în
contra tiraniei străine,
In întreaga această cale ce ai păşit'o Românii, plină
numai de spini, aă avut cam pe la mijlocul ei o curioasă întemplare, aceia că în anul
1393 un Domu al lor
a încheat un tractat de alianță şi de vasalitate cu Turcii ;
luând această decisiune nu în urma unei învingeri ruşinoase

ce

ar

fi

sulerit'o

Românii,

ci din

voe, din simpla lui plăcere.

Acel Domn
şi poporul 'i-aă

Zrân».

contră,

de

bună

a fost Mircea I Basarabă căruia cronicarii
dat frumoasa poreclă de «zare» Şi «bâ-

Mircea | a

avut

o idee

ingenioasă

când

a luat

această hotărire. In timpul domniei sale, “Țara-Românească
se cam solidificase, starea embrionară începea să dispară
"şi posiţiunea ei devenea din di în di mai fixă pe charta
Europei orientale. Populaţiunile cele mai întinse ale nordului priveau cu atenţiune la micul micuțul popor românesc ce începea să'şi venture viaţa sa publică, de la porţile .

de fier până la gurele Dunărei. Mir1cea
organisă şi armata,
spre gloria Românilor, căci în 1393 nu erai încă nici «Zes
compagntes. d ordonauce et des tirveurs Aychers» ale lui Carol

al Vil-lea

regele Franciei.

Domnul

român

judecând

că poporul

s&ă

este

prea

mic pentru a pntea trăi, el prin sine însuşi; îi fu teamă ca valurile oceanului să nu asvârle mica corabie
pe
stânci; instinctul de sigur îi dictă să nu închine ţara
sa

unei

puteri

slabe.

Turcia

atunci

erea

în floarea ei, avea

un

întins câmp în faţa sa, după care va culege glorii,
şi de
aceia în schimbul a 3000 de bani roşi (adică- de aur,
de ai

Erei) 'saui oo

scutul Ottoman

lei de

această

argint

de:ai

Turcilor,

ţară; păstrând

el

aşeză

sub

însă toate drepturile

şi prerogativele unui adevărat principe ales de națiunea sa,

urmându se cu plata acestui

sarab, când el se
anul

1460;

mai

mări

de către Mathei

tribut până

până

la Laiot-Vodă

la suma

Basarab Vodă

de

Ba-

40,000 în

în 1640 se mări
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earăşi până la suma de 123,000 lei; şi în fine de Constantin Vodă Brâncoveanu la 1701 când tributul a atins
țifra de 175,000 lei.
De la Constantin Vodă Brâncoveanu se urmă ast-fel
până la Fanarioţi când dânşii cu rândul măreati tributul,
aşa că sub Michai Vodă Suţu el atinsese ţifra de 1,000,000
lei pe an.
In tot acest. restimp în care Domnii români plăteau
tribut sublimei-porţi, şi plăteau fiind-că se bucuraă de aju-

torul Turcilor

la vremuri

grele, ei nici odată

nu s'aii dat

înapoi când unii din Sultanii de la Constantinopol în urma
unei pofte personale, ori a unei poveţi de către marele vizir se încerca a călca disposiţiunile tractatului, şi a trimete
armate comandate de Pași, ca să bată pe Români, atunci
„Domnii Români încalecau pe cal şica nişte zmei fugea la
bătălie ca împreună cu cavalerii lor, cu boerii acestei ţări
şi cu slujitorii să apere

patria

comună

sai

moșia,

şi

din

cele 76 de campanii pe care le relatează istoricul Bălcescu
că Muntenii le-ai avut; 19 am avutcu Turcii şi în nici
una nu am r&mas cu ruşinea pe câmpul de onoare, cu
forţe mici, dar oţelite; am învins altele mult mai mari.
|
Gloria: militară a mers crescând la Românii de d'incoace de Milcov, până la Michai-Viteazul, acesta a împins
renumele Românului muntean până în sferile cele mai înalte
ale vitejiei; atunci ştia toată Europa că la gurele Dunărei
trăeşte un popor, demn prunc al părinţilor lui, şi că peste
acel popor domneşte un principe căruia istoria îi este silită de a'i numi domnia, «o epocă».
Pe vremea aceia însă ideia de naţionalitate nu erea
bine determinată ; ideia naţionalităţei este o idee modernă
ce 'şi trage isvorul din şiroaele de sânge vărsate în Franţa
la 1789, în timpul revoluţiunei celei mari ; locul idei naţio-

nalităţei "l ţinea atunci religiunea ; toate popoarele Europei erai clasate în dou& mari părţi: ce/z creştine şi cele păQâne, de aci acea rivalitate continuă între împărăţiile cele
mari

şi creştine,

cu o altă împerăţie

totatât

de

mare, dar

făgână, şi de aci în spre mirarea tuturor, că noi Românii
un popor creştin să ne fi aşedat sub protecţiunea Lurciei.
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şi încă de bună-voe, de aci deci necaz din partea acelor
împerăţii pe Turcia şi ura lor, pe noi.
De prin veacul al XV când forţele celor două impă:
răţii vecine cu noi; marea semne germanică şi cu fara
Muscahlor începură a'şi consolida forţele lor; atunci populaţiunea erea destul de mărită şi clasa boerilor, singura

clasă diriguitoare a afacerilor ţerei, erea destul de bogată;

căci [Domnii
ţărei împărţise deja sfetnicilor lor destule
pământuri în urma atâtor r&sboae.
Atunci se cam formă în ţară grupuleţe de aceşti boeri;
unii ţinend cu Ruşii, alţii cu Nemţii şi alţii cu Turcii;
cei ce ţineati cu Nemţii şi cu Ruşii representeau oposițiunea
ţerei, pe când cei ce ţineau cu Turcii representai partida
oficială

sai

ce în capul
In

guvernamentală,

cum

am

ei erea însuşi Domnul

vremurile

acelui

veac

spune

adi;

de

oare-

ţărei cu divaniştii săi.

însă, Sultanul

cel

îngrozitor

al Turcilor distruge pentru tot-deauna Bizanţia cea str&bună,

dărâmă din pământ dinastia Paleologilor şi înfige stindardul

semi-lunei în capitala lui Constantin cel mare.
De atunci ai rămas în Constantinopol o mare parte
din locuitorii notabili ai oraşului cel vechiu, şi at mai
venit şi alţii din provinciile vechiei împărăţii; atunci oameni de naţionalităţi diferite, ca: Armeni, Spanioli, Veneţieni, Italieni, Greci, poate şi Francezi s'au strâns cu toţi
întrun suburbiă al oraşului unde odinioară locuea corpul diplomatic al ambasadorilor puterilor europene representante la Constantinopol ; şi stabilind un fel de legătură
şi de prietenie între denşii, considerându-se din aceiaşi casă
şi familie, pentru că pe toţi îi lega semnul crucei, în deosebire de Turci, ce ereai păgâni; se numiră ei singuri
«Fanarioți» după numele acelui suburbii de « Fazar».

Acest eveniment petrecut în împărăţia Turcilor
a schim.
bat cu totul soarta Românilor, căci dacă până atunci noi

am fost stăpâni în statul nostru, stăpâni pe judecata noastră
“pe conştiinţa noastră şi pe Domnul nostru,de acum înainte
di cu di vom resimţi o diferență.

Am

cească

vezut în cursul scrierei

începuse

a

se manifesta

de faţă că influenţa gremai

de

demult

în ţara.

431

Românească încă de prin veacul al XIV, pe timpul când
erea în ființă vechiul imperii Bizantin, pe acele vremuri
însă această influenţă grecească începuse a se manifesta la
noi numai pe calea comerfi/ui şi a religiunti 1), aceste două
ati fost antemergătoarele influenţei fo/zzzze ce se va naşte
în ţările române după îngenunchiarea imperiului bizantin.
Când imperiul Bizantin însă fu distrus, toţi sfetnicii de

odinioră, indiferent

de

naționalitatea

lor,

aşedându-se

în su-

burbiul Fanarului, au căutat a se pune în relief în noua
capitalăa imperiului ottoman; şi-aă intreţinut bogăţiile şi
le-ai mărit prin comerţul cel inforitor ce erea atunci în
Constantinopol, de pildă cu mătăsurile şi productele din
Egypt ori Asia-Minoră.
Intre aceşti sfetnici de odinioară ai vechei Bizanţie fiind
şi o mare solidaritate din causa religiunei lor orfodoze-grecești, făcură ei din aceasta un pretext faţă de Turci, ca să
aibă aerul de apărători a intereselor tuturor popoarelor
creştine, vasale Turcilor, din causa inteligenţei lor naturale,
şi a culturei lor, deveniseră cam trebuincioși guvernământului

ottoman,

ministerele

întrebuinţaţi

mai

Țarigrad,

adică

din

întâi

ca

tălmaci

grămătici

la hârtiile

pe

la

scrise

pe turceşte pentru a le traduce în limba franceză şi italiană, câștigând ast-fel o mare preponderență, ajunseră de
dobândiră şi înfiinţarea unei mari funcțiuni, aceia de faze
Dragoman ; mai 'nainte încă de a se înființa acest post
mulţi din Fanarioţi, dară din cei mai săraci şi mai de
jos veniră

şi în ţările

române ; sub

Domnia

lui Michai-Vi-

teazul (1594—1601) ereai deja Greci în Muntenia căci
vedem întrun tractat încheeat de marele Domn la Belgrad în 1595 cu Sigismund Battori principele Transilvaniei,
dicendu-se la un articol «Mic? un Grec să nu fie priimit

în sutele statului» 2). Michai Viteazu prevădu-se primejdia,
şi de

aceiă

căuta

să o parede.

De la Michai-Viteazul încoace lucrurile luară cu totul
o altă întorsătură, de atunci Grecii începură a năpădi din
1) Vedi Capitolul ÎI, în această carte, p. 15,
2) Vegi raportat de N, Bălcâscu în Vol, I, Mag.

ist., p.

t1ş.
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ce în ce mai

mult în ţară, din care causă

amorţi şi vigoarea

militară a Românului de altă-dată. După
Şerban

Basarab

veni

la

domnie

dară

de

mic

la

Fanar,

Voevod;
Radu

succesorul

Michnea în

grecisat şi crescut

deşi

creştini

mazilirea lui Radu
lui

1611,

în

şi ortodoxi

Michai-Viteazul,
tot un

Basarab;

mijlocul

iesuiţilor

de

dară mai

iesuiţi de

cât

iesuiţii catolici ai lui Ignaţiă de Loyola.
Acest

Domn

aduse cu sine o sumă

de Greci insă nici

unul însemnat prin ceva, ci din cei mai de jos şi obscuri.
Aceştia crezură că prin sânge vor îneca orice manfestafiune a opiniei publice ; însă un mare adevăr a probat în tot-deauna că sângele versal în doc de a strivi o
opinzune din contra o hrăneşte, o înlărâlă şi o face a
friuufa.
Că s'a intâmplat aşa, dovadă este revoluţiunile cele
ce aii isbucnit atât sub acest prim Domn grecisat, Radu
Michnea, (1611— 1616), cât şi sub urmaşii sei Alexandru
lliași (1616—:618); Alexandru Coconul (1623—1627) şi
Leon Tomşa (1627-—1633). Toţi deşi Români, dară deprinşi obiceiurilor bizantine, de către amicii lor Grecii şi Fanarioţii din Țarigrad, atunci sângele boeresc român, a curs
mult pe pământul nostru, căci stindardul naţiunei române

erea în mâna lor; listele de proscripţiuni curgeau ca la Romaâni în vremea dictaturei lui Sy/4; isvor de sânge se
făcuse de la Târgovişte până la Stambul, cititorul n'are
de cât să se întoarcă înapoi şi de la pagina 26 până la
pagina 44 va vedea capetele cădute pe cari cronica le
enumeră şi numai pe cei mai de frunte d'intre boeri.
Aceste revoluţiuni isbucniră în ţară, căci boerii apă:
rători ai ţErei şi neamului lor, nu puteai suferi intrigele
Grecilor al căror gând erea de a înăbuși ori-ce sentiment
de independenţă şi conştiinţa naţională.

Veădend că nu reuşesc prin acest mijloc recurg la stratageme şi înduplecă pe Domnul Leon Tomşa ca să dea
un chrisov prin care să isgonească pe toţi Grecii din ţară;
aceasta era numai o simulare, cu gândul că boerii să se po-

tolească, resultatul fu nesatisfăcător, căci isbucni insurecţiunea lui Mathei

Basarab

de la Brâncoveni, care reuşeşte în
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1633 să înlăture tirania fanară şi să se întroneze pentru
a domni până în 1654.
Mathei Basarab dete un chrisov prin care desrobeşte
toate mânăstirile ţ&rei închinate mânăstirelor de la sfântu
munte şi scoate pe toţi călugării Greci din ţară.
In timp de 20 de ani numai de ocârmuire a sa, ţara
și recâştigă prestigiul de altă dată şi falangele lui Michai.
Viteazul se acoperită din noii de glorie pe câmpurile de bătălii, spada cea dreaptă şi românească din nou va frînge
iataganui cel curb al Turcilor.
Intrigele Fanarioţilor în Țarigrad însă, făcură pe Turci
a impune Domnului român ca ministru pe un Grec, anume,
Ghinea “Țucala «vasz/ ze/elor» poreclit de cronicari; acesta
în calitate de mare vistier sevârşi urgiile cele mai mari
şi de aceia sfârşi ucis de Seimeni în palatul din Tergo:
vişte în anul 1653 când muri şi Mathei-Vodă.
Țara s'ar fi liniştit dacă acest Țucala nu ar fi înveninat'o
din nou; de la dânsul firul cel întrerupt de Mathei-Vodă fu
reluat earăşide Greci şi cu mai multă furie încă, căci sub
domnia lui Constantin Şerban Basarab (1654—1653) isbucni

o a cincea revoluţie în care rolul de frunte | avură

însuşi

soldaţii desperaţi de nelegiuirele Grecilor!). După moartea
acestui Domn sub domniile lui Michnea, a Ghiculeșştilor şi
a lui Radu Leon-Vodă nelegiuirele Grecilor merseră din ce
în ce crescând; coroană la acestea a fost domnia lui Radu
Leon-Vodă (1664—1669), sub care persecuţiunile Cantacu.
zenilor ajunseră la culme căci lucra la o Paltă cu tot ce
era mai patriot în ţară. El imită pe tatăl s&ă şi recurse

la aceiaşi strategemă de a da un chrisov de isgonirea Gre-

cilor din ţară, aceasta însă nu fu de cât o încercare ce nu
avu de loc efect.
”
Sub domnia acestuia aroganța Grecilor ajunsese la
culme, ei proectaseră să omoare pe toţi boerii pământeni;
lucrul însă fu descoperit şi o mare revoluţiune aduse mazilirea Domnului şi uciderea acelor Fanarioţi capi ai r&utăţilor.
1) Vezi în această

carte, p. 60-65.
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După mazilirea acestui Domn, partida naţională română triumfă, căci isbuti a'şi alege densa singură un Domn
şi anume pe Antonie de la Popeşti ce domni 4 ani. Grecii

însă nu se. lăsau de loc la Ţarigrad. In 1672vine la domnie Grigorie
noi şi bieţii
| ţionale ajung
şi sărăciţi de
Domnia
destrămarea

Ghica a doua oară, când urgiile se preînoesc din
Cantacuzeni ce erau atunci capii partidei naîn cea mai mare prihană şi nenorocire; ucişi
averi.
însă a lui Duca-Vodă din 1674—1679 aduse
puterei partidei greceşti, ce apuse cu totul la

venirea lui Şerban Cantacuzino pe tron.
In adevăr in 1679 se urcă pe tron Şerban Cantacuzino, partida naţională învinsese earăşi pe venetici; . inima
_ _Românului tresălta acuma de bucurie, căci se v&duse satis-

făcută; Grecii nu mai aveai nici o putere în ţară, de oarece Voevodul Şerban Cantacuzino erea o mână de. fier şi
când se uita numai la cine-va cu ochii săi cei de vultur,
fără a se resti, băga în pământ pe ori şi cine; istoricul
contimporan cu densul, Italianul Del Chiaro, am văzut la
capitolul domniei acestui Domn cum relatează, că: Ambasadorii puterilor str&ine când veneau cu câte o misiune la
Voevodul Şerban-Vodă, la Bucureşti,îi apucaă tremuriciul,
când Domnul român se restea la dEnşii, lăsat şi nevoe şi
tot şi o luaă de fugă; se ştia atunci câ Muntenia avea un
Domn, nu o păpuşă.
Cu domnia lui Şerban Cantacuzino se creadă în ŢaraRomânească,

fi înlocuit

o stare

prin

nouă

consfătuirele

de lucruri;

cele

sunetul

îndelunge

armelor

şi

va

prelungite

une-ori şi până la miedul nopţei, de către înalții sfetnici ai
Domnului, care din preună cu Domnul, vor discuta într'una

din camerile palatului din Bucureşti, ori T&rgovişte, ori
de pe la una din moşiile Domnului, despre starea de lucruri

a politicei orientale,
Ce

a dis cutare

ori prea luminatului

,
ambasador

la Țarigrad

marelui

Vizir,

Sultan, despre Măria Sa Domnul Țărei-

Româneşti, saii ce a scris acel ambasador Împăratului ori
regelui 's&i. Oameni de încredere ai Domnului pe -la curtea
din Viena,

pe la Țarigrad; spioni, corespondențe

secrete cu
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Nemţii şi cu Muscalii, în ascunsul 'Turcilor, ce o mai fi
toate acestea? Ei da! aşa merg lucrurile în lumea aceasta,
alte vremuri, alte. nevoi, să dicem şi noi ca şi M. Kogălniceanu </4 /zgî noi oameni nouiv. În ţara Românească,
formându-se o partidă nemţească de boeri, în toată puterea
cuvântului, acestea toate discutându-se la masa de voroveală de politicii noştri ai veacului al XVIII.
Tot acest sistem noi însă ajunse în floarea lui sub
Constantin Byâncoveanu-Voevod, un om pe care natura “|
îndestrase cu o putere de cugetare extra-ordinară, cu o inteligenţă şi . rtă diplomatică fără seamăn, încât reuşind a
domni 25 de ani pe şubredul tron românesc, sguduit de
atâtea ori; aduse ţara sa la o reputaţiune europeană şi
„amestecând numele de «Vafac/za» şi «Waf/achi» în discuţiunile regelui Francez, la Versailles, şi în cestiunile

cele mai delicate ale

politicei

imperiale austriace şi mos-

covite.
Cestiunea ţărilor dunărene ajunsese atunci o idee fixă
în capul regelui Franciei, Imperatului austriac, Impăratului
rusesc, regelui leşesc, magnatului ungar şi mai ştii eu cărui invidios; ţerile române ereaă mici, dară de mare preţ;
porţiunea ce ocupa ţara noastră pe charta Europei o invidiau toţi, bogăţiile ce le aveam în ţară le conveneau tuturor, şi firea cea de oţel şi de miere a Românului plăcea
şi

mai

mult.

Aşa a fost în tot-deauna şi va fi mereă, ca statele
cele mai mari să încerce a înghiţi pe cele mai mici; noi
însă
pus,

ne am opus, şi văd că cu mijloacele
am reuşit, şi am r&mas tot Români.

Grecii

Fanarioţi vădând

de

care

am dis-

însă că locul lor nu mai e po-

sibil în ţară, se strânseră cu toţii în Țarigrad, acolo 'şi întăriră rendurile şi se apucară de luptă ; o luptă însă titanică, linguşind pe toţi ambasadorii, linguşind şi cumperând
pe Viziri; Pașale şi Dragomanii; spionând pe Domnii români, reuşind a conrupe pe mulţi şi din boerii români, în
schimbul

unor

promisiuni

fantastice,

infiltrând

vrajba

şi ura

între familiile domnitoare româneşti ce mai r&maseseră, şi de-

cizând în cele din urmă pe Turci a 'şi înfinge

pumnalele
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lor

în

trupurile Brâncovenilor,

analele politice ale
nilor.

numele

cel mai

slăvit din

istoriei principilor din trecut ai Româ-

Dar pentru a se sfârşi cu neamul românesc, pentru
a se da ultima lovitură, haide încă pentru ultima oară cu
un Domn român!
Şi astfel cei doui ani de domnie ai lui Ştefan Canta.
cuzino nu fură de cât o agonie de moarte; căci ţările ro-

mâne

jugul

'şi plecaseră de mult capul, pentru a

fi înjugate

la

robirei şi despoerei comune.
Anii de 1715 şi 1716 nu însemnează în istoria poporului român de cât ultima scântee de naţionalițate şi [ibertate română din istoria medie a neamului nostru ; cu

Ştefan Cantacuzino se sting domniile naţionale eşite din rărunchii naţiunei,
Acuma Turcii porunciseră Fanarioţilor să se îndrepteze

spre ţările române şi să sugrume viaţa neamului românesc,

Prin acest capitol nu putem intra şi în studiul domniilor
Beilor Fanarioţi, caci aceasta nu ar privi sensul scrierei de
faţă, domniile fanarioate ai fost scrise de atâţia şi atâţia:

D. V. A. Ureche le-a desvoltat aşa de mult! Vom spune
numai atât că aceşti Domni Fanarioţi ai contribuit la des-

voltarea vieţei culturale în ţările române, care
dusă pe limba elinească, dară fiind totul de
pentru deşteptăciunea naturală a Românului.
Aminteri însă armată,
vigoare militară,

deşi întromare folos
obiceiurile

vechi ale ţărei, boerime, toate fură înghenunchiate ori distruse.

Să strigăm

deci şi noi ca şi Tacit în

opera

sa

Gez-

manta 1), ce vedând hordele barbarilor apropiindu-se de pă-

mântul imperiului roman, strigă: «O Dei ! faceţi, ca în
sufletele acestor popoare să domnească şi să fie de veci,
dacă nu iubirea pentru noi, ci dară ură pentru ele înşi-le!
căci, astădi ţerei noastre, ostenită .de greutăţile soartei, no-

5 Cap, XXXUI.
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rocul nu'i mai poate da nimic "mai folositor de cât desbinarea duşmanilor săi !»1)
In adevăr aşa se şi întâmplă căci în 1821 Marele
Sluger Tudor Vladimirescu la o Ialta cu o mare parte.
din familiile de boeri români folosindu-se de certurile
Fanarioţilor, provoacă o insurecţiune ce avu de resultat
alungarea şi sterpirea Fanarioţilor de la tronurile române
când earăşi reînviară domniile pământene, dar după ce capul bravului român din Gorj, peri sub zidurile cetăţei Tergovişte la mişeleasca şi vicleana lovitură a lui Îpsilante.
Eată ce aveam de spus, înainte de a pătrunde în capitolul
întronărei lvi Nicolae Mavrocordat.

In cele 5 capitole ale titlului: e Despre causele sasi evenzmentele contribuitoavre la intronarea unul principii Panartot în Jara- Românească 2), cititorul a putut vedea toate
fasele prin care a trecut această ţară, până ce Fanarioţii
ai ajuns a pune mâna şi pe tronul românesc. După-

mijloacele de care am dispus, şi după puterile: ce mi le-a
dat Dumnezeii,

m'am

rioţi înainte de anul

încercat să arăt cititorului, pe Fana-

1716, anul suirei

lor

pe

tronul

ro-

mânesc,
In aceste 5 capitole nuam vEdut decât amestecul lor
în “Ţara-Românească ori Muntenia; amestec ce la început
erea

mai

neînsemnat,

apoi

din

di în di crescend

până

ce

ajunsese la apogeul s&ă, când uneltirele de domnie incepură,
şi ora asaltului final sosise, visul de aur se realizase, şi toată
dibăcia şi meşteşugul cu care ei lucraseră la Țarigrad avu
acuma efectul; semințele cele s&mănate şi îngrijite cu atâta
muncă şi sudoare, deteră în fine fructul pe care Fanarioţii
nu întârdiară de a'l rupe de pe arborele crescut.
Nicolae “Mavrocordat debuteagă cel d'intâiii pe scena
pe care se va juca această jalnică Tragedie a 7ofzrei zoforului român, o Tragedie atât de fulgerătoare, unde de

1) Vedt în op, cit.: «Maneat, quaeso, duret que

gentibus, si non amor nostri

ad certe odium sui, quando, urgentibus imperi fatis, nihil jam praestare fortuna
potest, quam hostium discordiam», raportat şi de D. Gion, op, cit., p. 425.
2) Vegi la p. 10 în această carte.
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la L-iul act şi până la cel din urmă nu se va vedea decât
ucideri şi cumplite urgii, ca: exiluri despoeri de averi,
desfrînâri, orgii şi viciuri; haide! voi spade de oţel închideţi-vă în tecile voastre, şi dormiţi acolo somnul cel de
moarte! uitaţi că odată în vremurile cele str&bune aţi fost
purtate de un braţ român!
Uitaţi că odată aţi străpuns pepturi de păgâni, şi aţi

spintecat oameni, uitaţi că odată,

sclipeaţi pe

cerul româ.-

nesc şi că sbârnâitul vostru înspăimânta o lume întreagă,
De câtoriare Ungurul şi Turcul nu orupea de fugă?
Regele unguresc Carol-Robert la 1330 ştia ce e Românul,
căci arcurile, săgețile şi buzduganele boerilor şi slujitorilor lui
Alexandru Basarab, voevodul copilaşului de popor român
de abea în faşă încă atunci, aă curs ca şi un potop peste
tumultul de magnați 1).

Eară Turcii cei trufaşi la vorba de

Câ/ugăreni şi de

- Mchai- Voteasu se înfricoşeat.
Viaţa însă nu e de cât un amestec de fericiri şi de
nenorociri; gloriile unui popor nu pot fi eterne, ce e etern
devine şi banal, viaţa din trecut a Românului a fost tot
agitată şi plină de emoţiuni. Atât la vremuri de restriște

cât şi la cele de ferice el sa arătat mereu virtuos şi plin
de energie, acuma însă când ceasul bătuse ora cea de pe
urmă, neştiind care va fi sfârşitul, el se va agita din noi,
ear jugul cel asupritor "| va strânge răi la gât şi va căuta
al înăbuși,
In acest al 6-lea capitol vom vedea această sc/embare
la față a ţerei, cum aproape după 5 veacuri de domnii
pământene ; Românii fură siliţi ca să primească de Domn

al lor tocmai pe unul ce făcea parte dintre aceia în contra căroră el se luptase când cu scrisul când cu spada.

1) Vedi în toate cursurile
ale autorilor străini,

de

istorie

română,

atât

ale autorilor

români

cât

și
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CAPITOLUL

VI

Păreri istorice asupra întronărei Fanarioţilor în
Ţara-Românească.
Neamul,

antecedentele şi domnia primului voevod fanariot
fara Românească, (70 Februarie 1716—
14 Woembrie 1716).

în

A şeaptea revoluţiune boerească.

Când
de

ani,

într'o ţară domneşte

cum a domnit

o dinastie pămenteană

casa Basarabilor

426

în ţara- Românească

;

afară de mici întreruperi în persoana celor doui Ghiculeşti
și doui Cantacuzineşti, şi când în locul lor vor păşi nişte
streini, şi tocmai nişte str&ini în contra cărora Românii,
boeri şi slujitori sau luptat atât, de sigur că momentul acesta al întronărei primului Fanariot va produce o vie impre-

siune printre rendurile Românilor,

şi va da mult de co-

mentat istoricilor şi scriitorilor străini,
Inainte de a pătrunde însă în istoricul evenimentelor, cred
că e nemerit a mE opri asupra acelor apreciaţiuni, precum
şi asupra persoanei lui Nicolae Mavrocordat şi anteceden-

telor sale.
Reproduc aci
pământeni

dat şi a regimului
mâneşti,

mai multe pasagii

atât ale

scriitorilor

cât şi ştr&ini relative la întronarea lui Mavrocorca/ă

uneke

fanariotic
păreri

la guvernamântul

Țărei-Ro-

istorice.

Incep mai întâiu cu cei pământeni şi anumecu părerile
bărbatului de stat Michail Kogalniceanu, care ne spune:
«Nous arrivons a une &poque bien malheureuse pour

la Valachie, au

regne tyranique des Fanariotes. Sous ces

princes fermiers, sous ces princes qui etaient changes tous
les jours, sous ces esclaves despotes, la Valachie tomba en
decadence avec autant de vitesse que les autres tats de

L'Europe
59173

montaient en grandeur

et en

civilisation.

Dans
29
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le dix.huitime siccle, tous les pays, mâ&me les plus sloignes de l'Asie et de IAfrique prirent part ă la civilisation
de la France et de iAngleterre ; la Chine, mâme cette vieille Chine qui depuis de milliers de siecles n'avance ni
ne recule, fut force par I'Europe de faire un pas de plus
dans le progr&s. Le despotisme des Fanariotes fut plus
puissant que la haute muraille des Chinois qui ne put paș

empecher les lumieres de P'Europe d'entrer dans leur pays,
tous

les

essais

d'independence,

de

nationalite,

de

civilisa-

tion vinrent se briser contre la tyrannie, des esclaves du
Fanar, maitres enfin de la Valachie. Un mur de despotisme, plus puissant. quun de pierres entourait la principaut€ et le separait du reste de l'Europe, cetait une arene
ou les Fanariotes exergaient leurs cruautes ă l'oisir et en
pleine libert€, rien ne venaient les troubler dans leurs occupations d'oppression ; que quelques fois, le cordon ou le
sabre du Sultan. La Valachie etait devenue comme dit un
auteur

den

Roumain,

Gregoire

Pleşoeano,

ze

Zadie Sans

gar.

livrte ă des bettes afammies» !).
Un autor german Raicewich2) dice:
«Nicolae Mavrocordat fiul celebrului Alexandru Mavro-

cordat, ambasadorul de la tractatul din Carlovitz, fu cel
d'intâiă Fanariot creat de pârta ottomană prinţ al Vaiachiei.
Ar fi imposibil să dic că s'a condus după
proprii, sau că a linguşit pe Sultan, făcându-i
că şi-a satisfăcut propriul săi genii; cea-ce
însă, este că a fost foarte r&ii voitoriii, el a
Valachiei care a inăbuşit restul libertăţei ce
în această ţară şi de care se mai bucura

veni

ordinele seale
pe plac, sai
se poate zice
fost /Veronele
mai remăsese
boerii Moldo-

şi Munteni cu tot jugul ce'i apăsa». (Tradus din nem-

ţeşte).

|
Ca Kogălniceanu aă mai scris şi toţi istoricii Români,
am reprodus numai spusele lui Kogălniceanu, căci cred că
e suficient, o singură părere a unui istoric român, mai im-

1) Vezi în Histoire de la Moldavie et de la Valachie, p. 137.
2) Vedi în Bemerkungen ilber die Moldau und Wailachei, Viena
troducere.

1789

în in-
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portante sunt pentru-noi Românii părerile istoricilor străinii
neamului. nostru, căci pe dânşii nu poate să'i doară ca pe

noi; pe când la noi este sentimentul suferințelor personale

ce lucrează, la străini nu poate fi de cât cel al milei; povestirea despre lucrurile care te privesc este în tot-deauna
mai caldă, nu dic că ea cade în neadevăr, când găseşti
însă o povestire despre tine, la străini, atunci nu mai poate
fi vorba de interes; căci străinul te arată aşa cum te vede
fie din viaţă, ori după documente.
Să dăm deci mai multă importanţă scriitorilor străini
în cestiunile ce ne-au costat pe noi Românii, ca să nu dăm
de vorbit acelor ce ne ar acuza de nescrupulozitate.

Istoricul Italian Del Chiaro !), eată ce mai spune:

«Fa-

narioţii ai fost în tot-deauna funeşti pentru Valachia când
au avut guvernămentul» (tradus din italieneşte).
Chiar scriitorii de origină greacă şi tot înfiereadă nenorocita soartă ce cădu pe Români când Fanarioţii ajunseră
pe tronul acestei ţări,
Aşa este Michail Anagnosti?): «Le plus desastreux de
tous les mouvements politiques subis par la Valachie, celti
qui a corrompu ses entrailles, alter ses mceurs, dâprave
ses habitudes nationales, abattu son courage, c'est l'avenement des princes Fanariotes, race immorale et funeste, pepinicre de diplomates avides, debris mal pamâs de lancienne

cour bizantine, dont les brigues obscures,

les intrigues de

valets, la politique perfide et criminelle ont &t€ devoiltes
par plus d'un &crivain. Nous ne reviendrons pas sur ses

tableaux, le fils trahissant le pere,

le pere supplantant le

fils, l'hospodarat devenu le prix de la basesse la plus 6hontee, du vice le plus venale.
Soumises ă ses serviteurs de la Porte, les deux pro-

vinces ne furent desormais, pour les Sultans, que des fermes
ă livrer au plus haut encherisseur. La nomination de l'hospodar fut mise ă l'encan, quwun acqucreur plus gencreux se

presentât:

le souverain

dejă

nomme

lui

cedait la place.

1) Vegi în Historia delle moderne rivoluzzioni de la Valtachia, p.
2) Vegi în Histoire de la Valachie, p. 18. Paris, 1833.
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Aussi des qu'il arrivait dans les principautes, une seule
pensce l'occupait, faire sa fortune et celle de ses acolytes,

oiseaux de proie qui le suivaient

en

foule

et s'abataient

sur le pays. Dans la crainte d'etre supplante, il s'&puisait
en inventions nouvelles pour acquiter dans le plus bref delai les enormes dettes que lui avait fait contracter l'hospodarat: il se hâtait de payer ses protecteurs et ses appuis
ricessaires, d'acheter les courtisans de la Porte, d'escorter

la foule des competiteurs; de thesauriser pour les jours-d'une
ruine prevue

et infaillible. Que

d'exigences

mais aussi que

d'exces, limagination a peine
ă embrasser dans son 6tendue
limmence

systeme

d'extorsion

mis en pratique

par les Fa-

nariotes de la Valachie et de la Moldavie».
Acuma să vedem ce dice Zalloni, alt grec!):
«En enlevant la regence de ces provinces ă la domination des boyards, la sublime Porte se garantissait ou du
moins croyait pouvoir se garantir des intelligences que les
princes avaient souvent avec les puissances limitrophes, et
qui penserent dans plus d'une occasion lui tre funeste,
car Lhistoire n'a point encore prononc€ sur les intentions

secretes de Brancovano

et de Cantemir. Elle n'avait done

que deux partis ă prendre, celui de faire des fac/halrks des
provinces Moldaves et Valagues, ou de les faire gouverner

par les Rayas, ses sujets. Elle opta pour ce dernier moyen,
qui €tait conforme

au caractere

cifique et prudent.

Îl retablit Maurocordato dans

cipaut€, mieux eut voulu
pays que la disgrâce de

son administration
tyranie,
ment

du

prince pa-

sa prin-

sans doute, pour ce malheureux
ce hospodar fut maintenue; car

n'a Gt€ narguce

que ne sut pas châtier
sultan

de Mohamed V,

Mahomed,

ni

la
celui

que

par des actes de

douceur
des

du gouverne-

trois

Empereurs,

sous les regnes desquels il gouverna. Il augmenta, disent
les historiens, de quinze cent mille francs le droit de joyeux avenement,

ce qui motive ses quatre

podarat. Les successeurs n'ont pas
exemples et les pages de Lhistoire

retours ă l'Hos-

laisses de meilleurs
des provinces de la

"1) Vedi în Essai sur les Fanariotes, p. 248, 1824.
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Moldavie et de la Valachies, si elles sont €crites par une
main ferme, impartiale et independante ne seront remplies
que des actes arbitraires de ces nouveaux despotes. Les
malheureux habitants doivent fremir du seul nom de Fanar et de Fanariotes».
a
Nici presa chiar nu a tăcut; şi eată câte-va rânduri
extrase din diarul francez «Ze ourual
des Dâbats» de la

5 Mai 1823: «Les grecs du Fanar (Constantinople) qui
ont signal leur administration par la spoliation des habi-

tants, par la degradation du caractere national, “et par la
coruption de leurs moeurs».
Şi să observam că tâte aceste dise ale scriitorilor at
fost scrise după-ce Fanarioţii nu mai domneai în ţară;

după anul

1821,

încât ele nu

incarnează în rândurile lor

de cât efectul guvernămentului fanariotic, prototipul r&ului
comun al. Ţărilor române.
Acuma să venim la persoana lui Nicolae Mavrocordat
şi să aruncăm o privire retrospectivă asupra trecutului lui,
înainte de a veni ca domn în Țara-Românească, ca să
vedem cam cu ce fel de om avea să se măşoare Muntenii.
.
Cine. erea dânsul;

din

ce

neam

se trigea;

ce fusese

mai 'nainte de 1716?
|
Să ne oprim mai întâii asupra celor dou& d'intâiă întrebări, adică asupra Weamu/ui şi antecedentelor sale.
La Capitolul III a acestei cărţi, unde am vorbit în
genere despre Fanarioţi şi instituirea dragomanatului şi cum
Alexandru Mavrocordat Exaporiton a fost al II-lea dragoman ce succedase pe Panaiotaki Nicousis; am vorbit acolo
oare-cum şi despre originea familiei Mavrocordat şi am v&dut că însuşi documentele familiei poartă în capul funiei
genealogice pe acel Nicolae Mavrocordat, fii al lui Pantaleon .sai Panţiris; acest Nicolae trăeşte de la 1599 — 1649 şi
se căsătorește cu Roxandra, fiica lui Scarlat, un grec bogat din Țarigrad, care atunci erea întreprinzătorul căsăpiilor palatului, pe vremea sultanului Amurat al IV-lea.
Nicolae Mavrocordat, fiul lui Pantaleon, erea originar din
insula Chios, și avea acolo un mic foişor cu câte-va po-
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goane

de

pământ,

erea

deci

ceea-ce

numim

noi

un

Grec

insular, căci pe vremea aceea când Bizanțul căduse în mâna
Turcilor, se deosibeau Grecii în două denumiri: Grecii Ţa-

rigrădeni,
infrângerea

adică aceia ce r&maseră în Constantinopol după
imperiului

bizantin, şi Grecii insulari,

aceia

ce

locuiau mai de demult insulele Archipelului, chiar pe când
erea în fiinţă imperiul bizantin, sai aceia ce de la distrugere încolo au părăsit Țarigradul şi sai aşedat în una din
aceste insule.
Acest

merțul

Nicolae,

mătăsurilor;

stantinopol;

tatăl

fu

al lui Pantaleon,

atunci comerţul

săi

de

şi

trăea

erea

se

ocupa

cu

înfloritor în

co-

Con-

în Chios ca un nobil,

dară erea sărac şi venitul micuţei seale proprietăţi nu erea
suficient pentru îndestulările vieţei; fiul săi de aceia se
apucase şi de comerţ. Acesta a fost şi norocul său, căci

am vedut tot la Capitolul III 1) din această carte,

cum ati

venit împrejurările de s'a căsătorit cu Roxandra, fiica lui
Scarlat, care, de şi urită şi ciupită de versat, erea însă
foarte cultă şi bogată.
Din acel moment Nicolae Mavrocordat 'şi asigură o posiţiune fixă în Constantinopol; se mutase şi locuea în pa-

latul lui Scarlat şi se găsea în capul unei averi considerabile, negreșit că, începu a juca un rol printre Turci şi
Fanarioţi.
El găsind că numele sei de //avrocordat nu e destul de
cunoscut, 'şi adause şi pe acel al socrului s&ă pe lângă
acesta şi se numi cAVzco/aos Mavrocordatos de Scariati».
Tot aşa se va iscăli şi fiul seu Alexandru Exaporiton, şi

Vodă Nicolae în Muntenia.
Mavrocordaţii

ereaă

mândri

că

se

aliaseră cu

nobila

stirpe a Scarlaţilor.
Insuşi împăratul Leopold I, când a trimis diploma de
nobil lui Alexandru
Mavrocordat Exaporiton, îi dice:
« Alexandru Mavrocordat din nobila familie a lui Scarlat» ?).
Nicolae Mavrocordat Voevod, de care ne interesăm noi
1) Veqi la p. 167—169.
2) Veşi în Xenopol,

Carra, Vaillant şi în această carte citat la p. 171, Cap. Il,
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aci, a fost fiul lui Alexandru Exaporiton şi al Sultanei
Chrisoscoleii şi s'a născut în anul 1679 în Constantinopole.
Deci eată descendența sa ruptă din funia genealogică a lui
Legrand, după documentele autentice ale familiei:
Pantaleon sai Panţiris Mavrocordat de la Chios
ce a trăit în vecul al XVI-lea şi despre
care istoria nu vorbeşte nimic.
Nicolae (1599—-1649), căsătorit
xandra Scarlatos.
Alexandru

cu Ro-

(1636 —1709) Exaporiton,

că-

sătorit cu Sultana Chrisoscolei.
Nicolae

Voevod

(16/79—1730),

căsătorit

întâia oară cu Casandra Cantacuzeno; a doua oară cu Pulcheria Tzouki; a treia oară cu
Smaranda Panaiotaki.

descendenţi
de la
câte şi trei soţii) !.

Nicolae-Vodă în linie bărbătească se trăgea deci din nişte
oameni deştepţi şi plini de duh.
avem trebuinţă să mai

spunem,

Tatăl s&ă Alexandru,

nu mai

cum a fost şi ce a fost;

din

această carte cetitorul a putut să aprecieze cu prisosință
inteligența lui Exaporiton şi rolul ce la jucat dânsul în istoria politicei europeene din orient, din veacul al XVIII-lea.

') Vedi în

cele

relatate

de Legrand.
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un om deștept de la natură, învăţat şi citit, diplomat şi
şiret, cu mult tact şi prevedere, dară foarte interesat; elocuent şi meşteşugit în mersul afacerilor statului său; sprijinitorul ortodoxiei grecești şi al intereselor bisericei creştine
ortodoxe de răsărit.
Alexandru Mavrocordat Exaporiton, chiar şi în timpul
ocupaţiunilor sale politice, găsea vreme să'şi desfete mintea
şi imaginaţiunea cu nepreţuitele opere ale autorilor clasici,

el în timpul misiunei sale plenipotenţiare

gâsise vreme

să scrie comitelui

al M. S. împeratului Austriei,

Kinsky,

săi

de la

Carlowitz

consilier şi sfetnic

trimită

pe:

Zuczdide,

Aenophone, Dionasto /lahcarnasense, Cassio Dione, Diodoro
Siculo, Appiano, Giuseppe Flebrea, Fleroaote,
Demosthene,
după cum
probează însuşi a sa scrisoare cu data de
11 Octombrie, anul 1691, Potendorf, pe când el se găsea

acolo în timpul misiunei sale până

lowitz 1),

Bunicul

lui Nicolae-Vodă

ce

asemenea

a fi ajuns în Carfusese

un

om

deş-

tept, fără a fi însă un personagiă istoric.
Prin linie femeească Nicolae-Vodă avea earăşi o ascendență luminată: Bunică-sea Roxandra, erea vestită în Țarigrad prin cultura ei; ea înveţase cu vestitul dascăl Cartofil,

încât ori-ce străin,

ori-ce om care erea mai ceva de capul

lui, mai înv&ţat, trecând prin Constantinopol,
Roxandra lui Nicolae Mavrocordat de făcea

se ducea la
visită, căci

cine vorbea cu Roxandra, avea ce vorbi şi câştiga; deşi
nu erea frumoasă şi nu avea gingășşiile frumuseţei în a sa
figură, departe de aceasta încă, dară câştiga mult să
fie
cunoscută prin vorbirea ei cea plină de duh şi de învăţătură,
Muma lui Nicolae-Vodă erea o Chrisoscoloaică ; aceasta
se trăgea dintr'o sorginte de Domn; eată cum cronicarul
Radu Popescu îi aduce spiţa :2)

« Viţa prea luininatului neam
al prea înălțatului şi milostiv Domni,
[w Nicolae
1) Vedi în vol. V, part. I, Col. doc. Hurm.,
2) Vegi în vol. IV, Mag. ist, p. 39.

Alexandru
p. 397.

V.

V.
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prea

bunul

stăpânitor

Ţării- Româneşti;

care se trage din Alexandru-Vodă cel
numit Bun şi Mare din Ţara Moldovii.
Alexanlru- Vodă

borul

cel bun,

care

aă

trimis

şi sol

la so-

de la Fiorenţa şi ai avut fiii pre Iliaș-Vodă.
/haş- Vodă, au avut fii pre Alexandru-Vodă.
|
Alevandru- Vodă, fiul lui liaş- Vodă au avut fiu. pre
Bogdan-Vodă.
Bogdan- Vodă, aă

avut

fiă pre

Ştefan-Voda

cel Bun.

Șlefan- Vodă cel Bun, ai avut doi fii, anume Bogdan
şi Petru-Vodă Rareş.
o
Bogdan. Vodă, nepoți n'aă avut, iar Petru-Vodă Rareş
au avut fii pre Iliaş- Vodă.
Ihaş- Vodă aă avut fii pre Alexandru- Vodă.
Alexandru. Vodă ai avut fiică pre Doamna Casandra.
Doamna Casandra aă avut fiică pre Măria sa Doamna
Sultana.
Măria sa Doamna Sultana avu fiă pre Măria sa prealuminatul şi înălțatul Domnul nostru lă Micoze Alrrandru
Vozaod pre care Lai încoronat puternicul Dumnezeu cu
soarta Domniei ţării Moldovei în două rânduri şi aici în ţară
aşișderea (adică în Muntenia).
„Eată deci de unde o ea cronicarul şi cum ajunge până
la Nicolae Mavrocordat, se urcă cu 10 generaţiuni în sus până ce să ajungă la Alexandru cel Bun, şi densul, Domnul formend a 11-a generaţiune. Prin femei incontestabil că
Nicolae Mavrocordat se trăgea din neamuri domnești, bu.
nicâ-sa era fiică de Domn, adică fiica lui Alexandru-Vodă. |

Vedem

deci că Nicolae-Vodă era fructul unei seminţe

în care se găseai reunite atât noblețea neamului, cât şi
cultura şi inteligenţa individului. Am studiat oare-cum seminţele şi am căpătat pe scurt ore-care noţiuni, să studiem

acuma şi fructul, să ne ocupăm
Mavrocordat,

să vedem

și cu persoana lui Nicolae

antecedentele

sale.

După-ce pacea de la Carlowitz fu semnată de Turci
şi Alexandru Mavrocordat se reintoarse în Țarigrad el fu

priimit cu cinstea cea mai mare de Sultan.

|
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Cronicarul N. Costin spune că: «Împăratul Lai îmbrăcat cu blană de „Soâ04%; care este cinstea cea mai mare
la “Turci când imbracă pre cine-va împeratul cu blană de
soboli,

şi nici odată

aceasta

până

atuncea

nu se făcuse, ca

să mai îmbrace pre vre-un creştin cu blană nici pe Domn,
nici pe alt cine-va»> 1).

După reintoarcere însă el eşi din slujba de Mare Dra'goman, acelaș cronicar eată se mai spune: «Carele fiind,
acum şi înbătrinit, nu aşa din vârstă, cum de ostenele, slujind Porții ai isprăvit tergimănia cea mare fiul sei, lui Nicolai, care şi el slujind Porții 12 ani în slujba tergimăniei,
au sosit şi Doamnia ţărei Moldovei de care scriem»2).
Nicolae Mavrocordat ca mare dragoman al Porfei cu
caracterul s&ă cei pătrunzător avu timpul ca să se perfecţionede şi mai bine în politica ţărilor-Române, toate întîmplările

din

Iaşi ori

de asemeni

Bucureşti

ocaziunea

români ce venea

trecea

prin mâinele sale;

de a cunoşte

pe o sumă

avu

din boeri

în Țarigrad în calitate de soli extra or-

dinari în regularea cutărei ori cutărei afaceri politice din ţară.

Nicolae Mavrocordat în aceşti
zuse

cum

merg

lucrurile

12

cu domniile

ani de

române;

slujbă

v&-

observase că

atât în ţeara-Românească cât şi în Moldova, boerii formeadă elementul cel puternic şi dominant în ţară, că ei
sunt în fruntea nevoilor ţărei, câ forța domnilor atirnă de
la denşii; că domnul fără boeri nu însemneadă nimic, căci
în tot-deauna când boerii sau pus cu toată inima, şi tot

sufletul aă isbutit a r&sturna pe Domn,
revoluţiuni cu v&rsări de sânge. El cu

provocind însă şi
caracterul săi cel

ambițios şi arogant 'şi dicea: când voi fi eă odată Domn,
lucrurile nu vor mai merge aşa, voiă căuta a reduce forţele
boerului moldovean ori muntean ca săâ'l îngenunchiez şi

ast-fel să. domnesc

numai eu, căutând

mai

bine sprijin

poporul de jos.
Vom vedea mai departe că. aşa sa şi întîmplat. Dupăce tractatul de pace de la Carlowitz fu semnat şi pacea
1) Vedi

în

Letopiseţ,

Vol,

II, p.

74.

2) Vedi în Letopiseţ, vol. II, p. 74.
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se încheiă între Turci şi Nemţi; Alexandru Mavrocordat nu
se mulţămi numai cu onorurile personale ce le căpăta

dânsul; vedend pe fiul stă Nicolae Mare Dragoman

începu

a unelti pentru unul din sronurile române.
Ambasadorul francez, de Castagneres confirmă acestea
prin a sa scrisoare, către regele său, cu data de 1639, 30
Aprilie, el dice: «Apres cela je lui ai temoigne (au beau
frere du Kan des Tartares) que jetais surpris de voir le
6*** article du traite de paix!) avec la Pologne, que le
grand Seigneur eit souffert que les Polonais stipulassent
des conditions en faveur des MMo/daves suzels de Sa /lau-

Zesse, et lui ayant demande ce qu'il en pensait,

il ma dit

gue celait tonorage de Mavrocordato, qui avait voulu, par
cette condescendance, meriter la proteâtion de la Pologne

pour son fils aîn€, a qui il ă dessein de procurer le Gouvernement de cette province A vie; comme celui de Valaquie a €t€ accorde depuis peu au Bey qui en est
pourvu» 2).
Ambasadorul vrea a vorbi de Brâncoveanu care era
alesul pe viaţă al poporului să şi domnia dată de asemeni
pe viaţă de Sultan.
Că Alexandru Mavrocordat ca plenipotenţiar la pacea
de la Carlowitz a căutat a'şi face şi dânsul interesul, ci nu
numai al Turcilor, ba poate chiar Pa şi periclitat; este o
altă cestiune despre care însă trebue să aducem lumină aci ; fiind
în strensă legătură cu cele de față. Acel articol VI al păcei de la Carlowitz vorbea de cedarea Cameniţei Polone.zilor. Camenița aparţinea Moldovenilor, Moldovenii eraă vasalii Turciei, deci Alexandru Mavrocordat care încuviinţase

o asemeni disposiţiune, lucrase în contra

întereselor statu-

lui ce'l representa, nu lucrase ca un patriot Turc. Mavrocordat ce e dreptera Grec de origine, era creştin ortodox,
nu era Turc nici păgân; dară el care era Mare Dragoman al imperiului, intimul Sultanului şi care avea pe
lângă densul şi pe Zulficaar-effendi şi Rami-Reiz-Effendi,
1) De

da Carloiilz,

2) Veşi în supl. I, vol, I, col, doc. Hurm,, p. 348.
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cum tolerase o asemeni disposiţiune antipatriotică pentru
imperiul Ottoman? băgase în joc şi pe cei doui Turci, cari

mai -simpli de cât densul '] urmară

şi diseră dacă aşa dice

Kir

Alexandros aşa să fie!
|
Alexandru Mavrocordat însă se gândi mai departe, el
avea mari ambiţiuni pentru a!'şi ridica neamul s&i, vedea
în fiul s&ă Nicolae un genii politic ca şi dânsul şi numai
voea ca numele de Mavrocordat se r&mâe semnat numai

pe .actele oficiale de la Țarigrad, ci şi în c/rzsoave
domneşti ; voea cu ori-ce chip ca Nicolae fiui săi să devie
domnul
dorul

uneia
francez

din

ţările

surori şi de aceia dice

în a sa scrisoare:

< Mavrocordato

ambasaqui

avait

voulu par. cette condescendance meriter la protection de
la Pologne pour son. fils aîn€, a quiila dessein de procurer la Gouvernement de cette province a vie»!) (adică
Moldova).

|

Sprijinul Poloniei
de aceia Alexandru
Turci şi pe Poloni cu
Turcii pentru un
căci

10

ani

de

în acele vremuri însemna ceva ; încât
Mavrocordat căuta a împăca şi pe
ocazia tractatului de la Carlowitz.
moment fură mulţumiţi ca să termine,

conferinţă

ii osteniseră,

tot vorbeau

maţii, tot se adunau şi numai sfirşeau.
Peste puţin timp însă marele Sultan

află toată

diplo-

şire-

tenia lui Alexandru Mavrocordat, tot rolul cel jucă în cursul preliminărilor şi al formulărei condiţiunilor tractatului şi
de la onorurile cele mari, cu care "] primi în Țarigrad
după reîntorcerea definitivă, de la 6/aza de soo/i cu care'i
îmbrăcase umerii ; trecu pe marele diplomat în disgrație;
cronicarul N. Costin spune:
«Eară pe urmă la mare primejdie fusese Alexandru bătrânul, tatăl lui Nicolai-Vodă,
pe vremea zurbalelor “Țarigradului, asupra lui Sultan Mustafa

la Odriu,

de

laă

mazilit,

puindu'l

la închisoare,şi pe

urma lui ai stătut impărat, fratele, s&ti Sultan Ahmet, carele
este şi acum împărat. Şi ai cercat tare pe Alexandru să-l
prindă pentru păcile ce se făcuse între împerătia Turcului
şi între împerăția Neamţului, şi ales pentru înturnavrea
1) Vegt supl. I, vol. [, doc. Hurm.,

p. 348.
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Cameniţei de sut stăpânirea Turcului, către crăta Leşească
Perdutu-şi-aă averile Alexandru pe acea vreme, lai ferit unul,

Dumnedeii de primejdia vieţei !). La Turci de la cinste
mare repede treci şi la urgie mare».
Vedem că de mult Alexandru Mavrocordat a lucrat
pentru ca fiul s&ă să pue mâna pe una din domniile ţărilor

române.

Exaporitul voea mai mult tronul muntenesc de cât cel
moldovenesc ; în acele vremuri Moldova era sărăcită, toate
năpastiile veniseră asupra capului ei, ba foametea, ba seceta,
ba lăcustele, în Muntenia curgeaă bogăţiile, toți aveau ochii
asupra luxului lui Brâncoveanu și al boerilor săi; fiica lui
Brâncoveanu striga: <aolio! aolio că va taica să pună
„pungă de pungă din București până în Țarigrad».

|

Incât Muntenia, mai mult ar fi făcut preţul bătrânului
Exaporit care erea foarte lacom şi iubitor de bani şi de.

avuţii.
Nu

putem

deci crede cele ce le relatează

cronicarul

seu a fost numit Bey al Moldovei au început
de nesdrăvănii: «Atuncea tată-săă Alexandru
şedend la gasdă, nimică nu ştia de fiu său că au
Moldovei, şi cum ai înțeles, cum ai şi început
şi aşi da palme peste obrazi, şi a'şi smulge
cap şi din barbă şi a blestema pre fiul seu,

cu acest fe]
Exaporitul,
luat domnia
a plângere,
părul din
căci au pri-

loan Neculcea despre bătrânul exaporit care audind că fiul

mit

domnia

şi a dicere

că din

ceasul

acesta

este

casa

lui

stinsă, de vreme că s'aă amestecat fiul săii la domnie 2); cronicarul o fi vrut să înțeleagă că betrânul Exaporit

a fost aşa

de supărat din causă că fiul stu nua putut dobendi domnia
munteană; dară că 'și da pumni în cap pentru că fiul stă
a fost numit

domn

al Moldovei,

aceasta

nu

o înţeleg, este

o afirmaţiune cu totul contrarie documentelor timpului
şi
în casul cel mai r&i, poate că Niculcea nu ştia cam
1) Vedi în Letopiseţ, vol. UI, p. 74.
2) Vegi în Leotopiseţ, vol, II, p. 294.

Tot

ast-fel raționeadă

pol și Gion înistoriile D-lor, vegi vol. IV, Ist. Rom,

şi C.

Brâncoveanu,

p. 358,

Notă,

p. 484-485,

şi

D-nil

Xeno-

şi Lud, al XIV
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cum merg lucrurile în casa Mavrocordaţilor de.la Ţarigrad.
Inainte de a ajunge la domnia sea din Moldova pe

care nu o vom trata de cât în

părţile de unde am putea

deduce ceva semne relativ la caracterul şi apucăturile sale,
ne vom opri un moment şi asupra schiţei sale biografice.
Nicolae Mavrocordat erea înzestrat de la natură cu o
inteligenţă şi o memorie extra-ordinară încât aceste calități
neapărat că vor face dintr'Ensul un individ de elită.
Tatăl săi devenind bogat avu toate mijloacele ca
să'i dea o educaţiune cu totul superioară. Nicolae Mavrocordat cunoştea în perfecţie limbele elenă, latină, fran:

ceză şi italiană, mai
precum, turcească,

avea deprinderea şi a celor orientale,
arabă şi persană ; dintre ştiinţe tEn&rului

Nicolae îi plăcu mai mult Teologia şi Filosofia pe care le
studiă la Padova unde fusese şi părintele său, variatele
scrieri a marilor maestrii ai antichităţei, îi deschise mintea,
încât era pregătit din toate punctele de vedere pentru rolul ce avea să joace ca om politic şi diplomat; deşi se dice
că poţi ajunge om de stat numai şi numai dacă ai calită-

ţile naturale cerute pentru un om politic, adică să fi energic
prevedător, inteligent, curagios, şi să ai responsabilitatea,
caracterului t&ă ; totuşi un individ care ar poseda aceste ca-

lităţi nu ar egala cu altul ce pe lângă acestea ar mai avea
şi o cultură vastă.
Tatăl s&ă cu drept

cuvânt | numea

e/id/zozeca

mea» ;

când avea ceva de întrebat nu 'şi mai dedea osteneală de
a resfoi biblioteca sa cea încărcată de cărţi, ci întreba pe.
fiul s&u Nicolae, care avea cunoştinţă despre toate, în fine

întrun cuvent erea un fel de enciclopedist, de asemeni profesorul săi Francezul La Motraye despre care vorbirăm mai
înainte dicea că: este ceva extra-ordinar cu memoria acestui
tener; vastele seale cunoştinţe sunt surprindetoare.
Nicolae Mavrocordat la versta de 21 ani fusese mare
dragoman al Porţei, de la 1699 până la 1709, când fu
numit voevod al Moldovei, venind în laşi în 1710 şi şedând

1 an. până în
când

fu

1711,

apoia

2-a

trimis în ţara-Românească

oară din
unde

1712—1716;

domni

de

2 ori.
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Nicolae Mavrocordat se căsători de trei ori, întâiă cu Casandra Cantacuzeno fiica fostului domn al Moldovei, Dumi-

traşcu Cantacuzino ; care domni 1 an (1674— 1673), cu aceasta
avu pe Scarlatos şi pe Elena; a doua oară cu Pulcheria

'Tzouki, din o familie

constantinopolitană cu care avu 5 copii:

Alexandru, Constantin, loan, Maria şi Toma; a treia oară
cu Srnaranda lui Panaiotaki cu care avu pe Alexandru şi
pe Sultana.
După cum ne arată însuşi D-l Emile Legrand în <«Gencologie des Mavrocordatos>, toate aceste date în privinţa
căsătoriei

cât şi a domniei.
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Cu prima

cât fu dragoman

ris 1hnlas

soţie adică

la Poartă,

1).

cu

Casandra

cu a doua

Cantacuzeno

soție

tră -

trăi cât fu

Domn în Moldova, ea muri când densul fusese strămutat
în Țeara-Românească, adică în 1716 şi fu îngropată la Mitropolia din Bucureşti. Cu a treia, trăi în timpul celei de a
doua domnie în ţeara-Românească. In a doua sa domnie
la 1722 Nicolae-Vodă zidi monastirea Văcăreștilor de lângă
Bucureşti şi peste 8 ani în 1730, 3 Septembrie muri, el
fu îngropat acolo şi pe peatra sa funerară stă scris ur-

mătorul epitaf în limba grecească:
1) Vedi în op. cit. a lui Legrand, edde

lux, pag, 2.
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(Dans le monastere

Dacă

şi în politică

Mavrocordat

de Vacarești !,.

ar fi urmat

altă cale

de cât aceia a jesuitismului, dacă el nu s'ar fi condus după
teoria machiavelică: «Scopul scudă mijloacele» atunci de

sigur ar fi fost expresiunea cea mai desăvirşită a unui domn
model, a unui om de stat cumpătat şi prudent, dară din
contra "| vom vedea cel mai mare iubitor al tiraniei, fireşte, nici

nu putea fi alt-fel și alt-ceva fiul iui Alexandru Exaporitul,

în care era puternic

înrădăcinată acea cangrenă fanariotică

încadrată în principiile unui guvernămint viclean, tiran, despotic şi criminal.
i) Vegi
Const,

în

Mavrocordat,

Ephemerides
traduit

par

Daces
Emile

par

Const. Dapontes,

Legrand,

pag.

LXXXIV,

secretaire

du

Apendice,

Prince

m
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Cultura şi inteligenţa lui Nicolae Mavrocordat ai fost
lăudate de mulți învăţaţi ai veacului s&ă; în 1755, Theodorus Hoelbius face o disertaţie la leua asupra culturei lui
Nicolae Mavrocordat şi o şi tipăreşte, ea poartă titlul de:
« Comentatio de Litterarum studiis
Joann (lo) Nicolai Mavrocordat,
Principis WValachiae. —
Author,—
Theodorus flocibius
7 Hemavensis
Reverendi Ministerii Canddatus
Joaun

e/

Soctet. Lat. Eyusdem.

Col. ordin

Jenae
Littevris Schillianis
MDCCLV,.

Această disertaţie se găseşte scrisă pe latineşte în
cartea D-lui Emil Legrand în « Genealogie des Maurocardotos».
In această disertaţie autorul face istoricul studiilor fă.
cute de Nicolae Mavrocordat şi 'i aduce laude pentru cultura sa cea întinsă.
Acuma venim la domniile sale din Moldova (1709-1711
şi 1712--1716); până să venim la cea din Țeara-Româ.nească, aceasta ca să complectăm definitiv capitolul antecedentelor despre care am vorbit.
Suveniruri din prima domnie a Moldovei a îmi Waicolae
Mavrocordat 1709 —1717; spre lumină da domnia
fărei- Româneşti.
Am vă&dut mai înainte că Nicolae Mavrocordat după
reîntoarcerea părintelui s&ă de la Carlowitz ocupă funcţiu.
nea de mare dragoman până în anul numirei sale la domnia Moldovei 1709.

EI în acești 12 ani avu timpul ca să se convingă de
tot sistemul
59775

politic din ţ&rile

române,

cum

scopul

Fana39
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rioţilor erea ca să pue mâna pe tronurile ţărilor ro-.
mâne şi nu pentru un timp scurt de două sai trei
domnii, ci pentru totdeauna. Spre a pregăti terenul ca
Moldova şi Țeara-Românească să devie paşalâcurile Ottomanilor de la Dunăre, şi cum numirea sa la domnia moldovenească se pregătea, se gândi a alege un noi sistem
odată ce se va vedea în vârful tronului Muşăteştilor, am
vorbit şi mai "nainte şi vom varbi şi aci, căci aci este locul; că Nicolae Mavrocordat pentru a călca pe urmele nou-

lui sistem de politică domnească ce voea dânsul să o înaugurede în Moldova, era sdrobirea puterei boerilor, şi înălţarea a celei ţărăneşti.

In

ţerile

cum spune d-nu Xenopol,
nici o putere,

comerţ,

române

atunci

nu însemna nimic,

ea nu representa

ea

burghezia

nu

nici o industrie),

avea

nici un

în cât reazimul Mavrocordat nu'l găsea de cât în

poporul de jos, voind a se desface de boeri.
Mavrocordat pricepuse că prin sistemul banilor nu mai

putea face mult la Constantinopol;

nu mai erea ca altă dată

ca toţi ambasadorii să se ploconească în faţa marelui Vizir
şi a paşalelor; acuma iţele cele încurcate ale politicei se

deslegau însuşi
la un

loc

la palatul

marelui

Sultan

de ambasadori

cu M.S.

Nicolae

Mavrocordat,

ca om

deştept

şi

plin

de pre-

vedere, pricepuse rolul şi de aceia găsi cheia cea puternică în acest nou sistem de politică; acestea toate şi
le închipuea densul în cap, le pune în aplicare când soseşte

în Moldova, dară nu reușește.
Fostul Domn moldovean Michai Racoviţă, renduise asupra
țărei nişte dări numite pdâfâştii, adică niște adăugiri pe

lângă dările obişnuite. Racoviţă fu mazilit tocmai pe când

boerii însărcinaţi de densul ereaă pe la moşii ca să adune
aceste dări; acei boeri însărcinaţi cu incasarea acestor dări
ereaui numiţi z/ofaşi 2).

Nicolae Mavrocordat

10 Octombrie

1709,

e numit

imediat

după

Domn

al Moldovei în

mazilirea lui Racoviţă;

1) Vegi în vol. IV, op. cit, pag. 487.
2) Vegi

în

vol. II,

Letopiseţe,

p.

56—57,

72—75,

Nicolae

Costin,
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în laşi însă nu vine de cât în 25 lanuarie 1710; el, cum
fu îmbrăcat cu caftan domnesc în Țarigrad, trimise la Iaşi
pe gramaticul stă Zach, cu cărţi despre numire la căimăcămie,

şi numi caimacami până la venirea sa pe loan Buhuşi,

marele logofet şi pe Antiohie Jora, marele hatman.
Cronicarul Nicolae Costin spune că causa zăbavei lui
Mavrocordat de a nu fi venit imediat la lași, fu moartea
părintelui s&i, bătrânul Zzagoriton 1). In vremea aceasta,
tocmai boerii zlotași renduiţi de Racoviţă-Vodă, ereat ocupaţi cu adunatul năpăştilor; Mavrocordat ca să se arate şi
mai iubitor către țărănime, trimise ordin din Constantinopol
să

nu

eară

se mai

adune

la Țarigrad
Mavrocordat

năpăștiile,

să se lasă oamenii

să nu se mai

trimeaţă

nu

de

se ar&tase

în pace,

nici un ban?).

loc iubitor

de bani,

nu

căuta absolut de loc că să'şi înlocuească sumele de bani
cheltuiţi la Țarigrad pentru căpătarea domniei pe spinarea

Moldovei; gândurile sale mergea
să înrădăcineze puterea

ca tronurile

ambelor

mai departe; el voea ca

Fanarioţilor în ţările române;

ţări

să

r&mâne

la

posteritate

voea

lor;

prin acest sistem credea că va isbuti.
O scrisoare din Constantinopol cu data de 17 Decembrie 1709 ne spune că el cheltui suma de 400 pungi
pentru a pune mâna pe tronul moldoveam, avend de ad.
versar şi pe Antioh Cantemir, ce nu putu oferi de cât
150 pungi.
Din cele 400 pungi Mavrocordat dădu 200 Sultanului,
şi 200 în daruri pe la Vizir şi pașale?).
Cronicarul loan Neculcea spune că: cum sosi Mavro«cordat la laşi, prostimea, adică ţăranii ştiind şi cunoscând

ponturile lui Nicolae-Vodă s'au răsculat în contra boerimei
pentru dările ce voeaă a le incasa, după cum regulase
Racoviţă- Vodă, eridicatu-s'au tot târgul asupra zlotaşilor
(boerii însărcinaţi cu adunatul năpăştilor), de nu putea om
să r&sbească pre uliţi de norod mult de oameni, după
î) Vegi în vol, II, Letopiseţe, p. 72.

2) 1dem, p. 74—75.
3) Vedi în supl,

1, vol, I, col. doc.

Hurm,,

p. 373.
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cum
dese

jicilor;

este rândul prostimei; şi zlotaşii apucase de dămulți bani la visterie, şi n'avea de unde întoarce mo-

ce

“i au bătut

Nicolae-Vodă pre

boeri

cu busdu-

ganul şi îi aă închisă în temniţă cu tălharii, până "şi-au
vândut ce ai avut și ai plătit ţăranilor până la 1 ban.
Deci mojicii, vedend acea voe, aşa s'a îndârjit şi sau sumeţit în toată ţara»l),
A doua di Vodă 'şi formă divanu! de boeri şi eată
cum: Pus-aii pe loan Buhuşi, Logofăt mare; pe Nicolae
Costin, mare Vornic de Ţara de jos; pe loan Sturza, mare
Vornic de ţara de sus; pe Antioh Jora, mare Hatman; pe
Ilie Catargiu, Spătar mare; pe Gavriil Miclescu, Paharnic
mare; pe Ilie Cantacuzino, Vistier mare; înpestrițând acest
divan

sadea moldovenesc

şi cu

trei greci

de

nimic,

punend

pe Râmadan, mare Postelnic, pe Spandonaki, mare Căminar, şi pe :Sc4/z, mare Câmăraş.
Mavrocordat veni la laşi cu o sumă de Serbi şi Arnăuţi ca oaste. Mustea dice: că veni «nu ca un Domn ce

ca un leii asupra tuturor» 2).

La Nicolae Mavrocordat nimeni nu putea petrunde;
numai Ramadan, Spandonachi şi cu Sculice ajungea până
în camera Domnului 3); dintre boerii pământeni primea numai pe llie Cantacuzino Vistiernicul, şi aceasta o făcea de
hatârul domnului muntenesc Brâncoveanu, căci Ilie Cantacuzino era cuserul lui Brâncoveanu, şi apoi faţă de acesta
avea poruncă şi de la Țarigrad ca să se poarte bine cu
dânsul.

A treia-di veniră deja piri de la ţărani, la divan, că
boerii zlotaşi le-ai luat năpăştii grele, şi aflându-se cine
ai fost zlotași, Vodă a şi închis pe boerul Rugină slugerul,

pe

Ştefan

Luca

Vistierul,

ei

făcură

însă

ce făcură

şi plătiră oamenilor înapoi dările luate pentru năpâştii şi
aşa se întoarseră cu mare silă pe la casele lor4).
Intr'o di de

divan

Mavrocordat

trimete

*) vedi în Letopiseţe, vol, II, Neculcea, p. 295.
2) Vedi
3)
o
4»

în
a

Letopiseţe,
bă
»

vol. ILI, p, 40, Nicolae Mustea,
» IL, p. 296, loan Neculcea,
>
> p. 75, Nicolae Costin.

pe

Armaşul
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al Il-lea; de a luatpe marele Voruic loan Sturdza şi pe
marele Spătar Ilie Catargii de-i ai dus la închisoare în
odaea Seimenilor şi-i au pus în feare, ţinendu-i trei s&ptămâni închişi, şi silindu-i în cele dinurmă a da câte 4 pungi
fie care ca să vadă iarăşi lumina, se crede că ei ar fi fost

închişi căci bătrânul Vornic Ruset ar fi spus Domnului cum
ei vorbesc contra Domnului şi nu's mulţumiţi de domnia M. S.
In altă di eşi la divan acel Grec cel pricopsise Ilie
Cantacuzino cum dice cronicarul şi 'ncepu a se jelui lui
Vodă în. contra boerului; Ilie Cantacuzino însă murise; pedeapsa se aplică atunci soţilor: sei şi aşa Vodă scoase la
scară pe Gavriil Costaki Slugerul, şi Ioniţă Raţă postelnicul

soţii lui Ilie Cantacuziho de'i bâtură cu câte 200 de toege.
|

Pe vornicul lordaki Ruset "| au închis întrun becit
din curtea domnească încuiat cu lacătul de nu putea nimeni să între la densul numai Baș-6u/ucbaşa cei aducea
de ale mâncărei şi beuturei, ca la o feară selbatică, i-au
luat în urmă şi dece pungi de bani fără ca să'l sloboază.
Vodă

“şi închipuea

că densul

"| spioneadă la Turci de

toate

cele ce se petrec în Moldova.
Pe Georgiţă Mitrea Vistiernicul "| ai închis în odaea
Sewmenilor şi-l bătea zilnic, punendu-i şi puştile cele mari
ale slujitorilor pe spinare :,
Mazilind pe Sturdza şi pe Catargiu a pus în locul lor
pe loan Balş Vornic mare şi pe Cuza Spătar mare.
Nicolae Mavro:ordat nu știa de loc româneşte, avea
tălmaci pe Sculi, acest lucru nu plăcea de loc boerilor moldoveni 2); după cum spune cronicarul Neculcea. Mustea
încă mai

adaugă:

«boerii

dacă

ai vedut sălbătăcia

şi. mân-

dria lui Nicolae-Vodă s'ai spăimântat cu toţii, cât nime nu
se mai ţinea cu dile v&qându-l Domn străin, limba româănească nesciind, cu talmaciă grăia. Cu mulţime de Greci

ai venit, cât r&măsese feneru/ pustii în Țarigrad, cât numai muerile lor: r&măsese, iar Grecii, umblai mult până
dai de vre unul acolo. Eară aice sosind umplut'ai Curtea
1) Vedi în Letopiseţe,

val, II, p. 295—297,

loan Neculcea

vol II, p. 294,

Neculcea,

colae Costin,
2) Vegi

în Letopiseţe,

Ioau

şi p.

75—79

Ni-
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domnească

prin toate odăile,

şi prin târg

pre la gazde !).

Mustea în entusiasmul s&u şi ?n patriotismul săă pentru tot
ce era

moldovenesc

şi din

ura

ce avea

era

tuturor Nicolae

în contra

Grecilor

Fanarioţi poate cam exagereadă când spune că /enerul
remăsese fără de Greci, doară nu o fi venit cu toţii Mavrocordat la Iaşi !
Cronicarii maj spun despre caracterul lui Mavrocordat:
« Foarte era straşnic şi răpit la mânie, ca să se cutremure toţi. Uşa lui era închisă, tot pentru mândra Precească

ce 0 avea,

urit şi neplăcnt

Vodă,

avea

şi sfetnic pe lângă sine o arăfare de grec anume Spandon:,
un om urit şi podăgrios, carele şi de mai înainte în dilele
altor domni aă şedut tot aice în ţeară, un blestemat şi de
nimica > 2).
Şi'şi ţinea lucrurile înalte,-şi la mâine era aprig, numai nu ţinea prea mult, vrea săstăpânească Moldova cu
Poarta Turcească, cu mare mărire, şi era om înv&ţat, foarte

bun

cărturar,

şi desfătari,

voroave

de

glumă

nimica

nu

se

făceaii inaintea lui, şi era foarte cunoscător la oameni 3).
Mavrocordat 'şi ajunsese scopul, nu se ştie însă cât va ţinea

succesul.

"I se părea

domnului

că îngenunchiase

puterea

boerilor dară nu inţelesese fanariotul că era un lucru imposibil de a guverna această ţară fără concursul boerilor.
Domnul deşi era un autocrat dară puterea era impăr-

ţită între densul şi boerii; poporul de jos vădând însă pur:

tarea Domnului prinse mare îndrăsneală şi să dicem şi noi
ca Cronicarul N. Mustea: «că şi țăranilor au fost dat voie
de se ridicau cu piră asupra boerilor, de nici îi băga în

samă.

In divan

suduiaă mojicii pre

boeri și cum eşiai la

divan de se jăluia un ţăran pre un boer, îndată da pre
boer în mâna ţ&ranului, fără: de nici o judecată sai dreptate» mai departe Mustea mai aşterne câte-va cuvinte ce

arată

din

caracterul

lui

această cu vre-o dreptate,

Voda:
eată

«Care

că sar

de

ar

căde al

1) Vegi în Letopiseţe, vol. III, p, 41, Mustea
2) Idem.
3) Vegi în Letopiseţe, vol. II, p. 296, Loan eculcea.

îi făcut
lăuda,

şi
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a-l numi că era drept judecătorii neveghind nimenui voie,
arătând dreptatea tuturor cum se cade ca unui domn, dară
aceasta o făcea el, numai tol ca să defaime şi să vuşineze

neamul &oeresc, mirându-se ce ar mai face, să
zească pre dori» 1).
|

mai îngro-

D. Xenopol compară politica aceasta a lui Nicolae
Mavrocordat cu a lui loan-Vodă-cel-cumplit şi dice: că pe
când la cel dintâi era pornită dintr'un pur interes şi cal.
cul politic la cel dal doilea din iubirea către clasele de
jos 2). Se înţelege, loan-Vodă cel cumplit dacă căutase a
veni în ajutorul claselor de jos şi a se arăta bine-voitor
către

dânsele,

nu

era

ca să le linguşească,

din

care

lingu-

şirear eşi pentru dânsul şi neamul lui un câştig, ci din contra era un sentiment de dreptate ce lucra, cum dice Mustea mai
“sus; Nicolae Mavrocordat:
însă ce avea cu boerii? el căuta
sprijin, işi dise că numărul poporului e mai mare ca al boerilor, dară nu avea idee de putereacelor de pe urmă, cu

toate că fusese 12 ani mare dragoman

la Constantinopol.

Cea mai mare parte din boeri începură a emigra din Mol-

dova ca să scape de urgiile lui Mavrocordat şi se duseră
care cum nemeriră pe la curţile străine spre alucra la r&s
turnarea Domnului.
Cronicarul Necuicea ne spune că: «Lupul Costaki, feciorul lui Gavriliţă Vornicul, Ilie Catargiu, Manolaki Ruse:
Vornicul, Constantin Kostaki Comisul, Dimitraşko Racoviţă
Hatmanul, şi alţii mai jos notaţi, fugiră în ţeara Ungurească.
Eară Savâi Banul Zmucilă, Luca Vistierul, Pavel Rugină,
Ilie Abaza,

Dediul

spătariul,

feciorii Vornicului lordaki Ru-

set şi Mir&scii, aceştia fugiră în ţeara Leşească» 5).
În acest timp însă în Țarigrad Dumitraşcu Cantemir
fiul lui Constantin Vodă şi frate allui Antioh, vorovea dilnic cu lIsmail-Effendi un Turc cu mare
vagă acolo,
pe la: Vizir şi Sultan, şi petrecea ceasuri întregi Dumitraşcu
Cantemir la Ismail-Effendi acasă, de mi'i se aşeda Dumitraşcu poate şi turceşte şi cânta Turcului din tambură, după
1) Vedi în “Tom. III, Letopiseţe, p. 42.
?) Vedi în vol. 1V, op. cit, p. 493.
3) Vedi în vol II, p. 297 Letopiseţe
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cum

dice Neculcea

şi vin,

cronicarul:

şi “i dicea Beizadea

«că poate fi bea acel Ture

în tambură,

că

aşa

scia

de bine în tambură cât nici un alt Țarigrădean» 1).
Ismail-Effendi

era

prietenul

Hanului

Tătăresc,

dice
Hanul

al Sultanului şi de aci eşi vorbe bune pentru Cantemir ca

Sultanul

să'i dee domnia

nefericitul

şi

earăşi

Moldovei,

nefericitul

de

ce era

la

mijloc? era

Brâncoveanu ; de

care

Turcii voeaui a se scăpa cu ori-ce chip. Hanul ţinea cuvân.tări Sultanului ca de felul acestora pentru prinderea Brâncoveanului «că 'Nicolai-Vodă, care este Domn în Moldova,
este Grec, şi n'a putea să facă această slujbă ; nici mie
nu mi'i drag să slujesc cu Grecii» 2).
Sultanul deşi ţinea la Fanarioţi, ţinea deci şi mai mult
la Mavrocordat însă hotâri deocamdată, în înteresul sublimei porţi şi al politicei orientale ca să mazilească pe
Mavrocordat din Moldova, mai mult rugându'l a părăsi domnia
,
şi a pune pe Cantemir în loc numai şi numai ca să
se
prindă odată acel ghiaur de Brâncoveanu.
Cantemir o plecă, după ce Vizirul îi spuse: «după-ce
vei merge în ţeară în Moldova, să chivernisesci lucrul, să'mi
prindi pre Brâncoveanul Vodă Munteanul, să mi-l trimeţi

aice viii» 5). Cantemir o plecă şi la capitolul

politicei lui

Brâncoveanu am v&dut cum mai apoi tot acest Cantemir
a jucat atât de bine pe Turci că sa înprietenit cu Brâncoveanu şi ai mers amândoi mână în mână cu Țarul Rusiei
;
«socoteala de acasă nici odată nu se potriveşte cu cea
de
la oraş». Cautemir trimise mai "nainte însă din Țarigr
ad
pe un Capegiti-başa în Moldova ca să vestească mazilia
lui Mavrocordat şi pe un om al s&u Saraciu/ pentru
a alege pe caimacami, şi Neculcea ne spune că: Saraciul când

a ajuns

la laşi

lecat şi mai

drept la scara palatului domnesc a descă-

întâi pe la beciul

unde era închis Vornicul lor-

daki Ruset ai trecut de au lovit lacăta

1) Vedi în vol. JI, op. cit, p. şvo Letopiseţe.
2) ldem.
3) Idem.

cu

baltagul de o
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ai stricato şi aii scos pe Vornicul Iordaki afară şi'i-aă dat
cărţi de căimăcămie de la Dimitraşco-Vodă.

Eară Capegi-başa ce descălecă şi dânsul la scara ca-

sei domneşti

şi vădendu-l toţi Zoerânaşzi

Greci

din

ai alergat la Nicolae Vodă ce se găsea în acea

ceardac

di în di-

van şi iati vestit sosirea Capegiului, acesta însă se întâlni
în spătărie cu Vodă şi acolo îi vesti mazilia, acuma deci
se pregăteau calabalicurile Iomnului, nimeni nu se infricoşase atât ca Grecii din jurul lui Mavrocordat auzind de mazilie. Mustea spune 1): «Grecii s'aă virit toţi prin casele domnesci, şi nici unul afară nu cuteza să easă, eară acea poghibală spurcată Spandoni, sfetnicul lui Nicolai-Vodă, s'au
îmbrăcat mueresce cu tarpuzul în cap, cum poartă muerile
grece, şi aă intrat întrun rădvan cu doamna într'un loc cu
muerile pentru ca să nu-l cunoască nime, pre carele cu
ochii mei lam privit, ar&tendu-l alt Grec. Şi aşa ai eşit
din

laşi cu

cinste

acel

Grec

cinstit

şi

stetnic

ce era;

ce

într'alt chip ce ar fi eşit la iveală, ales acela pe locîl vrat

fi omorit
Aşa saă
Grecii lui,
Toţi

dinaintea lui Nicolai-Vodă fâră de nici o frică.
mântuit ţeara și boerii de Nicolai-Vodă şi de
şi au domnit dece luni?).
boerii se bucurară de mazilirea lui Vodă Nicolae

și la eşirea

sa din

laşi

se cam

făcea

puţină

zarvă;

acesta

sluji lui Mavrocordat, el se convinsese acuma că nu merge
să guvernezi în ţările române de cât cu sprijinul boerilor;
în a doua sa domnie vom vedea întrebuinţând cu totul alt
sistem de guvernare: adică devenind sprijinitorul partidei
boereşti,
Nicolae Mavrocordat legase în acest timp prietenie
cu ambasadorul Franciei la Constantinopol,
«cu 244 so/z
Franțuzescăi anume Marchez Dezalar»3), cum spune cronicarul Nicolae Costin; am vorbit în capitolul domniei lui

Brâncoveanu mai pe larg despre acesta. Mavrocordat cu
toate că se arătase aşa de protivnic faţă cu boerii; făclad
1) Vegi în vol. 11, Letopiseţe, p. 301
2)

>»

>

o

III,

>

>

43.

3) Vegi în Letopiseţe, vol. II, p. 76.
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aceasta dintr'un calcul politic, domnia sa avu însă şi un efect
bun, căci mai pusese puţin capăt abuzurilor băneşti ce
obişneai unii domni de mai 'nainte, Pe vremea lui Michai
Racoviţă
am
vedut
ce ereai acele
năpăşti
şi care

acuma boerii nevinovaţi
bage banii în vistierie,

fură siliți ca din averile lor să
ce "i adunaseră atunci de pe la

sătenii, din ordinul Domnului, pentru neajunsurile domniei şi
ale ţărei.
Mavrocordat cheltuise 400 de pungi la Țarigrad ca să
capete domnia; dacă ar fi s&mânat cu părintele s&i Za-

Zoriton, de sigur că ar fi căutat să înlocuească acele 400 de
pungi pe spinarea țărei moldovenești; el însă nu s&mâna
la bani cu părintele sei, nu erea lăcom de avuţii ca Exaporiton, erea mai mult avid de ambiţiuni şi onoruri nem&surate; voea ca să inregimenteze pe Fanarioţi în ţările
române: gândul s&ă erea metamorfosarea românismului în
fanariotismul. Neamul s&i erea tot ce putea fi mai fanariot

în

Constantinopol,

Zzz2/afea

mavrocordatiană,

Alexandru

Fzaporilon şi cu fii sei Nicolae şi Janache ereau vestiți în
politica orientală a Europei; afacerile politiceşti şi religioase

ale Creștinilor prin mâinele lor treceai la Țarigrad.

Familia
chipelului,

lui Mavrocordat, deşi originară din insulele Ar.
deşi nu a locuit de la început în suburbia Fa-

narului, adică de la distrugerea imperiului Bizantin (1453),
însă prin căsătoria lui Nicolae Mavrocordat cel bătrân, cu
fiica lui Scarlatos, ea 'şi făcuse un loc de primul rang

printre familiile fanariote stabilite în Constantinopol; din
acest timp, familia Mavrocordat se mută de la Chios la

Constantinopol, părăseşte micul foişor de acolo Şi se stabileşte în vastul palat al bogatului „Srazr/afos. Exaporiton
ridică renumele familiei” sale de tot şi de atunci familia
Mavrocordat ajunse cea d'intâia dintre Fanarioţi,
In Nicolae Mavrocordat se concentrase toate ambiţiu-

nile de a ridica atât prestigiul

mâne,

cât şi al neamului

desinteresat pentru bani
"din Moldova.

s&u;

în

fanariotismului în ţările

ro-

de aceia el se ar&tă atât de

tot cursul

primei sale domnii

Lua singur socotelile visteriei, pedepsind

pe vistiernici
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cu îndurare, când îi prindea cu plata neajunsurilor. EI
singur ţinea divan şi da ordine pârcălabilor ca mai întâi
presupusul vinovat să fie înfăţişat înaintea lui spre a']
cerceta. El dete chrisov ca toate târgurile să aibă imaşe

slobode
mult

în

jurul

lor;

imaşe

ce

prin daniile de moşii ce le

pentru

slujbele

aduse

ţărei sau

le

perduse

mai

de

de-

făcuse domnii unor boeri
domniei,

el

luă deci

acele

locuri de la boeri, mânăstiri sau slujitori, fie în mânele oricărui se găseaii, — el întemeă şi sate noui spre a fi populate, ca să se mărească populaţiunea 1).
Mavrocordat mai scoase şi ferman de la Sultan ca şi

Turcii ce faceai negoţ cu boi să plătească câte un lei de
cap,

după cum

plăteau şi pămentenii?),

el ridică

de ase-

_menea şi darea ce se plătea mai 'nainte pentru porumb5).
Din toate acestea uşor se poate deduce firea primului
Domn fanariot; toate actele sale le făcea cu premeditare;

calcula

politicește

Domnul

şi

căuta

ca

orice pas

făcut

să fie o înaintare în profitul fanariotismului din ţările române,
Nu ştiu ce soartă arfiavut Fanarioţii, dacă Turcii nu
alegeau pe un Mavrocordat şi anume pe Nicolae, ca să
inaugureze veacul de domnie al lor în Moldova şi ŢaraRomânească; el, deşi domnind numai 10 luni în Moldova
şi aducând nemulțumiri boerilor, dar '] vom vedea reîntorcendu-se în 1712, pentru a domni de astă-dată 4ani până
la 1716, când trecu puntea Milcovului spre a pune piciorul
şi în “Ţara-Românească; să ne oprim un moment şi la a
doua

acest

lui domnie

capitol

al

în

Moldova,

antecedentelor

ca să complectăm

domniei

seale

Românească.

1) Ved! în Letopiseţe, vol. I, p. 70—89, Nicolae Costin.
2) Vedi în Letopiseţe, p. 78—79, Nicolae Costin, v-l. II.
3%) Idem,

p, 88, Nicolae

Costin,

vol. II.

definitiv

din

'Țara-
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Suveniruri din a doua domnie a Ii Nicolae
Mavrocordat în Moldova 1712—1716; sBre lumină
domnia Jerei- Româneşti.

la

In domnia d'întâi a lui Mavrocordat în ţeara-Româ.nească am vedut că dânsul a avut o purtare agresivă către

clasa

boerilor;

totul o altă

acuma

politică;

în

a

doua

domnie

vom

un sistem opus; vEduse

vedea

cu

Domnul

că

nu se poate guverna aminteri în ţările române.
Mazilirea lui Mavrocordat fu un act mai mult severşit
în interesul politicei otomane; de aceia şi densul fu primit
la “Țarigrad în condiţiunile cele mai afabile de toţi marii
demnitari ai imperiului ; Vizir, Paşale şi cei-lalţi toţi. Că Turcii

aveau

încredere

în

Mavrocordat

este

dovadă

însuşi

numi-

rea sa acuma, pentru a doua oară la tronul Moldovei; şi
mai cu seamă în înprejurări atât de grele în urma fugei
lui Cantemir la Ruşi şi a perderei resboiului de la Stănileşti.
Deci riu neiubirea sau neincrederea a făcut pe Turci
ca să mazilească pe Mavrocordat din prima domnie a Moldovei, ci teama că dânsul fiind Grec şi deci str&in de obiceiurile şi deprinderile erei nu va şti cum şi ce fel să
prindă pe Brâncoveanu din ţeara-Românească.
Brâncoveanu trebuea absolut prins; Cantemir care erea

mai ager în asemeni lucrări fu desemnat ca domn

al Mol:

dovei şi de aceia fu trimes în 1710 la laşi, am v&dut însă
ce amarnic s'a înşelat Turcii.
Cronicarul Acsenti Uricarul ne spune că Turcii în momentul suirei lui Mavrocordat ereat nedomeriţi; voeau ca
să facă din Moldova un Pașa/ie 1); cea ce îi opri de la
această decisiune fu dou lucruri: întâi teama de a nu
interveni Ruşii şi de aci noui conflicte ; lucru de care s'ar
fi temut; căci le-a ajuns învingerea de la malul Prutului;

al doilea erea neavantajul financiar; Moldova
zerană

erea supusă

ca

ţară

su-

!a placul Sultanului de la Țarigrad, el

1) Vezi în Letopiseţe, IT, p. 139.
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putea după voinţa sa să mărească sau să micşorede dările
acestei ţEri către thesaurul sultanin; pe când ca paşalâc fiind
devenită provincie turcească; calitatea aceasta a sultanilor
de a mări sau micşora dările nu ar mai fiputut să fie pe
placul lor; căci în provinciile proprii ale lor Sultanii de câte
ori au încercat acest lucru şi-au pus în pericol coroana lor 1).
Mavrocordat din prima lui domnie devenind atât de
neplăcut Moldovenilor, acuma în a doua, căuta a se apropia
de boerii Moldovei, văduse că ar fi fost o problemă aproape
imposibil de deslegat dacă s'ar fi incăpăţinat să guvernede
numai

cu

ajutorul

poporului.

El va lucra de acuma
intereselor Moldovei.
|
begi

înainte ca un mare

apărător

al

Isbuteşte a obţine de la Turci ertarea boerilor pridin Rusia ce fugiseră cu Cantemir; aşa că aceştia se

reintorc pe la casele lor.
Când în prima lui domnie căuta cu luminarea, vinele
asupra boerilor spre a'i arunca în închisoare, acuma lupta
singur ca să scoaţă din închisoare pe Lupu Vornicul Costaki, Antioh Jora, şi Mascut postelnicul ce ce ereau reţinuţi la
Varna de Baltagi Mahomet ca presupuşi de amici şi partizani ai politicei rusești.
Turcii nereuşind a transforma Moldova în paşalic
fac din cetatea /lofznului un olat turcesc; atunci prinde
nas şi capul Tătarilor Ali-Bey ce cere cetatea „Soroca cu
toate împrejurimele ei, sub cuvânt că va da ajutor Turcilor
ori şi când în contra Ruşilor.
Turcii cedează Soroca lui Ali-Bey; Mavrocordat însă
spre mirarea tuturor se înfurie şi devine foarte aspru faţă

de “Turci; ajunge până acolo ne spune cronicarul Acsentie
Uricarul că le reaminteşte de disposiţiunile tractatului de la
Carlowitz, cea ce nu plăcu de loc Turcilor; în urma acestora Turcii fură siliţi a'şi retracta darul şi a înapoea Soroca Moldovenilor 2).
1) Vezi în Memoires Historiques
et Geographiques sur la Valachie de Bauer
anexate la Carra în Histoire de la Moldavie edir. Neuchâtel, p. 348, 1781; raportat
şi în Xenopol, Vol. V, p. 8, op. cit,
2) Vezi în Uricarul Letopiseţe II, p. 152.

408

D. Xenopol
lui Mavrocordat.

mai aduce din Uricarul
D-sa

spune

că

pe

încă o glorie

acele

timpuri

a

Nemţi

înaintat cu pajurile lor imperăteşti în Moldova, răsbind o parte
din hotarele ei pe la Dorna; Mavrocordat însă protesteadă
cu energie şi amenință Austria cu resbel din partea Tur.

ciei dacă nu se va retrage; Austria pune botul pe labe şi

se supune !).

Mavrocordat vine şi în ajutorul tuturor contribuabililor
călugări, săteni, boeri; el scutește pe preoţi de darea birului de doi galbeni impus de Constantin Cantemir; reduce

tacsa vădrăritului de la 4 bani la 2 bani, de vadră; suprimă
pogonăritul viilor dând și un chrisov pentru aceasta în 20
Decembrie 17142); reduce de asemeni şi darea goştinei ce

o plătea boerii impusă de Michail Racoviţă 8)

Turcii vedend sărăcia în Moldova, mai scădură şi d&nşii pretenţiunile lor; Mavrocordat de şi scădu şi el dările

“însă tot avea cheltueli de oare-ce trebuea să aprovizionede
cetăţile Hotin, Soroca şi Tighinea ce
hotarul Rusiei şi resbelul bătea la uşă.

erau

aproape

de

Venitul ţărei erea mic, nu ajungea ca să acopere cheltuelile, şi neapărat când o ţară nu mai poate să soldeze

cheltuelile ordinare

cu veniturile ei ordinare; atunci

eşti silit

să recurgi la venituri extraordinare, lucru însă periculos;
căci inevitabil ajungi la desnodământuri fatale cu finanţele

acelei ţări. Mavrocordat nu voea să recurgă la imposite
extraordinare spre a'şi aprinde earăşi paele în cap cu populaţiunea ; şi aşa

spre

extasul

tuturor el convoacă

pe

toţi

boerii în divan le expune situaţiunea financiară a țErei şi le
spune că cea ce lipseşte pentru a acoperi cheltuelile țerei,
pune

dânsul

din caseta sa

proprie,

adică

din averea

lui;

pentru întâia oară sa v&dutun Domn în Moldova ca să facă
acest lucru. Uricarul spune că şi la finele anului al! II-lea tot
aşa a făcutî).

'

1) Vegiîn Letopiseţul, p. 153, Xenopol, vol. V, op. cit, p. 11.
2) Vezi în Uricarul, colecțiunea 1. Codrescu, vol. I, p. 40—45.
3) >
»
vol. II, Letopiseţe, p, 182—188.
4) Vezi în Letopiseţe Vol. II, p. 154 şi p. 180.
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Toate aceste acte făcute sub sentimentul unui patriotism înalţat, neapărat căa făcut ca Mavrocordat să devie
de astă dată lăudat şi de inimicii lui chiar; însuși cronicarul
Neculcea atât de protivnic lui Mavrocordat, spune acuma:
«Norocul ţărei a fost atunci că sau timplat de ai venit
Neculai-Vodă; iar de ar fi venit alt domn mai prost, ar
fi fost prea răi de Moldoveni» 1).

De sigur că şi lectorul se va inira acuma
Nicolae

Mavrocordat

din

anii

1709—1710

de acelaşi

din

Moldova;

cum un om poate să'şi schimbe aşa de iute opiniunile sale
politice? şi aceasta este însă un talent şi probează înțelepciune când vedi că pe calea de idei pe care ai apucat la în.
ceput de mai continui cadgi în prăpăstie, și deci observând
la timp pericolul, cauţi să calci pe urmele cele bune şi sigure; Mavrocordat a dovedit că nu erea un încăpăţinat
el v&duse că nu merge a domni dacă nu faci casă bună
cu boerii ţărei şi de aceia acuma în a doua lui domnie se
arătă atât de devotat intereselor lor, bine înţeles fără a

jicni pe cele ale sătenilor.

”

Cine ar fi credut că tot acelaşi Mavrocordat să'i scoaţă
din închisori, să se certe cu Turcii pentru interesele lor,
săi readucă la căminurile lor, să'i descarce de dările ce le
plăteau sub alţi Domni, şi ca coroană la toate ::cestea spre
cinstea ţărei şi a ocârmuitorilor ei, la finele anului, să acopere
din averea sa, restul de bani pentru a se putea solda cheltu-

elile cerute de bugetul ţărei.
EI dacă făcuse toate acestea nu era de cât ca să se
îndrepte de cele ce făcuse în prima domnie, aşa este în totdeauna când te simţi că ai păcătuit, şi dacă soarta te aduce earăşi în posiţiunea şi posibilitatea de a te îndrepta de
cea-ce ai făcut; atunci îţi plăteşti păcatele cu prisos spre
a orbi pe cei-ce te au acuzat întâia oară ca să- nu mai
aibă nimeni nimic de spus, ba din contra, să te şi laude

pentru plata prisosului tău.
Niculae

Moldovenilor,
1) Vezi

Mavrocordat

nu

erea

convins

de

şi pentru a întări guvernământul

în Letopiseţe, Voi.

II, p. 377

şi p.

180.

sprijinul

fanariotic
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în Moldova

el neapărat că şi îndrepta

privirele tot către
partida grecească, fără a jicni
interesele partidei naţionale,
el căuta a ajuta pe Greci, cum
putea şi unde putea ; calea
religioasă erea cea mai nemerită
, de aceia "| vedem ajutând mânăstirele greceşti din
răsărit, primeşte _visitele a
mai multor patriarhi ce veneai
să inspecteze mânăstirele
închinate lor,
Aşa veni şi patriarhul Alexandriei,
Samoil, care fiind
foarte dator, vine în Moldova
după milostenie. Uricarul ne
Spune că cai
strâns mai mult de cât nădăjdui

a» 1).
Mavrocordat cu toată dreptate
a ce 'şio arată până
acuma însă din cronica Uricarul
ui și din comentariile D lui
Xenopol putem deduce că dânsul
earâși se orbise de astădată și întrun mod arbitrar stoa
rse de la divan moşiile
Bălțăteşti şi Mânjeşti ale Visterni
cesei Maria Cantacuzena
jupâneasa reposatului Ilie Cantac
uzino, pentru a le da lui
Samoil
grecul 2).

Mavrocordat uita de toate când
erea vorba de compatrioţii s&i. Ce săi faci? fie-care
om de pe acest păment
are slăbiciuni omeneşti ; fericit
acela care r&mâne neclintit
în fața slăbiciunei

alții

a!

onorutilor

sale; unii ai amorul

şi

măririlor,

eară

banului, alţii al femeei,

alţii

al conaţionalilor lor; acesta este un sentimen
t înălţat neapărat, el este
foarte laudabil, dară când soarta
a voit ca tu să ocupi un
loc
pe scena politică din alt stat şi anume
locul

semnat, adică acela de

cel mai în-

Domnitor, și tu să conduci deci
intere-

sele şi nevoile unui alt popor
de cât al acelui din care
te ai născut, atunci nu ţi mai este
permis ca să sprijineşti
interesele naţiunei căreia îi apar
ţii, pentru a jicni pe acelea
peste care domneşti, căci pro
cedând ast-fel, însamnă că trădei ţara şi poporul ce a avut
încredere să'ți dea coroana
şi drapelul seu.

1) Vedi în vol. 1], idem, p, 181,
2) Vegi în Uricarul idem p. 186
comparat cu cele
în vol. V, p, I4—19
și cu articolul
1058:

< Fustiţia

Codrescu,

sub

Fanariof

spuse de

D-nu

Xeno

pol
D-sale din Convorbirile litera
re, vol. XX, pag.
şi cu documentul lui Racoviţă
în vol. V, pag. 375,
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Mavrocordat nu avusese această tărie de caracter ca
să înfrângă slăbiciunile sale, el erea Grec carne, oase şi
sânge şi când erea vorba de fericirea Grecilor se perdea
cu totul, uita şi de filosofia şi de morala ce o înve&ţase în
tinereţe

și pe

care

o avea

în cap

şi

acum,

inima

vorbea -

înaintea capului şi pe atât este o nenorocire când inima se
pune în contradicere cu capul în unele cestiuni, pe atâta
este fericire când ambele merg mână în mână, căci inevitabil omul ce a s&verşit un act fie în viaţa sa publică ori
privată şi când a lucrat mai întâi cu capul şi apoi afăcut
ca să vibrede și coardele inimei sale, nişte sunete încântă.
toare, atunci acel om neapărat că posedă toaţe calităţile
unui maestru în toate întreprinderile ramurelor - activităţei
sociale.
Această purtare atât de arbitrară a lui Mavrocordat
ne dovedește cât de puţin respect avea lumea de atunci de
principiul ezesgect da persoană, vespect la Broprietăte» de
aceia şi D. Xenopol închee astfel această purtare
a lui Mavrocordat: «Întreaga această daravere ne descoperă, trista
stare în care se afla societatea acelui timp. Dreptul proprietăţei, temelia societăţilor, nesigur, schimbând de stăpân
după domnul din scaun ; iar oamenii! Ni se urcă sângele
în obraz înaintea unui atare grad de înjosire. Un patriarh
al bisericei creştine, representantul lui Dumnezet pe păment, care unelteşte împreună cu Domnul din scaun despoierea

unei

văduve

şi care,

de şi

primise

dinainte

de

la

domn făgăduinţa închinărei mânăstirei ce era să câştige
pricina, are neruşinarea a figura între judecătorii ce ereat
să o cerceteze! Mitropoliţi, boeri şi episcopi care înaintea

unui ordin venit de sus rostesc o judecată pe care o ştia

nedreaptă,

şi mai

mult de

cât atâta, feţele

bisericești

nu

ai măcar curajul a mărturisi păcatul comis, ci ca nişte răi

facători de felul cel mai
prin

minciună!

Toate

comun,

caută să acopere abaterea

aceste inimi mici, caraterele

mişeleşti

care conduc destinele unui biet popor, iată întradevăr o
privelişte care te-ar face să cunoşti omenirea, dacă față
cu starea cumplită a societăţei acelui timp, nu ai găsi mai

curînd lacrimi
39173

pentru a o plânge.

Din

aceste

figuri

uri31
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cioase ale unui uricios

trecut nici una

însă nu

inspiră

un

desgust aşa de adânc ca cele ale pristavilor străini ai bi-

sericei creştine, care cu ipocrita lor umilinţă, cu cuventul
lui Dumnezei pe buze, iar în inimi cu pofte lumeşti, se
foloseau de neștiutoarea nație română, pentru a face adeseori pe părinți să-şi desmoştenească copii spre a mulțămi

nemărginita lor lăcomia» 5.
Anul

toate

1716 se apropia şi Mavrocordat

instrumentele

muntean. Turcii se
tr'un luceafăr, căci
teresele nu se mai
numai că încetul cu

necesare

ca

se pregătise cu

să vie să ocupe

uitai în ochii lui Nicolae
Nicolae. Vodă nu numai că
poate mai bine, la gurele
încetul readuse
- earăşi pe

tronul

Vodă ca
le apăra
Dunărei ;
Moldoveni

îninnu
la

întelegere de a asculta șia nu părăsi scutul protector al M.

Sale Sultanul

aducea

servicii

şi a nu se

imperiului

mai

uita la Rusia;

semi-lunei

şi ca

dară

om

el mai

politic, el

comunica toate ştirile politicei orientale ce le afla la
București, Vizirului. Cronicarul Acsentie Uricarul zice: «şi
îl
poftea Vizirul pe Neculai-Vodă ca să'i trimită veşti de
cele
ce se înțeleg din părţile de sus, şi nu numai veşti, ci şi
sfat cerea de la Neculai-Vodă, zicând să'i scrie ce ar şti şi
ce ar socoti că este pentru folosul imperăţiei2). Tot ase.

meni spune și ambasadorul

francez la Constantinopol într'o

scrisoare a sa din 10 Mai 1710 către Ministerul afacerilor
străine. D'Usson de Bonnac spune despre Mavrocordat:
« Comme c'est un homme savant et verse dans les affairea

ctrangeres, il lui est permis d'envoyer des agents en Pologne, en Moscovie, m&me en Allemagne, afin de pouvoir

ctre instruit par lui
De aceia deci
de ce!
Mai cu seamă
şti să preţueşti mai
Turcii nu mai erati
5) Vedi

2) Vegi
3) Vedi

des affaires de la chretiente»3).
Turcii ţineau atâta la Mavrocordat, aveau

în vremurile de restrişte și nenorocire
mult devotamentul şi amiciţia cui-va.
în 1716 cea:ce erati în 1500 şi 1600;

în vol. V, op.

cit,

p,

19.

în Letopiseţe, vol. II, pag.

vol.

I, supl.

I, col.

doc,

146.

Hurm,,

p. 445—446.
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puternici şi dictând tuturor statelor aproape, representanţii
puterilor străine veniţi în Constantinopol cerând audienţe
peste audienţe până a fi priimiţi de marele Vizir Şi a conferi cu densul despre politică, acuma ei nu mai ereat
agresivi ca altă dată, să tragă iataganul din teacă spre
a ataca, ereaii atacați de toţi şi de abea puteai să se
apere.
Pacea de la Carlowitz îi sdruncinase tot felul de a fi
al vieţei lor publice, în ultimele lupte cu Rușii, ce e drept,
învinseră ; dară

ce folos, marele Sultan din

foişorul

lui de pe

malul Bosforului vedea cum o mare arătare se tot ridica
dinaintea ochilor săi şi cu di ce trece ea devine mai
puternică, erea Rusia cu Vulturul ei ce 'şi întindea aripele
fără sfială, spre a se duce în Turcia ca să 'şi găsească pradă ;
alte timpuri, alle generațiuni! totul are un sfârşit în lumea

aceasta omul înbătrâneşte, frunza se vestejeşte şi o
ţară
» se prăpădeşte; ca neapărat generaţiunea cea tentră
să ea

locul celei bătrâne.
Rusia nu erea atunci mai puternică ca Turcia, dară
ea avea un avantaj, erea, că se bucura de comunitatea re.
ligioasă a popoarelor creştine din peninsula Balcanului su.
puse Turciei, încât la un moment dat de sigur ele s'ar putea intoarce spre a se alia cu Rusia şi a scăpa de jugul
păgânesc. Semnul crucei, a legat şi a deslegat multe pe
acest păment în toate vremurile.
Ei bine, acest lucru îl aveaă Turcii ca un vis urât în
mintea lor, ca o arătare înspăimântătoare, de a şti acilea, în
orientului Europei, o putere mare ce ţine relaţiuni amicale
cu toate naţiunile. creştine, şi se închină la fel; din acest
moment o sabie ascuţită va sta atârnată de asupra capului Sultanului şi ori de câte ori se va ridica, 'l va înpunge.
|
Dacă Moldovenii ţineată relaţiuni cu Ruşi şi înădeati

di cu di o mai mare prietenie între dânşii, nici Muntenii nu

întârdiau de a înădi o aceiaşi prietenie cu o altă putere vecină lor şi creştină, cu Austria. Turcii înspăimântați de
aceste întâmplări din Muntenia, se hotăresc a muta pe Nicolae-Vodă la Bucureşti şi a pune în locu'i în Moldova
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earăşi pe Michai, Racoviţă,

ei "1 ştiai pe

Mavrocordat

de-

stoinic la toate şi credea că va potoli lucrurile în țara-Ro-

mânească,
|
Acuma regimul fanariotie erea aşezat la guvernământul
țărilor surori, domnii din Constantinopol vor veni la Bucureşti şi la laşi ca la dânşii acasă, şi nevoile acestor două
ţeri vor fi în mâna Sultanului, Vizirului, Paşalelor şi a representanţilor lor; voevogii ţerilor române; dară nici de cum
în a Românilor, eată evenimente Şi earăşi evenimente în
faţa cărora observatorul şi cugetătorul drept şi de bună
credință se va mira cum a mai trăit acest biet popor,
neiubit de nimeni, prădat şi atacat de toate puterile vecine,
robit

şi stors

de

domniile

streine

ŞI venetice,

Mavrocordat din Moldova,

putem

intra în largul studiului

eară

el lup-

tendu-se ca un câine de rasă nobilă cu o tirlă de câini
de oi spre a'şi recâştiga earăși libertatea.
|
Ei, dar, cititorule, rima o tai cu cuțitul şi în sute de
bucățele, şi ea tot nu moare; fie-care bucăţică, e un corp
viu, un noă vieţui
— tor
Românu
.l nu piere !
Acuma că am terminat cu antecedentele domniei lui
capitolului VI ară
în fara-Românească

ale

Românilor

din

a7 întronărei primului domn Fanaviot
spre a închea în fine aceste relaţiună

țara-Românească

cu

calea

pe care Fanarioţii o

Grecii

de la Bi.

zanţiă.
Domnia lui Mavrocordat din ţara-Românească însamnă
puntea de trecere între domniile pământene şi cele streine,

anul

1716 deschide

cea lungă

croiseră din Constantinopol până în
tot se vor plimba un veac şi mai
deci în istoria poporului român un
mare importanţă; o stare nouă de
până la rădăcină arborele crescut

grijit cu atâta osârdie de familiile

Bucureşti şi pe care ei
bine; anul 1716 însamnă
eveniment de cea mai
lucruri ce va schimba
în Dacia- Traiană şi în-

ocârmuitoare româneşti.
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Întronarea şi domnia primului Domn fanariot
în Jara-Românească,
(10 Februarie 1716—14 Noembrie 77176).
A şeaplea vevoluțiune boevească.

Nu pot începe mai bine domnia primului
Domn fanariot de cât prin cuvintele unui istorie strein,
Vaillant, francez de origină, dară devenit un mare filoRomân, trăind
la Bucureşti în prima jumătate a veacului
al XIX şi scriind
o carte «La Romanie» în trei volume, unde
face istoria
celor douE ţări surori; când însă ajunge la
intronarea Fanarioţilor, el zice: <Aux bruit des armes va
succede le son de
lor. aux cris de guerre les murmures sourd
s d'un peuple
desarme»!).
o
In luna lui Decembrie sa decis la Constantin
opol stră.
mutarea lui Mavrocordat în țara-Românească ;
în 25 Decembrie ai plecat de la poartă Kapigilar-Kihaiaşi
al vizirului cu Mihalaki Aristarhulcu caftan şi ferman
de nouă

domnie

la Nicolae

Mavrocordat, ei ai sosit

la

11

Ianuarie

în laşi. In 9 lanuarie același an sosi şi cea-lalt
Capegiu
la București cu ferman de mazilie la Ştefan Vodă.
Cantacuzino, în 25 lanuarie Ştefan Vodă pleacă din
Bucureşti
la “Țarigrad cu tot neamul săi ca să şi găsească
moartea
în infernul de la Bostangi-Paşa din Țarigrad,
toate acestea
le-am văzut istorisite în largul lor în această
carte la capitolul domniei lui Ştefan Vodă. Aci nu mai e
loc a reveni,
am văzut acolo toate amenuntele relatate de
cronicarii tim.
pului: Uricarul relativ la strămutarea. lui Mavr
ocordat în
Muntenia?) şi Radu Popescu relativ la mazilie
3).
Am văzut tot acolo cum timpul r&mas de la mazil
irea
lui Ştefan Vodă Cantacuzino adică de la 9
Ianuarie după

Popescu, la

1) Vedi

11

după

în op. cit, vol,

condica

II, p.

143.

2) Din Leotopiseţ, vol. LI, p. 171.

3) Din

Mag.

îst.,

vol.

IV,

p. 41.

Bălăcenească

sat

la 21

după
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Del Chiaro, până la venirea lui Mavrocordat

adică

până

la

1o

duiţi de densul

Februarie

1716;

în București

Caimacami ati fost rân-

Mihai; Cantacuzino,

Radu

Bujoreanu şi Radu Dudescu 1).

Golescu,

Şerban

Deci nu vom mai reveni asupra tuturor celor petrecute
până la plecarea lui Mavrocordat din laşi şi acelor întâmplate în Bucureşti până la a sa venire ; căci toate aceste
întâmplări le-am vezut deja în capitolul de mai 'nainte din
această scriere : «Domnia lui Ştefan Cantacuzino».
Să începem deci cu istoricul celor întâmplate din diua
plecărei lui Mavrocordat din laşi spre a purcede la 'Bucu-

reşti.

Uricarul spune că Nicolae Vodă a eşit din laşi însoţit
fiind de boeri şi slujitori şi mulţi at mers cu toţii până
la un loc; apoi Vodă a luat drumu spre Focşani însoţit de
slugerul Adam Luca şi ajungend la Focşani îi eşi înainte

Vintilă

căpitanul

Focşanului

în diua

de

la o movilă ce e cale, un ceas de Focşani
de la Bucureşti ce veniră la întâmpinarea
care citează pe Petraşco Brezoeanul Vel
Băleanu biv Vel Vornic, Radu Dudescu
fiul Hrizei Visternicul, eară de acolo au

22

Ianuarie,

eară

îi eşi înainte boerii
domnului Şi între
Vornic, Grigorie
Vel Spătar, Radu
luat cu toţii dru-

mul Bucureștilor după ce se rugară la sfânta mănăstire a

Focşanilor.

Aşa părăsi

Nicolae Mavrocordat tronul

spre a veni la București, lăsând
boeri

mari

moldovenesc,

în Iaşi următorul

ce'l găsi Racoviţă. Incep cu. boeria

divan

de

cea mai înaltă

după cum se vede şi în Uricarul: Gawpzz Miclescul Logofăt mare; //ze Catargiu vornic mare de ţara de sus; Lupul

Costachi

man

vornic

mare;

Joan Palade

mare de ţara de

/Dmrtrafi

Spătar

Ramadan

jos;

(grecul)

/oaz

Buhuşi

Postelnic

hatmare;

mare; Dan Balş Ban mare ; Constantin

Roset Paharnic mare; G/eorghijă Roset Căpitan al Codrului; şi G/rorg/ață Jora Visternic mare?).

1) Vezi în această

carte;

Capitolul

domnie!

lui St. Cantacuzino.

2) Vedi în L.etopiseţ vol, II, p. 173 Uricarul,

4

Aceştia au fost boerii ce ai rămas în lași dupe plecarea
lui Mavrocordat;în intregul divan vedem un nume venetic,
pe Ramadan, afară de alţi mulţi ce r&măseseră încă pe la
curtea domnească şi cei ce plecaseră cu Domnul la Bucureşti.
La

Bucureşti

în divanul
de

cât

nu

venise

încă ocârmuirea fanariotică

lăsat de Stefan Cantacuzino Voevod

nume de

boeri

mari

şi Români

şi

nu întâlnim

neaoşi; eată divanul

lui Stefan Cantacuzino Voevod în care domnul spune: «Credincioşi boerii cei mari ai Domniei-mele; Paz") Constantin
Șirbey vel?) Ban, i) Pan Petraşco Brezocanu, vel Dvornic;

i Pan Radu
vel Spătar;

Mănăilă

Golescu vel Logottt; i Pan
i Pax

Serban

......

Buzoreaun

4) vel Clucer; i Pan

Radu

vel

Dudescu

Vistier; i Pan

Grigore

vel Postelnic; i Pon Szazze Leurdeanu vel Paharnic; i Pan
Barbu Gveceanu vel Stolnic; i Pan Miha
Cantacuzino

vel Comis; i Pan Peru Obedeanu vel Clucer; i Pan „Șerban Greceanu vel Pitar»5). Acesta era divanul celor 12 boeri mari ce ai primit pe Mavrocordat la Bucureşti.
Cu întronarea Domnilor fanarioți la tronurile române se
vor petrece obiceiuri noui în ceremonialul învestiturei; până
acuma Domnii români obişnueau alaiurile numai pe stradele Bucureştilor; de acum înainte însă alaiurile petrecute
în Țarigrad vor întrece pe cele din Bucureşti, acolo Beii
Fanarioţi vor fi conduşi de la Sultan la Vizir, şi de la
Vizir la parade cu cele mai mari onoruri.
Fiind-că am intrat în era domniilor fanariote, fiind-că
ne găsim în Ţeara Românească cu Mavrocordat şi în Moldova cu Racoviţă, Domni numiţi de Sultan; să ne oprim un
moment asupra acestui ceremonial al investiturei din Ţari-

i) Pan = prescurtat
2) Vel == mare,

din Jupan.

î)i=şi

1) Nu
5)

se ştie numele

Acest

divan

se

de tamilie.

vede

existent

şi în

anul

3715

căci

toți

aceşti

boeri

sunt

iscătiţi în chrisovul lui Ştefan Vodă Cantacuzino din 1715 lunie în 2 prin care Domnul întăreşte M-tirei Horezu moşia cu împrejurimile ei. Vezi în Monastirele Brâncoveneşti a lui C. Bolleac dupe condicele Archivet Statului,
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grad până în Bucureşti atât de bine
redactat
şi Ubicini in operile lor4),
|

de

Vaillant

Eată întreaga pompă a învestiturei:
imediat ce un Fanariot era ridicat la domnia Moldovei
sau a Ţerei Româneşti
marele vizir în Constantinopol îmbr
ăca pe noul Domn .cu

caftan, mergând la biserica greceasc
ă întregul Divan cu
noul Domn călare; aci marele patriarh
le ese înainte la intrarea bisericei înconjurat de înalt
ul cler; şi un ciauş ture
dă semnalul -sosirei prin această cuvintar
e «Să dea D-zeul
a tot puternic

viață lungă Imperatului nostru şi
Prinţilor
noştri; preoții întonează himnuri sfint
e, arhiereul se roagă
pentru sănatatea noilor Voevodi
şi termină dicend: «Ei să
fie încoronați de putere şi victorie,
domnia să le fie părtinită prin pace; D-zet stăpânul nost
ru să le servească de
călăuză în toate actele lor şi sub pici
oarele lor să strivească
pe inamici». Marele patriarh se urcă
după aceasta în altar
înconjurat de 4 Mitropoliţi unde
primeşte pe noii Voevodi
de îi bine cuvintează şi îi acop
ere de omoferă,
ei rede- mându'şi capul pe masa cea sfînt
ă, după aceasta clerul reciteadă rugăciunile care altă data
se spuneai la Imperaţii
bizantini, apoi venea ceremonia unge
rei unt-de-lemnului sfinţit,
și în urmă li se da titlul de Prinţi
şi se întona: < Domrne
Salou»; odată această ceremonie
terminată la biserică ;
Patriarhul îi conduce până în prag
şi acolo le dedea mâna
să'i o sărute; noui Voivodi înca
lecaă pe caii lor înpodobiţi
ca şi la nişte Impărați, şi cu mare
alai soseau în palatele
lor stînd acolo 3 dile; în a 4 zi
sosea un Agă de lenicer
care le aducea Dz4/oma Sandjacu
lui pe care o săruta ŞI
el şi noui domni, Aga pleca şi
noul voevod cu 12 boeri
care veneau din ţerile române
din adins treceai în Saraiul
împeratesc şi aci se imbrăcati cu
caftanul cel de domnie şi de
boerie,?) apoi în
a treia curte unde

1) Vegi în

«La

Romaine»,

vol.

11

gusta

din supa

lenicerilor

2) Cafian=—Mantie de mare on6re, şi <Provinces danubiennes».
o purta şi Hanul Tătăresc, el era
de o stofă
scumpă, căptușită cu samur și pe
marginele din față cu câcom, la gât
agrafă de petre scumpe, mai
pri:s cu o
în urmă și la not în țară Boeni
cei mari au purtat
aşa caftane,
”

479

semn că sunt înscrişi printre generalii acestui corp; apoi
intraă în sala cea mare de recepţiune (Qrapou4/2"yefor
Oda)
—
punindu-le în cap Cuca!) care le-o potrivea (muhuzurul
Aga), Vodă erea ţinut de amândouă părţile de câte un
Capegiu-Başa urmat de marele Portar, de Dragomanul

portei,

intra

de trei ori
uitendu-se
relui vizir
lui domn:
Până

în

salonul

Sultanului și aci după

ce se înclina

până la pâmînt se ridica şi rămânînd neclintit
sticlit în ochii M. Sale; Sultanul poruncea maîn presenţa sa să spună aceste cuvinte nou«/ide/fatea za şi sinceritatea voastră ajungenă

da urechele

Înălpimei

mele,

voesc

a

vă

vecom

cusă,

dându-vă principatele Moldovei şi Valachici, datoria voastră
este de a nu vă depăria nici odată de la fidelitatea servi.
ciului met, să protejaţi poruncile ce vi să Supune ; şz să
nu faceți nimic afară de ordinele mele». In urma acestui
mic discurs noi Voevodi înainta earăşi cu capetele -plecate prosternindu-se Sultanului și sărutendu'i pulpana mantiei, apoi ridicendu-se diceai pe rind: «garânlez pe viața

mea

şi pe

capul mei,

că voi întrebuința

toate sforțările în

serviczul prea dreptului şi prea grahosului nostru Împărat
atât timp cât înălțimea voastră nu-şi va întoarce privirilede la noi»: terminând

aceste

formalităţi

ridicule

şi

umile;

pentru a încheia tabloul ruşinos, ei se retrăgeau pe de-ândaratele salutând de trei ori pe toţi sfetnicii Porţei care
nu le respundeai de cât printr'un mic suris, lucru încă foarte
rar; ajunşi până la uşă cu capetele în pământ, cu braţele
încrucişate la pept; pârăseai palatul Sultanului. La eşire
ambii

voevodi,

sat unul,

încălecati

pe caii lor,

al Munteniei

urmat de 2 aghiotanţi (Pezk:s) şi al Moldovei de 4 spre
a se retrage în palatele lor. Din această di noui Domni
aveau încă 30 de dile termen de plecareîn care timp puteaui să ţină divan şi să formede liste de proscripţiuni, tă-

1) Cuca, la noi cunoscut sub numele de Tşlic, căciulă în formă cilindrică saii
sferică; domnii voevodi, şi cu boerii cet mari o aveai de Samur; Domnii cu câte o
egrelă (penaș alb de pene de struț) ia o parte, fundul căciulei erea de colâre
albă la domni și mai rare-ori și la boerit cei mari, aminteri Boerii aveaii fundul roșu,
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ind şi capul la ori cine. Astfel
tinopol cortegiul erea urmat

înainte ereai

Domnii eşind din Constanpână la un sat Avzsc/zoi,

2 regimente de Turci cari deschideau drumul,

apoi Grecii înbrăcaţi în uniformă de Dorobanţi Români, alţii
în Câlărași purtând în cap o căciulă albă numindu-se (A4-

Ulaha) adică Valahi albi; spre deosebire de Dorobanţii şi
Calăraşii greci cari fuseseră în cortegiul Domnului moldovean
şi numiţi, (Cara-Ulahi) Valahi negri, căci purtau în cap
căciule de blană neagră; apoi veneau Lipcanii; Tufediii;

sai Albanezii, cu fustanele; în fine Fanarioţii boeriţi de
noul domn cu care va sosi în Bucureşti; şi Domnul imbrăcat

cu

haine

de

mare

cinste

cu

caftan

şi cu

cucă; la

dreapta şi la stînga lui câte un Pezk/s urmaţi de ciohodari; apoi venea “marele Spătar cu sabia şi cu arcul; vătavul divanului, ţinând în mână arcul şi săgeata voevodilor; în fine o sumă de ciauși cari strigau ura! de câte ori
vodă descălica şi încălica; ajungend ast-fel la Avzsfzoi

Domnul

descălica, acolo capegiul după

cioare ţirend scara șelei. Vodă

către Bucureşti sai laşi şi după drum
malul

Bucureștilor,

la Văcăreşti,

dacă venea

în Bucureşti

uz "| apuca de

luîndu'şi diua

pipleca

de 18 dile ajungea

în Muntenia,

vestea

bună

se

în

şi făcea popas

respândea

ca

fulge-

rul, că Vodă e la barieră, atunci toate clopotele înce.
peau rînd pe rînd a suna de la toate bisericele şi turlele
ca să anunţe populaţiunei că Vodă e la Văcăreşti. Toate

trupele în mare ţinută, toţi Boerii, toate breslele cu toţii
eşeaii călări la Văcărești, acolo venea ca să sărute mâna
noului Domn şi el le spunea vorbe bune; dupe aceia se
puneau în mișcare cu toţii spre a intra în capitală.
Mavrocordat sosi de la Focşani pe la Colentina spre
a intra în Bucureşti, urmat fiind de suita cu care venise din
laşi şi de boerii plecaţi din Bucureşti la Focşani spre a'l

întâmpina; la Colentina ereat 'ranjaţi toţi boerii

gul lor, şi de acolo

se puseră

cu toţii

dupe ran-

în mişcare

spre a

aduce pe primul Domn Fanariot pe tronul Basarabilor, în
palatul de la Curtea veche unde erea şi biserica cea mai
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de vază a oraşului şi unde se ungeai
untdelemn, şi sărutai evanghelia?)

Domnii

cu sfântul

Ea să povestim acest curios ceremonial:
In diua de 10 Februarie anul 1716 Mavrocordat călcă
pământul ţărei-Românești plecând de la Colentina cu toţi boerii cu butcilela pas, legănendu-şi cu toţi capul de la dreapta la
stânga şi de la stânga spre dreapta; cum dice Carra: «se branlant la tâte comme des magots de !a Chine s'imaginant par la
donner plus de majest€ ă cette pompeuse cavalcade».
Pompa de primire a lui Mavrocordat în Bucureşti ne-o

descrie
reşti

Ubicini el dice 2); Intrarea Hospodarului

seamănă

cu o intrare triumfală,

restul

în Bucu-

trupelor ce mai

remaseră: Cazaci, Dorobanţi şi Venători deschideau corte'giul, în cap era marele Agă călare pe un cal, splendid

„echipat.

Aga purtând

giubeaua

şi ișlicul de Samur,

apoi

veneaii Călăraşii, Tufedjii, Seimenii şi Poteraşii formând
garda de onoare a Marelui Spătar.
Aprodii şi copii din casă cu portarii de la Palat, în al
2-lea rang veneau Negustorii orașului călări, cu starostele
lor în cap, apoi boerii de clasa a 2a îmbrăcaţi în giubele
de samur şi cu işlice de blană de astracan cu funduri de
stofă

roşie;

în fine boerii

cei mari de

clasa

I-a,

călări şiîn-

brăcaţi cu giubele şi pe cap având ișlice de Samur şi la
giubele guler de cacom, în urmă boerii de clasa Illa ur-

1) Biserica de la Curtea veche de o vechime de 354 ant pe calea Şerban-Vodă zidită

de Mircea-Vodă al [11 cel bătrân, ciobanul pe inscripțiunea de piatră dasupra uşei se ci-

teşte: cAceastă sfântă și ID-zească biserică unde se ci stește hramul blagovesteniet prea
Slăvitei Născătoare de D-zeii şi pururea Fecioarei Marii, din temelia ei este gidită de

bătrânul Mircea-Vodă

(1546) și în urmă de fiul său Peirașcu-Vocă

(1554)

cu

fraţii

sei Radu şi Mircea, Iară ai înfrumusețato și o a zugrăvit'o, Iară când aii fost
acum în dilele blagocestivului şi creştinului Domn 15 Ştefan Cantacuzino- Voevod
1714) Domniea sea pentru podoaba acestei sfinte biserici ai deschis ușa fiind foarte

strâmtă făcând'o de peatră

precum

se vede şi 0 ai înfrumusețato pe din năuitru cu

frumoase icoane şi pe din afară întru pomenirea a lut și a părinţilor lui și moșilor lui;
săvârșindu-se de lucru la feat 7227, 20 August. 3
Aci se făcea. ungerea Domnilor şi când eșea domnul din biserică, călca în
scară pe sângele curs de la doui berbeci ce se tăeaii acolo, în semn că dânsul să se
aştepte de acum înainte și la resbel.

Cel după
la

1841—42.
2) Vegi în

urmă Domn
«Les

încoronat

Provinces

la Curtea-Veche

danubiennes»,

p. 90.

a fost

Gheorghe

Bibescu
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maţi de călăreţi şi pompieri, după aceştia toţi veneai: bezadelele lui Mavrocordat, apoi Agii Turci şi în fine VodăNicolae călare pe un cal al Sultanului, înconjurat de Peikis
şi de Ciauşi, lângă Vodă toți ofiţerii purtând stindardele

țării cu S-ţii
şi Sandajacul
Cortegiul
şi armată cu
Meterhanelele

Constantin și Elena, apoi insemnele prinţeşti
Imperătesc cu cele trei codi de cal.
erea închis de o divisiune de gardă călare
lănc, apoi ofițerii casei militare şi în fine
(muzicele) Turceşti ale Sultanului; întreg

acest alai avea un efect splendid şi cu totul fantastic apoi

sunetul cel asurditor al clopotelor bisericelor 5), şi al muzicilor dedea şi mai multă splendoare lucrului, cu toţi ast-

fel aranjaţi se îndreptară către biserica Curţei vechi, aci le

eşiră înainte Mitropolitul Antim cu tot clerul unde se re-.
petă ceremonia reigioasă din Constantinopole cum zice

Vaillant

pag,

147,

afară

de

sacru.

După terminarea slujbei. Mavrocordat încălică şi cu
toţi o luară spre Palatul Domnesc intrând mai întâiă în
spătărie cu toţi boerii şi negustorii, apoi în sala Tronului
cu boerii numai; Vodă aci sta în picere înaintea tronului

şi în faţă-i venea Marele Postelnic cetind hatişeriful turcesc,

tradus în româneşte fiind în dreapta divanul Effendis care
| scria, şi "l citea în româneşte în auzul tuturor, după
acestea sosea Aga Turc de punea pe umerii lui Vodă căfianul domnesc şi în cap cuca cu penaş, apoi doi Agi ce'i da
braţul şil aşeza pe Tron, strigând cu glas tare: <Eată pe
Mavrocordat, Bey. Voevod şi Seraskier al Bulgariei» ;

la aceste

vorbe,

afară o

salvă

de tunuri

anunța

capita-

lei că noul domn 'şi începea domnia şi Ciaușşii cu un strigăt sălbatic ţipau Ura! după aceasta şi boerii. Boerii se
retrăgeau apoi sărutând mâna lui Vodă însă numai cei mari
eară cei mici poala antereului, retrăgendu-se pe deandaretelea cu braţele încrucișe la pept şi cu ochii la păment.
Seara tot oraşul erea iluminat şi la palat se da bal, voiă
1) Usagiul clopotelor a fost introdus din Constantinopole, acolo fură înfiinţate
în 831, ele ai fost inventate de Nola la anul 400 Ia Roma, înainte de acestea se

convocaii

oamenii la serviciul

divin

prin

tocatul

pe

nişte scânduri

numite

Symandya.
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reproduce aci pasagiul lui Carra din Flistoire de la Valache, pag. 157, luat din Thornton, Etat actuel sur la Ti urqute,
tome ÎI] pag. 281 şi Ubierni, p. gi.
«Ils se forment en rond, hommes et femmes, main ă

main les pieds bien en dedans, les longues culottes (de cu-

loare roşie şi albă) rouges, des hommes pendantes sur le
coude-pied, et les talons (pantofiierau de piele roşie ori galbenă) comme a de pigeons pattus; les dames couvertes des
cpaules jusqu'ă la ceinture, d'unepelisse dont le poil est en
dehors (samurul) tendant horribleinent le ventre et rentrant

les fesses, dans cette posture vous voyer leurs

bras se re-

muer metodiquement, comme si on les traient de derricre
l'€paule, par un fil d'archal, leurs pieds aller et venir en
meme temps de lavant en arritre, de 'arrire en avant,

le dos rond, le col raide,

/oeuil

stupide,

se tournait en

cadence de droite ă gauche, de gauche a droite et
ainsi gauchement et nochalament comme un mulet
qui tourne en fesant la navete. On imagine bien
musique est aussi monotone et aussi miserable que

se sont des
les oreiles,

Cyganis qui sont charges de leur

le violon,

la guittare

allemende ; et

avancer
fatigu€
que la
la danse

chatouiller
un

siffiet

a huit embouschures dans lequeles on soufle en le passant
et reparsant sans sesse sous les levres»!).
Vedem că este cam sarcastică descrierea lui Thornton
însă cu drept cuvânt, căci el fiind str&in o curioasă impre-

siune trebue să'i fi făcut petrecerile de soiul românesc, obiceiuri cu totul orientale.

Astfel Nicolae Mavrocordat se înscăunase pe tronul românesc, Cantemir " numeşte in Istoria imperiului Ottoman

« Weronele

Valachici», eară Kogălniceanu în Histoire de la

Valachie « Pau/terul mărei de Marmara».
o
Mavrocordat vEdându-se întronat cu atâtea onoruri şi
solemnităţi; de a doua di începu cu reformele ; primul gând
îi fu de a se ocupa cu organizarea curţei sale domneşti spre
a căpătui pe supuşii şi credincioşii săi str&ini ca să fie mai
bine păzit.
1) Vegi în “Thornton, op. cit. şi p.
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Eată ce ne spune Zallony în «Essai sur les Fanariotes»,
pag. 24: «Funcţiunile cele mai mari ca Ministru de interne
(Mare Vornic), Ministru de externe (Mare postelnic), Prefect
al Poliţiei (Mare Agă), Ministru al Dreptăţei (Mare Logofet),
Prefectul

Palatului,

Ministru

de

Finance

(Mare Vistier), Ma-

„rele comis, Ofiţerii din armată şi alte multe funcțiuni pe care
le vom vedea. mai la vale fură date Fanarioţilor care luară

titlul şi rangul de boer, apoi nu

numai atât dară şi Turcii

'şi făcură loc la slujbă, 4 locuri fură reservate lor şi anume:

Divanul Ejjendis

acela care trebuea să

vegheze

la buna

păstrare și executare a legilor ottomane şi a înştiinţa pe
Poartă de ori ce călcare I'i sar aduce; Besc/izi Aga un
fel de prefect de poliţie pentru toţi voiajorii turci; Mechfer
Başi; şeful muzicelor; şi Bayractarul, saă port Diapelul.
Eată acuma și funcțiunile militare şi civile ale palatului sei, date tot la Fanarioţi: Marele camăraş sati pre-

fectul palatului,
prinţului,

marele

gramatic

care întreținea

la Constantinopole

sai

corespondenţa

avind sub el

secretarul

intim

al

cu Kapu-Kehaeoa

alţi mai

mici

gramatici

care ţineati corespondenţa cu boerii ţErei;, Marele postelnic
al palatului care întroducea pe oamenii ce aveati audienţe
la Vodă; marele comis care îngrijea de grajdiurile lui
Vodă (grand Ecuyer), de hrana cailor şi la ceremonii
el venea dupe cortej pe un cal dat de Sultan. Acuma

terminend

cu

funcțiunile statului şi ale palatului care înte-

resa ţara întreagă să venim la oamenii de casă ai lui vodă
sai la servitorii sei; eată ce ne spune Vaillant despre
aceştia în vol. II, pag. 148: <Afin d'assouvrir la foule des
mediants bysantins qui grouillent dans ses antichambres;
il cree de nouvelles fonctions; et c'est â qui parmi eux
sera gramatic, page, pourvoyeurs du palais, quand a ses va-

lets.

fiers danseurs

de halva

et

histrions,

qu'il a ramasses

marchands

de

limon,

ils intriguent entre eux a qui sera»: dupe cum urmeadă:
tarul Başi

care

introducea

ou

dans les rues de Constantinop e

numai

pe Turcii ce aveau

Porafaceri

cu Vodă la audienţe ; vătavul de copii care avea sub cl
100 de copii de casă; Devictarul (sai inspectorul biuroului

lui Vodă); Muhurdarul

(curăţitorul armelor lui Vodă); Mam.
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bendjiul
rul

(inspectorul

garderobelor);

Ciohodarul-Başi

apartamentelor);
Sufradjiul-Bași

Caftandjiul
cel

cel ce da papucii lui

ce

punea

Vodă;

(inspectomasa;

Rachtivarul-

Başi cel care da scaunul lui Vodă; Catedjiul-Başi cel ce
făcea cafeaua; Serbedji-Başi cel care facea dulceaţa şi şerbetul;

Ciubukci-Başi

cel

ce da

ciubucile;

Narghiledji-Bași

cel care da narghelele; Pescherdji-Başi cel ce da şervetul,
|
prosopul, pescherul.
„Nicolae Mavrocordat organisă asemeni şi casa Prinţesei aşa găsim în «Memoires historiques et geografiques
sur la Valachie, de Bauer», pag. 399:
«Casa Prințesei este formată dintr'un vornic sat mare
guvernor care întroducea boerii la audienţe ; şi din o doamră
de onoare care întroducea jupănesele boerilor, dintr'un
vel pitar, un inspector al equipagelor; dintr'un gramatic
saw secretar; dintrun lusbaş cu 12 ciauşi şi încă nenumerate persoane cu alte diferite funcțiuni». Dup& cum vedem

Nicolae Mavrocordat organisă foarte bine curtea domnească
dându'i ast-fel mai multă splendoare şi o mai mare majes-

tate, care erea aprâpe pe acelaşi picior cu a Sultanului din
Constantinopol, dacă toţi aceşti funcţionari şi înalţi demni-

tari ar fi fost dintre români negreşit că ar fi fost o fericire

pentru ţara Românească, însă r&ul cel mare a fost că
toate aceste locuri ereaă ocupate de venetici, individi - suspecţi; culeşi de pe stradele Țarigradului numai şi numai
ca ei să servească aci de scut al nelegiuirilor stăpânului
lor, când intrai în palatul domnesc auzeai fel de fel de
limbi, căci toţi aceia ce înconjura palatul nu erau numai
Greci, ci şi din alte naţionalităţi; tagma tanariotică recruta
şi individi de naţiuni diferite; la această stare de lucruri

atitudinea boerilor începuse a deveni agresivă faţă de noul

domn; căci ei vedeai că încetul cu încetul vor năpădi în
rândurile lor oameni noui, şi străini limbei, legei şi obiceiurilor ţărei.

După ce Vodă termină cu organisarea interioară a
casei sale, se apucă şi de reformarea claselor boereşti
ceea ce dădu naştere la o mare ură a boerilor în contra

sa. EI împărţi clasele boereşti în trei, prima clasă de boeri
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care se compunea din vechile familii boereşti şi care o
numi a boerilor arhonţi, protipendi sai clasa nobililor; a
doua clasă a boerilor arhonți numai; ŞI a treia numită a
simplilor boeri.
Amploeaţii lui din palat de asemenea îi împărţi în trei
clase de boierănaşi; toţi numindu-se Kir (Kbpoc) care aceştia
treptat vor deveni peste puţin timp boeri de clasa a treia
în rindurile celor pământeni de oare-ce eraă venetici ŞI aşa

mai înainte vor ajunge şi de clasa I-a.

.

El mai formă încă doue clase, una a boerilor mazili,
adică eşiţi din funcțiuni; 472 (fost) de rangul al z-lea, şi
a 2-a a neamurilor, adică descendenţi din vechii nobili

cari avuseseră funcțiuni de rangul

Liu şi al 2-lea. Mavro-

cordat împărţi în total boerimea -Română în 8 clase. Acesta
a fost cel d'ântâiii. fapt arbitrar care-l severşi densul, căci

prin crearea a unei noi clase boereşti din 7: (funcţionarii
sei din Palat) şi care erat străini, supărase boerismul ro-

mân,

înțesându-l

de

individi

necunoscuți ;

nici

ca

Gmeni

nici ca nume; dar acest sistem îi era necesar lui; de oarece aminterea nu ar fi putut împlini articolul din hatişeriful
Sultanului: «Să s7zzzești sud picioarele tale fe nimici» se

ştie că spionii

cei mai

meşteri

sunt

servitorii,

şi

de

aceia

clasă,

de a

Vodă făcuse din aceştia depositarii secretelor sale; recompensându-i pentru serviciile ce-i aducea; dându-le boerii şi
ast-fel inevitabil aducând r&u boerimei române, de aceia
îi vom vedea peste puţin timp pe toţi sofradjii, pescherdiii,

narghilediii,

2-a şi de

etc.,

a ântâia

(2mongii şi vahagii

ajungând
după

boeri

cum

de a treia

ne spune

Jarigradului

Vaillant:

«Zofă

vor invada în Valahia

în clasa boerâscă», aceasta a avut efect ca să vedem pe
"boerii ţărei coboritori din familii seculare române încetul

cu încetul ajungând

victimele

boeriţi,

sau

de

venetici,

mai

acestei

bine

dis

noi

de

clase de străini
cczocoi»>,

nume

atât de mult în usul vorbirei de adi, căci cuvântul cc7oc0i»
însemnează câine care linge pe stăpânul s&ă, de teamă însă, ear

nu de iubire, câine culcat în patru labe. Czocoi este derzvatul
cuvntului Scindrâme (COket), nu se poate expresiune mai
fericită căci acei individi toată diua livgeau. mâinele lui
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Vodă și sărutai pulpanele caftanului şi tălpile pantofilor,
pentru a putea ajunge, a putea parveni, la boerie, de unde
Şi numele de «garzenzfi» 1), deci trebue să Ştim că anul
1716, şi că Mavrocordat-Vodă, at fost creatorul clasei ciocoeşti şi ai acelor oameni cari căutat a ajunge, a parveni,
prin linguşiri meschine şi ridicule, prin abusuri şi nelegiuiri, s&vErşind delicte şi crime numai şi numai pentru
a-şi satisface poftele cele nesăturabile, această epocă, istoricii o numesc a Fanariofilor, eă o voii numi a Marhzavelismului celui mai încarnat, Pe stindardul țerei atunci mai
bine, sar fi scris «scopul scuză mijloacele» căci totul se
înlătura, totul se brava: onoare, conştiinţă, cinste, toate
erai strivite sub picioarele «ciocoilor», iar bieţii boieri se
despoeaii de averile câştigate cn spada şi ajungeaă prada
veneticilor, ast-fel a început a se naşte invidie între acei

ciocoi

şi boieri,

şi prea

«Il n'ignore pas qu'en
de

Boiers,

il excite

bine

dice

Vaillant

agissant ainsi,

contre

eux

s'il

celle

în

pag.

149:

sattire la haine

des

valets,

dont

le

nombre fait deja la force, et bientât il est heureux de les

voir se mepriser de haut en bas, s'envier de bas en haut,
se tyranniser par vengence, s'avillir pour iyranniser aleur
tour, car leur abaissement les rend dejă grand a leur
yeuxa».

Acuma începuse o mare agitaţiune în toată ţara, căci
boierii audiseră că Mavrocordat e hotărât să-i pedepsească
pe toţi care r&măseseră fideli naţionalităţi lor, în adevăr

spionii lui Vodă din ordinul Măriei Sale

toţi boierii ţerei cari nu s'au

fanariotisat,

cuţi în cartea neagră spre a se trimite

făcuseră

liste de

pentru

a fi tre-

la Constantinopol,

la Sultan, şi să fie apoi pedepsiţi, torturați şi ucişi; tiranismul începuse deja dnpe o lună de guvernământ.
Cei dintâiă care vor fi sacrificați, cel d'ânt&iti cap care
va sbura la lovitura securei păgâne, cea d'ânteiă picătură
de sînge creştinesc care va stropi fruntea călăului păgân
din Constantinopol va fi din al neamului Cantacuzenilor ; şi

anume

în persoana

fostului Domn

Stefan

Cantacuzino,

şi a

1) Vezi Vaillant, pag. 139, vol. II.

59175

32

488

:

părintelui
s&ă Constantin Stolnicul ; acuma cele 1000 de pungi
care le trimisese Mavrocordat la 20 Ianuarie 1716în Constantinopol, Vizirului, ca să reteze capetele Cantacuzenilor,
şi-au avut efectul lor, căci dupe cum am vEdut înainte,
dupe ce Cantacuzenii au fost ridicaţi din Bucureşti şi duşi
în Constantinopol, aruncaţi la Başăzackicuă, apoi în infernul de de /oszangz-Başz, torturați şi chinuiţi, în dimineaţa

unei dile de vară a

lui lulie

1716,

la orele 4, se stinge

ultima licărire de libertate şi naţionalitate română; căci
acolo Cantacuzenii fură ucişi şi capetele umplute cu bumbac
şi duse la Andrianopole, ca să se desfâteze şi Paşa de
acolo de crima odi6să.

Scopul Fanarioţilor

și al Turcilor

era

de a despoia

pe toţi boierii ţărei de averile lor, credend că aceştia vor
tăcea în fața despotismului şi absolutismului, atunci Domnul
poruncea și făcea, ucidea şi tăea fără ca nimeni să nu-i
poată cere socoteală, aceste toate dic, au împins pe Turci
şi pe Fanarioţi a lua această măsură arbitrară şi selbatică
cu Cantacuzenii, dupe ce Stefan-Vodă şi cu părintele s&ă
fură

ucişi,

Doamna

Pâuna,

cu

fiii

s&i

Radu

şi Constantin

de abea scăpară după cum am vEdut mai înainte.
În aşa mare mizerie ajunsese doamna Paună încât pe
ori-cine vedea mai cu vază pe lângă curtea vieneză se ruga

ca să vorbească Impe&ratului Carol al VI; spre a'i veni în
ajutor, căci toată averea ei şi a Cantacuzenilor
cuestrată de domnul tiran şi de Fanarioţi.

Ea şi scrie în 1718

fusese

se-

imperatului Carol al VI al Aus-

triei o scrisoare în termenii

cei mai respectuoşi şi supuşi;

implorendu-i ajutor pentru ai se restitui averile.
Scrisoarea e datată din 1718, lunie, şi e semnată de
densa

şi de fii săi cei doui:

«Della sagra Cesarea Reale Cattolica Maesta vostra.
Fedelissimo Ossequiosissimi Servitori Pagona Vedua
del quondam Stefano Cantacuzeno prencipe di Valachia
Rudolfo e Constantino suoi figli» 1).
In cele din urmă

scrie şi Comitelui

i) Vedi în vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 233.

Virmont

ca să in-
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siste pe lângă împărat în stăruinţele ei, scrisoare cu data
de 1719 sai 1720, «această scrisoare a fost scrisă cu litere chirilice de mâna ei: «Păuna Doamna» ne spune documentul şi se găseşte tradusă în italieneşte începnd cu frumosul

titlu de:

Illustrissimo

et

Excellentissimo,

Signore, E. Padrone Collendissimo»1).

Signore,

In acest timp în Bucureşti Nicolae Mavrocordat începuse cu tirania şi cu crudimele, sosise un Capegiă cu ordin
de la Sultan ca să ridice din capitala ţărei pe Spătariul Michail Cantacuzino, fratele lui Constantin Stolnicul, şi

pe Radu

Dudescu Spătariul 2), care erea căsătorit cu Maria

Cantacuzena

sora Voevodului

Stolnicul. Cronicarul Radu
lucrurile cam

cu perdea,

dice că lui

îi păru foarte r&ă de ridicarea
căci

aceste era

tener

că ar fi dat 20 de

şi

Ştefan,

fiica

lui Constantin

Popescu 3), care caută a istorisi
Nicolae

lui Dudescu

frumos,

şi

pungi lui lanake

avea

Mavrocordat

din

Bucureşti

cuconi

mici, şi

Dragromanul, fratele

măriei sale, pentru a scăpa de la moarte pe Dudescu, acestea toate după mine nu sunt de cât fantasii de ale croni-

carilor,

căci

fără voia şi înţelegerea

lui Mavrocordat

cu

Poarta, nu s'ar fi s&verşit nimic. Popescu se arată cam părtinitor cu Domnul, vom vedea mai la vale, de ce?
Astfel fură duși în Constantinopole şi sugrumaţi încă
2 membrii din neamul Cantacuzenilor, imediat după aceasta
sosi in Bucureşti un alt Capegii şi un Cadiu care începu:
seră perchiziţiiie şi secuestrările averei Cantacuzenilor şi începuse venzarea prin Nicolae Mavrocordat cum se vinduse
şi a Brâncovenilor.
Pentru

a

nu

avea

controlul

Cantacuzenilor,

Mavro-

cordat închise restul de rude, ale lor, în închisorile de
prin Țară şi îi surghiunise prin mânăstirele cele mai
ascunse de prin stânci şi munţi. Cei din Cantacuzeni cari
putură scăpa, au fugit, aşa avem pe Toma Cantacuzenul

1) Idem, p. 291.
2) Vaillant vorbind de Dudescu dice «Le comte
familia Dudescu a fost făcută comte, de Austria,

3) Radu

Popescu, Vol.

IV,

Mag.

Radu

Dudesco; nu

ist. al Daciei, p. 45.

știi dacă

|
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care se duse în Ucrania şi fu făcut general 1), după

aceia

fugi soţia sa, Maria, cu unicul ei fecioraş, îmbrăcându-se în
haine proaste spre a înşela pe plăeşii de la graniţă, fugind

în Ardeal unde cu cinste fu priimită de Nemţi ce mijlociră

trimiterea ei la soţ. Cei-l'alţi Cantacuzeni ce nu putuse să scape
fură închişi în temnițe, torturați în modul cel mai brutal,
ţinendu-se s&ptămâni întregi la întunerec până ce orbeaii,

eşind la, lumină, bătându'i

dilnic

cu vergile

pe tălpile pi-

cioarelor numai şi numai pentru a spune ce averi mai ati,
apoi bătendu'i până ce 'şi dedeau sufletul, Acuma va veni
şi rendul tuturor boetilor bogaţi, rude şi prieteni cu Can-

tacuzenii ce vor fi torturați. Şincai şi Del Chiaro spun că:
<a fi Cantacuzeni

fi vrednic

de

sau numai

moarte,

rudenie

cu

dânşii erea

bătăile şi închisorile

pentru

ei

cât a
ereati

pedepsele cele mai uşoare». Acest sistem barbar şi selbatic al iui Nicolae Mavrocordat avu de efect emigrarea
clasei

boereşti

în toate

colţurile

lumei,

parte

din

ei se du-

seră în Moldova unde aveau rude şi chiar fără de aceasta,
uşile le eraii deschise; căci acolo găseau fraţi dintr'un sânge
şi dintr'o mumă, căci doar dintr'o turnâtură, suntem şi cei de
dincolo ca şi cei de d'incoace de Milcov ; alţii se duseră în
Ardeal. La această nenorocită stare de lucruri toţi boerii
cei ce erai în funcțiuni demisionară în corpore, credend
că lăsând pe Vodă singur, acesta va înceta cu persecuţiunile, şi îi va chema având trebuință de denşii la guvernămentul ţerei, însă amarnic se înşelară căci tocmai acesta
era scopul lui Mavrocordat, de a depărta şi a'i înlocui cu
Greci de ai săi.
Din acest moment Ţara-Românească începuse a intra
în cea mai cumplită mizerie şi nenorocire, mai repet încă
odată frasa nemerită a lui Azagnosti 7n /listoire de da

Valachae: « Valachia seamănă cu o masă bine încărcată de
fel de fel. de mâncări» pe care de sigur stăpânul casei o

încredinţează la toţi câini flămândi ai locului (ciocoi) şi
acuma toate slugile lui Vodă, toţi spionii sti, ciohodari,
sofradjii, pescherdjii se vor arunca asupra'i pentru a mânca
1 Şincai,

vol. IIf, p. 385,

ed. II-a,
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totul,

bine

se mai

nemereşte

aci şi

cuvintele

evangheliei

«cei de pe urmă vorfi cei dintâi». Neluând însă în sensul de buni, blândi şi modeşti pe cei din urmă. Acuma
mai toate averile boerilor se vor împărţi între aceste slugi
dându-i-se titluri de boerie pentrua fi în tot boeri români,
acestea trebueai ca să'ţi fi făcut impresiunea lui «Ze Bourgeozs gentilhomme al lui Molidre», în fine Mavrocordat
'şi
creă

o boerie

nouă

formată

din

aceşti

individi

suspecți în-

laturând astfel, acea boerie seculară formată din zornăit
ul
sabiei de prin r&sboae.
După-ce averile Cantacuzenilor fară împărţite şi muma

lui Ştefan

după

cum

Vodă,

dice

Maria, ajunsese

a nu

mai

avea

Del Chiaro, care erea faţă:

ce mânca

«Eă

însumi

m'am întâmplat să fii de faţă, şi fui tălmăciarul atunci,
când sa rugat s&raca de un Grec carele ţinea satele sale,
ca de pomană să'i dea puţină făină» ?). Vedi unirea cu
Fanarioţii unde ne aduse?
|
Pentru ca Mavrocordat să poată întroduce toate reformele ce şi le mai proectase, se deduse la o viață
cât se
poate de singuratecă, având 4, 5 oare pe di de meditaţiune, în care timp se gândea Singur, ce mai poate
înţesa
pe spinarea erei.
E
Ca să ne facem o idee despre programul lucrărilor
dilnice, vom reproduce câte-va rânduri din opera
lui Zallony2): In Palat erea mai r&i ca un trântor, căci,
ia ori-

ce mişcare a lui erea ajutat de servitorii sei; unul în dreapta

altul în stânga, ”] ridica în sus când umbla,
ast-fel mai
că nu atingea pământul; altul îi ţinea caftanul;
cu aceste
ceremonialuri Vodă trecea în apartamentele sale.
De dimineaţă aci, Narghiledjiul-Başi ”] aştepta cu
Ner.
gheleaua aprinsă careio arunca în gură cu o
adresă extraordinară; la un moment dat se audea ţipătul
Ceauşului
(şeful ceremonielor) care striga pe cafedjiul-Başi
cu cafeoa,
la 12 ore Ciauşul ţipa la Sofradjiu să aducă zacusca
, la masă

1) Vegi

în Şincai,

LII, reprodus

după

2) Essais sur les Fanariotes, p, 44.

opera

originală

scrisă în

italienește.
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Domnul era desfătat de zo de Tigani care cu naiuri, care
cu dible lăutăreşti care cu viori şi cu tambure turceşti şi
tătăreşti; când Vodă ajungea la fructe cântecele turceşti
şi greceşti sfârşeaă concertul. După dejun acelaşi ţipat
al Ciaşului la Cafedjiu, spre a aduce cafeaua turcească în
cești arăpeşti; după dejun Vodă se retrăgea 3 ore, adică de
la 1 saă 2 până la 4, sau ş, în aceste 3 ore el însă nu
dormea,

ci medita

proscripţiuni.
Servitori

cum

să alcătuească

intimi veneau

mai

bine

de "i spuneau

în

listele de

taină

tele mari. Miniştrii, Fanarioţi veneau la sfat de
lucrâre legi arbitrare.

secre-

puneai în

Dupe ce Vodă făcu din boerime acuma, o adevărată
curcitură, după ce înjosi pe boeri, insultându'i şi degra-

dendu'i se apucă de cele-lalte instituţiuni ale ţărei şi prima
ocupare a lui fu dea iîmpuţina și aproape a desfiinţa armata
dicend că ea costă bani prea mulţi şi apoi Românii nici

nu

vor

mai

avea

ce face

cu

armată,

căci

cei

sunt supușii Sultanului şi nu se mai pot lupta; bine dice
Vaillant: «Les Roumains vont cesser d'âtre une nation., au
noble

orgueil

de

fozzr va

succeder

celui

de czocoz,

a

celui

des a7mes celui de /or...»1). Armata în vechime erea
cea d'ântâii instituţiune la noi, toate sacrificiile cari le făcură sute de ani vechii

voevodi

Băsărăbești

ce organisară

armata română nu fu de cât pentru a ţine pept Turcilor.
Armata română nu erea mare şi nu avea pretenţiune
de

a se

măsura

în cantitate cu cea

ottomană, dară ea

erea

bine oţelită, căci caracterul energic şi viguros al soldatului
român unit cu patriotismul vechilor boeri, şefii legiunelor,
ţinură loc cantităţii, și prin aceasta se explică desele victorii obținute de noi în contra Turcilor. Istoria le înregistrează cu mândrie aruncând foi de lauri memoriei tuturor
acelor sfinţi părinţi cari ştiură să piară pentru binele pa-

triei lor.2)

1) Vol. II Capitolul Fanarioţilor, .
* 2) Vom explica pe larg organisarea Armate! Române

la partea a II-a,
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Acuma însă pe tron era Nicolae Mavrocordat în care
inima nu bătea româneşte; scopul lui erea de a răpi toate
puterile ţ&rei pentru a o îngenunchia la picioarele Sultanului, atunci recompensele vor curge pentru dânsul; ast-fel el
începu a desorganisa armata şi de aceia istoricul francez

Vaillant dice:

«s'en est fait, les Romans

cesser d'âtre cette nation pour
une habitude, et la guerre un
des armes, mais ils ne savent
encore un dernier reste de
crainte I'ctoufe, et legoisme
le jour ou leurs armes leur

rage

eteint, leur

honneur

(Roumains) vont

laquelle la bravoure ctait
noble jeu; il ont encore
plus s'en servirent, ils ont
point dhonneur, mais la
le denature, voici venir
etant enlevees, leur cou-

foul€ aux pieds du

despotisme

orgueilleux
du Phanar 1)». Nicolae Bălcescu în puterea
armată în vechime la Români ne spune încă:
«Nicolae
Mavrocordat pricepu că puterea Românilor erea în instituţiile lor, de aceea nici nu întârdiă a săpa acele înstituţiuni spre a pregăti neamului său o lungă domnie, aruncându-și ochii de îndată asupra armatei2). Generalul
Bauer în Memoires Historiques et Geographiques sur la
Moldo-Valachie 3) dice:
«Nicolas Maurocordato
regnant
depuis lan 1716; congedia la plus grande partie des troupes

et diminua aussi le nombre des sloujitors dans les districts
sous les capitaines de mille4).
El înlocueşte pe vechii ostaşi ai ţ&rei, pe vitejii Dorobanţi, prin fustanelele arnăuţeșşti, acest sistem al lui Nicolae
Mavrocordat, "| moşteni şi fiul s&ă Constantin Vodă, care
prin vestita'i reformă din 1739 desfiinţă cu totul armata
ţărei, după cum ne spune Bălcescu: «<în puterea armatei în
vechime la Români 2)»: «că el, nu păstră de cit 120 Tălpaşi
şi alţi atâţi cazaci

plătindu-le

1) Vezi în Vol, Il cap.

Fanarioţilor

2) Vezi în op, cit., ediţ. Odobescu,
3) Op. cit., p. 269,
4 Căpitanit de 1000 ereaii ca cum

câte

p,

trei lei vechi

pe

lună;

134.

ar fi adi

Colonelul

acești căpitani de 1000 ereaii sub comanda Marelut căpitan
manda 10,000 oameni sau 5,090 cruci cum e azi un general
(vezi explicări la cap. armatei din această carte).
5) Vezi op, cit., p. 654, edit. Odobescu.

comandant;
de
de

Dorobanţi
corp
de

și

toţi

ce coarmată
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garda lui a palatului o alcătui din câte-va sute

de

Turci

şi Arnăuţi, încât cu drept cuvint dice generalul Bauer D:
«Cette reduction (de larmee) commence par le pere et
achevee par le fils affaiblit toută fait l&tat; non seullement

elle accelâra l'execution d&s projets

de

Ja porte;

en

li-

vrant la Valuchie ă son caprice; sans crainte de contradiction ou de revolte, mais elle exposa encore le pays aux
insultes des Turcs et surtout des habitants circonvoisins du
Danube, ses plus inplacables ennemis2);. Eată la ce ajunse
numai după câte-va luni de domnie a lui Mavrocordat,
armata ţ&rei, care altă dată făcea fală ei. Vom vedea la
pariea Il a, a acestei iucrări unde voii desfăşura mai pe
larg organisarea armatei, înainte de anul
1716, gloria
vechilor Voevodi şi a boerilor cari ai repurtat victoriele
cele mai strălucite cu dânsa.
Acuma că Movrocordat ingenuchiase armata, se ocupa
de alt-ceva şi anume de a mări impositele ţărei pentru a
face

un

mai

mare

venit;

porţei

şi bacşişurilor.

Din fericire Mavrocordat avea pentru dânsul pe miniştrii Fanarioţi care veneau cu sfaturi rele; şi ţinendu'i
discursuri cam în acest fel; după cum spune Zallony 3) « Trebue din nenorocire să v& supuneţi cu bărbăţie supușilor

voştri căci nu numai că ei vor putea suferi dajdiile ce

le

supunem noi Alteţei voastre, dară ar putea suporta şi altele
mai grele încă, resursele fiscale sunt imense în provincia
voastră. Țeranii de aci sunt foarte nepretenţioşi, nu mănâncă nici odată pâine ci făină de porumb cu care îşi

fac mămăligă,

despreţuesc luxul, se îmbracă

cu

haine

de

lână sau de pânză făcute şi țesute de muerile lor»; astfel
Nicolae Mavrocordat puse în lucrare legi de imposite noi,
şi orândui spre revolta tuturor impositul asupra monăstiri-

lor, văcăritul şi pogonăritul. Să
aceste imposite rînd pe rînd.

1) Vezi op. cit., p. 53
2) Op. cit, p. 220.
5) Vezi în op. cit.

vedem acum

ce

ereaiă
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Îmbositul asupra Mânăstirilor: crea acel imposit,
acea dare ce trebuea să o facă ori-ce mânăstire în Plocon
,
această dare nu a fost înfiinţată de Mavrocordat,
nu pot
gice aceasta, căci ea a fost în fiinţă după timpuri
în gară.

Ştefan Cantacuzino

ultimul

domn

pămentean

o desfiiuţă,

eară Mavrocordat o înființă după cum dice Bauer:
Mavrocordat o impuse din nou şi obligăpe mânăsta iri
o plăti de
dou€ ori pe an». Ploconul era darul cel făcea
țara întreagă la contribuţiunea drapelului Semi-lunei, Boerii
plăteai după rangul lor; eară restul populaţiei plătea
îndoitul sfertului lor; sfertul erea a 4-a parte din 10
lei vechi
ca contribuţiune a unei familii, deci 2.50 lei vechi.
Mavrocordat pe acest plocon îl impune şi mânăstirilor, apoi la mijlocul anului adăugă şi adjutorinţa
care
erea dublul sfertului, adică ş lei vechi; încât o
mânăstire
plătea următoarea dajdie: Ploconul care se urca
la dublu
sfertului, adică ş lei vechi; Şi adyutorința care
se plătea
în două rate anual a câte 2.50 lei -vechi fie
care rată; în
total deci contribuţiunea unei mânăstiri erea
de zo /i
Vechi anual,
Acum să venim la Văcăzst,
Văcăritul a fost înfiinţat pentru prima oară în
mod
extra-ordinar și timporar de Brâncoveanu- Voivod
când s'a

întors el din Andrianopol, pentru a acoperi cheltu
elele
voeajului; puind tot câte 10 parale de cap de vită;
Şte-

fan Cantacuzenul'] desfiinţase, însă Nicolae Mavro
cordat "1
înfiinţă earăşi.
Alt imposit erea Pogonăritul. Acesta a fost înfiinţ
at
de Mavrocordat în vedere ca toți proprietarii de
pămenturi
de vii, să plătească câte 2 lei şi 80 de pogon
anual, aşa
că prin toate acestea pungile Sultanului şi ale
supuşilor se
vor umplea...Un lucru mai oprea pe Vodă şi
parcă'l îm-

pedecă să execute toate aceste nenorociri,
ereai Adunări/e
nzafronale, ce pot spune că au fost origina
parlamentarismu-

lui român; de şi nu formau ele un sistem
representativ
constituţional, ca adi; însă totuşi erea un contro
l mic la
capul statului ce represinta puterea supremă, acuma
însă

Mavrocordat

le desfiinţase comiţend prin

aceasta

cel

mai
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mare act de tiranie şi de arbitragiii;, apoi ca spectacolul
corupţiunei şi al demoralizaţiunei să fie complect, porunceşte

Turcilor

de

la Brăila,

Giurgiu,

Turnu

şi Ismail să intre

în ţară şi să'şi aşede locuinţele pe tot pământul românesc
căci acuma e ca şi turcesc, ştim că în aceste localităţi atunci ereaui pașalicuri turcești cu cetăţi
fortificate de
noi și luate de Turci. Acuma nu se mai cunoştea ţara

Românească

de altă

dată;

pe

unde

te

întorceai

dedeai

de Turci, de Arnăuţi, de Fanarioţi cu fesuri, fustanele
şi cealmale; numai în câte-va luni de dile, domnul tiran,
emisarul Sultanului, strivise suveranitatea naţională, indepedenţa de caracter, boerimea şi armata Românilor, toate
acestea care până odinoară formase cadrul gloriei unde

muncise atâtea generaţiuni

mari,

lucrând atât în timp

de

pace cât şi de r&sboii, când cu crucea când cu spada
sau cu condeiul.
Când te afli în cea mai mare fericire la nenorociri
mai adese ori D-zeu “ţi trimete în totdeauna un pic de
noroc; evenimentele exterioare vor aduce pedeapsa domnului

tiran

pentru

toate

nelegiuirele

sale;

aceste

eve-

nimente ai fost resbelul dintre Veneţiani, Turci şi Austriaci
din 1715 şi 1716 despre care am vorbit şi mai 'nainte şi
despre

care

voi

mai

pitală în detronarea

vorbi

şi aci; căci

primului

domn

ele ai fost cauza ca-

Fanariot.

Ştim

că prin

tractatul de la Carloviţ din 1699 Imptratul Leopold L-al
Austriei la încheerea păcei când fură de față Alexandru

Mavrocordat tatăl, şi cu Zulficar Effendi, Veneţiei îi se cedase Morea şi cu Negropontul, ei bine, acuma în 1715

când Ali-paşa lua Morea Veneţianilor, când

vesel în
victorii,
păsare
tratatul
a închea

el se întoarse

Constantinopol încoronat de trofeele unei mari
neapărat că Austriacii nu putură să stea în necăci
prin aceasta se aducea o nesocotință la
de pace față de Nemti, cea ce siliră pe Austriaci
un tratat de alianță cu Veneţianii în 1716, 13

Aprilie, în contra Turcilor, acestea

ereai

causele

oficiale

la care se mai adaugă şi altele pe care le ştiaă Austriacii dară nu voiră să le arate, erea aşedarea de paşalâcuri
turceşti la Hotin şi Bender în Moldova; apoi gândul 'Tur-
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cilor de a înainta spre Viena ambiţiune ochită de mult de
Ali-paşa; toate aceste s€ ved istorisite pe larg întrun
document din 1714; ace! document conţine toate evenimentele resboiului din 1714 până în 1716; precum şi cau-

sele

ce au silit pe Austriaci să declare resbel Turciei!).
Turcii uitaseră însă că pe tronul Austriei erea tatăl
Mariei Theresa, Carol al VI-lea; ce avea de ajutor pe un
mare general; vestitul în victorii, Principele Eugenie de Savoia în care ardea focul geniului militar.
In acest timp Ali-paşa era în Constantinopol încă sub
impresiunile victoriei trecute; așteptând alta viitoare. Prinţul Eugenie în urma înţelegerei ce o avusese cu Impăratul
săi, scrise lui Ali paşa spunîndu-i clar că Turcii au călcat
condiţiunele păcei din 1699; cerendu-i a se respecta pacea
şi faţă de Veneţia.
Această scrisoare poartă data de 1716, 2 Aprilie şi
poartă însuşi semnătura ilustrului general (Zgenzus de Sabaudia 2),
In urma acestora Sultanul Ahmet trimise pe un Agă
la Viena ca să observe atitudinea Nemţilor şi cam câtă

armată ar putea

ei

Aga

mobiliza?).

cum

sosi

în Viena

nici nu mai avu necesitate să se intereseze căci lucrurile se
făceati pe faţă şi din prima zi, cunoscu totul, Principele
Eugenie deja îşi mobilisase un corp de 60,000 de oameni,
şi întărise cetăţile de la Zssec, Buda şi Be/graa, pe care o
zidise Impă&ratul Carol al VI-lea; și de la Petro-Varadin
unde vom vedea că se va da acea luptă înfricoşată şi vestită în Istoria naţională a Austriacilor; Imperatul Austriei
era ajutat și de Patriarhul Romei4); dându'i. dijmele popi

lor pe care le luase pe 3 ani înainte numai şi

numai

să

se învingă Turcii; împe&ratul făgăduinduii lucruri mari. Ia
urma acestora Aga imediat se întoarse în Constantinopol
şi expune tot ce a văzut marelui Vizir; acesta scrie o scrisoare lui Eugenie învinovăţindul că Austriacii nu se ţin
1) Vezi în vol, IV, doc.

col, Hurm,,

p.

=) Vedi în vol, VI, idem p. 148—149,
Ș Sincai, voi, îli, pag. 387, edit, II,
) Gebhardi

Hist.

Hung.,

part.

3, pag.

141.
379.
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de cuvint, că ei ati călcat pacea şi că dacă lucrurile
merg
aşa: Sublima poartă va reţinea în Constantinopol pe
resi-

dentul Imperial, întocmai cum şi plenipotenţii lor Alexandru

Mavrocordat, Zulficar Effendi şi Rami-Reis-Effendi au fost
reţinuţi la Comorn în 1699; cu ocasia păcei de la Carlow
itz.
Această scrisoare a fost tradusă pe italienește de Andrea Schmidt şi poartă semnătura lui Ali. Paşa”).
Acuma resbelul era declarat şi Turcii 'şi mobilizară
imensul corp de 200,000 oameni care îi şi trimiseră spre
Petro-Varadin.
Nicolae Mavrocordat deşi supusul Porţei şi al Sulta-

nului cu toate acestea conform principiilor bizantine umbla

a înpăca

şi pe

inimicii

sti; căuta

a linguşi

şi pe

Austriaci,

aceasta se vede dintrun raport al unui sfetnic al
răţiei austriace către consiliul imperial de Resbel prin
arată că Domnul muntean a oferit serviciile sale
Vieneze, acest raport poartă data de 1716, 7 Mai
vedem:

«Prea
Prea

pâni

etc.

Nicolai

Onorat

Graţioase,

Consilii

Graţioşilor

Imp.

de Restel,

şi Prea

Puternicilor

Agentul de aici al noului Principe al

Mavrocordat,

mi-a

făcut

împ&care
curţei
în el

cunoscut

în

Stă.

Valachiei,
numele

stă-

pânului s&ă, că Principele este gata să facă totul pentru
M. Sa Imperială şi, înaintând trupele imperiale, să se
declare pentru M. Sa. Spre a afla adevăratul motiv
şi
spre a me& convinge dacă este acesta un om de bună credinţă sai este numai o fizeză grecească la mijloc, i-am
dat

a înţelege numitului agent, că propunerea sa îmi face
plăcere, prin urmare m& ofer a contribui totul din partea
mea
şi voii aduce la cunoștința Alteţei, Excelenţelor şi
Graţiosităţilor Voastre această bună intenţiune a Principelui,
spunendu-i că-i voii da şi scrisoarea ca să o expedieze el
în-

1) Vol. VI, idem, p. 150—153.
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suși mai departe. Agentul însă s'a scuzat, pretextând
că
în timpurile de faţă nu este în stare să primească nici
un
fel de scrisoare spre a o expedia în Valachia. Aceast
a
arată

destul de

clar,

că cu aceste

/ozmana/z

Şz canalii

ale

Greci, ale căror căpetenii sunt într adrvăr szuguri Princi
pii
Valachiei şi Moldovei, nu se poate face nimica, dacă nu
de
Pui cuțilul da gât. In urma aceasta am trimis aceste
patru

copii prin camerierul ambasadorului olandes din Viena, Bru-

ninx, sosit de curând aici şi care se reîntoarce pe mare.
Ele vor sosi, ce-i drept, mai încet, dar în timpurile de
faţă
mi-a fost cu neputinţă a găsi altă ocasiune. După
care,
recomandându-m& cu supunere graţiei prea Înalte, r&mân
al Alteţei, Excelenţelor şi Graţiosităţilor Voastre prea
supus şi devotat secretar.

(ss) Fleischmann».!)
Pregătirele de resbel ale Turcilor se simţiră nu numai

în întregul imperiu ottoman ci şi în Moldova şi ţara
Românească; în nişte rapoarte cu data de 1716, Braşov
, 20 şi
24 lunie se v&d aceste mişcări ale trupelor atât în Turcia
şi mai cu deosebi în ţările române.
Eată cuprinsul lor:
« Din București veni ştirea că Marele Vizir se află pe
drum către Sofia cu oştirea. La Sofia se va opri, aştept
ând

trupele din Asia. Corăbiile încărcate cu material de r&sboi
t

sosesc

zilnic

pe Dunăre.

Un

unii de 20,000—se află pe
cu armata turcească.

corp de

drum,

5000

mergând

Tătari

după

să se unească

Acum 10 zile ati plecat din Va/achra 4000 de mal
feni înarmaţi, îndreptându-se spre Porţile-de-fer, la
Orşova,
pe unde duce drumul în Valachia, acolo se vor ridica
două
şanţuri de apărare impotriva Turcilor şi aceşti oameni
sunt
însărcinaţi cu executarea lucrărilor.

Turcul care a ridicat pe cei doi boeri Valachi, Mihaz/

Cantacuzino

şi Dudescu,

şi i-a dus la Adrianopole,

1) Vegi în vol, VI, idem p. 150 — (tradus din nemţește
) cum

colecțiunea

Hurmuzaki.

se

S'a îna-

găsește

în

500

poiat iar la Bucuresci; şi de acoloa plecat la Hotin, însoţit

de Păpay, Îloroath Ferencz,

atunci în Bucuresci.!)

|

Csăbi şi Talaba,

cari se

aflau

Principele Valachiei a trimis înaintea solului polonez,
care a trecut de curend prin Moldova, 60 de Seimeni până

la Focşani. Solul a fost condus la Bucuresci şi a doua zi,
in 14 c., a plecat mai departe, urmat până la Dunăre de

un convoiii de peste o sută de oameni. Unii cred că se
duce să ceară ajutorul Porții Otomane pentru confederaţia
polonă.
Se raportează mai departe din Braşov cu data de 14

lunie, că, după ştiri sosite acolo din Moldova, un corp de
3000 Tătari a trecut Dunărea nu departe de Belgrad. Altcum ştirea această nu se confirmă. Pe la Galaţi, în Moldova, ati trecut pe Dunăre 95 corăbii încărcate cu muniţiuni, urmate îndată de alte 65 fregate cu tunuri, Prin Moldova se vorbeşte că Tătarii ar avea de gând să facă o
invasiune în Transilvania.?)
Natural că Moldova şi Valahia trebuea să aibă rolul
lor în această expediţiune gigantică a Turciei la care ea
credea că acum ori nici odată va reuşi în fine să înfigă

drapelul Semilunei în Viena.
cundar ; însă Muntenia

avu

Moldova avu un rol mai
un rol activ

şi

intră

chiar

seîn

luptă. Voevodul ţ&rei, Nicolae Mavrocordat '] vom vedea
supus ordinelor Sultanului, eară pe consilierii lui, pe boerii

ţerei îi vom vedea inimicii cei mai dirji lucrând din r&sputeri jerfindu-şi averi, copii, şi viaţa numai şi numai pen-

tru patriotismul lor şi pentru a ajungela

scop, dându-se

cu Nemţii în ascuns.
In adevăr Marele vizir Ali paşa înştiinţează pe Ma.
vrocordat-Vodă că resbelul este declarat între Poartă şi Austria şi că el în consecinţă trebue să dea ajutor cu totce-i

va sta 'n putinţă ordonându'i.în acelaș timp a pregăti
imediat un corp de armată ca să vie în ajutorul Sultanului

1) Unguri ce contribuiră la uciderea bietului Vodă Brâncoveanu.
2) Vegi în vol. VI, col doc, Hurm, p. 152—153 (tradus idem),
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la ori ce moment dat, care de-o camdată să păzească graniţele ţărei din spre Carpaţi şi unul de la Câineni Rucăr,
Vulcanul, apoi pe cele din spre Jiu, Câmpina şi Teleajen;
pentru ca nu cumva Nemţiisă nu intre în ţară şi se ocupe
provinciile dunărene.
In acest timp Ruşii aduceai complicaţiuni stărei de
lucruri căci în Crimeea voeaii să supună pe Tătari: eară
pe de altă parte Turcii făceau pregătiri de lupte şi la Dunăre cea-ce nu plăcea Ruşilor şi Nemţilor; dou& rapoarte
cu data de 1716, Braşov, 18 şi 19 Iulie, coprind aceste
evenimente.

Eată ce găsim în ele:
A)
chia,
boiă,

«Flota turcească,

după cum

se anunţă

dz

Waf/a-

a învins pe cea venețiană, cucerind 20 corăbii de r&siar pe cele-lalte risipindu-le. În urma aceasta, insula

Corfu s'a predat Turcilor, Dou& zeci de corăbii din flota
turcească mai sus amintită ai sosit pe Dunăre, la Cernefi
nu departe de Orşova. Se vorbeşte că Turcii ar avea aproape
60 de corăbii, fie-care cu câte şo până la 60 de tunuri.
Marele Vizir se află la Niş, așteptând zilnic noui trupe.
Solul polonez, care a trecut de curând prin Moldova şi
Valachia,

Marele
de

la

a sosit d'asemenea

Sultan
O/fenifa

acolo,

la Andrionopole.
cu

60,000

dar

Hanul

a fost îndrumat

la

Tătarilor a pornit

oameni, îndreptându-se

către Ho-

tin, unde îl aşteaptă.
Altă ştire din Moldova cu data de mai sus:
B) Hanul Tătarilor a plecat cu 60,000 de oameni
de la Sărata la Hotin. La l)unăre sunt
20,000 de
Turci, cari vor urma Tătarilor după ce se va isprăvi podul. Pentru Brăila sunt destinaţi 5,000 oameni, 'pentru Bucuresci 3,000 aşa numiţi Arbănaşi şi alte câteva mii pentru Azov. Venețienii au luat de la Turci trei corăbii de
resboii şi încearcă să pună mâna pe insula Ksakys. Dou&-

zeci mii de Tătari au trecut Dunărea nu departe de
grad!).
1) Vezi în vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 153—154

(tradus idem).

Bel-

502

Turcii cu drept cuvint 'şi închipueai că cine oare va
ştii mai bine să păzească hotarele de cât domnul țerei şi
cu

boerii

s&i

neștiind

însă

că acuma

a nu

ştiu

câte

se va aprinde focul sacru al patriotismului în inimele

oară

lor,

că acuma sosi earăşi momentul favorabil ca ei se r&sbune.
urgia ce căzuse asupra ţărei şi ca acuma, ca în tot deauna

semnalul revoluţiunei
Acuma

în

1716

va

suna

isbucni

capii şi iniţiatori fură tot

mai

întâi peste Olt.

a şeaptea

revoluţiune

în care

boerii Olteniei, căci vedem

ime-

diat formându-se o consfătuire între: Marii Spătari Șerban
Bujoreanul şi Radul Golescu; Marii Serdari Fetru Obedeanu
Barbu Brăiloiul şi Staiku Bengescu cari veniră în Bucureşti
din Craiova şi aci se înţeleseră cu toţi boerii Munteni, aproape; între care cei mai însemnați ereaă Marii Logofeţi Grigore Băleanu şi Bălăceanu, Vornicul Petraşcu breZocanu în frunte cu Mztropolzlul fire: Antim cari sfătuin-

du-se în taină hotăriră se reclame de la Vodă

pe Canta-

cuzineştii ce fugiră în ţeri streine de urgia tiranică a Domnului; şi să scape ţara de liftele venetice. În acest timp

erea

mare

ferbere în ambele principate, incetul cu încetul

toţi boerii se dedară în această coaliţiune sfântă şi cu toţi
se hotăriră a alunga pe Mavrocordat Vodă Domnul țerei;
pentru a întărita însă şi mai mult pe Carol al VI cu care

boerii se

aveai bine

confiscă

toate

vitele din Ardeal

ce

pe generalul comte de Steinville a tot puternic comisar

şi

păşteati peste munţi în ţeara Românească dar pe sub mână.
Imp&ratul Austriei lucra cu coaliţiunea boerilor români care
se unise cu sacrul Imperii pentru a trăda pe Mavrocordat
în mâinele Nemţilor şi a închina ţara Austriei scoţend'o de
sub: jugul păgân.
Carol al VI v&zând lucrurile ce cale iai; numeşte

consfătuitor cu boerii din Oltenia şi Muntenia ce făcea
parte din partida germană ; dându'i în ajutor şi pe generalul baron de Tige.
Din acest moment se va lega între aceşti doui generali şi boerii români o corespondenţă întreagă ce va avea
un bun resultat.
Nicolae-Vodă le pricepea toate, mai cu seamă din ope=
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rațiunile de pregătiri de luptă din Mold
ova, dupe cum arăta
un raport cu dara de 1716, 23 Iulie în
care vedem:
«Se vesteşte din Moldova, că Principe
le de acolo a
primit de la Poarta otomană ordin, să
dea hanului Tătarilor 70 pungi de bani spre a putea
face o expediţiune în
Ungaria. Hanul Tătarilor a trimis 3 oame
ni ai sti deghisaţi, însoţiţi de servitorii lor, pe la Galaţ
i, Focşani, Vrancea, Ocna şi de aci pe la Piatra Neamţu
şi Suceava ca să
inspecteze pe rând graniţele noastre şi
ale Poloniei.
Principele Moldovei a trimis pe Belci-Pa
şa; care odinioară fuses
e

creştin:

la Marele

Vizir, spre

a

ada

inteniunile acestuia faţă de germani. !)
Pe de altă parte Apostolu Manu la
Braşov sta la
pândă de tot ce se petrecea în principa
te şi anunţa pe
Sultan de cele mai noi mesuri ale boeri
lor români sai ale
Domnului.
In 21 Iulie 1716 el scrie, despre intenţiuni
le Turcilor,
Ruşilor, Tătarilor şi ale Domnului munt
ean Nicolae Ma„ Vrocordat (această scrisoare e tradusă
din greceşte aşa cum
o scrisese Apostolu Manu, de către Alois
Wolde interpretul împerăţiei2).
In urma ordinului Marelui vizir Ali Pașa,
Nicolae Ma.
vrocordat formă un corp de armată olten
ească cum putu,
şi de unde putu, care avea de scop să
păzească fruntariile
Carpaţilor, şi la ori-ce moment dat să
intre în luptă; mai
mare peste acest corp care erea de
3000 de ostaşi pusese
comandant suprem pe marele S&rdar Petre
Obedeanu 3), care
erea iscusit în ale milităriei căci cu
20 de ani mai în urmă
sub domn

ia lui Vodă Brâncoveanu, fusese Mare

căpitan al
Dorobanţilor de peste Olt 4); Vodă mai
dete de ajutor lui
Obedeanu și pe cumnatul M. Sale; pe
Aga Ienake Rossetti

cescu,

1) Vezi
2) Vezi
3) Vezi
vol. IV,
1) Vezi

în vol, VI, col. doc,
în vol. VI, col, doc.
Şincai, vol. 1Ul, pag.
pag. 47 în Cronica
Dionisie Fotino sai

Hurm., p. 155 (tradus idem),
Hurm., p. 154.
389 după condica Bălăcenească și Mag,
ist. Bălluf Radu Popescu.
traducerea lui G, Sion istoria, generală
a Daciei

vol. II, pag. 138, şi în cronica lui Greceanu
„ această carte la cap. IV.

39175

citată în Domnia

|

Brâncoveanului,

33

în
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pe care îi însărcinară a merge la Dimircapi şi Ruşava.!) ca

să pazească graniţele de către Nemţi, neştiind că acuma
va începe să bată şi ceasul răsplatei pentru densul. Nu
trecu trei zile și soseşte o veste care mâhni foarte pe Vodă,
căci o luptă crâncenă se dete la Carlowitz unde banul
Croaţiei, loan Palfi cu 3,ooo de călăreţi împrăştiă 40,000
de Turci, apoi de aci s'ai dus la Petro-Varadin unde se

întâlni cu armata

Principelui Eugenie

tei austriace, care începuse a ataca
zându-se înăuntru, apoi a doua

generalisimul

arma-

cetatea, mai întâi ascun.zi atacând cu violenţă

pe Turci şi silindu-i a se retrage cu perderi de 30,000
de oameni. Vizirul Ali-paşa v&zând această catastrofă se
aruncă însuşi el cu violență în mijlocul armatei imperiale,
însă

cade

mort

de

trei gloanţe,

împreună

cu

alţi

mulţi

Paşi. Acuma creștinătatea în fine scăpă de inamicul cel mai
mare al ei. In această bătae Principele Eugenie repurta
cea mai mare

victorie militară

|

câmp.
După

luptă

Eugenie

a

din viaţa sa de
luar

toată

tabăra

praf de puşcă, gloanţe, zaharea, şi o sumă

general
cu

de

tunuri,

de mueri, apoi

câte şi câte scumpeturi şi altele cari ereaă pentru uzul privat al Turcilor, unii din Turci fugiră cu trupurile paşilor

ca să le îngneape.2) Acestea toate fiind raportate lui Mavrocordat Vodă, el se infricoşă căci se vezu acuma părăsit

şi de bine-făcătorul său, Ali-paşa.
Principele Eugenie dupe aceste lupte crâncene se duse
şi asupra 'Temişoarei unde Turcii trimiseră 30,000 de
soldaţi cu un Pașa, însă Principele Eugenie îi bătu şi

pe aceștia,

acuma

Vulturul

imperial

plana

cu

amândou€

aripi de asupra Ottomanilor. In acest timp comandantul celor 3,ooo de Olteni, Petru Obedeanu, cu ostaşii s€i erea
pe la Dimircapi şi Ruşava dupe cum îi spusese Vodă să
şează acolo, ca la ori ce moment necesar să între în
foc; însă când sosi ziua de ş August a anului 1716 ce
1) Rușava
— Orşova,

2) Vezi în Gebhardi ist, Ungar. partea IIla, pag. 379;
pag. 387, şi Mag. istoric, pag. 47, vol. IV.

şi în Şincai, vol. ti,
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aduse moartea lui Ali-pașa şi
victoria lui Eugenie de la
Petro-Varadin, despre care am
văzut că Vodă fusese în.
Ştiințat; lucrurile luară cu totul
o altă direcţiune; căci Turcii
auzind că Nemţii vin spre Ruşava
ei părăsesc acest loc Şi
trec Dunărea aşezându-se la
Cladova; eară cele 3.000 de
Români cu şeful lor, Petru Obe
deanu remaseră acolo!).
1) Petru Obedeanu. A fost fiul Marel

ui Sărdar Pervu Obedeanu care în
rol în revoluțiunea de sub domni
1669 jucă
a lui Radul Leon-Voivod,
la alungarea celor trei
Miniştrii Fanarioţi dupe cum
am văzut mai înainte la a şease
a revoluțiune boerească,
acuma fiul fu însuflețit de acelaș
i sentiment ca și tatăl, Petru
Obedeanu în 1690 redidi biserica S-tu Dumitru
din Craiova
cel mat mare şi may vechii
Olteniei dupe cum ne spune
i
monument
al
D-nu Pessiacov în «Sp Dumi
tru Băneasa» (Zext) că:
«pentru prima oară un boer
din neamul Obedenilor, Petru
Obedeanu Vel armaş s'au
sculat și aii dres această biser
ică; și ai acoperito; a 2-a
oară a fost acoperită şi
tencuită de fiul său, Constantin
Obedeanu vel Pabharnic ; bivvel
stolnic, în 1724» care
în 1732 tuse consilier imperial
al lui Carol al Vilea Impăratul
oară fusese reparată earişi de
Austriei *); ca treea .
Ioniţă Argetoeanu vel clucer
în 1775» acestea toate
ne spune autorul la paginele
7 și 8 ale textului săi, se
văd pe inscripţiunile . din
biserică.
Unit istorici Susțin că zidirea
.
bisericei S-tu Dumitru se atrib
ue Impăraților bizantini Petru şi Ioniță Asan
în anul 1205 dupe cum ne
spune cronicul Fraţilor Tu
nusli în pag. 18 şi 1g dupe
istoricul bizantin Nichetas Choni
at, cu toate acestea dupe
tradiţiunile țărei noastre zidire
a sfântului Dumitru se atrib
ue lui Matei Vodi Bassarab în 162.
Pelre Obedeanu în 1696 sub
domnia lut Voai Brâncoveanu
pitan al Dorabanţilor de peste
fusese Mare căOlt dupe cum "1 vedem în croni
cele lui Greceanu, Fotino, condica Bălăcenească şi
anonimi, Fotino așa zice cani
rby p&țav roy A mravdy
metaby “Opumeâmvâv» sati în
traducerea lui Sion îa Româneșt
e vo. 77, Zag. 138, «n
1696 când Sultanul Mustafa
învinse Austria, întorcându-se
în Constantinopole trecând
prin Oltenia, Constantin Brânc
oveanu Voivod rânduise la Cerne
ţi pentru pregătire și
pentru primirea sultanului pe
Kornea Brăiloiul Banul Craiovei,
pe Petrea Obedeanu
Marele căpitan de Dorobanţi,
şi pe Postelnicul Caramanlăul»
ce ereaii aceşti Doro.
banţi; și acest mare căpitan?
Dorobanţi se pare a fi fost
cel d'intăt
mată românesc; numiţi de
corp de arstrăini eles Trabank> inființați
de Mircea ce! mare pe
la 1390; în capul lor era
«Marele căpitan de Dorobanţi»
cu reşedinţa în Craiova,
după cât ne spune cronicarii, Bălce
scu care a tratat întrun mod cu
Organisarea armatei în vechime
totul aminurţit
la Români, ne mai relatează
despre dânșii că ereaii
în număr de 10,000 Oameni,
sub comanda marelui căpitan
de dorobanţi apot veneaii
alți câpitani mai mic! cart
comanda 1,000 oameni dupe
cum îi numesc
străint «Zes capitaines de mille»
cronicarii
Petru Obedeanu locuia în Craio
va în lunga cale care
luă numele săi de «caza Obede
anului» ce mergea până la barie
rea Craiovet unde era
un câmp întins numit «câmp
ia Obedeanulul» unde azi sunt
Fântânele cu sază de
Obedeanu», reşedinţa sea de vară
o avea la moșia sa din barier
a Craiovet « Obedinauts.
Petru. Ubedeanu Marele căpit
an de Dorobanţi al lui Brân
coveanu-Vodă
toată acea parte a Craiovei;
stăpânind
stradele din imprejurime
formară un suburbiit al orașului care purtă numele ce: «
Mahalaua Dorotănțiuet a Obede
anulub», sai Mahalaoa
boerească, căct în jurul casel
or Obedenilor se zidiseră şi
ale:
Glogenenilor, Brailoier,
bengeştilor,
Argefoenilor,
Strimebenilor,
Pârscovenilor,
Coto fenilor,
Filişenilor, şi altele, toate famili
S/irbeilor,
! vechi boerești. Acela deven
ise suburbiul
mei din Craiova.
boeriÎn
N
O
I

") Vezi pe inscripțiunea petrei
monastirei Stănești (Gorj),
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In acest timp în Moldova şi ţeara Românească

Dom-

nii făceau pregătiri ba de poduri pentru trecerea oştirilor,
ba de bani pentru a da daruri la toţi luceferii turci sau
tătăreşti

ce ar voi

“ Din

să vie

aci cu

rapoartele cu data de

ocasia

1716,

resbelului.

2 şi 3 August

reese

acestea:

«Din

Moldova

se

anunţă

cu

data

de

boerii care ai foşti trimişi la Focşani, cu
Acest Petru Obedeanu
Severin

şi

vechea

pământurile

a fost de o

capitală a

seale,

el zicea:

de

August,

că

daruri către hanul

bogăţie imensă, din Cerneţi (oraş lângă T.

Mehedinţului)

croata

2

până

la

în Craiova

rădvanul

meii

nu

să

umbla

nu se

cât

pe

învârtească

de

de

cât pe pămntul meii>. Acum în 1716 deveni un personagii
istoric bine cunoscut căci jucă un rol de frunte ca generalisim al corpului de 3,000 lucrând
cu tot patriotismul, și în ascuns la început, la un loc cu toți boerii, la răsturnarea lui
Mavrocordat

voevodul

tiran,

de

şi fusese

numit

de

Domn

în

această

însărcinare.

Ei

avu de fiu pe Constantin Obedeanu animat de aceleaşi simţiminte ca și tatăl său; zidind lângă casele seale în 1748 «Biserica Obedeanului din Craiova» în curtea căreia
se deschise şi prima școală din Oltenia tot a «Obedeanului» înzestrând aceste aşezăminte

țind

cu

9

moșii

pe cele 9o

din

100

care

le

moștenise

de

la

tatăl

stu,

Petru

Obedeanu,

împăr-

copiilor sei,

Petru Obedeanu a fost îngropat în biserica S-tu Dumitru

pe care o reparase el

şi fiul s&i şi al cărei ctitori ai fost dânșii. Se știe că până mal în ani trecuţi biserica
S-tu Dumitru din Craiova ajunsese într'o stare de plâns și D) nu Pessiacov în textul
stu în pag. 13 eată ce ne spune: c/pz/rând în biserică în Septembrie, anul trecut

(adică în 1988)

un sentiment de adâncă

întristare m'a cuprins

văztnl starea

ek

de

complectă ruină, şi urmele unor maltratări împii; care mail vespectat nică mormântul
fiosului ci restaurator, biv vel armașul Pitru Obedeanu *) ale cărui oase le-am găsit
împrăștiate megreşit de mâna unul suflet negru pornit de o lăcomie stlbatică di a des-

coperi

vre-o stulă de pref, cu care se obișnuta a se îngropa

şi câte cugetări triste nu
şi asupra destinului fatal
biserica S-tu Dumitru să
astăză2
La mormântul lui

bocrii pe acele

vremuri,

ne a suscitat vederea ucelor oase asupra lucrurilor omeneşti
şi neînduplecat al omului ; ale cul păcale neertate a făcui
ajungă în o stare atât de vredpică de plâns în care se vede
Petru

Obedeanu

s'a găsit

ani, conservate așa de bine încât s'a putut

observa

hainele

seale încă dupe

mătasea

de

Veneţia

200

de

cu brode-

ride de

fir.
Autorul earişi ne spune «Ce păcate grele va fi zarmăvit până în mormântul
stii pe bietul Mare Armas Obedeanu încât destinul săi crud să nul erte rămășifele
corpului săi mici sub adăpostul unui templu creștin, unde el le crezuse la adăpost
de ori-ce profanare.»> Aci autorul încetează, însă ei voi răspunde; poate blestemurile Fanarioţilor la înfrângerea cărora Obedeanu se luptase!
Astăzi biserica S-tu Dumitru este reparată şi turnurile
sale
lucesc sub
bolta cerească a Olteniei; însă oasele străbunului meii care acum 207 ani o redidise
ca credincioșii să aibă unde să'şi indrepte rugile către D-zeii, nu se știe ce s'aii făcut
şi în

ce

loc

se

găsesc;

cu cale a chema pe
vechiului ei ctitor.
Ce

căci

cine-va

profanare ! de

sigur

la

dărâmarea

din
va

acest
Striga

bisericei,

neam;
tot

autorităţile

că se fie de
glasul

față

cugetătorului

de

la

acolo

ai

găsit

desgroparea

nu

stră-

drept,

Nici în negrul mormânt nu poţi fi liniştit, şi acolo mâna cea lungă te ajunge
ca să'ţi scotocească cadavrul și săți'] despoae de veri-o bogăţie cu care ai fost îngropat,
*) În anul acela Petru Obedeanu

erea Mare

Armaş.
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Tătarilor, s'ai întors iar acasă, din pricină că Moscoviţii
au năvălit în ţara Tătarilor şi hanul a fost silit să pornească în contra lor. A şi plecat deja. împreună cu serascherul care era la dinsul. Locuitorii din Valachia ai fost
vestiți să-şi cosească şi să-şi facă fenurile, lucrări de la cari
au fost opriţi.»
«Inainte de asta cu 11 dile a fost aşteptat în Bucureşti un Turc fruntaş, venind cu mult alaii. S'ai trimis
inaintea lui 7o cai de poștă. Unii spuneau că a venit
să
ducă la r&sboii pe Principele, care se pregătea tocmai să
plece întru întîmpinarea lui, alţii însă că vine pentru paza

graniţelor.

Alt cum

se confirmă,

că

Tătarii

vasiune în Transilvania. Din causă însă că
al Moldovei, Dumitraşcu, înpreună cu D.

Cantacuzino

tors iar

trimişi

şi alţii au

acasă,

năvălit

în ţeara

boerii Moldoveni

la Focşani,

cu

daruri

vor

lor,

şi Valachi,

către

hanul

face

o

in-

fostul Principe
Comite Toma
Tătarii s'au în-

cari au

Tătarilor,

fost

sati

întors d'asemenea acasă. Unii spuncă Tătarii au ordin să
meargă la Hotin, unde s'a prăbuşit o mare bucată de zid
în apă. Valachia dă iară peste şooo bucăţi de lemne pen.
tru facerea unui pod. Lemnele sunt transportate la Giurgiu».
« Din Moldova ai sosit ştiri positive că hanul Tătarilor s'a reintors la Hotin cu 5o de Paşi, dar incotro va
pleca, în Polonia sai în altă parte, aceasta nu se ştie.
Solul polonez, trimis să ceară ajutor de la Imperatul turcesc pentru confederaţii poloni, a fost oprit a se mai în
toarce acasă, reţinendu-l Turcii la dinşii.
De curând a plecat la Belgrad un Sultan tătăresc cu
50 de mii de Tătari.
|

Marele Vizir

se află cale

de

doue

zile

departe

de

Belgrad.
|
Din Leov vine ştirea că tabăra saxonă Şi cea mos:
covită sunt în apropierea acestui oraş» 1).
Acuma tratativele vor începe între boeri şi Nemţi şi
*) Vezi în Vol, VI, col, doc. Hurm.,

p. 157 (tradus idem),

508

catastrofa

lui Nicolae

Petru Obedeanu
mai mulţi boeri
Staiku Bengescu
scrie Principelui
contra Turcilor
declare

alianţa

comandantul celor 3000 se sfătueşte cu
între care sărdarii Barbul Kornea Brăiloiul î).
şi cu Marele spătar Radu Golescu ca să
Eugenie de Savoia spre ai cere ajutor
şi a “lui Mavrocordat, şi în acelaşi timp să

lor, cu

trupele

cu această scrisoare pe mai

se găsea

atunci

'şi va face începutul;

Mavrocordat

trimete

austriace;

la Temişoara.

In

acest

în adever

Eugenie,

la

boeri

mulți

timp

care

generalul

Baron de Tige care comanda trupele austriace cere ajutor
generalului comite de Steinville pentru a întări trupele

sale, dându-i şi un raport despre mersul lucrurilor în Mun-

tenia şi Moldova, şi cerenduii întoarcerea trupelor ce comandase 2).
Cele 3000 de Români cu Obedeanu ce mai remăseseră la Ruşava, după cum am vEdut mai 'nainte, nu au
dat nici o luptă cu Nemţii, după cum gândise Vodă; căci
Obedeanu erea înţeles cu generalii armatei Imperiale austriace 3) şi dete ordine serdarilor Brăiloiă şi Bengescu, în
consecinţă; încât când năpădiră Nemţii, Obedeanu pe cele
3000 le şi împărți p e la gazde, fiind înţeles cu Nemţii 4).
In acest timp Mare Ban al Craiovei erea Nicolae Obedeanu, frate cu Petru Obedeanu, care voea ca lucrurile să
se facă mai moderat, apoi fiind şi mare Ban, nu putea să
lucreze în contra domnului; şi mai bine preferi a părăsi
scaunul bănesc şi plecă din Craiova, istoria nu ne spune
unde s'a dus, după cum vom vedea mai la vale în scrisoarea

lui Brăiloiul către Steinville.
În cronică

Nicolae

însă

Obedeanu:

vedem

«lară

despre

Obedeanu

cellalt

(Petru)

frate

al lui

carele erea

mai mare preste cele zooo de Români, cu alţi boieri
Români, sau sfătuit şi ai trimis soli la Eugenie (Princi-

pele de Savoia) să trimită în cutare timp câtă-va oaste, şi
1) Barbu Brăiloiul erea fiul lut Kornea Brăiloiul Marele Ban

epoca, Brâncoveanului

al Craiovei

Vodă.

2) Vezi în Vol. VI, col, doc. EHurm,, p. 158.
3) Vedi Xenopol, Vol. V, Istoria Românilor, p. 30, op. cit.
4) Vegi Şincai, Vol. III, "edit. I, p. 248, după Condica Bălăcenească.
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ei vor face de vor birui: deci aă trimis Eugenie 200 de
catane;1). Aceste 200 de catane nu se bătură cu oastea
oltenească ; din contra: «Obedeanu împrăştie cei 3000 la
gazde, dicându-le că n'aă la ce se găta»2), apoi se uniră cu
cei 3000 comandaţi de Obedeanu şi de Serdarii Brailoit
şi Bengescu, dândo luptă la bariera Tergul-Jiului și în satul
Bengești, moşia neamului Bengescu, bătând cumplit pe
Turcii, Tătarii şi Arnăuţii lui Mavrocordat3); acuma fă-

cendu-se deja unirea între trupele oltene şi austriace, adică

strejelor oltene ce ereai rânduia te
păzi graniţele Carpaţilor
din Mehedinţi după înţelegerea dintre Obedeanu cu imperiali.
Principele Eugenie şi comitele general de Steinville
lăsară a pătrunde multe catane nemţeşti pe la Cerneţi;
eară cele-l'alte streje de la Câineni, Rucăr şi Vâlcana deteră drum la alte trupe austriace, fiind acolo cu ele Brăiloiul şi Bengescul. In aceste vremuri tocmai oamenii domneşti ereau rânduiţi pe acolo ca să adune dările de pe la
locuitori ca Văcăritul, Oeritul şi adjutorinţa, dări rânduite
de Mavrocordat. Vodă, acum 3 luni. Pe aceştia însă Nemţii

i-ai prins

şi boerii

ca să'şi

r&sbune

le-ati

luat

toţi banii

străini şi "i-ai vărsat casei Austriei, «nu este pentru cine
se pregăteşte, dară pentru cine se nemereşte», în urmă
r&i sai ales şi de acei oameni, căci mulţi din ei aă scăpat
de abia cu viață. Acuma boerii începuseră a lucra pe faţă cu
Nemţii, însă domnul tot nu ştia încă nimic, după cum ne.
spune cronicarul Radu Popescu: «îndată ce "i aă vădut,
şi mai mult de cât 200 de catane n'ati fost; şi ai noştri
trei mii, că așa “i ai purtat Obedeanul, fiind viclean, s'a
ajuns

cu

denşii

şi “iau

învăţat

în ce vreme

să

vie

(adică

cei 200 de Nemţi) când erea slujitorii risipiţi şi fără grijă
negata»%), fiind acesta scopul boerilor. Apoi mai în colo
1). Vegi Şincai, Vol. III, edit. 1, p. 248, după Condica Bălicenească.
2) Idem.
3) Vegli Revista Jiul No. 4, p. 8; Tocilescu, Istoria
„ cercări asupra. istoriei Târgu.Jiului de Al, Stefulescu, p. 96,
găseşte în archivul orașului "IErgu-Jiului,
4) Vedi în Mag, ist, Vol, IV, p. 47—48.

Românilor, p. 215; Indupă documentul ce se
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cronicarul ne spune de Barbul Brăiloiă şi de Bengescu care
se ajunseră cu catanele Nemţeşti din Ardeal, lăsându-le să
treacă prin trecătorile Carpaţilor,

Oltenia

erea

ocupată

de

în ţară.

Imperialii

Acuma mai toată

lui Carol

al VI-lea.

Aceste veşti ca iuțeala fulgerului sosiră în Bucureşti şi
Domnul tare se înfricoşă, nu'i erea de ajuns de cele întâmplate ia 5 August la Peterwardein, se mai adăuga acuma şi

„acestea de pe stradele Bucureştilor; unde nu se audea de cât
după cum ne spune M. Kogălniceanu şi Vaillant în Histoire
de la Valachie

ă la frontiere;

și

în

La

Romanie:

les habitants

de

«Les

Câineni

imperiaux

les invitent

sont
ă

en.

trer, les regoivent en liberateurs, et le lendemain le 4 septembre 1716, un cri de joie se fit entendre dans tout:
Bucarest: Les Allemands, les Allemands! la joie publique
est pour le fermier et les siens, le sujet d'une terreur pa:
nique»>!).
În această

vreme

scaunul

băniei de la Craiova fiind va-

cant prin plecarea Banului Nicolae Obedeanu, Voda făcu în

locu'i, pe Spătarul Şerban Bujoreanu, însărcinându'l a goni
pe Nemţii din Oltenia, dându'i în ajutor şi pe Petru Obedeanu cu milițiile seale; însă cum să fi ascultat ei de Domn?

căci în sufletul lor la un gând ereaii toți boerii:

ţara de Mavrocordat;
mai ru pentru domn

s4 scape

şi deci îi vom vedea procedâni
şi mai bine pentru ţară.

cât

Toate acestea le spune cronicarul Popescu în aceşti termeni, ce erea sluga plecată a Domnului: «Dar diavolulul ce

nu

vrea

binele creştinilor şi odihna

lor, aă intrat în inima

Barbului Serdariul Cornea (Brăiloiu) şi

într'a

Bengescului,

şi “i-ai îndemnat (pe ostaşii români) de s'au viclenit către
Domn şi către ţară, şi s'ati unit cu catanele celea ce ereai în
Ardeal»2). Mai departe vorbind de domn, spune: «Acestea

auzindu-se la domnie, într'alt chip n'avea ce să mai facă,
ci aă trimis pre Banul cel mare Bujoreanu cu slujitori şi
i-ai dat într'ajutor şi pre Obedeanul ca să nevoiască în
1) Veţi
Mavrocordat,

La

Romanie,

Vol.

2) Vedi în Vol. 1V, p. 48.

II, anul

1716

şi Hist.

de

la

Val.

la domnia

lui

5ll

tot chipul să tragă pre cei din ţară lângă dânsul cu cuvinte de mângâiere, că doară ar putea goni catanele»").
Aşa dară boierii lăsară ca multe trupe nemţeşti. să
intre în ţară încă afară de cele ce intrară mai 'nainte; trecătorile de la Câmpina şi Câineni deveniră un loc deschis

pentru Austriaci.

În diua

de

15

August,

la S-fta Maria

Mare, căpitanul şi cu vameşul de acolo ati scris cărţi lui
Vodă, că Nemţii până acolo ai purces şi că ati gândul să
vină spre Bucureşti, acestea priimindu-le Vodă, a treia di,
în 18 August, a adunat imediat în jurul s&i pe Mitropolitul
Autim

cu

boerii,

ca să se sfătuiască

cu

ei, să vadă ce este

de făcut, neştiind că aceştia '] vor povăţui ast-fel ca: cât mai
repede să scape de Măria-sa Vodă. Sai luat decizia ca Vodă
să

părăsească

mele

Bucureştiul

şi

să

se

aşede

prin

împrejuri:

la Copăceni

şi la Câ-

lui.

Ast-fel Mavrocordat

se

duse

lugăreni, stând acolo în expectativă; principalul care conduse
planul erea Mitropolitul Antim care se duse după Vodă,

arătându'i o scrisoare de la un oare-care Avramie,
de la Mitropolie, care erea amestecat în complot.

dascăl

In această scrisoare se spunea că vine spre Bucureşti
Gheorghe Beizadea Cantacuzinul, fiul lui Şerban, cu 10000
de Nemţi, ca să ocupe tronul; acestea ereau plănuite de
boeri

numai

şi numai,

ca Antim

să

fie

în

Bucureşti

cu

ei;

domnul cu nici un chip nu voi a lăsa pe Miuropolit de
lângă dânsul, atunci Antim îi dise o sumă de pretexte, că
ţara e destul de nenorociti fără domn în Bucureşti, că
acuma să lipsească şi Mitropolitul? Apoi că a venit fără
bani, fără rufărie, că a venit numai cu căruţa cu 2 cai,
însă în cele din urmă domnul se înmoiă şi aşa Mitropolitul
se despărţi.
Veni cu domnul până la un sat, Odaia?); acolo Vodă
ţinu următorul limbagiă Mitropolitului: «Sfinţia-ta are dreptate, întoarce-te în Bucureşti, dară fi liniştit, aminterea va

1) Vegi în Vol. LV, p. 48.
2) Vegi în Vol. IV, Mag. ist., p. 49 și în Şincai, Vol. III, anul 1716—1717.
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veni diua cândţi vei plăti păcatele, căci ştii, eă nu voi întârzia să vin în Bucureşti, şi atunci voi resplăti pe rebeli
şi trădători). In aceşti termeni se despărţiră; Vodă plecă
spre Giurgii. cară Antim spre Bucureşti.
Mitropolitul Antim cum a ajuns în Bucureşti a strîns
pe toţi boerii cari se găseati în oraş în sfat la Mitropolie,
şi acolo cu toţii ati luat decisiunea fermă de a se scăpa de
Mavrocordat și a inchina ţara Nemţilor. In acest timp Spătar mare era Toma Cantacuzenul, un inimic de moarte
a tot
ce era Fanariot, în cât în fruntea conspiraţiunei el avea

primul cuvînt. Mitropolitul Antim care era foarte priceput în
vicleşuguri; dete o idee Spătarului Toma ca să grăbească
şi mai repede căderea Domnului, să se ducă în Rusia, să
se unească cu o armată a vre-unui general de acolo şi să
vină

aci

în

ţară.

In adevăr,

Toma

plecă din ţară, se duse în

acolo se uni cu armata generalului Reni cu care

Rusia şi

veni

în

ţară şi bătu Raeaua?) de la Brăila, acestea aduseră mari
turburări Turcilor 5). Nicolae Mavrocordat când se despărţi
de Antim la Odaia, am vedut că el s'a duscătre Giurgii,
insă

şederea

dile vedem
Tătari spre
Sultan şi de
vină imediat

sa acolo

nu

a fost lungă,

căci

peste

câte-va

pe Mavrocordat venind cu oaste de Turci şi de
Bucureşti, Mavrocordat avea firmanuri de la
la toţi Paşii ca ori când va porunci, Turcii să'i
în ajutor.

Acestea se întimplase cam pe la finele lunei lui Septembrie ; avem

dou&

documente

ale

timpului

ce arată

in-

tenţiunile Voevodului Nicolae Mavrocordat; este scrisoarea
Apostolului Manu din 18 Septembrie 1716 şi scrisoarea Ma-

reşalului-locotenent Baron de Tige către generalul-comite
de Steinville din 21 Septembre acelaşi an.
Nu vom relata de cât ce se găseşte în una din cele
două scrisori şi anume a lui de Tige, conţinutul fiind aproape acelaşi în ambele.
1) Relaţie dată de Vaillant, Vol. II, op. cit.
2) Rataua — Supuşii creștini marelui Vizi e prin puterea armelor, plătind haraciii
separat anual, fiind și cetăți turceşti întărite,
3. Vol, 1V, pag. 50, Mag. Ist,

Eată ce vedem în această scrisoare:
Scrisoarea Mareşalului-Locotenent de Tige căire Generalul Steinville, despre operaţiunile Turcilor şi despre atitudinea Voevodului Nicolae Mavrocordat:
«De la Domnul Mareşal-Locotenent Baron de Tige,
către mine, General de cavalerie Comite Steinville.
Dată,

de

la 'Tartlau

nu

deparie

de Braşov, la 21 Sep-

tembre 1716.
Am cetit cu respectul cuvenit mult preţuita scrisoare
de la 14 c. a Exc. Voastre şi am înţeles pe deplin tot ce
Exc. Voastră grațios dispuneţi în privinţa mânăstirei Sinaia.
Voiti urma întocmai cum dispuneţi şi imediat voiă trimite
acolo un locotenent cu soldaţii necesari. Ca noutăţi de astădată adaug, că Principii Valachiei şi Moldovei împreună cu
hanul Tătarilor au primit ordin să meargă într'ajutorul Te.
mişoarei. Când vor porni însă, aceasta nuse poate afla cu
siguranţă. Un neguţător grec sosit de la Bucureşti spune,
că

Woevodui

Valachiei

fine

tot în vesidență cei 600 de Turci

destinafi pentru paza sa şi că, afară de aceştia, mai aşteaplă
încă 300 de Tătari. La graniță stati acum soldați de pază,
zar da Câmpina ati sosit de la Bucureşti vameşi şi o parte
a miliției lor,

că nu

nelinişteşte

însă pe comercianții noștri.

Mai mulţi spioni spun că hanul Tătarilor a plecat deja cu
10 sau 12 mii de oameni la Brăila şi de acolo mai departe
peste Dunăre. Despre Polonezi şi Muscali nu se aude până
acum nimic positiv. Îndată însă ce voii putea afla ceva,
cum ei sunt neobosit în cercetări, nu voii lipsi a-mi face
cu cea mai mare supunere datoria.
Tartlau, 21 Septemăre 17176.

Post-Seriptum.
Cei patru fii ai boerului valach Joan Prezoianu, care
a fost executat de curând de către un Turc, din ordinul

Principelui valach sosesc astă di prin
au

stat

ascunşi

tr'o pădure

trei s&ptămâni

nu

pasul

departe

de lângă satul lor Breaza,

Bran.
de

Aceştia

Bucureşti, în-

şi acum trei zile ai
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fugit

de

acolo.

Ei spun,

că servitorul

lor,

pe

care

l-aă tri-

mis la Bucureşti, înainte de plecarea lor aici, i-a înștiințat,
că toţi Turcii pe cari i-a avut pe lângă sine Principele, l'a
părăsit şi ai fugit. Mai departe, că Principele fine la în.
chasoare, storcend mulţi bâni de la ei, fe Mitropolitul lor
împreună

cu 12

boeră, pe

mama

celui mai

fazle şi copii numiților boeri, precum

Principe de aici George

detrân

ŞI pe so-

şi fe sora Domnului

Cantacuzino cu bărbatul ci, căruia

2 se va făia de asemenea capul. 1)
Nicolae Mavrocordat, după cum spuse lui Antim,
nu şedu mult în Giurgii, ci veni în Bucureşti, pentru a
resplăti pe rebeli, el intră în Bucureşti cu 1200 de Turci.

Serdarul

Barbu

Brăiloiu

scrie

generalului

Steinville

după reîntoarcerea lui Mavrocordat, una din acele scrisori în
care se poate admira stilul fulgerător al boerului neaoş Ro-

mân,

Of/fean,

ce

nu-i

pasă

de

nimic

şi de

nimeni;

o scri-

soare prin care el descrie generalului multe din întîmplările
din tot cursul acestei nenorocite domnii a Domnului Fanariot.
In această scrisoare Brăiloiu vorbeşte generalului şi despre marele Ban al Craiovei Nicolae Obedeanu de care am
vorbit mai "nainte, că el a plecat din Craiova, ne voind a
se amesteca la insurecţiunea resvrătitorilor. El în această
scrisoare cere ajutor generalului spre a putea lupta la o
laltă cu toţi soţii săi în contra Domnului. — Eată scrisoarea:
«Prin aceasta viu a vE ruga şi a raporta Exc. Voastre,
şi dorind ca aceste rînduri ale mele să găsească pe Ex.
Voastră în cea mai bună sănătate. V& raportez, că am ple-

cat

cu

miliția

de aici /a

Banul de acolo, Wicolae
Zaş.

Am

fi fost norocoşi

în altă parle.

După

Craiova,

cu gândul

să prind

dacă

aceasta

Lam fi prins,

dar ela plecat

a sosit ştirea că Voevodul

colae va veni la Bucureşti cu 7200 de Zurii,
vodul

ar fi trimis

şi după

torii ai fugit toţi la munte.
toată

pe

Obedeanu, un foarte mare boer frun-

miliția din Valachia.

'Tătari.

Din

această

Ni

şi că

Voe.

causă

locui-

Voevodul a voit să isgoneascâ

Tătarii i-aă trimis însă vorbă, că

1) Veqi în Vol. VI, Col. doc. Hurm., pag. 159 —i60, Post-scriptumul se referă la întîmplările ce se vor vedea istorisite ma! departe. (Tradus din nemţeşte),
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ei nu-i pot da curs, avend

destul

de lucru cu Polonezii şi

cu Muscalii. Şapoi nu pot şti ce li se va mai întempla şi
din altă parte. Când însă, preşedintele provinciei de acolo
şi cel mai fruntaş boer pe timpul fericitului Principe Constantin, sa dus să întimpine pe Voevodul Nicolae, acesza
z-a tăiat numai decât capul, tar pe alți 72 doeri distinși înve cari am şi că doi frați, i-a aruncat în temniță. Asemenea a închis şi pe Mitropolitul nostru, pentru care faptă
suntem adinc mâhniţi. fugă deci, pentru numele lui Dumnege, pe Exc. Voastră, săne mântuiți de jugul păgânilor
şz să ne frimileţi

din această
afară

1000

provincie,

Germani,

ca să isgonim

fiind ei numai

de aceasta pe Exc.

Voastră,

pe

Turci

o adunătură.

Azgânm

să vie domnul

General

Bavon de Tige cu oameni sei aci, spre a veda creştinătăţii
Brovincta noastră. Putend domnul General Baron de Tige
ajunge

de

la Bran

şi Buztu

în

24

de

ore

la Bucureşti, ru-

găm pentru numele lui Dumnedeu încă odată pe Excel.
Voastră să liberaţi pe aceşti bieţi captivi, iară noi, diua şi
noaptea,
vom ruga pe Dumnedei ca să bine-cuvinteze armele
M. Sale imperiale romane şi să le încununeze de isbândă
în lupta cu inimicul secular. Ajutaţi-ne în curând Exc. Voastră,

căci de

nu,

zor feri

foți boerii şi vor fi

executaţi

de

către actualul Voevod. Rugăm apoi pe Exc. Voastră, să daţi
ordin căpitanului Duma să meargă la Ruşava cu oamenii lui
şi cu Almăşenii. Când va sta el acolo, nu va mai putea
trece nici un Turc, aşa de uşor Dunărea, dincoace. VE tri.

mit aşa dar pe ginerile mei, rugându-VE să-l recomaadaţi
cât mai bine Alteţei Sale Princiare. Ei sunt deja om b&trân, dar nepoţii mei vor r&mânea d'apururea servitorii şi
sclavii Exc, Voastre.
ME rog cu supunere pentru ajutor, şi recomandândumE cu supunere,
Re&mân al E Voastre, prea supus şi prea devotat
Barbu

Brăsloiu,
Serdar

1) Vegi în Vol. VI, Col. doc. Hurm., p. 168—169
ceastă

scrisoare

se

găseşte

în

nemțeşte

*)

(tradus

din

nemţește, a-

în colecțiunea tradusă fiind din vechea Valach*),
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Vedem deci, din scrisoarea lui Brăiloiu că fostul Ban
al Craiovei Nicolae Obedeanu nu voia să se amestece în
revoluţiunea provocată de boerii partizani ai politicei aus-

triace şi aceasta ; sati că demnitatea de Ban

mare

il împedica,

avend scrupule pentru TD)omnul ţărei, căci cel mai apropiat de
Domn

atunci

era

maree

Ban

a/ Olteniei;

sai că densul din

convincţiune nu era un partisan al politicei nemţeşti, ci a
celei turceşti ce representa partida oficială a ţerei, cum am
spune a guvernului. Lucrul însă e de mirat căci vedem pe

cel-alt frate al lui Nicolae Obedeanu, pe Petru Serdarul Obe-

deanu,

de

şi pentru

ochii lumei bine cu Domnul, dar cu toate

acestea fiind un partizan înfocat al politicei nemţeşti şi făcend parte din partida oposiţiunei ţ&rei, ce voia să oînchine
Nemţilor spre a o scăpa de jugul păgânesc; bine spune
Cronicarul Popescu când dice: « Obedeanul fiind viclean.» 1)
Acuma Ban al Olteniei era Şerban Bujoreanu.
Principele Eugenie care eșise învingător la Belgrad
în 5 August, va repurta o a doua victorie strălucită asupra Turcilor 2) : Eugenie după bătaia de la Belgrad
şi Petro-Varadin s'au dus asupra Temişoarei şi a început

a o bate,

vizirul

cel

noi

a trimis

aci 30,000

de ostaşi

căci Ali-Paşa murise impuşcat la Petro-Varadin, însă Euge.nie i-ati tăiat şi pe aceştia ca şi pe cei-lalţi şi în diua de
1 Octombrie a luat cetatea și tot banatul; eară pe cei
12,000

de Turci ce

mai

erati

în cetate

i-ai

lăsat

a merge

la Belgrad fără de arme, dara cu: muerile cu pruncii şi cu
averile lor, Asemenea isbândi ai avut şi alţi şefi împ&răteşti ca: Colonelul Petraşc cari au luat Gradişca, Brodul, Velişca, Dobâul, Doborul şi mare parte din Bosnia.
Eară generalul comite Draşcovici din 9 până în 13 Noem.

brie

au

lăţit

marginele

şi Osrosoţim». Cât vedem
ților, acuma în fine Turcii

1) Vegi în Vol, IV, Mag.
p.

__2) Vegi Sincai,
247, ed. 1.

vol,

Croaţiei peste

Ist. p

Dubiţa,

Parcoviţa

victoria a fost complectă a Nem.
fură bâtuţi cum zice Francezul

47, op. cit.

III, ed. 1, anul

1716

din

istoricii Cercelic, Catona, Palma,
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«en
stea
însă
tori

race campagne». Mavrocordat tare se intristă la acecăci vede pe Dbine-fâcătorii săi bătuţi măr, în schimb
cea mai mare bucurie domnea printre boeri conducă:
ai revoluţiei.
Cu venirea lui Mavrocordat din Giurgii în Bucureşti
se puse prima peatră la temelia uciderilor, căci acuma după
ce prin uneltirele sale se ucise Cantacuzenii în Constantinopol, acuma va începe. listele de proscripţiuni şi în Bucureşti, cel dântâi care căzu aci după Cantacuzeni, a fost
Vornicul P&traşcu Brezoeanu.
Istoricul italian Del Chiaro contimporan în ţară cu
domnia lui Mavrocordat spune: «Niculae Mavrocordat întur"nendu-se din Giurgiă a ajuns la Bucureşti Joi ro Septembrie petrecut de mulţi Turci (1,200 după cum ne spune
scrisoarea lui Barbul Brăiloiă) cu două ore mai 'nainte de
a sosi a odihnit la fântâna lui Radu-Vodă,; aci îi eşi înainte Vornicul Brezoeanu cu raportul s&ă despre starea lucrurilor din capitală. Mivrocordat însă erea convins că Brezoeanu uneltise în timpul absenței sale de la Giurgiu, ca
să ocupe tronul; atunci Mavrocordat chemă la el pe Beschli Aga (după cum ne spune un raport din ri Octombrie 1716 ce "| voiu publica mai la vale), ordonându'i acestuia

a tăea

capul

lui Brezoeanu».
Aga

nu voi a executa actul, atunci Vodă

însă

chemă

se înfricoşă

şi

pe un altturc

ca să execute ordinul, şi acesta după un al 2-lea ordin de
abea execută
Marelui

ordinul domnului;

Vornic

Brezoeanu

fu

după

4, 5

retezat 1),

lovituri

această

capul

veste

se

respândi ca iuţeala fulgerului prin Bucureşti?» cari cum se
întâlnea “și zicea «ştii că vodă a ucis pe Dumnealui Vornicul Petraşco Brezoeanu?» Băeţiilui Brezoeanu care ereat 4,
fugiră de se ascunseră într'o pădure, eară pe muerea Vornicului

sori

şi pe fetele seale,

chinuindu-le

1) Vedi

mai

Mavrocordat

r&ă ca în vremurile

în op. cit., în italieneşte

la pag.

Hurmuzachi,

aruncă

în închi-

închiziţionare 2).

214

2) Cules din Şincai după relaţiunea lui Del
al colecțiunei

le

Chiaro şi a raportului din

1716
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Eată aci şi acel faimos raport din 11 Octombrie 1716
se vede totul:

unde

«Le ri-e d'O.bre revient le valet de P. Miklos, qui,
sur la demande, ou il avoit rest si longtemps, repoindoit,

quil

avoit €€

suspect

avec son maitre; le P. Miklos au

prince, duquel, sayant demand€ un passe-port pour aller
en Transilvanie il a te adres au Camarasch sayant însinu€ aupres de luy, il avoit â€ fortement reprimende comme
suspect. Il rapport, lors que nos gens entrerent en Wallachie du cotte de la tour rouge (Turnu Roş) et ont apporte la
nouvelle au prince, qu'ils âtoint dejă penetre jusqua bitest

(Piteşti), sur quoy le prince foisoit charger ces chariots, et
seller ses chevaux, qu'ils faisoint prendre avant vers le

danube qu'ils suivoit le lendemain, etant arrive a gyorgio,
les turcs se pouanterent de tellement, qu'ils se retirerent
tous de l'autre cott€ du danube, le prince les suivie ausitot, mais ayant parle au bascha qui commandoit de autre cotit, il revient dans peu de temps, suivie de turcs, qui
lacompagnerent avec 5 drapeaux jusqu'a bukurest.
Avant sa retraite de bukurest ă gyorgio le Prince

envoya apr&s les tartares; ă son retour de gyorgio vers bu-

kurest,

en

sortant de

lettre d'un autre

grec

gyorgio

de

un

trannie,

grec luy

apporta

dans laquelle

ont

une

luy

marqouit qu'il ny avoit rien ă craindre des allemands,
comme il le disoit sur la place mesme, et hautement aux
tures. En arrivant pres de bukurest ă /a fontaine, nommă

Radul. Voaa, ie doyer nommă brassojano (Marele Vornic Pet-

raşco Brezoeauu) /y venoif au devant ă faire ses soubmasstons, au gued de prince demandoit, ou il dtait vesti, et aVânt auşsitost fait appeler, bischliaga, ordona ă celuy da,
de couper da tele au doyer gui ne voulant pas aussitost
obezr, de prince fatsoit, appeler un ture pour faire la mesme
execulzon, gut croyoit de mesme, gue de turc ne vouloit gre
ZPouventer de boyer, jusgu'ă ce gue le prince luy disozt, si fu
est un verilable ture, guzl en failoit pas tarder ă exeCutler ces ordres, Sur guoy de turc couppa la tele au boyer
en q

ct 5 coupe.
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Le Prince poursuivant son voyage, arriva a bukurest,
ou z/ distribua les turcs aux dou portes de son Palais
Dour faire la garde, avec 7 canons ă chacune, guil at
ordinatvement ă bucurest, oulre des 2 gueuz de chevauz,
gual a planter aux degrăs. Sur cela 1] at aussitost faut
arreter guelgues boyers et marchands, gui ne ont pas
suzute a gyorgio, et les fait payer Vamende en argent.
Outre, il ordonna au pays d'appreter des quartiers pour

les tartare, qu'on dit avoir seulement solicite d'entrer, pour

ravager les pays, et asmener les gens dans L'esclavage,
ayant escris en mesme temps au Sultan, gue Jusqu a go
doyers avoint desert aupres des allemandls, et gae des autres,

de l'autre cotte de P'Olte avoint revoltes.

Que jusqu'a Parrivee des tartares, les tures venus de
gyorgio avec le prince, avoii deserte de jours en jours,
en mandisant au prince ouvertement, et disant qu'il &tait

471 Sof grec;

la

nouvelle

de

Larrivee

des

tartares,

ayânt

cte apporte au prince, il les alla au devant jusqwă Cornicelle ou ayant fait dresser sa tende, il donna le lendemain

la visite

au

tartar

han,

ie

lendemain

ont

marsche

jusqwa Hebojest, au dessous de bukurest vers le danube,
ou le prince parla seul au tartar han, la conference at ct6
reitere le lendemain, finie laquelle, les tartares passerent
aussitost la riviere nomme argis; ces tartares, selon, que
P. M. les ă exactement juge seront au plus 8 m,, les ayant
bien considere en passant la riviere le r-ăre Octobre; Ces
mesme soir le prince a donne le present au tartar han,

et sa retir€ le lendemain a bukurest. Chaque tartare mesme
6

a

teau

7

chevaux

tartare,

avec,

avec

et

lequei

sur

chaque

il couvre

cheval

un

ordinairement

man-

leurs

baraques, et les dressent effectivement tous les soirs en
baraque, pour faire lapperence d'un grand camp, et grand

nombre.

Entre

100 de ces

tartares ă peine

y'at

il 20 ă

30 avec des sabres au flesches, et peut âtre jusqua
10
qui ont des perches avec du fer poinctue, et tres peu avec
des flintes â la turs. Les Prince les a regle a station de

la rivicre d'argis jusqua Czernetz avec ordres en cas, qu'il
avoit quelques danger des allemands, de prendre leurs
59,175

34

520
chemin

ă la gausche

quoyqu'ont

du

cott€

croit, qu'il les

at

du

danube

envoye

vers

passer

Tomâsvar,

L'Olte

pour

ravager le pays, ă cause qu'il sa soubmis aux allemands.
Ces expres ă rencontre pres. de bitest un paysant Vallaque, qui sayant donne ă connaitre, avoir €t6 envoye de
nos gens poste en Wallachie pour espioner les tartares,
luy a dit tout ce quiil savoit, en luy recomendant de hatter son retour, et de informer les allemands.
Le P. M. fait dire que 3m. de nos hussars seront
capables, de chasser ces tartares, comme ils voudront â
cause qu'ils ne sont que des zigains et des gens, qui ne
sont nullement ă craindre. Les boyers m'ont fait prier par

P. M. de faire scavoir

a votre

Excell.

d'envoyer

seule-

ment 4 a 500 allemands avec environs autant de hussars.
* Seurement jusqu'a bukurest qw'ils ce joindront tous aussitost
ă eux, pour chasser les tartares, 2/ gue si W: Exce//. voudroit envoyer une partie pour prendre de prince gue celuy
doit enter par de passage de Torcabourg, dazsser la douane

vallague dragosiavie ă cotte dvoite,

Tergovist

ă cottt gau-

sche, guelle pourra penetrer jusgua bukurest, sans ctre
avertis, ă cause que presque tout le monde sa retir€ dans

les montagnes et que les villages sont desert, outre cela
que tout le monde «soz/azt /arrivte des allemands pour
ve

dehovvră» t).
Nicolae Mavrocordat

după

ce

săverşi

crima

de

fântâna Radu-Vodă, în persoana Vornicului Brezoeanu,
în Bucureşti şi acuma
acuma

Mitropolitul

vor

Antim

începe
şi

cu

r&sbunările

dascălul

la

veni

să curgă;

Avramie,

'şi vor

primi resplata de la Domn; Nicolae Mavrocordat cum sosi
în Bucureşti se duse la Palat pentru a ţine sfat (consilii)
cu boierii care îi mai r&măseseră credincioşi dară şi aceştia
părăsindu'l peste puţin timp. Mavrocordat ştia totul despre Antim, că tâte câte le spusese au fost vicleșuguri;
după cum am vădut în raportul din 11 Octombre: «Le
Prince en sortant de Gyorgio un grec lui apporta une

1) Vedi în Vol. VI, col, doc, Hurm.,p. 160—161.
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lettre d'un autre grec de Trannie, dans laquelle ont lui
marquoit, quil ny avoit rien a craindre des allemands,
comme il le disait sur la place mesme, et hautement aux
tures». In acest consilii s'a luat decisiunea ca Vodă sa
scrie la Constantinopol la Patriarh, pentru a se desarhieri
Mitropolitul, sub cuvînt că este rușine pentru un preot ca
să

se

însă

amestece

nu trebue

în

asemeni

să ne

mire,

resvrătiri

căci

la

domneşti.

multe

acte

Acestea

Şi

eveni-

mente din istoria Românilor am vădut clerul amestecat;
şi ea înregistrează cu mândrie acestea.
|
Antim înainte de a fi Mitropolit era bun Român şi

patriot, focul patriotismului ardea şi sub antereul arhieresc
ca şi sub caltanul boieresc şi sucmanul slujitoresc. După
acestea Vodă chemă la dânsul pe Mitropolit, care nu
voi să vină imediat, în urmă însă se supuse, «aminterea

turcii

lar

fi sfărtecat»,

ajungând la Palat

fu foarte

r&ă

mirean;

Pau

legea

gre-

priimit, numai că turcii nu lai omorât, introducându'l
întro chilie de unde de-a dreptul fu expediat; ţinendu-se un al 2-lea consiiiii, Vodă cu miniştrii săi 1 siliră
a-şi schimba numele;
în loc de Antim sai
numit
Andrei,

cum

se

numea

înainte

când

era

desarhierit şi au devenit călugăr, i-ai luat mitra din cap
şi i-ai dat o tichie roşie, apoi noaptea lati dat pe mâna a
doi Turci, într'o căruţă, care să-l ducă departe, tocmai la
muntele Sinai, aceştia însă ducendu'l până la Gallipoli la
riul Dulcia ce cură pe la Odreiu (Andrianopole) lau ucis
şi laă aruncat în rii), eată cum se s&verşi dilele prea
milostivului Mitropolit Antim.
|
In locul lui ai fâcut Mitropolit pe Mitrofan care fusese duhovnic în casă la Constantin Brâncoveanu-Voevod.
Acuma veni rendul lui Avramie care scrise acea faimoasă
scrisoare lui Antim, despre Prinţul Gheorghe Cantacuzino şi

câte toate altele; acest Avramie era preot de

cească din Veneţia;
la Snagov cu alți

Vodă 1 prinse şi] aruncă în închisoare
12 boeri, dupe cum ne spune Barbu

1) Vedi Şincai, vol. III, ediţ. 1, p. 249, după condica Bălăcenească și vol. IV,
Mag. ist., Cron. Popescu, p. şo—5I.
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Brăiloiu

în scrisoarea

sa, ce o vădurăm

mai 'nainte. Avra-

mie fu scos prin rugăciunile lui Del Chiaro istoricul ce era
atunci în ţară.
Vodă vine

la Palat cu cei şoo

de tătari

aduşi

din

Giurgiu şi începe acuma a s&verşi cruzimile cele mai înfricoşate, acuma lupte teribile se vor încinge pe toate stradele
Bucureştilor între husarii imperialişi tătari. Domnul ordonă
noi biruri asupra poporului şi boerilor; numind perceptori din
Fanaragii cei mai aprigi ast-fel ajunse norodul în mizeria

cea mai complectă, cei ce nu puteau plăti

erau

bătuţi

la

falangă, închişi în temnițe întunerice, şi ţinuţi acolo săptămâni întregi, apoi scoşi la lumină pentru a orbi; aşa fură
aruncaţi şi cei 12 boeri între care 2 fraţi de ai lui Barbu
Brăiloiul, dupe cum am vEdut în documentele citate mai
înainte; apoi toate bunurile ţăranilor erau luate în amanet!), apoi
Domnul tiran aşedându-se în palatul s&u puind la fie-care
ușe a porței câte 7 tunuri cu fitilurile aprinse «afară de
cele 2 codi de cal: dupe cum nespune raportul din 1716
11 Octombrie. În cele din urmă poporul vine să ceară milă
de la Vodă gicendu'i că nu mai poate răbda miseria căci
Tătarii i-au prăpădit şi i-au sărăcit; mamele veneau în des-

perare plângând dupe copii smulşi de la sînul lor,
a fi ucişi;

Del

însă

Chiaro

Vodă

Domnul

aşa

ne

mai r&u

mai

şi a tovarășilor lui:

puşi de Domn

spune?)
«Care

pe termenul

fixat,

se

îndrăcea?).

vorbind
boer

pentru
Istoricul

de tirania

lui

nu plătea banii

im-

care termen era foarte

scurt, se pedepsea cu temniţă şi cu falangă.
Un prunc de 8 ani al reposatului Radul Cantacuzenul
fratele principelui Ştefan Cantacuzenul (autorul fiind martor ocular) dice: îmi este greață a scrie, ce însw'mi vEdui cu
ochii mei în mânăstirea lui Mihai-Vodă; sau răpit din braţele mâne-sci, şi un grec sta cu sabia scoasă săâ'l tae; de

nu ar fi dat muma
pentru

5 pungi de

viaţa pruncului

s&ă.

bani, adică 2500

Oare

care boer

1) Kogălniceanu, Histoire de la Valachie, p. 378.
2) Gebhardi, Ist. Ungar, p. 475.
3) Op. cit. in italienește, p. 216.

de florinți

din familia Bă-
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lăcenilor necăjit fiind pentru
banii

ce se cerea

de

«Dea

la

Dumnedeii

să

vie

că îndată

densul

nu

aă dis

Nemţii,

acesta grei».

le

putea

cuvintele

să scape

plăti

acestea:

fara de

jugul

Zisa aceasta fu spusă lui Nicolae Mavrocordat şi el
îndată porunci să "i se'tae capul. Nici ati putut ticălosul
Bălăceanul dobândi altă graţie de la Mavrocordat fără numai ca să se poată mărturisi, cuminica şi îngropa ca un
boer, nu ca un osândit»!).
Capul lui Bălăceanu fu retezat din junghietură.
Nicolae Mavrocordat credea că prin severitate şi tirănie va ţine în frâu pe supuşi, însă amarnic s'a înşelat, se
'vede că nu ştia că în ţara aceasta era o mână de oameni
făurită cu oţel, care ştia să bravede moartea; el nu ştia
că boerii ţerei erau aceia cari at condusîn tot-d'auna frâna
naţiunei române şi ati tras'o spre glorie şi mărire; el nu
ştia că de patriotismul cel mai incarnat erat ei însufleţiţi ;
că

de

la Michai-Viteazul,

de

când

Grecul

a încercat

ca

sculat

şi şi ai

înfipt dinţii

în

să'i îmbete de somn, prin mirosuri adormitoare, meşteşuguri
de ale ştiinţei, nu a fost însă chip, şi ei de 6 ori s'au deştep.

tat şi'n

furia lor turbată

s'aă

ghiara cea fanară.
Aceste toate Vodă se prefăcea că nu le ştie; daracuma
ca să] înveţe minte Boerii de peste Olt îi vor da lecţiunea

cuvenită

şi

ei vor

reaminti

vremurile

de

acum

60 de

ani

de când cu Radul Leon-Vodă.
In acest timp Nemţii băteau cumplit pe Turci la Temişoara şi hanul “Tătăresc cu oaste numeroasă trebuia a
trece prin țara Românească ca să se ducă la Cerneţi şi
să vie în ajutorul Turcilor. Mavrocordat cum primi această
veste imediat rânduește pe doi boeri şi anume pe Marele
Vornic Radul Popescu ?) şi pe Şerban Greceanu mare Pitar pe care i-ai trimes la Focşani ca să rânduiască conace
hanului, apoi când va intra în ţară ei să fie la Macsineni
1) Vegi în Șincai, Vol, Ii, citat din opera
Şincai

şi 216

la Del Chiaro.

originală italienească,

p.

252 la

2) Insuşi cronicarul consultat de noi. care cronică se găseşte în Voi. IV al Mag.
ist. al lui Bălcescu,

să'] primească cu bună chiverniseală şi să'l ducă din conac
în conac, boerii s'aii silit de au înplinit acele porunci toate.
La Kornăţelu, Vodă sau întâlnit cu hanul cu care se avea
în foarte bune prietenii eară aci domnul '] rugă ca să nu
prădeze țara, dându-"i şi un plocon frumos, apoi separându- -se;
Vodă veui la Bucureşti, eară hanul cu oastea, şi cu însoţitorii boeri români Popescu şi Greceanu se duse la Cerneţi,
de unde trebuia să treacă la Temişoara la Turci; ajunşi
aci, sosi vestea că Temişoara a cădut, şi că Nemţii au învins;

acuma

hanul

nu

ştia

ce

să facă;

la

ce

era

să se

mai ducă în Temişoara. cui să mai dee ajutor, Turcii ati
fost învinşi; de aci se născură neînţelegeri; hanul cu o seamă de Tătari sau dus, ai trecut hotarul ţerei și Sai împreunat cu Vizirul să vagă ce mai e de făcut; iar cea Paltă
parte a oastei tătăresti a r&mas în Oltenia. şi r&u începu
a o preda. Radul Popescu Vornicul care în acel timp era
în Cerneţi scrise lui Vodă la Bucureşti de cele întâmplate,
rugându'l a face cum va şti şi ascăpa ţara de Tătari. Vodă
trimise

când

o oaste

careîi

bătură şi fi nimiciră.

plecă din Cerneţi

preună

cu

mai

mulţi

spre
paşi

a merge
turceşti

Hanul

Tătăresc

în Temişoara,

care

erati

se în-

refugiaţi

în

Cerneţi, decişi a merge la Temişoara, trecând riul Cerna
(hotarul ţ&rei Româneşti cu Banatul), aci, la Mehadia, fură
bătuţi de Nemţi, întâi pedestrimea, apoi călărimea; hanul

retrăgendu-se la Palanka,
Turci

unde

(în

fusese şi mazilit de

năcise prea des şi nu a pus

Bulgaria
Sultan,

de

adi)

trecu

la

că

co-

sub cuvint

destulă inimă ca

să

ajungă

mai

repede la Temişoara.
Pe Tătarii ce remaseră, Vizirul i-au luat şi i-ai aşedat
pentru toată iarna în Oltenia; jafurile şi crimele cele mai
groasnice s'aă comis atunci în Oltenia; iată la ce era expusă biata ţară în acele vremuri, nu trecea anul şi se audea când de Turcii când de Tătari şi mai ştii eu de ce

lighioană selbatică cari sugea sângele acestei s&rmane de ţări.
Nicolae Mavrocordat care în Constantinopol se bucura
de o mare favoare, dobândi în fine ordin de la Sultan ca

Tătarii să părăsească Oltenia şi ast-fel ei plecară.
la starea

de

lucruri din

Muntenia

în timpul

acesta

Relativ
când
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ţara era ocupată de Tătari, avem Raportul
Croix, către generalul Steinville.

Căpitanului St.

St. Croix se găsea în Oltenia refugiat la Tismana

el

de acolo scrie lui Steinville, scrisoarea purtând data de
1716, 13 Octombrie.
lată ce vedem într'&nsa.
«Căpitanul St. Croix raportează de la Tismana, că
oamenii trimişi de el cu boerul Bengescu, care afost la Generalul şi pe care la trimis ca să împedice jafurile, au atacat cu o di înainte pe Cazaci despre care anunţase deja
Generalului, omorând mare parte dintre ei, iar pe cei-l'alţi
prinzendu-i împreună cu serdarul sai generalul lor, care e
-rănit, şi mulţi căpitani luându-le toate armele. Numărul
lor

este

de

peste

800,

nu de

3-—400,

cum

creduse.

Cei

mai mulţi dintre ei fiind ţ&rani, strinşi cu forța, între cari
mulţi individi de cea mai rea specie, a dat ordin lui Bengescu să-i retrimită pe la casele lor să-şi vadă de gospodărie, iar cei-l'alţi prizonieri şi armele vor sosi în noaptea
aceea sai a doua di acolo. Căpitanul aşteaptă disposiţiile
Generalului în privinţa aceasta. Ofiferzi for azi fost aproape toţi
greci şi aveai ordin ca să treacă prin pasul Vulcan şi să
se arunce asupra husarilor lui. Mai departe raportează că
în urma acestei întimplări, Voevodul Munteniei sa retras,
de frică, cale de o di înapoi de Bucureşti,
mlăștinoase şi nu are cu sine de cât vro

în nişte locuri
zoo de Turci,

strînşi şi aceştia pe banii săi proprii, de oare ce Tătarii l-aă
părăsit, cea mai mare parte. Voevodul da ca pretext al retragerii sale din Bucureşti, ciuma care bântue acolo. Căpitanul arată apoi că numtrul armatei în ţară sa împuţinat
de când Tătarii au trecut Dunărea. Tătarii sunt în număr
numai de vr'o 3000 şi ai pornit către Belgrad. Despre
hanul turcesc, căpitanul nu ştie să raporteze de astă dată
nimica, dar a trimis ordin căpitanului de la Cerneţi ca să
treacă peste Dunăre şi să pună mâna pe câţi-va Turci. Speră
că acest lucru se va întâmpla în grabă. A luat în fine me&-

suri

ca să

facă la Cerneţi

sau

la alt loc potrivit o mică
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magazie de grâi şi de orz, ca să aibă de unde a se aprovisiona trupele:),

In 19 Octombrie generalul Tige scrie lui Steinville în
acelaşi sens, el dice:
«Generalul de Tige aduce la cunoştinţa Comitelui
Steinville că a primit ordinul lui din 12 şi va face cum ise
ordonă.
Din Muntenia a primit ştirea că la Argeş a sosit un
detaşament de miliție necunoscută. Aceasta s'a îndreptat
către Piteşti. Voevodul a trimis pe un căpitan şi pe un
boer însoţiţi de Seimeni, să vadă ce fel de miliţie este aceasta. Ei at fost atacați, căpitanul ucis şi boerul făcut prizonier, iar mulţi dintre Seimeni răniţi. La Colentina se afla
600 de Tătari, ca să ajute pe Voevod la stringerea contribuţiunilor. Nimeni nu -are voe să iasă din oraș».
In raportul No. II generalul arată, «că Hanul Tătarilor nu a îndrăsnit să treacă peste Olt, temându-se de
soldaţii împărăteşti.
Mai departe că Voevodul Munteniei a primit vestea
că Turcii ai învins la Temişoara, şia dăruit şo de galbeni
celui care i-a adus această veste. Puțin după aceia a sosit
ştirea contrară. In Bucureşti aă murit 3 familii de ciumă.
Generalul a decis, în urma ştirii îmbucurătoare despre predarea

'Temişoarei,

ca

a doua

mulţumită lui Dumnezei.

di, în

20

Tot-de-odată

ale

lunii,

va avisa

pele imperiale din Muntenia şi din Moldova,

să

dea

toate tru-

ca să

aducă

la cunoştinţa locuitorilor isbânda armelor împerăteşti».
Intr'un al treilea raport «comunică, că soldaţii lui au
fost până la Bârlad, prindend nişte Turci şi Tătari. La unul
din aceștia s'au găsit mai multe scrisori. A deschis una,
dar n'a găsit nimica despre invasiunea Muscalilor. Crede

prin urmare că ştirea aceasta este falşă»?).
In aceste vremuri

după

ce Nemţii

de la Turci, lenache Mavrocordat

ati

luat Temişoara

marele dragoman al Tur-

1) Vegi în col, doc. Hurm., p. 165—166, Vol. VI.
2) Vedi în col. doc. Eur, „p. 162, Vol. VI.
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ciei, fratele lui Nicolae Vodă, care se găsea atunci la Belgrad
făcut
colo
unde

sa pogorât spre Dunăre şi a venit in Valahia dea
visită fratelui săi, şi venind până la Nicopole, de as'aii pus în trăsură şi cu 4 cai a venit la Bucureşti
la barieră îi eşi înainte Vodă cu Boerii, primindu'l

cu cea mai mare cinste, venind în oraș şi şedend

în

Bucureşti

2 săptămâni, ducendu-se în preumblări şi petreceri cu Vodă,
acuma tocmai când ţara erea în ferbere mare şi când patrioţii de peste Olt cu cei de aci 'şi termina planul lor
de alungare al Domnului. După ce Vodă dărui fratele s&ă
daruri mari şi preţioase, plecă, petrecendu'l până la Văcăreşti, de aci luându'şi diua bună, lenache plecă la Constantinopol şi Vodă se întoarse în Bucureşti.
In aceste timpuri de 2 s&ptămâni, catanele Nemţești
_care ereai în Oltenia cutreerând'o de la un capăt la
cel lalt, şi Banul cel mare Şerban Bujoreanul şi cu Serdarul comandant al ostaşilor Petre Obedeanul care fuse.
seră trimişi de Nicolae Vodă mai 'nainte pentru a păzi
intrarea Nemţilor în Ţară, nimic nu s&vârşiră din cele po.

runcite; căci gândul lor erea altul.

In această vreme îns4 cronicarul amic al Domnului ne
spune: «Catanele iar nu se odihnea, ci tot supăra ţara şi
multe rele făcea peste Olt, şi d'incoace de Olt, că pre Banul Şerban Bujoreanul Lai prins numai 10 catane unde
era conăcit la Brâncoveni şi ducându-l până la Zatreni la
un

cumnat

al lui, lăsatulau,aă scăpat'au el, Dumnezeu ştie,

ai venit la Domn; Obedeanul pe de altă parte au venit
aşișderea, şi 'şi au spus jălbile precum ai umblat şi cum
n'aă putut isprăvi nimica pe unde ai fost trimişi, de r&utatea catanelor, şi altele. Domnul se întrista şi se mira
ce va să facă el, necunoscend vicleşugurile care se gătea

să facă
dea
zic
toţi
nu'i

el

şi Golescul

şi Băleanul

împotriva'i, căii

cre-

ca pre nişte boeri de cinste, şi socotea că toate ce
sunt adevărate fără nici un vicleşug, că asemenea pre
îi iubea Domnul, şi ori de ce vrea gura Domnului,
trecea în deşert rugăciunea, aşişderea când Vodă vrea
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să facă un
densul nu'l
Nicolae
vicleşugurile
denşii ar fi
El

lucru măcar cât de mic, până nu'l întreba pe
făcea întratâta îl iubea»1).
Mavrocordat sigur că nuşi putea închipui
boerilor că ar fi putut ajunge până acolo, că
capabili de o aşa şiretenie.

avea

dreptate

să

nu

creadă,

căci

nu

erea Român,

nu venise în ţările române de cât din anul 1710 nu ştia
ce va că zică firea Moldoveanului, Munteanului şi Olteanului, nu ştia nici de ce ereaă capabili boerii şi slujitorii
Români când erea vorba de națiunea lor şi de religiunea
lor,

crucea

şi drapelul

erea

unul

singur

şi indivisibil

lucru,

pentru care un boer saă un ţăran român din om blend
şi bun, devenea un om turbat, un şarpe veninos.
Actele mari ale naţiunilor une-ori cer ca să calci peste
ori-ce ; când

e vorba

de

binele

patriei

nu

mai ţii socoteală

de scrugule, căci după cum un părinte bun trebue să sacrifice totul ca să scape pe copilul s&ă de pe patul morţei,
precum şi un copil pe părintele s€ă, tot ast-fel şi vn bărbat patriot trebue să sacrifice totul, chiar şi pe dânsul, ca
să scape patria sa, căci ea nu e numai a lui cia întregei
națiuni.
Sa vEdut însă că de multe ori evenimentele politice
şi soarta aduc pe un om în acea strălucitoare posiţiune

ca el şi numai el să conducă destinul patriei sale ; ca acel
destin să aterne în acel moment de voinţa unui singur in:

divid, eară restul naţiunei să aibe ochii aţintiţi în patru
pe densul şi să aştepte resultatul cu o poftă nebună.
Fi bine un asemeni individ în mâinele căruia stă
soarta

unei

ţări şi a unui

popor

întreg, nueaşacă

va

tre-

bui să facă abstracţiune de dânsul? şi ca să ajungă la un
resultat satisfăcător pentru prestigiul poporului şi ţărei sale

să

întrebuinţeze

ori-ce

ast-fel el desigur

căpăținendu-se

şi

mijloc fără

va repurta

ţinând

trofeele

socoteală

discuţiune?

procedând

victoriei,

pe când în-

de

unele

scrupule

1) Vedi în vol. IV, Mag. ist., cron. Popescu, amicul Domnului
Domnului, adică Turco-Grecească, op. cit., p. 54, vezi încă
vol. III după condica Bălăcenească, p. 249, ed, 1.

ar

și din partida

şi în cronica

lui Şincai,
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prăbuşi poate întreaga naţiune în prăpăstia cea întunecoasă şi el ar r&mânea hulit şi ponegrit de toată lumea;
având parte din acel moment de a fi blestemat de toată
națiunea.
O Mavrocordate ! cu toată dibăcia diplomaţiei tale;
cu toată deşteptăciunea şi înv&ţătura ta; şi cu toate limabele ce le grăcai tu, însă tot boerii de peste Olt te au
remas şi şi-au ris de tine; căci acuma sunetul goarnei
patriotismului r&suna în toată Oltenia cea mândră, şi leii
se pregateaui să casă earăşi din visuinele codrilor lor, ca să
se asverle în furia cea selbatică asupra pradei.

O

Dumnedeule

sfinte!

strigătul

de

r&sbunare!

se

plimba pe limbele tuturor, şi toţi se pregăteau la ospăţul
cel teribil de sânge de Fanar.
Cronicarul expune foarte amănunţit intemplările ce
se

mai

succedară;

de ce să le descrie

când ale cronicarului sunt înfăţişate în
de vii, reflexul evenimentelor timpului.

cu vorbele mele?

nişte

culori

atât

«Dar ai fost plină inima lui de vicleşuguri, şi ai muncit în tot chipul de au plecat spre pofta lui cea drăcească
(adică Barbul Brăiloiu), pre Bujoreanul, şi pre Băleanul, şi
se nevoia să facă venin să'l arunce asupra capului stăpânusăi, şi sfâtuindu-se în taină de nu ştia nimenea sau ajuns
cu Barbul Serdariul tâlharul cel mare ce era cu catanele
peste Olt, având mijlocitor pre călugărul fratele Sărdariului
Barbului, şi pe alţi boeri ce nu i-am numit, de trimitea
oameni şi scrisori la Barbul S&rdariul, înv&țându'l şi poveţuindul în ce chip să umble, şi cum să se poarte.
Intru aceste umblete ale catanelor ce "i îndrepta povăţuitorii,

au venit

o seamă

de catane

cu un căpitan

al lor,

anume Me/hul, spre Piteşti de făcea multe rele, şi afară din
jafurile ce făcea şi boerii numiţi ai omorit, pre Şerban
clucerul Prisiceanul pre Grigorie Vistierul Tigveanul W/ădescul şi pre Preda Postelnicul /svoranu/, şi pre alţi nemulţumiţi mulţi, şi gazda lor erea WVzerâşu/ mânăstirea Go/escului, de acolo sau pogorât la Golești, şi găzduia în
curtea Golescului, şi eşia de făcea toate relele între boeri
şi între săraci şi dintre această pricină să poate dovedi că

5830

Golescu era povăţuitorui lor, că la casele lui îşi
găsea
odihna şi paza lor. Însă Domnul ca un om fără răutat
e (Şi
mai vârtos că'l iubea nu mai puţin de cât pre coconii
Mă-

riei sale),

şi aceasta

Sunt catane

la

nu

Gol,

o

au

socotit,

îndată

şi

ai trimis

Turci, Tătari, Români şi at trimis ca

cum

aă

oaste

amestecată,

auzit

că

să'i gonească de a-

colo, cari fiind închişi în curte nu le putea strica nimica
,
nici putea ca să se bate cu ei. Deci Tătarii vegend că
întralt chip nu pot să facă, ai dat caselor foc deat ars,
şi aşa de nevoie au căutat catanele a eşi, şi dând
r&sboii unii cu alţii au perit multe catane, pe a căror capet
le ai adus la Domn, şi pe alţi i-au trimes de i-a aduse
la Bucureşti, puţini ce mai scăpase s'aii depărtată de
pe
acele locuri»!).

«Domnul

auzind că aă ars

casele

Golescului,

pentru

ca să nu se okideze i-ai dat o mie de taleri de câte
doi
forinţi ca să dreagă ce ai ars>?).
Aşa ignora Vodă toate câte le hrănea boerii în inimele
lor neştiind că toate fură cu din-adinsul,
|
Vedem deci în relaţiunea cronicarului sfat între boeri
pentru a pune în lucrare planul revoluţiunei lor şi alegend
mijlocitor între boerii din Bucureşti Gofescu, Bă/ăceanu,
Băleanu, Greceanu şi alţii şi cei din Craiova Brăzloiii, Bengescu şi Obedeanu pe fratele lui Barbu Brăiloiti, pe Dumitraşcu ;
căruia Mavrocordat îi răpi toate averile şi "| sili a se călugări, în urmă schimbându'şi numele de Dumitraşcu în
cel
de /Dosz//ezzi monahul 3).
Că revoluționarii dinpreună cu Nemţii au ucis pe hoerii Priseceanul, Vlădescul şi lIsvoranul ce erai în gazdă
1) Vedi

în vol.

IV, cron.

Popescu,

Mag.

ist., p. 36.

2) Vegi în Şinca! după condica Batăcenească, vol, III, p.
250, ed, |.
3) Vegi în vol. VI, din col. doc, Hurm., p. 307 şi 501 din
anul 1720 în Raportul deputațiunei administrative către consiliul imperial
de Resbel

despre starea în
care se află populaţiunea română din Oltenia, și din scrisoare
a din 1731: «Cererea
boerilor Brăiloii, Bengescu, Ştirbei și Strâmbeanu către
comitele Wallis de a fi remuneraţi

pentru serviciile lor. Atunci Oltenia erea sub Germani şi 4 boerik
eraii ad-

ministratorii

sul consilier.
Detalii

ei, cu titlul de

”

«Copsiliei

vegi în această

carte

ay Împeriului

mat

la vale,

Austriacs.

Dositei

erea

și dân-
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la Vieroşul Golescului, aceasta poate a fost fără voe, căci
în mulţime nu mai ţii socoteală în cine dai, când eşti înpins de focul luptei ; apoi, poate că acei boeri aă arătat
opunere

resvrătitorilor

tiraniei;

şi se ştie că

în revoluţiuni

cu cause juste, nimic nu mai poate sta în cale, obstacolul
trebue transformat în cenuşe pentru ca să poţi triumfa.
Acuma veni şi momentul oportun al boerilor, acuma
complotul lor se va realisa şi vom vedea lucrând cu o
dibăcie extra-ordinară; eată ce se întâmplase: am văzut
mai "nainte când trecu Hanul Tatarilor prin ţară pentru a
merge la Cerneţi ca să dea ajutor Turcilor în lupta de la
Temişoara ; că Domnul însarcină cu primirea sa pe doi
boeri: pe Şerban Greceanu vel pitar şi pe Radu Popescu
vel vornic, care ”] conduseră până în Cerneţi.
“Tătarii după ce plecară din țară, Vornicul Radu
Popescu vine la Bucureşti, boerilor le erea teamă de
Popescu căci “] ştia r&ă de gură, Bujoreanul însă care
erea Ban al Craiovei se înţelese cu toţi boerii ca să-şi
dea demisiunea din scaunul băniei şi să spue lui Vodă că
în împrejurările de față el nu mai poate face nimic, singurul care ar putea să dea afară din Oltenia pe Nemţi
este Radu Vornicul Popescul, atunci din boeri s'au ales

Spătarul Radu Golescu, Logofătul Băleanu şi Banul

Bujo-

reanu cari s'ai dus la Nicolae Vodă şi i'au spus aşa, toate
cum le grăise lor, Bujoreanul ; apoi mai împlând cuvânta-

rea

cu

vorbe frumoase, că

că Vornicul
el treabă

nu

Popescu
mai face

Vornicul

Popescu e sprinten,

e iute şi energic,
nimeni,

Vodă

şi că de nu va face
în

urma

acestora

se

decise şi chemă la densul pe Radu Vornicul, dicându'i că
1] face Ban mare la Craiova, fiind că necesităţile cere; să
lucreze însă cu dibăcie pentru a alunga pe Imperiali din
ţară; Radul Vornicul se duse din Bucureşti şi cu plecarea
lui, Vodă îi dete aproape toată armata ce erea atunci aci

în

garnizonă,

anume

de

rime LI).

1). Vegi în vol. IV

idem

p. 37.

Turci,

Tătari

şi

câtă-va

slujito-
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Voeaii boerii resvrătitori a depărta pe Popescul de
lângă Domn căci acesta erea amicul Domnului din partea
politicei turco-greceşti, aşa că mai bine prefereau ca să'l
mărească scăpându-se de dânsul, de cât a'l avea ca Vornic
la București, şi de aceea a luat pe Domn cu vorbe viclene zicendu'i cum zice cronicarul, că Popescul erea: «Om
mai

sprinten,

mai

levent,

va

şi de nu va face el treaba
de

peste

Olt,

altul

nu

va

putea

el

face

aceasta
să

putea»1). Vorbă

'şi riseră de Domn.
Acestea le au făcut boerii cum
Bălăceneşti: «Insă acestea le făcea
reu

pe Radul de lângă Vodă şi pe ostaşi

această

isgonească
să

treabă,

catanele
fie,

boerii

spune autorul condicei
numai ca să despartă

să'i ducă de aci ca

să poată aduce Nemţi, să prindă pe Vodă»?).
Mavrocordat dădu toată armata din Bucureşti Popescului ca să poată resista în cas de luptă, când Nemţii lar
|
ataca la Craiova.
O! dar tn nu ştiai Mavrocordate ce hrăneaă boerii în
inimele lor cele ascunse ; numai şi numai ca să scape ţara
de tiranie.
Boerii vedend că acuma s'a îndeplinit visul lor de a
fi scăpat de Radul Vornicul din Bucureşti, şi de armată
scriseră imediat cărți serdarului Barbului care veghea în
Oltenia. Ce coincidenţă curioasă însă, tocmai când Barbul
Brăiloiu s&rdarul primi cărţi de la boeri din Bucureşti ca
să se pregătească de drum; atunci Radul Popescu noul
Ban scriea cărţi din Craiova pe la toţi boerii, căpitanii de
armată, egumenii şi sătenii că acuma pace şi linişte va
domni în toată ţara 5), neştiind ca peste 2 dile aceştia toţi

se vor aduna în jurul serdarului

Barbu Brailoii la strigă-

tul goarnei patriotismului naţional, deşteptat de ge metele
şi vaetele ţărei asuprite de jugul
fanar. Acuma deci
ora r&sbunărei se apropia şi câte-va zile mai trebuea ca
1)
în Şincai
2)
2)

Vegi în
condica
Vegi în
Vedi în

vol. IV, Mag. ist., p. 57 însuşi Cronicarul acuma devenit Ban, şi
Bălăcenească, vol, III, p. 252, ed. 1.
vol. III, Şincai, ea. 1, p. 250.
vol.1V, Mag.ist, p 57.
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ceasul detronărei să bată la capul lui Nicolae Mavrocordat,
căci serdarul Barbul o scrisoare mai aştepta de la boerii
din Bucureşti spre a trece Oltul; s&rdarul Barbul un ultim semnal mai adăsta şi acuma totul erea gata de plecare,
pentru ca boerii să r&sbune crucea şi pe cuviosul patriot
Mitropolit Antim; pe Cantacuzeni, pe Brezoeanu, Bălăceanu
şi alţi mulţi boeri al căror capete cădură la securea prea
înălţimei sale Nicolae Mavrocordat voevod al ţărei Româ.nești, Bey al Turciei, şi seraskier al Bulgariei; să resbune
şi miile de suflete nevinovate din popor, de bătrâni, femei şi prunci, ucişi de hordele tătăreşti şi arnăuţeşti ce
circulaii pe stradele Bucureştilor.
Boerii

vădând

aceasta,

scrie

6 ultimă

scrisoare

Barbu-

lui serdarului Brăiloiul, prin fratele acestuia, Dositheii monahul, ca să vie în Bucureşti cu milițiile oltenești şi catanele nemţeşti, din preună cu căpitanul cel mare al oastei
nemţeşti.

afla

Cine erea însă acest căpitan al oastei nemţeşti ce se
la Craiova, Cronicarul Popescu spune: «și mergend

scrisoarea,

sau

sfătuit

(adică

boerii

de

la Craiova Brăiloiu,

Bengescu, Obedeanu şi toţi cei-l'alţi pe care îi vom avea
ocasia a'i vedea iscăliţi în documentele ce le vom cita mai
la vale) cu Pivoda căpitanul cel mare al catanelor»!).
«In condica Bălăcenească de asemeni vedem numele
de Pivoda peste catanele nemţești»?).
In cronica anonimă a Moldovei tradusă în grecește de
biv

vel

slugerul

ras, vedem:
Iotrun
întregul

lui Grigorie Vodă

Ghica;

său, mai

la vale

vedem, încă

nul Dettin a fost însărcinat a expedui
cordat la Sibiă după detronare.

«Den

Hospodar

in

der

în Letopiseţe, vol. III, pag.

că se zice:

pe Nicolae

Wallachey

1) Veşii în vol, IV, Mag. ist, p. 57.
2) Vegi în vol. LII Şincay, ed. 1, p. 231.

3) Vegi

Alexandru

«Baronul Dettin din Braşov»5).
document german pe care '] vom

124.

Ami-

vedea

în

ca căpita-

Mavro-

Mauro-cordato
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durch den ober Capitani Dettini aufheben und weiter fiihren lassen»:).
Aceste toate diferințe de denumiri la acei autori cronicari contimporani, ce botează pe Căpitanul nemţesc ames-

tecat în r&scoala boerilor Olteni, sub numele de Pivoda (vezi

Popescul şi condica Bălăcenească), şi Dettin la alţii (vezi
Amiras şi raportul german al timpului publicat în colecţiunea Hurmuzaki) ne dă de gândit.
De aci şi istoricii moderni ai făcut confusiune, aşa de

pildă

Kogălniceanu

dice:

«Le Lieutenant

Colonel Dettin 2),

D. Xenopol spune Maiorul Dettin?). Din toate acestea
resultă sai că erai doi căpitani Nemţi, sai că era unul
şi acelaşi care avea aceste două nume aşa că unii cronicari dic Deta,
alţii Prvoda; Dettin în ori-ce caz era
numele de familie, căci pe acesta'l găsim şi în documentul

german unde de sigur nu se vorbeşte de personagiuri sub

nume de botez, apoi Amiras spune: « Baronau/ Deltin». Cu
toate acestea nu ne vine a crede ca sa fi fost doi căpitani Nemţi, unul Dettin şi altul Pivoda, căci faptele prea
sunt legate între densele; dupe cum vom vedea în cursul
storisirei ; şi cronicele prea arată merei pe unul şi acelaşii
căpitan german, când la Craiova în rândul milițiilor lui
Brăiloiu, când la Piteşti în cursul drumului, când la Bucu:
reşti în dqiua revoluţiunei. Deci să ne oprim aci: că a fost
un Singur căpitan al catanelor nemţeşti şi el sa numit
Dettin; căci aşa "| numeşte însuşi documentul german trimes din Viena şi scris de sigur de un Neamţ, care ştia

positiv numele câpitanului german

din Oltenia.

Am ţinut a aduce aceste explicaţiuni
torului ca el să nu r&mâie în nedomirire.

Dettin luase

deja

Râmnicul-Vâlcei cu

lâmuritoare

lec-

armata sa de

1200 de ostaşi cu care se uni tot norodul de peste Olt.
Barbul Serdariul sfătuindu-se cu Dettin şi cu toţi boierii o
plecară cu toţii, slujitori, şi catane, spre Bucureşti şi
1) Vegi vol. VI, col. doc. Hurm., p. 167.

dat,

2) Vegi în Histoire
p. 377—380.

de la Valachie,
,

3) Vedi în vol. V, op, cit. p. 32,

anul

1716

al revoluţiunei

lui

Mavrocor-
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Cronicarul spune: «Și în taină a Trecut Oltul, iouina
Prin Dăduri, prin pustietăţi, (ca să nu simţă cine-va să'i
facă ştire) ai venit în Bucureşti» 1).
Diua de 14 Noemvrie va fi memorabilă în analele
istoriei naţionale ; în zorile acestei dile sosiră armatele lui
Dettin şi ale boierilor olteni la bariera Bucureştilor de la
Ferestreii; era tocmai ultima di a postului Crăciunului, era
Sf-tul Filip, şi cum obiceiul în ţara noastră era atunci ca
lăsatul secului să se sfârșească cu veselii, petreceri de tot
felul, în cari predomneaui focurile pistoalelor şi detunătu-

rile puștilor, şi cum mai cu seamă acele detunături veneaă

din spre Vest,

din

spre

Ferestreu,

locul

vestit de petre-

cere al bucureştenilor atunci, r&mas încă şi până astă-di;
toată lumea şi cu Mavrocordat împreună credură că înce-

pură deja petrecerile: cam de diuă li se părea, dară fie,
nu era însă detunături de petreceri, ci erai de acele detunături ale unei vestite revoluţiuni care începuse, era o

complectă luptă crâncenă şi înfricoşată acolo la Ferestreti,
între oştaşii noştri cu cei 400

de

Nicolae

Mavrocordat,

lui Barbului
cel

din

pe

de tătari cantonaţi în lagăr

care

cu imperialii lui

urmă,

de

odată

vitejii.

Dettin

resare

olteni

ai serdaru-

îi prapădiră

şi cavaleria

până la

comandată

de

patriotul şi mare boier, Marele Spătar Radu Golescu care
se pune in capul armatelor oltenești şi nemţeşti servindu-le
de ecleror, spre a intra cu toţii în capitala ţărei şi a'şi

scălda acuma pentru a ș-a oară mânile

în sângele tirani-

lor asupritori. Dettin împărți armata în trei părţi înainte
de a intra în București, o parte o lăsă ca să păzească diferite suburbiuri ale oraşului; o a 2-a, se va introduce prin
locuinţele turcilor din Bucureşti,” unde îi vor întâlni
îi
Vor masacra; eară a treia parte a armatei cu care era
numai olteni în cap cu De//in şi Brăzloiu, Golescu, Obedeanul, Bengescul, Bălăceanul, Bălzanul şi cu alţi boieri
care se întoarseră din Transilvania unde erau refugiaţi de
1) Vegi

59175

în

Mag.

ist, vol.

1V,

p. 57.
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mai

"nainte, vor merge

la Palat şi 'şi vor executa

cu sfin-

ţenie datoria. către ţară, popor şi neamul românesc.
Deci după cum vEdurăm a treia parte a oastei alcătuită din toţi boierii o porniră spre Palat, în timpul ce
partea a Il-a se împrăştiase pentru a apuca prin mahalale şi a pătrunde în casele unde locueai Turci, Greci şi
Arnăuţi spre a'i ucide şi masacra.
Ce privelişte înfiorătoare trebuea să aibă atunci Bu.
cureştiul, pe de o parte s&vârşindu-se măceluri în suburbiile oraşului; pe de alta, de la Ferestreu şi până în piaţa
sfântului Anton unde era biserica şi Palatul de la Curtea
Veche, să vedi trecând toată armata milițiilor olteneşti şi
cu câte-va catane de Husari Nemţi în cap cu Dettin şi cu
fioroşii boieri Olteni, cari de sigur în galopul cailor, o
luai către Curtea Veche spre a pune mâna pe Vodă și
a'l detrona.
Eată Cronicarul Condicei Bălăceneşti cum ne relateadă această parte, şi eată ce dice el: e.Șz find dzuzneață, domnul cu toți ai sei era în pat, şi din porunca
Golescului (căci Golescu era Mare Spătar, şeful armatei)
porţile fiind deschise şi străji nici una, au intrat catanele

în curtea domnească,

şi de

prin

cămări

au jefuit

toate

averile. Acolo Golescul armat cu sabie şi cu pistoale venind, ai poruncit păzitorilor curţei să pună armele jos că
de nu le vor pune, toţi vor peri, cari temendu-se le-ai
şi pus» 1).
Popescu la rândul lui spune eşz păszad pre Domn şi
fre toți ai Măvtei sale atuncea din somn deşteptându-se.. .
acolea îndată vine şi Golescul spătarul şi Băleanul Logofătul, şi sotii dor (de sigur Barbu Brăiloiu, Petre
deanu, Stazco Bengescu şi Drăghici Bălăceanu ; căci

ştia ai fost
cum resultă
cu pistoalele
ai poruncii

Obeace-

capii oposiţiunei şi ai armatelor milițiilor dupe
din spusele cronicarilor) cu arpe/e înczuşi şi
cu toală găteala ca nişte catane, cari îndată
Seimenilor ce era de paza curții să pue ar-

1) Veqi în vol. ILI, Şincai, p. 250, ediț, 1.
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mele jos ca să nu cum-va să stea împotriva catanelor împ&răteşti, că vor peri cu toţii, care audind din gura unor
boieri ca aceștia, Spătar mare, Logofăt mare, ai pus armele jos şi ei ai făcut cum at voit»?),
Astfel aceşti boeri: Golescu, Băleanu, Bălăceanu, Obedeanu, Brăiloii, Bengescu având şi pe Dettin cu dânşii
pătrunseră până în camera de culcare a Domaului
«4
Bat» îl găsiră cum spune cronicarul condicei Balăceneşti
și Popescul,

şi "| arestară.

Sa le fi spus atunci Mavrocordat: Tradătorilor ru
este pentru prima oară că boerii români şi-ati mânjit mâinele

în sângele Domnului lor!

Din piepturile boerilor însă, cei turbaţi, o fi eşit strigătul de: Infame! ce ai făcut cu capetele boerilor Cantacuzeni, Brezoeanu și Bălăceanu şi cu toţi acei nevinovaţi
ce au căzut ca nişte martiri la lovitura crudului t&ă fier?
Boerii de sigur ar fi putut să ucidă pe Mavrocordat în
palatul săi; pumrale şi pistoale nu le lipseaă; O nu!nuat
făcut însă aceasta, căci ei nu ai voit să'și mânjească mâinele în sângele cel fanar; nu ai voit să s&vârşească o
crimă; căci necesitatea nu le-o impunea; erea posibilitatea
de a scăpa ţara şi fără
a se ucide Domnul; o simplă detronare erea destul.
De aceia vedem pe acești boeri că au lucrat cu cel
mai mare tact politic; şi cu cea mai mare cumpănire în
acţiunile lor; şi nu ai făcut de cât a detrona pe Domn..—
Cronicarii contimporanzi dşa velatează : ca de fuldă Popescu
şz cel al condicei Bălăceneşti :
«Imediat s'a ridicat domnul din palat cu toată casa sa
şi cu băeţii lui şi au fost duşi la Cotroceni; după dânsul
au venit în grabă în carete și cu toate cele ce mai trebuiaii şi Golescul, şi Băleanul şi Brăiloiul, în acest timp
imperialii şi cu oltenii ucideaii ce le cădeaă în mână, toţi

turcii, tătarii şi grecii umplură
eară

populaţia oraşului

se

curtea palatului de cadavre ;

retrăsese

prin

prejur ; atâta groază erea că limbă de om
1) Vegi în vol, IV, p, 58, op. cit.

satele

de

nu poate

prin

po-
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vesti, catanele cu puştile slobozindu-se şi cu săbiile scoase
ucidea ce le cădea în mână, la orele 12 din di porniră pe
Mavrocordat din Bucureşti cu ai lui 4 băeţi şi duseră la

Tergovişte, urmat fiind de o seamă de boeri cari fugiră din
ţară, temendu-se de vre-o r&sbunare groaznică din partea
sublimei porţi, cu care n'ar fi putut să se măsoare; atunci
eşi cu boerii din București şi istoricul italian Del Chiaro care
erea ataşat pe lângă persoana lui Nicolae Mavrocordat,
fiind tocmai în ţară în acele timpuri de ferbere şi continui
revoluţiuni, care a şi scris revoluţiunile Valahiei de la 1714 la
1717, cuprinse în /fsforza 7zvoluzzzoni de la Valahia; cu

care închee a sa operă. De la Târgovişte ati dus pe Vodă la
însoţindu'l şi Serdarul

Sibiă (Hermanstadt),

Barbul Brăiloiul,

care trebuea să dea ochi cu generalul Steinville, pentru a'şi da
şi alţi boeri, cari fură priimiţi la rând,

raportul, de asemeni

bucu-

după rangul lor; generalul Steinville nu era tocmai

ros de procedarea boerilor, căci denşii le făcură toate fără
ştirea generalului. — Nicolae Vodă la Sibiu fu foarte bine
tratat de Nemţi, considerat ca şi un Domn, având o locuinţă separată, dar din mâinele lor nu putea eşi căci erea
făcut captiv.
In captivitatea lui, Mavrocordat a scris în Sibiti o carte
despre «regăforiile, datoriile şi slujbele oamenilor care a
tipărit'o în a doua domnie a sa, şi care venind în mâinele
apusenilor o at întors pe lătinie, şi o at tipărit grecește
şi latineşte în Lipsca»).
Fapta ridicărei lui Mavrocordat din Bucureşti a r&mas în gura norodului ca ori şi care eveniment important
din istoria poporului român.
|
Așa că din istoria scrisă, treci la istoria nescrisă,

ce constă în acele frumoase cântece populare; balade;
« Chanson de geste», « Rapsodii» pe care le găseam altă dată
(şi adi incă poate,

dar rar de

vestiți de pe la vechile curţi
antichitate ce mergea
1) Vezi în vol, IV, Mag.
Edit, 1.

dintr'un

tot) în

boereşti

acelor

gura

şi

ca

lăutari

7afsogz

din

oraş elenic într'altul, ca să

ist., p. 59—60

şi Şincai,

Vol.

III,

p.

230—258t
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cânte frumoasele poeme ale poeţilor greci, şi mai cu seamă
ale lui Zfomer.
Fapta revoluţiunei oltene în contra lui Mavrocordat
şi a detronărei; poporul a poetisat'o. Şi această poemă a
cântat'o lăutarii veacului al XVIII-lea.
Din gura lăutarului Gheorge Ştirbu Purcel de peste
Olt, tatăl lui Ion Ştirbu Paurcel ce a locuit în judeţul Teleorman şi de la care ne-a r&mas balada populară Aga
Constantin Bălăceanu şi Constantin Brâncoveanu, ce o
vEzurăm la domnia lui Brâncoveanu; ne a r&mas dic şi
de
la tatăl, o baladă populară: Pere Serdlarul Obedeanu şz
Nicolae Mavrocordat Wodă.
Lăutarul Gheorghe Ştirbu Purcel cum a locuit peste
Olt şi cum de sigur cânta pe la curţile boereşti o fi cântat şi această baladă ce o fi înveţat-o de la alţii mai
b&trâni.
Eată această baladă :
«SERDARUL

PETRE

OBEDEANU

şi
NICOLAE

MAVROCORDAT-VODĂ

Obedene,

Obedene

Mândre Oltene;
Că de neam tu 'mi ești vestit

Şi de ţară 'mi eşti cinstit,
Şi *n Craiova cel întâi

Din

calea

Obedeanului. D)

Şi la fire "mi eşti trufaș
Şi de Greci mare pizmaș,
Foarte “mare ostaș

Şi peste oaste armaș; 2)
Şi la fire 'mij eşti viclean,
Adevărat Oltean,
1) Ia fiinţă încă până adi.
*) Armaş

era o boerie

militară.

i
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Mare Bașă Dorobănţean ; 1)
Ştincă în fire inimos

Și 'n ţară de tolos.
lute şi ager în gând
lute ca un vânt,
Ca un vânt de ușurel
Ca şi un fulgurel;
Dar acum că ești Serdar
Făcute-ai

ca şi un

armăsar

Și pe Craiova o lăsaşi
Căci pe tiranie o sugrumași ;
Ear

bănia

fratelui,

Fratelui Obedeanului, 2)
Va

fia norocului

In mâna Bujoreanului.
Şi tu Oltul il trecuși
Și 'n București te pogoriși,
Ear aci, în poarta palatului
Cu mâna Brăiloiului
Fiul Kornei Banului
Şi voi doi neamul Brâncoveanului;
Și cu oastea Golescului
Radului Spătarului,

Şi cu a Iorgului Băleanului
Răi ca dinţii Buzduganului,
Băleanului celui truiaş
Ce de Greci e foarte pizmaș;
Şi cu mâna Neamţului
Cu

a Bălăceanului,

Pe Vodă Niculae mil apucaşi
Și 'n ţoale “i înfăşurași,
Şi din Curtea Veche "1 pornişi
Pe

colea

Şi
Cu
Şi
Ca

'1 învârtişi spre Cotroceni
Munteni și cu Olteni,
de aci la Sibiiă
pe un Hindiii. 3)

pe-a curmediș

1) E fusese sub domnia lui Brâncoveanu,

Mare

Căpitan de Dorobanţi, Balada

asimilează titlul de Căpitan, cu cel de Paşă
— Başă, adică Șef.
2) Fratele săi era Nicolae ce Pam vădut dintrun document

darului Brăiloiu către Steinville, că Nicolae Obedeanu
a plecat

și nu

a putut

fi prins.

Nicolae

Banul

din

1716 al Ser-

era Ban mare de Craiova, dară

era din partida

turcească

a lui Vodă,

pe când fratele săii Petru Serdarul, din cea a oposiţiunel, adică a Austriei.
3) Hindiii însemna un om de rîsul lumeY, adică un scamator, un maimuţol.
Cronicarul Constantin Căpitanul când vorbeşte de nunta fiului lui Radu-l.eon-Vodă

din

1665, Ştefan, cu Catrina, fica lui Duca-Vodă

din Moldova; dice despre

petrece-

541
Așa, Obedene, Obedene,
Mânare Oltene,

Cât pe lume ai trăit
Tot

mereii

te-ai făurit

Te-ai făurit cu vitejie:
Pentru ţară, și "n vecie,
In virtutea neamului
Neamului Obedeanului,
Obedeanului celui vestit

Ce de ţară e cinstit. !)

In acest timp Radul Popescul era la Craiova şi cum
audi de ducerea

în Ardeal

a lui Vodă a dat drumul

oștilor

turceşti şi tătăreşti ce le avea cu dânsul luate din Bucureşti,
şi date lui de Mavrocordat când fusese numit Ban de Cra-

iova; apoi a început a da proclamaţiuni către ostaşii Români, că pe nedrept boerii au dus pe Mavrocordat în Sibiu.
Lucru la care sai asociat cu toţii şi atunci Pau luat de Lai
dus

la

Tergovişte

şi

lau

dat

pe

mâna

catanelor

de

acolo cari lau aruncat în închisoare, în acest timp soseşte şi căpitanul Dettin (Pivoda) din Bucureşti care r&măsese aci cu Nemţii şi aflând că banul Radul se găseşte
în închisoarea din Tergovişte sa dus de Ta liberat şi l'a
luat cu dînsul, ducându'l la Sibiu, la generalul de acolo; aci
generalul îi dete scrisori ca să se aşede ori unde va voi,
tratându'l ca pe un Ban mare. Radul Popescu sa dus la
Braşov

unde

era

şi fiul

refugiaţi acolo. Nicolae
manstadt
în diua de
căci în acea gi muriră
lon Hrizescu fost jesuit

săi,

aci găsi

pe

mai

mulţi boeri

Mavrocordat când ajunse la Her7 Decembrie avu o veste tristă,
2 veri ai s&i din partea maternă:
şi Dimitrie, fostul s&i postelnic, cari

rile nunţei, între altele, că: Vodă a adus din Țarigrad cun Pehlivan //indiă harap carele făcea jocuri minunate, ca de pildă sărind peste 8 bivoli în văzduh» (și altele
după cum am vădut la p. 88 din această carte). Acesta e deci sensul cuvântului;
adică, că, Mavrocordat ajunsese de risul lumei, în rîndul scamatorilor, a Hindiilor cum
se dicea pe atunci,
1) Acest cântec, lam luat după o însemnare veche inedită, rămasă de la vel

Stolnicul Dumitraşcu Obedeanu,

fiul lui Constantin şi nepot al lui Petru, de care vor-

beşte cântecul. Dumitraşcu era contimporan cu lăutarul Gheorghe Ştirbu Purcel, căci
însuşi el singur spune la fine: «Am scris în slove ca să se ştie ce îmi cânta mie
Gheorghe lăutarul Ştirbul, despre ale taicălui meii cel mare.> Cântecul e semnat însuși
de Dumitrașcu: «Dum. Obedeanu div vel Stolnic,>
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fură ucişi de ţăranii Munteni; urându'i cumplit, ştiindu'i
părtinitori ai Stambulului şi apoi din aceia ce furaseră averile bieţilor Cantacuzeni, domeniul de la Afumaţi, însă în
zadar Hrizeștii aă încercat să fugă, îmbrăcându-se în ţarăneşte căci fură prinşi şi ucişi.

Despre

captivarea

prin căpitanul Dettin
1716,.9 Decembrie.

Voevodului

avem

Nicolae

următorul

raport

Mavrocordat
cu

data

de

«În acest raport se spune între altele că oraşele Pan.

ciova şi Neoplanta din Banatul Temişaniei ai fost cucerite de
către armatele împerăteşti.
Mai departe că Generalul Comite de Steinville a ordonat căpitanului Dettin să pună
mâna pe Hospodarul Nicolue Mavrocordat şi să-l ducă în
captivitate.
Raportul acesta este trimis din Viena.»1)

Eată cum se
domn

sfârşi cu

prima domnie a

Fanariot.

Nicolae Mavrocordat în Moldova

celui

d'intâi

nu se arătase de loc

interesat, pe când aci în ţara Românească săverşise cele
mai mari urgii, în scurtul timp de domnie de ro luni.

Ca să ne facem o idee de felul cum

de bunurile

lor vom

reproduce

despoia pe boeri

aci un document

la boerul Drăghici Bălăceanu din anul

1716,

inedit de

frate

al Bă.

lăceanului ucis de Mavrocordat, despre care a vorbit istori:
cul Del Chiaro, după cum am v&dut mai 'nainte.
Vegi Documentul pagina 544 şi 545 din această carte.

1) Vegi în col. doc.

Hurm.,

p.

166,

Vol.

VI.

(Tradus

din

nemţeşte).

Cuprinsul documentului tălmăcit pe bilere latine 1)
Foiţă pentru prada ce wm'aii
predat Wicolae- Vodă, fără

nici

2 dreptate, pe cum arăt în jos

Să se ştie ce mi-ai luat şi Dimitrache Spătarul Ramadan,
arată în Jos.

fol anume.

5000 Talere mi-ai luat când aii
500

tăiat pă frate mei.
oi mi-aii luat tot atunci.

3

Lastră,

1

Ceasornic
dache

5000
3000
„tooo

3000

Talere

30
200
230
1200 oi mi aii luat al doilea rând
39 -

200

de

cai

doilea

mi-ai

luat

139
169
iar al

Talere

Sabie

80

7

“

140

Talere 200

1 pereche de pistoale. Talere

20

1 Lăduncă

Talere

30

“Talere
cin Talere

15
575

1 Puşcă

mi-ai luat al doilea

rend bani gata

Postelnicul Talere

2 Cai drept

7

30 de iepe aii luat iar atunci.
30 Vaci ai luat iar atunci

500
1200
1700

Talere

la fiu săii Ior-

Să

se ştie 'cemi aii luat şi

lanache

Postelnicul Stama, cum

arată în jos.

3 Cai buni
4 Belacoase

“Talere 200
cu flori de fir
Talere

Bani

gata

160

Talere 110
cin Talere 470

rând
7O

139
7O

de vaci mi-ai luat iar al
doilea rând
de boi mi-ai luat iar al doilea

rând

cin Talere

13,550

Drăghici Pitarul Bălăceanu,

') Acest

document

în original

"lare

1716

D-nu Ştefan

Greceanu

cumentelor neamului Bălăcenilor; eii am scos copie dupe dânsul;
mi'| pune la disposiţiune.

în colecţiunea

do-

bine-voind D-sa a
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Boerii cari ai r&mas la Târgovişte s'au strâns la un loc
şi acolo cu vlădica împreună au început a. face sfaturi
ce
să facă? ereau două opinii: Una de a se duce o
seamă
de boeri la Turci şi să le spue ce ai făcut, cerând
u-le

domn;

alta

de

a se

duce

la Nemţi şi a le închina

ţara, lor,

şi a'şi cere domn de la dânşii; în acest timp paşii
de la:
raelele turceşti Zzrzz, Giurgii şi Brăila trimet
scrisori
boerilor, rugându-i a le desemna lor pe cine ar vroi
pentru

a fi numit
căci voiai

domn.
Insă boerii nici
cu ori-ce chip că să

nu ai
închine

vrut să asculte,
ţara Nemţilor;

și aşa ai şi decis în cele din urmă. Ia ziua de 5 lanuar
ie,
anul 1717, s'aă strâns în adunare naţională cu cei 12
boeri
divanişti cu Mitropolitul şi cu cei 2 Episcopi şi
au ales
domn pe comitele Gheorghe Cantacuzino, fiul lui Șerban
,
fostul domn din 1679—1688, decizând ca să ceară
confirmarea de la Nemţi dinpreună cu reluarea cetăților de la Zuzza,
Giurgiu

şi Brăila

trimis la Sibiă pe

din

mâna

Turcilor;

Poruzcu/ Serban

pentru

Grigorie Băleanul, care ajungend acolo,

ralul Steinville

pentru

una

Insă

Nemţii

ca aceasta, căci atunci ar fi dat

naştere la un conflict între dânşii şi Turci
sătui deja.

generalul

at

sai dus la gene.

a'i cere toate acestea.

nu au putut să facă
Aşa

acestea

Bujoreanul şi Logofitul

Steinville

le-a

de

spus

care

să

se

ereaă

întoarcă

îndărăt în ţară, să se înţeleagă cu Turcii şi să ceară
această
confirmare

de

la Turci,

de a

căror

putere atârna şi ai căror

sizerani sunt; încât eată în ce posiţiune tristă se afla atunci
țara, trebuea să revină la aceia de care voea să
scape;
deci eată pe boerii noştri întorşi din ori-ce ilusiun
e de
a înfrunta pericolul ţărei, din ori-ce vis de a o
scutura

de sceptrul tiranic al Fanarului.

în focul patriotismului,
duri

de

ferice,

ale neamului
în

cu

van

ati

în van

în

van

s'ai

In van

s'a

hrănit

Sai

plimbat
ei

svârcolit

ei

cu vorbele

prin
de

ei
gân-

mărire

românesc şi de salvarea naţionalităţei române;

căzut

acele

capete

nevinovate

a

Bă/ăcenzlor,

1) Vegi în incat, vol. III, p. 251, edit. după condica
Bălăcenească comparat

p. 8 din vol.

IV al Mag.

ist,

p. 62,
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Cautacuzinilor, Brezoenilor şi mai ştii ei câţi, acuma putem
zice ca neuitatul istoric N. Bălcescu:
cAsff/ vzr/uosul
Mitvopolit

Antim

şi boerzi

Brezoeanu,

Obedeanu,

Bengescu,

Golescu, Parbu Brăiloiu ce se deosebiră atunti ca capetele
oposifiuniă, căzură mai toți jertfe patriotismului dor»1).
O da! căci toate ai fost o chimeră. Acuma în Bucuresci peste câte-va zile trebuia să sosească noul Voevod,
trimis de Sultan, lenache Mavrocordat, fratele lui Nicolae,
acuma regimul fanariotic îşi va relua firul săi neîntrerupt
pentru un secol; şi dacă de Nicolae Mavrocordat națiunea
română scăpase prin sacrificii de sânge, acuma boerii isbutiseră să'l alunge. Prin persoana lui loan jugul fanar
se va aşeda puternic la beregatele Munteniei şi Moldovei şi
dinastia Mavrocordaţilor se va întări pe tronul Basarabilor.
Toate aceste veşti mergând la Poartă, că Nicolae-Voda a
fost detronat şi că a fost făcut captiv în mânele Nemţilor,
imediat Sultanul a făcut sfat cu Vezirul şi paşale; convinşi
de devotamentul casei Mavrocordat, rânduind şi pe marele
dragoman al Porţei, pe lenache Mavrocordat, fratele lui Nicolae, Caimacam în Ţara-Românească, adică Domn.

Del Chiaro mai spune

că în timpul

ce sa

detronat

Mavrocordat «Domnii greci de la Țarigrad, Miniştrii lui
s'au aflat în primejdia cea mai mare, şi unii sai ascuns,
alţii au fugit către Dunăre, iar pre alţii i-aă ucis» 2).
Nemţii aă avut dreptate de a nu priimi deocamdată
rugăciunile boerilor Olteni, ca Austria să întărească pe

George Cantacuzino de Domn,

căci de aci ar fi isbucnit un

mare resbel.
„Nemţii nu au refusat net boerilor olteni posibilitatea
de a nu se putea intări ca Domn Cantacuzino, însă le
spuseră boerilor că nu a sosit încă momentul; mai departe

vom vedea evenimentele şi rostul ţ&rei;
să vedem

1)

Vegi

r&spunsul

în Mag.

ist, vol.

I, p.

119,

articolul

2) Vei în op, cit. în italienește pag. 255,
I, vol.

III.

până

atunci însă

Austriacilor la cererile boerilor,

pe care

Românit şi Fanarioță.

reprodus în Şincat,

p. 252,

edit,
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respuns

archivele

de la Viena

la scos şi l'a tipărit în opera

"1 posedă.
sa:

Şi N.

Bălcescu

«Estractul Decretului Maiestăţii Sale Imperiale Regale
Apostolice, supt datul Lassemburg, 30 Maii 1717.

Intâi Maiestatea Sa Imperială Regală

şi

ca să r&spunză

cu obicinuita bună-voință nemăsuratelor rugăminte ale Representanţilor Provinţiali i), a otărit grațios, ca îndată ce se
va supune cu totul stăpânirii sale Zara Românească, să în.
podobească cu demnitatea de Poevod pe măritul Domn

Georgiu Cantacuzin,

din

causa

credinţei

Îui celei

de

multe

ori dovedite, a înfelepciunei, integrităței, strălucităjei famizei şi zubirei sale câtye patrie.
Şi tot de odată primește ca; când se va trata despre
numirea unui următorii în domnie, se va lua în băgare de
seamă particulară, familia Cantacuzinilor, şi mai ales voturile şi 7ogămintele Domnilor Boieri şi Represintanfi.

(L. S$.)

Prin Imperatoriul.
Din Consiliul de Resbel
L.assemburg 30 Mai 1717.

Antoniu Josefde Otil m. p.>2)

Marele vizir Ali-paşa îmbrăca în acest timp pe lenache
Mavrocordat cu caftan şil porni către Ţara Românească,
de la Andrianopol, însoţit de Hussain pașa, Aga ienicerilor şi
Seraschier;
dându-le
12,000 de Turci; 10,000 Tătari ;

Spahii

şi alte

odrasle

musulmane;

în

acest

timp

se

sfâr.

şi şi exilul doamnei Maria, soţia lui Vodă Brâncoveanu
şi a ginerilor săi, care ereai în Candia 5), şi cu lenache
au purces cu toţii şi au ajuns la Giurgiu şi ast-fel când
Şerban Bujoreanu şi cu Grigorie Băleanu aă venit din

ceară

1) Adică boerii olteni ce
pe Cantacuzino de Domn.

mersese

la

Sibiii

Pujoreanu

şi

Băleanu,

2) Vegi în vol. IV, Mag. ist, p. 63—64.
3) Vezi

în Şincai Vol.

III, p. 254

din condica

Bălăcenească

edit.

1.

ca să
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Ardeal mâhniţi, cu veşti triste, către toţi boerii; spunendu-le
că nu aă putut dobândi nimic de la Nemţi pentru alegerea
domnului pămeEntean,; atunci în Bucureşti enache dragomanul
'si făcea intrarea sa triumfală în palatul domnesc şi aci
înconjurat de forța armată citea fermanul Sultanului, trimiţând proclamaţiuni în toată ţara şi la toţi locuitorii pentru
a linişti spiritele; eată ce dicea acest ferman:
<Vou& boerilor; vou& căpitanilor, vouă odobaşi, vouă
chiauşi, vouă seimeni cari cu toţi mâncaţi din pâinea sultanului, stăpânul vostru, ascultați ce vă anunţ: fie-care din
voi să se întoarcă în patria şi casa voastră, cel ce se
va întoarce va fi lăsat în pace şi protejat, "i se 'va erta
toate lui, şi muerei lui și pruncilor lui, şi casei lui şi satului
lui şi vitelor lui şi la tot ce are.
Mi-e îmi este milă de voi toţi şi vă ert pentru anul
acesta de tribut, de contribuţiuni şi de toate cele Ialte,
trebue numai ca să fiți supuşi ordinelor mele şi să nu
abuzaţi de clemenţa ce v'o arăt acuma» 1).
In aceste vremuri lanache Mavrocordat pentru a încredinţa pe Sultan de buna sa primire, trimnete la Țarigrad
pe Marele Vistier Mathei Fălcoeanu şi pe Marele Ban
Pană ca să'i spună despre toate isprăvile sale, Cronicarul Popescu spune însă: «O seamă de boeri dintre cari
nu ştia şi de venirea catanelor care ai luat pre Nicolae Vodă, aceia trecând la Ardeal, şi intrându-le în capete
fumuri şi gânduri deşerte, fiind capete: Radul Golescul,
Grigorie Băleanul, Şerban Bojoreanul ai tras şi pe alţi
boieri în partea lor şi s'au făcut o cetişoară şi ati început
sfaturi

a se sfătui,

Besadea, feciorul

lui

cum

ris, adecă

nemţesc,

închine ţara împeratului
lordache

de

vrednice

şi să

Şerban

ceară

că

Domn

ei

să

pe

(Cantacuzino)

Vodă

care se afla supt protecţia Nemţilor de când a murit Serban Vodă,
în ţară şi
scaun 2).2
1) Vezi

şi să ceară oaste nemţească şi să se intoarcă
să gonească pe Turci şi pre lon Vodă din

în

Kogălniceanu,

Hist.

de la Val,

2) Vezi în Vol. 1V, p. 95 Map, ist,

p. 381

din

Del

Chiaro.
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Mai departe cronicarul spune încă că ei ai mers
până la Beciu (Viena) şi ai avut audiențe şi la Impărat
cheltuind sume mari, Popescul are aerul să ea în ris pe

boerii r&svrătitori, se înțelege, căci densul era partizanul po-

liticei turceşti şi bizantine, fiind amicul lui Vodă şi al Fanarioţilor, dar peste 1 an se va convinge că nu fură

fumuri socotelile boierilor, căci, dacă nu întreaga ţară trecu
sub Austria
; dară Oltenia, prin tractatul de la Passarovits

(1718) trecu coroanei habsburgice
de ani căci, în 1739 prin tractatul
earăşi

pentru un timp de 21
de la Belgrad ea revine

puterei turceşti,

In acest timp în Moldova ereai refugiaţi 12 boeri
Munteni ce fugiră din Bucureşti, încă de când cu urgiile
lui Nicolae Mavrocordat, după cum spune cronicarul Nicolae Mustea: «Eară în ţeara Muntenească, ne mai putând
boierii răbda vrăjmăşia şi asuprelile ce le făcea NicolaeVodă s'aii sfatuit, şi au fugit cari încotro ai putut scăpa,
eşind noaptea din Bucureşti îmbrăcaţi în haine proaste, până
la Colentina; că acolo le scosese caii şi armele, şi slugile
lor aşteptându'i acolo, fiind str&ji mari în oraş. Intr'alt chip
nai putut scăpa, ce fiind toţi sfătuiţi la un cuvânt, sai

strîns toţi la Colintina şi de acolo au fugit, cari unde

le-

ai dat mâna. Aice în ţară (adică în Moldova) ai fugit
doi-spre-dece boeri; Nicolai
Roseti Logofătul, ginerele
Brâncoveanului, şi Dediulescul Vistiernicul; şi doi feciori a
lui Asan călăraşu, şi alţii»!).
Mai la vale cronicarul spune: că Mavrocordat de ciudă
a trimes spre a căuta pe acești boeri, şi a'i prinde; şi
v&dend că nu poate pune mâna pe ei,a scris la Țarigrad,

spunend că Mihai Racoviţă Vodă al Moldovei este soţul lor
şi că'i ascunde, atunci el fu mazilit şi în locu'i fu trimes
Grigorie Ghica ce erea “Terdziman la împărăție, strenepotul
lui Grigorie-Ghica-Vodă 2)

Aci se cade a pomeni

1) Vezi

în Vol

2) 1dem p. 72.

III,

Letopiseţe,

câte-va vorbe şi despre r&scâla

p, 71.
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din Moldova; săvârşită de boerii
d'incoace de Milcov.

Moldoveni

ca

şi

cei

de

O rescoală isbucnită din causa grelelor impilări a unui
Domn, dacă nu fanariot dară fanariotisat.
Boerii Moldoveni vădând mişcările din Muntenia se
răsculară şi dânşii; şi se alipiră de Nemţi, ce atunci trecuseră de Focşani. Eată ce putem culege pe scurt din
lungile dări de seamă ale cronicarilor: Azzras, Mustea,
Neculcea, şi Uricarul.
In Moldova Mihail Racoviţă nu era mai iubit ca Mavrocordat în Muntenia, aceleaşi imposite grele, aceleaşi
confiscaţiuni de averi, şi ucideri chiar, căci cum se urcă pe
tron; liberă pe Marele Vornic Lupul Kostaki, vizirului ce

ai dus la

Constantinopol

şi

lau

ucis

odată cu

Mihail

Cantacuzenul şi cu Radu Dudescul din Muntenia. In aceste
întâmplări când Mavrocordat fu ridicat din scaunul s&u şi
dat Nemţilor ; scumpa noastră soră Moldova care suferea
şi densa de aceiaşi boală ca şi Muntenia, vru ca să se scape
şi de Racoviţă, şi partida boerilor Moldoveni nu remase
mai pre jos ca cei Munteni.
Vestitul Vasile Ciauru 1) şi cei-l'alţi fură capii unei revoiuţiuni la care se supuseră toţi boierii Moldoveni şi cerură ajutor Imperialilor care în acel timp lucraiiîn Muntenia.

Generalul Steinville le trimite
Ferentz,

cu

300

husari,

care

imediat

vin. în

pe un căpitan

Moldova,

întâi

la

Monastirea Caşin unde eraă adăpostiţi toţi boierii de teamă,
apoi intră în laşi şi aci urmat de toţi boierii cu Vasile
Ciaurul în cap.
Ciaurul se duce la Braşov la generalul de acolo, unde
ceru ca Moldova să fie închinată Austriei căci, le ajunge
de Turci, el fu făcut acolo conte de către Imprat, ŞI se înturnă in ţară, cu gândul că va putea deveni şi Voevod.
In acest timp Ferenţ căpitanul, cu mai mulţi boieri se
aşedase în cetatea Neamţului şi domnea în Moldova până
la Siret ca şi Nemţii în Muntenia până la Olt; eară Mi1) Letopiseţele

39175

iui Cogălniceanu,

|

tom,

III,

p. 58.

Cron.

lui Mustea,

26
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hail Racoviţă care zz avea ca armată în jurul săi, de cât,
6oo de Albanezi, încalecă pe cal şi fuge urmat de 6 servitori de curte, de se inchide la monastirea Cetăţuia, de
acolo trimeţend scrisori la paşa de la Hotin şi la Hanul
Tătăresc ca săi trimiţă oaste pentru a se apăra; dupe
câte-va ore îi veniră 200 de Tătari şi 200 de Cazaci. În
acest timp Mihai prindea pe boieri şi îi închidea, aşa au
închis pe Cuza feciorul spătarului Cuza, de ] închise la
Bârnova, în cele din urmă se deteră mai multe lupte la
Caşiu, la Neamţu si la Cetăfuia, unde Ferenţ căpitanul fu
prins şi ucis de Mihaiui-Vodă, de asemenea şi Cuza spătarul ce fu spânzurat în poarta cetăţii de furca scrânciobului, îmbrăcat boiereşte, ca să-l vadă norodul, pe dealtă
parte Tătarii lui Mihaii-Vodă aducea pe fie-ce di din oameni şi boieri ce'i ucidea, bătându-i cu piroane pe scânduri, turnându-le plumb topit prin grumadi ca să meargă
la inimă
ca de r&ii să le hie lor, earăâ pe alţii îi spânzurau de coaste şi de beregatăla câte un par, ear pe alţii îi
ardea de vii, apoi ai făcut o mare movilă între drumul
Gaflatei şi Cetățuia şi acolo “i-ai îngropat pe toţi, punându-le o cruce de peatră şi făcând un ceardak ce sai numit

şi

se

numeşte

până

adi

/Movzla

sai

ceardakul

lui

Ferentz 2), deci în zadar se sbuciumară boerii Moldoveni
căci încă va mai domni Mihail Racoviţă în Moldova.
Acum venim la subiectul nostru. lenake Mavrocordat
în acelaşi timp trimetea ştiri şi generalului Steinville căruia îi anunţa ridicarea sa la domnie, trimeţânduii şi da-

ruri frumoase,

deci vedem

pe

lenake

Vodă începând din

1) Letopiseţe Mustea,p. 62, vol III.
2) Crucea este încă aq şi este înaltă, ne spune Uricarul, de 42 de urme, întrânsa este săpat în kirilic şi acestea s'ai deslegat: «l& Mihai V, Voi Racoviţă, cu
mila lui Dumnedeii şi stăpânitor țErei Moldovei, rădicat'am această sfântă cruce întru pomenirea lucrurilor ce sai întâmplat la a treia domnie a domniei mele la veleat 7224. Inceput aii puternica împărăție turcească răsbot cu Nemţii eară la veleat
7225 trimisa nemţii de la Ardeal pe un căpitan anume (lo nedescifrat, probabil
Dettin) cu o samă de catane, şa luat pe Domnul Muntenesc, anume Nicolae Mavrocordat din scaunul domnesc din ţară din Bucureşti . , . cu toată casa lut şi l'aii
dus în cetate la Sibiii, după cari . . . Domnul Muntenesc, pus'aii în gând și pentru
noi ca să ne ea, și aii trimis pe un Franţ căpitan Defrosanz c'o sami de Nemţi şi

catane şi cu o multă
frabil),

adunitură

ce

ai

strâas de

Moldoveni (mat

departe

indesci-
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“nou acea politică cu dou fețe şi imitând sistemul lui
Brâncoveanu şi al lui Cantemir. Generalul Steinville care
nu era incă pregătit pentru a lua Oltenia, încheiă un armistițiti

cu

Voevodul

lenake,

însă ce folos,

căci cei 10,000

de Tătari şi de Albanezi cari veniră să introneze pe lenake, cutreeraii ţara şi comiteaii cruzimele cele mai mari,
incât, liniştea complectă tot nu domnea; pe de o parte
lenake încheia armistiţiuri cu Imperialii şi pe de alta Tătarii ucideau locuitorii şi-i despoeai de bunurile lor, până
ce în fine fură goniţi în Crimeea; când se încheiă armi-

stiţiul între general şi lenake, atunci aghiotantul lui Steinville
Frederic Schvantz de Spinghil, exclamă: «le marquis de

Steinville en profite lui-mâme pour se garder de ce qui
€tait arriv€ nagutre aux generaux Hausler et Veterani, il
avait reşut lordre de s'emparer secrâtement d'un defile;
mais il ne voulait pas se mettre comme eux ă la merci
du prince». Generalul Steinville 'şi aduse aminte că pe
acolo odinioară trecea Valul lui Traian, 'şi aduse aminte
de Zarris Ltorisa şi de Praetoria- Augusta (Hermanstadt)
a cărei remăşiţă se mai vede adi pe la Cozia; imediat
îi veni în gând de a-şi deschide calea Oltului putind ast:
fel avea un loc sigur de retragere, apoi aşi zidi un
fort la Câineni,

iţi a'şi opri

impracticabile,

şi mai

lucrările

el

fericit

la Olt,

Steinville,

de

cât Romanii

cari

din cauza stâncilor

sparge

dealurile

fură

si-

cu totul

şi

face să

sară stâncile cu dinamită şi astfel 'şi deschise o trecere
splendidă pe unde putea să intre cu oşti şi să se retragă
ori când, apoi terminendu-se şi fortul Câinenilor, Steinville
la finele lui Ianuarie 1717 trece în Oltenia, deci în prima
lună de domnie a lui lenake, şi se împreună cu milițiile
Serdarului Barbului cu care întră în Craiova ca nişte liberatori, lăsând pe generalul Tige la Tergovişte căruia i se
supuseră toţi locuitorii. În acest timp alt general austriac,

contele de Auersterg

luă

mai

multe cetăți turceşti, între

care raeaoa de la Turnu. Steinville putea foarte uşor să
supună atunci toată Muntenia sceptrului german, şi poate
bine ar fi fost, însă se mulţumi numai cu Oltenia şi chiar

încheiă

cu

lenake

Mavrocordat în secret,

un

tractat, ce

554.

servi de preambul
peste un an.

celui de la Passarowszzz, ce'l vom vedea

lenache Mavrocordat căuta a se pune bine cu Nemţii căci prevedea, că din aceasta mare zarvăd'intre denşii
şi Turci, Nemţii vor eşi învingători, şi aşa cu sprijinul lor
el va putea deveni Domn al ţărei, în loc de Caimacam cum
era până acuma.
Prin acea convenţie ce dânsul o închee cu generalul
Steinville la Sibiu în 8 Februarie 1717, convenţie ce coprindea

încape

6 articole, între altele

sub

sceptrul

100 de pungi pe an.
Mavrocordat
şi Tătarilor

reţinea
de

se stabileşte ca:

german,

îndatorindu-se

Steinville
Muntenia,

a mai

veni

«Oltenia

a

plăti

să

câte

stipulase a reţine Oltenia,
nepermiţend

în Muntenia,

însă

trecând

Turcilor!
prin

Ol-

tenia, de asemeni voevodul Munteniei se obligăa nu ajuta
pe fratele sei, nici cu bani, nici cu trupe fiind captiv în
mâinele Nemţilor ; eară Oltenia să dea câte 100 de pungi
pe an Impăratului Austriac»1).
Prin acest tractat vedem pe Mavrocordat vasal oficia!

Sublimei porţi şi vasal secret Austriei ; biata ţară | plângea
de o vasalitate şi acuma plătea dou&; în acest timp Muntenia erea cutreerată de Tătari şi Turci, însă Oltenia erea

adăpostită de ori-ce.

Steinville

lasă

vechea organizare a

ci, în cap erea marele Ban, ca mai 'nainte; eară pe fie care
judeţ câte un ispravnic
; (prefect) juridicţiunea civilă şi judiciară compusă din Divanul Craiovei, în cap cu banul şi
cu

12

erea
a lui

boeri

dată

mari,

cu

un

secretar

după lrgile ţ&rei, după

Matei

Vodă

Basarab;

şi

un

pravilă,

afacerile

comisar;

justiţia

care atunci erea

militare

fură

încre-

dinţate unui mare comisar de resbel (spătar) şi unui furnisor al armatei, (clucerul mare): eară încasarea contribuţiunilor, unui inspector general (vistier mare). Sultanul auzi
ceva despre acestea şi se înfricoşează, chiemând pe Mavrocordat la Andrianopole pentru a se explica ce a făcut.
La 5 Noembrie 1717 lenache Vodă plecă luând cu

») Vedgi în vol. VI, col, doc. Hurm., p. 169—170.

555

el mai mulţi boeri, şi ajungând acolo, fu primit în -audienţă de Sultan, unde'i spuse că tractatul încheeat de el
cu Nemţii nu e de cât o aparenţă, e ceva provisoriă şi
că a trebuit să facă aşa, căci altminteri toată ţara cădea
în mâinele Nemţilor, Sultanul se convinge şi felicită chiar
pe Mavrocordat de tactul ce l'a pus; îl încarcă de onoruri
şi se întoarce înapoi la Bucureşti în luna lui Decembrie
1717 1). lenache Mavrocordat din interes se purta foarte
bine cu lumea, căci împăcă toate spiritele la venirea sa, ba
încă atunci fiind foamete în ţară, în acel timp şi sătenii cu
totul ruinaţi de toate prădările revoluţiunei, trimete în Crimeea de unde cumpără grâu şi! împarte gratis pe la locuitori ; apoi necomiţând nici o crimă, înduplecă pe toţi
boerii a intra pe la casele lor. reînstalând şi pe Dna Maria, soţia lui Vodă Brâncoveanu şi cu tot neamul s&ă 2),
dând pe la toţi boerii moşiile lor înapoi.
Incât lanache procedând în politica internă cu multă
bună-voinţă şi gospodărie către popor şi boeriine, eară în
politica externă cu un tact al unui diplomat iscusit, ajunge
a împăca şi pe Nemţi şi pe Turci, ba încă '] vedem întorcendu-se cu mari onoruri de la Andrionopole; în fine putem spune că în acele împrejurari critice şi grele în care
se gasea ţara, atunci lenache Mavrocordat a fost omul cel
mai nemerit pentru a împăca spiritele atât de agitate în
contra fratelui său.
Această purtare a lui lenache nu venea din alt ceva
de cât că el fiind om deştept, presimţise după cum am
spus şi mai înainte că ţara va fi a Nemţilor, că Nemţii

sunt acuma tari, încât ce 'şi spuse? când ţara va fi sub
dominaţiune austriacă ei să m& pui bine cu Nemţii de

acuma,

ca

vreau ; încât

să

mă

ţie

ei

nu patriotismul

căci, pe
Pa împins

turci îi întorc eu cum
la acele

tare către ţară; dară interesul de domnie.
In acele vremuri arsese şi Bucureştii venind

la Cotroceni în spre palatul de la Curtea-Veche.
1) Enghel
2) Fotino,

partea doua, Hist.
t. II, p. 310.

Val.,

p. 7,

Kogălniceanu, p. 384.

acte

salu-

focul de
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lanache Caimacamul ca să arate şi nfai multă prietenie
lui Steinville ii scrie în 1717, 21 Mai o scrisoare unde
sub paravanul de a'i anunţa că a primit de la Sultan un
ordin spre a lua parte la expediţiunea Ardealului, îi aduce

o sumă

de

vorbe

placute

catre

casa

Austriei;

între

vedem : «Mişcat de cea mai sinceră iubire câtre

voastră,

şi credend

că

nu

trebue

să v&

altele

excelența

ascund

nimic,

vă

anunț că Turcii mi-ai dat ordin a me alipi către trupele
ottomane ce vor pătrunde în Ardeal, că deşi et trebue să
me supun acestui ordin, voi căuta excelență; să sprijin mai
mult interesele prea luminatului vostru Imperat de cât pe

cele ale Turcilor»!). Eată politica lui Brâncoveanu

din noă

în fiinţă în ţara-Românească, acea politică cu două feţe, pe
care mulţi Domni ai întrebuinţato, dar numai un Brâncoveanu a fost în stare să guverneze 25 de ani.
Prin o altă scrisoare cu data de 31 Mai 1717 ce Generalul Steinville, guvernatorul Transilvaniei, scrie Principe-

lui Eugenie

de

Savoia,

şi spune

că:

Caimacamul

Mavrocordat s'a oferit de mijlocitor la pacea

cheia între Turci şi Austriaci.
în acea scrisoare:
alte

ce vedem

între altele

«Generalul se scuză mai întâii că fiind împedicat de
afaceri, n'a putut incă inspecta confiniile de Sud şi

pasul Vulcan.
lugăr

Eată

lenache

ce se va în-

comunică apoi cu această ocasie că

un că-

franciscan i-a făcut cunoscut din partea frefendentului

da scaunul

Munteniei,

Jenachi

Mavrocordat,

că

Turcii sunt

dispuşi să închee pace, şi 4/ se ofiră ca majlocitor. Gene:
ralul va r&spunde pretendentului în sensul instrucţiunilor
primite din partea consiliului de r&sboii. In fine generalul

comunică

în parţile

că doi spioni unguri, ce au fost trimişi din Hotin
anexe

ale Transilvaniei,

aă fost prinşi

şi aduşi

la Sibiu. La aceştia s'au găsit mai multe scrisori în limba
maghiară, pe care Generalul le trimete în traducție latină

Prințului

1) Vedi

Eugen.

în vol.

In curând

VI,

col. doc.

spionii,vor

Hurm.,

p.

175.

fi ascultați şi facsi-
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milele lor vor fi trimise de asemenea Prințului. In sferşit Generalul comunică că vor fi arestaţi şi complicii acestora»1).
Toate manoperile lui lenache cum vedem nu ereau
de cât ca să devie Vodă, căci până acum nu erea de cât
Caimacam. ln faţa evenimentelor petrecute în ţara Românească, Turcii

nu mai

voiră

a numi

imediat

un

alt

Domn,

neştiind ce întorsătură vor lua lucrurile cu Nemţii.
Ilanache Mavrocordat de abia în 3 lunie 1717 primeşte ordinul Sultanului prin care este invitat a lua parte
la expediţiunea Ardealului, deci când dânsul scrisese în 21
şi 31 Mai lui Steinville unde îi spunea că primise ordinul Sultanului, nu primise încă nimic; ci erea în aşteptare căci eată
ce se spunea în acel ordin, unde Sultanul ca să onoreze pe
Caimacamul

Ţerei-Româneşti

îl numeşte

deja

Voevod, cea-ce

nu erea incă; eată ce se zice în ordin: «/ozs gaz îles
Vaivoda de Wallace, vouz devez savoir que nous avons
tenu conseil avec notre grand Vezir, avec le Mufti, et avec
nos autres ministres, qui sont affectionnts ă nâtre Empire,
dans le quel nous avons determin€, que le dit grand Vezir
avec

l'Agha

des janissaires,

les generaux. de PÂrtillerie, et

des Spahis Marchera avec toute ma grand” arme, accom:pagn€ des Tartares de la Crimee, qui seront commands
de leurs chefs ă Belgrade, ou ils tiendront encore un conseil pour y prendre la resolution de ce qu'on doit entreprendre, cett' ă dire daller ou ă Peter-Varadin, ou vraiement ă Temeswar. Le Bacha gouverneur de Rumelie avec

tout le monde capable aux armes qu'il a sous son commandement, et la
janissaires, et
qui meneront
soustenus de
des

d'un

Bacha d'Albanie avec 3o compagnies des
une grande quantite de gens de l'Artillerie,
des Canons, et des Bombes et qui seront
6 mille Spahis, et 1o mille tartares; comman-

Sultan,

sont

qui s'appelle lhram
que

ayant

ordre

în vol. VI,

destines

d'aller

ă

un

endroit,

qui est vis ă-vis de la nouvelle Palan-

d'entrer

faire tout ce quiils
1) Vegi

deja

dans

pourront.
col. doc,

Hurm,.,

les Pays

de

lEnnemis,

et

Outre cela le fils de Kiuperli,
p.

177.
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qui sappelle AMouman-Bachd, le quel pour le pass€, fu
grard Vezir, il est aussi commande avec toute la milice
de Bosnie, asiste des 3 Bachâ; 15 compagnies des Janis:
saires; 10 compagnies des Artilleristes et ro mille Tartares avec un Sultan, ils ont aussy ordre d'entrer dans les
Pays de lEnnemis du Cot de Novi en Croacie.
De plus le Bacha de Mesopotamie, qui est le Sereskier nomme Regeb Bascia, il at aussy ordre d'entrer en
Tansylvanie avec 30 mille hommes de sa suite, 10 mille
Tartares commandes de Nuradin-Sultan, et le Bachâă de
Hotin avec ses troupes, comme aussy avec le Vaivoda de
Moldavie, e7 vous guz est le Vazoda de Wallachie, par
ou le dit notre Seraskier le trouverâ A propos, â qui nous
avons

donn€

l'authorit€

sur

tous vos autres, et vous les

de-

vez obeir en toute chose. Donc ă l'arrive de notre ordre
vous l'executerais avec toute la submission et obeissance,
et vous tiendrais pret d'aller sans aucune contradiction ny
pretexte lă ou le dit Seraskier vous ordonnera, car c'est

notre ordre Imperiale, et vous le devez obeirs1),

Eată deci acel faimos ordin de care vorbea lanache
lui Steinville; Sultanul îi zicea: « Pozs /e devez obezr» eară
el scria lui Steinville: « Poi căuta a s/uzi mai mult interesul
(uminalului Împeral austriac de cât pe cel al Turcilor».
In 4 lunie 1717 Steinville trimete acele doue scrisori
ale lui lanache; aceia din 2: Mai şi aceia de care vorbeşte
densul în raportul din 31 Mai, le trimete zic prinţului Eugenie 2).
„In Țara-Românească se formase acum trei partide politice; o excepţiune cu totul; o partidă pur turco-grecească,
ce forma partida oficială. partida guvernului; în care ereau
toţi amicii lui Vodă, toţi veneticii aduşi de Domnii străini şi
veniţi

cu

dânşii

din

Țarigrad,

unde

se

întâlneaă

nume

străine; partidă ce se formase în ţară cu mult mai înainte
de epoca aşa disă a fanarioţilor; şi existând deja din

1) Vezi în vol. VI. col. doc.
“la Hermanstadt în 3 lunie 1717.
2) Vezi în voi. VI, col. doc.

Hurm,,

p. 180, tradus

Hurm,,

p.

181.

în

franțuzește

de A. Volde,
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timpul domniilor grecisate, adică de la 1611 încoace, după
cum am văzut în această carte. În această partidă dacă mai
întâlneam

şi nume

de boeri români,

aceştia ereaui

din

aceia

ce'i conrupseseră Grecii ţărigrădeni şi rumelioţi; aşa a fost
Stroe Leurdeanu întrun timp în ţară şi cu toată compania lui.
A doua partidă erea aceia a opoziţiunei care erea alcătuită din tot ce ţara avea mai românesc, această partidă
ducea o politică germană, avea de scop să treacă ţara românească sceptrului austriac; în capul ei aă strălucit în tot
deauna de la 1611 şi până acuma, Cantacuzenii; atunci am
văzut pe bătrânul stolnic Constantin Cantacuzino, acuma
vedem pe Bezadea lordache ori Gheorghe Cantacuzino, fiul
lui Şerban-Vodă, Cantacuzenii ce e drept, erai Greci de
origine însă spre onoarea lor au recunoscut datoria ce se
cade unui fiti adoptiv către noul părinte.
Această partidă în tot-deauna când ocasiunea s'a arâătat, s'a răsculat

în contra

grecismului

şi am

studiat

în cele

„şeapte revoluţiuni provocate de dânşii toată acţiunea lor
plină de vigoare, vitejie, şi mândreţe naţională.
In această partidă aă strălucit cele mai mari nume româneşti ca: Goleştii, Bălăcenii, Brâncovenii, Balenii, Grecenii, Brăiloii, Obedenii, Bengeștii, Bucşeanii, Prorocenii,
Pârşcovenii, Strâmbenii, Styrbeii, Milcovenii, Popeştii, Bujorenii, Brezoenii, Câmpinenii şi alţi mulți ; ce cititorul îi poate
culege din listele ce le-am dat pe ici pe colea în cursul
istorisirei acelor revoluţiuni; şi aceşti boeri avend în capul
lor pe Cantacuzeni cari lepădându-se de originea lor, pen:
tru că se hotăriseră să se hranească la sînul maicei române; aă strebătut cursul anilor de la 1611 până la 1717,
acele vremuri de ferberi interne în. ţară şi s'au luptat când
cu spada când cu crucea când
ţină naționalitatea românească.

cu

condeiul

ca

săşi

men-

In fine a treia partidă era aceia formată din transfugii
acestor două partide, care nu desertai însă dela opartidă
la alta,ci desertai de la una și prefăcendu-se că au trecut
în cea Laltă, continuând totuşi de a servi pe cea dintâi,
servind şi pe cea de a doua; urmând deci cea ce numim
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noi, fo/zfzca cu două fefe, şi nu procedând ast.fel din causa
interesului naţional cum am vEdut şz admzzat fe unu Brâucoocanu- Vodă ; ci dintr'un calcul politic, isvorit din interesul
personal, adică al pricopselei, în această partidă erai din
ţărigrădenii nemulţumiţi și din acei boeri români conrupţi
de ţarigrădeni; în această partidă în anul 171 7 lucea Nicolae
Rossetti, cu toţi soţii lui.
Acest Nicolae Rossetti, Grec de origine ori Italian, cum

i-o plăcea; dar numai Român,

nu; ţinea o corespondenţă în-

tinsă cu curtea vieneză şi scrie în 1717 luna Maiă, şi în
13 Iunie acelaşi an, generalului Steinville «despre încercarea

Turcilor

şi despre

de

a năvăli din

modul

cum

Muntenia

dânşii

voesc a

şi Moldova,

'şi aşeda

în Ardeal,

oştirile lor;

despre manoperile maghiarului Bezescuz din Ungaria, şi
despre atitudinea bine-voitoare a iubitului seu Domn, lenache

Mavrocordat; spuindu'i între alele că: In casul când nu
ar putea isbuti gândurile Domnului faţă de casa Austriei ;.
atunci generalul va fi imediat înștiințat» 2).
Curtea de Ja Viena era nu se poate mai veselă de purta-

rea

generalului

comite

de

Steinville,

şi de

aceia

i se

con-

feri titlul de /fazeşa/; pentru care generalul mulţumeşte
printr'o scrisoare din 1717, 16 lunie, Principelui Eugenie
de Savoia: în cea ce priveşte lucrurile referitoare la ţara
Românească, generalul spune în această scrisoare: «Mareşalul arată apoi că cultivă după putinţăfe frefendentul da
scaunul Munteniei, fără însă a avea deplină încredere, şi
sferă că prin el să aducă multe servicii causei Împeratului.

Nu trebuia însă
boerzlor munteni,

ca în vesoluția 2mpertală dată deputaţiunii
cave a fost la Viena, să se amintească, că

George Cantacuzino este designat ca hospodar sazi Voevod
a/ Munteniei. Pretendentul ar putea să afle despre aceasta
şz să se supere căci din causa aceasta Maveşatul ar fi îneZedacat în planul sei, de a începe cu el o corespondență în
aparență intimă. Va căuta însă să găsească
căi şi mijloace
spre a'l face să uite această impresiune. Pyefendentul za
Zrimis prin Nicolae Rossetti mai multe ştiri, pe cari Prinţul
1) Veţi în Vol. VI. col. doc. Hurm., p. 178-179 şi 182-183,
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le va afla din hârtiile alăturate. Între altele îi face cunoscut
că călugărul franciscan va veni din noii. Probabz/ că acesta
va aduce propuneri de pace. Tot-de-odată va sosi de la Bucureşti şi spzferul Josef Mantuano, de toc din Alba-Julta,
aduce

va

care

de

asemenea

ştiri.

Mareșalul

mai

comunică

departe că a început deja corespondența cu Comitele Kâroly şi se va informa mai de aproape dacă cum-va, rebelii
din Hotin sunt ajutaţi de Polonia, de oare-ce se svoneşte
de acolo, că în jurul lui Esterhazi se adună Polonezi, Saxoni şi alţi oameni, între care ofiţeri fără a se şti sub a
cui protecţiune sunt. In fine, Mareșalul anunţă, că căpitanul Mufel de la regimentul Daun se află pe drum cu recruţii. În privinţa armurierului asasin loan-Antoni-Somb;
încheie Mareşalul: nu voii face nimica până la sosirea Alteţei voastre. Îndată însă după aceia îl voii aresta şi voit
raporta cu supunere despre cele întâmplate etc.
Sibri,

16 Iunie 1717.

Semnat, Steinville, m. .

P. S. După încheierea acestei scrisori, comunică Mareşalul: a sosit 7 comerciant grec, spunând cele cuprinse în
anexa

a treia»)).

lanache Mavrocordat de şi ne fiind: Voevod ci numai
Caimacam al Munteniei cum spune un document contimporan: «der Praetendent von der Waiiachey, Yoannes MauroCordato>?), se pusese mai r&ă pe capul Muntenilor acuma
când se asigurase de o bună posiţiune la Constantinopol şi
de acea prietenie ce 'şi o închipuia căo are şi cu Nemţii.
Cruzimele, jafurile şi persecuţiunile începură iarăşi ea sub
Nicolae. Vodă, fratele stă.
Boerii începură iarăşi a emigra, şi a unelti pe lângă
casa Austriei ca să capete ajutor şi să treacă odată ţara

1) Vegi în col. doc. Hurm., Vol. VI, p. 183-184.
,
2) Vedi în Vol. VI, col. doc. Hurm., p. 178. Raportul căpitanului Gessel către Steinville, despre o apropiată năvală a Turcilor 7727, Z Janice. Tot așa şi în cel din 20

Septembrie p. 203; și 1 Octombrie p. 204
către

Impăratul

Carol

al Vl-lea

și către

(idem). In scrisomle Priocipelui

Steinville,

Eugenie
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românească coroanei habsburgice, căci sub scutul ottomanicesc nu mai erea de stat.
Capii partidei oposiţiunei ce resturnară pe Nicolae-Vodă
pleacă la „S26z74, deciși ca să mearga până la uşa împ&ratului spre a “i expune jalbile lor, cum Fanarioţii ată spart această nenorocită de ţară şi aă precupeţit domniile cele
vechi şi româneşti, cu altele venetice şi tirane.
Din

Sibiu

în

14

Septembrie,

1717,

aceşti

boeri

scri

fiul lui Şerban

Can-

Principelui Eugenie de Savoia o scrisoare prin care i arată
din not că «Voevodul administrator al ţărei Yoannes Vaivoda, administrator Wallachiae» a săverşit cele mai mari
nelegiuiri, că toată speranţa lor stă în trupele împerăteşti
ale sarcrului imperii, spre a'i elibera de jugul păgânilor,
trimiţend o deputaţiune la Viena la împărat spre a cere

din noi ca domn

al lor pe Gheorghe

tacuzino>.
Această scrisoare") poartă următoarele semnături ale boerilor pribegi în număr de 12:

1) Vezi

acesta scrisoare

tradusă

192-193. Eii am reprodus în tocmai

pe latineşte

în vol.

VI,

col.

semnăturile originale ce le am

latineşte le am pus aşa cum sunt în document,
Archiva Ces. Reg.a Ministerului de Resbe] din
Hurmuzaki).

(Originalul
Viena dupe

doc.

Hurm,,

p.

calchiat, cele în

acestui document
e în
care s'aii scos copiă de
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Numele
1. Rudolphus
2.

Șerbanus

acestor boeri în litere latine după numerile ce
de am pus în dreptul fe-căruza; sunt:
Popescul,
Busorian,

Banus

7. Barbul

Gvecian,

Vornic

8.

Obedianul,

Petrus

Stolnic
Serdar

3. Gregorius Bălianul, Logotheta,
4. Radul Golescu, Spathar
Ş. klias Știrbey, Vistier

9. Mattheus Kretzulescul,
10. Wentile Bukşanul,
11. Dreghic Balacsianul,

6. Fusthatius Zeurdan, Paharnik

12. Constantinus Brailov.)

Sciatrar

Caimacamul lanachi Mavrocordat ca să sperie pe boeri
în întreprinderele lor; ştiind că cu religiunea se face totul
aduce pe Patriarhul Erusalimului la Bucureşti spre a sfătui
fie prin grai la cei presenţi fie prin scris la cei depărtaţi

ca să se astâmpere şi se recunoască tot pe Turci de stăpâni, acestea sunt coprinse într'un raport din 1717, 10 Mai» ?).
Patriarhul

însă nu reuşeşte căci amorul de patrie

şi

de conştiinţă naţională nu putea fi strivit prin nici un mijloc.
1) Aceste semnături
2) Vezi în vol. VI

le-am luat întocmai din documentul col. Hurmuzaki.
col. doc.

Hurm.,

p.

173.
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«In 1717, 23 Septembrie boerii deputaţi munteni în
Ardeal, scrii principelui Eugenie earăşi ; cerând ajutor contra Turcilor, şi aşezarea unui noii voevod în scaunul Munteniei, precum
şi punerea la r&spundere a lui lanachi
Mavrocordat» 1).
Tot cu data de 23 Septembre 1717 mai avem încă
o altă scrisoare a boerilor munteni dară din cei refugiaţi
în Ardeal, ei scrii Principelui Eugenie, cerândui a fi libe-

raţi de jugul turcesc şi de

Voevodul

ei descriu cu

mai

culorile cele

negre

lanachi Mavrocordat;
ocârmuirea

lui

Ma-

vrocordat şi cer din not pe Gheorge Cantacuzin de Domn;

încep scrisoarea cu mâgulitorul termen de: « A/teză Serenz:
simă, stăpânul nostru ca rea milos» şi o termină cu cel
de: a/ Tuminăției voastre prea umili devotați şi supuşi servi 2).
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3. lie Știrbei vel Vistier
Barbu Grecianu Stolnic
5 „ Veutilă Căpitan Bucsanu

9,

1) Vezi în vol. VI col. doc. Hurm. „ p.
boerilor în documentul colecţiunei)..

?) Vezi în vol. VI, col. doc. Hurm,,

ie

slove

O

latinești.

Ștefan Parscoveanu
Gr. Băleanu

8. Drăghici Bălăceanu

4.

năturele

2

Antonache

Căpitan

Florescu

197. (Această scrisoare

p. 199.

Postelnic:

nu

poartă

sem-
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Pe de altă parte lenache Mavrocordat ca să joace cât
mai bine politica tatălui s&u, adică. de a se face iubit de
Nemţi în timpul cât trebueasă nusupere pe Turcă, şi ca să

Nemţilor

arată

pe mai

pune

că ţara '] voeşte de Domn,

mulţi boeri din partida sa, adică din cei transfugi, în capul
cărora se zărea un Nicolae Rossetti şi scrie în 3 Septembrie 1717 Principelui Eugenie, cerendu'i eliberarea ţerei:
de sub jugul turcesc şi lăudând de la inceput până la sfer:
şit pe lenache Mavrocordat, această scrisoare a fost trimeasă
din Bucureşti 1).
Principele Eugenie primea la rapoarte şi scrisori după
tot locul, însă nu credea de cât plângerile boerilor partidei
naţionale, a oposiţiunei, care voea szutul creştin al Austriei în
locul” celui -turco-grecesc.
Nemţii ereai ţinuţi prea bine în curent de toate câte
se petrecea în ţările române şi dincolo de Dunăre, căci

în

luna

Serdarii

lui lunie,

Staiku Bengescu

către

şi

Brăiloiu

cu
ţară şi ţineau corespondenţă
Carol al VI-lea.
Din 17i7, 17 lunie, avem

Mareșalul

Bengescu

sfetnicii

ereau

scrisoarea

în

lui

imperiului

Căpitanului

Steinville, privitoare

la

operaţiunile Turcilor în Muntenia şi pe, malul Dunărei
|
într'&nsa vedem:
«Căpitanul Bengescu scrie Mareşalului Steinville că s'a
aşezat cu oamenii s&i la mânăstirea Orezu. El este pregătit la toate

şi aşteaptă

-mareşalului.

ordinele

Mai

departe

comunică, că a primit ştiri că pe Dunăre au sosit 20 fregate turceşti, dintre care 7 .aă fost scufundate de către
cele împărăteşti, iar restul de 13 au fost silite să se reîntoarcă. La reîntoarcere Turcii ai prădat insulele Dunării

ducând mulți prinşi în robie. Ei at primit

din noi

ordin

că sai să r&sbească cu corăbiile, fregatele şi caicele lor,
sau să se prăpadească. La Orşova ar fi numai 4,000 de Turci,

iar la Di aă re&mas numai locuitorii, armata retrigendu-se
spre Belgrad. In Qrahova se află numai 250 de Turci cu

1)

Vegi

în vol, VI,

col.

doc.

Hurm.,

p.

191.
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un agă anume Husein Efendi. La Nicopole sai adunat.
1500 de Turci spre a face o invasiune în Transilvania.

Ai

primit însă poruncă să plece numai

decât

la Giurgii,

remânend numai 500 acolo. Intendentul săi i-a adus ştirea
că la Bucureşti vor sosi în curând mai mulţi Turci şi Tătară spre a face o invasiune în Transilvania cu Voevodul
loan. Dacă nu vor reuşi, atunci vor ataca Râmnicul şi cele-Valte localităţi unde este armată impărătească 1).
In 1717, 19 lunie, S&rdariul Barbu Brăiloii scrie şi
densul lui Steinville despre întâmplările petrecute în Muntenia,

în această

scrisoare

vedem :

«Barbu Brăiloiă scrie Generalului Steinville că serascherul Aeşef Paşa va sosi în Bucureşti cu 12,000 de Turci
şz cu Bercsânyi. Mai departe, că doi sultani tătăreşti, între

cari

unul

anume

Muradin cu

6000

oameni, ati sosit

în-

tradever, îndreptându-se către Dunăre. Scopul lor este să
facă o invasiune în Transilvania şi aceasta este pusă la cale
de către fostul Voevod al Moldovei şi de către Bercseny. Se
zice că acesta scrie într'una Turcilor şi lui Bertseny şi-i îndeamnă la această invasiune. Spune apoi că un prieten al
s&u

din

Bucureşti,

care

se interesează

de

aproape

de

ace-

ste luciuri, a vorbit în persoană cu Paşa turcesc. Acesta
cere 20 de pungi spre a renunţa la invasiune. Îi roagă
deci pe mareșalul sa mai dea ceva din. restul contribuţiunii,
spre a mulțămi pe Paşa. Mai departe că /erache Mavrocordat a primit poruncă să se pregălească de plecare. A
rimis însă o deputațtune de.3 boeri, să-l scuze că nu este
în stare să strângă nici un om şi tot-odată să stărue ca
Turcii să se retragă din Bucureşti şi să renunţe la invasiunea din Transilvania. « M/z-amp propus să vii până la Sibiii
— scrie după acestea Brăiloiit — dar mi-a scris prietenul
med că are să vila mine un călugăr franciscan, daucend
ştzză amenunțile ae (a Bucureşti, şi trebue să aştepl să soseastă». Roagă apoi pe Mareşalul să scrie prinţului Eugen

1) Vedgi în vol. VI, col, doc. Hurm.,

p. 185.
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sai Generalului subaltern al s&ă, ca să ordone lui Tokăly
a se trage mai în jos spre Orşova. Intâmplendu:se aceasta
se vor putea ridica Sârbii şi vor fi în stare a se împotrivi mai
bine dușmanului, punendu-se capăt încălcărilor duşmanilor din
ambele părţi. Populaţiunea: din acele părţi i-ar fi foarte recunoscătoare. Joan Mavrocordat a. păstrat doi boeri, pe unul
în calitate de căpitan da Cerneţi, iar pe altul în cabhtate
de comandant

dincolo

de Ol,

ca unu

cumva

să

bănuiască

Tucă că nici partea de dincolo nu ar mai fi în puterea
Voevodului. Am scris încă boerilor să aştepte la Piteşti,
sosirea r&spunsului Exc. Voastre şi să aibă grijă ca nu
cumva să alarmeze ţara prin sosirea lor şi să se nască vro
turburare. Cu'acest prilegiii, Barbu Brăiloiu roagă pe mareşalul să dea drumul trupelor imperiale din ţară.
In cele următoare Barbu Brâiloiă arată că la Bucureşti se strânge multă provisiune, destinată pentru armată.
Speră însă că Turcul, mituindu-l cu bani, se va retrage,
fiindu-i şi fără de asta foarte frică, Promite că va ţinea mereă

spioni

la Bucureşti,

şi

când

va

pleca

unul,

va

trimite

altul “în loc, *
|
In sfirşit Barbu Brăiloiul arată, că se simte foarte
îndatorat Mareşalului pentru vestea cea bună ce i-a promis

a i-o trimite

în curând,

spre

a-l

consola,

şi

apoi,

că

de la Orşova a primit ştiri bune şi anume că cdzeșmazul
a primil o bună palmă alât pe apă cât şi pe uscat şi a
fost constrins să. se retragă înapoi peste Dunăre, afară nu
mai de soldaţii ce formează garnizoană în fortărețe. Pentru
a face pe Turci să se retragă, Brăiloiu va scrie boerilor,
că dacă vor ceda, atunci şi trupele imperiale de aici se
vor retrage. Roagă deci pe Mareșalul, că dacă vor face
„cumva întrebare, să le r&spunză în acest înţeles. Din partea
Voevodului loan n'avem a ne teme de nimic. Omul irimis
de el anume aici; spune şi promite câ ne va da de acolo”
ştiri positive despre tot ce se va întempla» !).

In vara aceasta a anului 1717 împeratul Carol al VI-lea

2) Veză în Vol, VI, col, doc. Hurm., p. 185-—186.
39175
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al Austrieia pregătit o oștire mare sub comanda vestitului
Eugenie ca să o trimeată să ia Belgradul din Serbia ce
erea al Turcilor şi ast-fel 120,000 de oameni pleacă sub
Eugenie; eară poarta trimese atunci 150,000 sub Ali-pașa
şi în diua de 19 Iulie 17171), Eugenie a înconjurat Belgradul, după ce trecu armata pe la Fufac; aci se dete o

luptă memorabilă în care principele Eugenie 'şi desvălui
tot geniul săi militar; se dice că de mult nu se mai vă:
lucra

zuse Turcii aşa de bătuţi, Eugenie

cu

140

tunuri;

Turcii cu 130; bombele parcă ereai ploae, ca potopul curgeau într'o parte şi în cealaltă a armatei. In cele din
urmă Eugenie dă foc cetăţei şi toată magasia cu proectile

sare în sus, asvârlind 3ooo de Turci în aer, așa că din cetatea
semi-lunei, praf se alese. Ali-pașa vizirul fugi, cu perderi

mari; în locu-i fu numit Achmet paşa.

In acest timp însă

Tătariice veniră în ajutorul turcilor trecend prin Muntenia
au făcut mare prădi; atunci lanaki avu earăşi un rol
frumos căci, el însuşi încălică pe cal și cu un pașa urmări

„pe tătari până la satul Kornăţel la Crucea
mâna

cărora scoase

17,000

de piatră, din

de suflete de Români

vaţi, care intrase în ghiara selbaticilor2),
Turcia acum

sleită de atâtea

r&sboae

şi de

nevinotrei

ori

bătută pe rând la Peter-Varadin, la Temişoara după cum
am văzut mai înainte eară acuma, până la măduva la Bel-

grad se hotări a inchea pace cu Nemţii, însă viteazul Eugenie nu cam voea, căci gândul lui erea de a alunga de
tot pe Turci din Europa.

In cele din urmă cronicarul Popescu ne spune -că:
« Turcii aii ales pentru această socoteală cu sfat pre solul
Englezului 3) şi pre solul Fiamengului (Olandez) la mijloc, ca să stea să facă pace.
La Andrianopol deja incepuse vorbele de pace.
lanache Mavrocordat v&dend toate acestea caută a se

1) Gebhardi,
2) Vezi

Hist. Ung., part. IU, p. 383.

în Vol. LV,

3) Zordul Sutten.

Mag.

ist., p. 97--98.

Cron,

.

Popescu.
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asigura cel puţin Găneşte cum spune D. Xenopol"), mijlocul
| găsi

şi eată cum:

In Muntenia erea după cum am văzut trei partide
politice atunci; cea d'intâi, guvernamentală, sai aceia ce
ţinea cu Turcia aceasta nu voea să audă de Nemţi.
lanache ' Mavrocordat care obținuse însă de la Nemţi prin
Principele de Savoia însărcinarea negocierilor de a închea
pace, şi anume prin scrisorile dela 1717, 29 Septembrie 2),
spune acelor boeri ca s& duce la Andrianopol pentru a
începe cu negocierile păcei, el însă speriă pe acei boeri că
Turcii vor

voi să cedeze

Nemţilor

Muntenia

şi că

deci

ei

vor intra cu religiunea -lor în biserica latină ca şi Românii
uniţi din Ardeal. Boerii se speriară când audiră de religiune,
„dară deşteptul și şiretul de Mavrocordat le spuse că totul

se poate repara dacă ei vor da 200 de pungi Turcilor, ca

şi când Turcii sar lăsa a fi cumpăraţi cu cele 200 de
pungi, în care cas nu ar mai ceda Muntenia Austriei, naivii
de boeri credură pe Vodă şi dete lui lanache cele 200

de pungi 5).

|

|

Vodă de abea ajunse în Andrianopole că scrie boerilor
că'i mai trebue alte 200 de pungi pentru ca cauzasă nu r&mâe perdută;, boerii s&rmanii '] credură; şi adună în acest
mod alţi bani; 60 de pungi dădu Doamna Maria Brâncoveanu,
veduva lui Constantin Vodă cel ucis, 40 de pungi dedură

Sinerii ei, eară restul de

oo

contribuiră

toți boerii, toți

negustoriişi toate monastirile, cu mare urgie;
se storceai

când

audeaă

de religiunea

săracii boeri

cea: str&bună.

O dar mişelul de vodă îi speculă cămătăreşte şi “i
înşălă fără de milă. Nicolae Vodă nu'i fura în acest fel dar
ce folos că'i ucidea, lanache însă îi şi ucisese la început şi
acuma începuse a'i fura.
Acestea le adevereşte un document din 1718, 7 Mai;

o scrisoare'a boerilor pribegi în Braşov, ce scriă boerilor

deputaţi

la Viena,

ei dic:

« Zvenuţd

2 Op. cit. Vol. V, p. 36.
2):

Vol.

3) 200:X

VI,

col. doc.

1,500

Hurm.,

== 300,000

p.

lej,

202—203.

gui da

Valachia una

i
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delli nostri Bojari portando seco Borse sette, da consegnare a questa Ecell-mo Generale ă conto della conven-

dopfo

Giovan-Voda

zione fatta. Fp4 cz raconto che

haver

passala il Danubio, e tenuta conferenza con alcuni de'
Principali Agă di la Esistentj, spedi in freta un suo huomo
con lettere allj Caimacami suoi, lasciati în Bucurest, 7agresentando loro che la ducento PBovse condotte seco non erano
sufficienti per fare che 'la Valachia non resti ceduta; e
pero facessero tutto il possibile, di raddopiare il numero

per poter con facilită
da

Wedova

attenire

Litento,

Principessa

Czo avenao

znzeso

di sua

buona

diede

Brancovano,

vogiia 60 Borse, (i Generi suoi 40, ele altre cento furono

figliate con vigorose miniciate dalhi Monastert, dallj vestaut:

Bojari, e dalla Compagnia dej Marcanti >.)
Aceşti bani intraseră, adică 400 de pungi?, în punga
lui Ianache, dinpreună
dăduse

"|

şi cu tributul pe doi ani ce ţara
ertându-ne

Turciei şi Turcia

Ma-

sărăcie multă;

de

vrocordat îi băga şi pe aceia tot în a sa pungă; după cum
le atestă acestea toate un document din 1717, 23 Septembrie; scrisoarea deputaţilor munteni către principele Euge-

nie de Savoia, despre care am
dar în care vedem
ci sia concessia

mai vorbit

în art:

încă:

la facoltă

şi în

alt

loc;

3. «Preghiamo di pi, che

di mettere

le

mani

addosso

A

Giovanni Mavrocordato, affine di renderci conto di tante
somme di denari, pigliate ingiuștamente dal povero nostra
Paesse; mentre quando Egli fu fatto Prznczpe di Walacchia

dalla Porta Ottomana, fu altresi concessa la grazia al Paese

(ă causa della grande pouerlă) di non pagar per due Auni
zI consueto tributo; ma agii all' opposta ha scorticato 1 Pa-

ese; altre di che se Eghi fugBiră foră

molti

imbrogii con

fi Tuych) ă danni del nostra Paese; et amendo îl fratello
priggione în Tvansilvanta, 1emtamo, che non meni seco al

cunt dei Nobili
Cambio,

nostri fratelii, per procurarne, per uta di

îl viscalto» 3).

În cele din

urmă

şi Nemţii

voeai

1) Vezi în Vol. VI, col. doc. Elurm., p. 212,
2; Agică 600,000 de lei.
3) Vezi vol. VI, col. doc. Hurm., p. 197.

pace,

căci ereau
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ameninţaţi -de Spanioli; fiind-că Alberoni cancelarul lui Filip al ş-lea al Spaniei, căuta a ameninţa provinciile italiene
ale Austriei şi ast-fel Austria aştepta ca Turcia să facă
primul pas.
Turcia "| fâcuse .căci alesese mijlocitori pe solul Englesului şi al Fiamengului cum spune cronicarul Popescul,

eară lanache
căci

el va juca

al Munteniei
rolul

va

talerului

fi solul
cu dou€

ambelor
feţe, în

împărăţii
acest

con-

gres, unde trebuea să se aleagă de soarta celor dou& împ&raţii certându-se pe țara românească acuma, ca şi în
1699 la Carlovitz.:
In 13 octombrie, 1717, Carol al VI deja deduse instrucţiuni lui Eugenie ce va trebui să consimţă cu prilejul
unei viitoare. păci; eacă ce zicea el în acest ordin:

«Cu privire la Principatele Dunărene, Imp&ratul Carol
VI dă următoarele instrucţiuni Prințului Eugen de Savoia:
Cale cinci districte de dincoace de Oi, ale Valachiei, în care
Sunt şi câteva locuri întărite, vor fi încorporate; îuche- .
- Zându-se cu Woevodul Joan un 1ratat în această privință.
Să se recunoască protectoratul asupra ambelor Principate, având acesta dreptul de a numi şi institui Voevozi.
Întîmpinând încă această condiţiune, mari dificultăți, în casul acesta; să se propună, ca Principatele să-şi aleagă szgure Woevozii, aceştia însă să fie confirmaţi de către ambele 2mperti, prestând fe-cărui dintre cei doi împeraţi jurământul omagial, iar contribuțiunile să fie repartisate în
două părți.
Dacă şz această condfiune ar întîmpina prea mari Arfeultăfi şi ar putea să se rupă pacea, din causa aceasta
atunci să se renunțe da ea şi să se mulțumească cu condafiunea ca

[lotinul,

care sa

construit

contrar stipulațiunilor

făcii de la Carlouzţ şi care. este un pericol pentru Ivan: !
silvanta şi pentru comitatele din nordul Ungariei, să fie
dărâmat. În fine, la delimitarea granijelor, să se dea ca
basă rîul Oi.)

1) Vezi în vol. VI, col, doc. Hurm., pag. 204.
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Incheerea

păcei nu erea de loc

uşoară căci, Nemţii eşind

învingători din lupta Belgradului cu Turcii; deveniseră foarte

mândri, și încă cu ce victorie;
siţiunei, adică partida ce dorea

Habsburgice,

apoi partida boerilor
anexarea Munteniei

mai bine de cât Turciei,

erea foarte

opocasei

puter.

nică, căci ea număra într'ânsa dintre boerii cei mai mari
şi bogaţi ai ţerei; şi aceşti boeri doreai anexarea întregei
ţeri coroanei

austriace, eară

împăratul

să pue

Domn

aci, pe

de. detaliat

într'un

Gheorghe Cantacuzino ; şi acel împărat să'şi dea făgădueală
ca să nu pue Domn în ţară de cât pe un Român, căci numai acesta cunoşte obiceiurile ei; eară nu un străin, cum at
făcut Turcii până acuma, apoi tributul să fie redus la aceia
ce erea înaintea Brâncoveanului: Turcii să nu mai aibe ce
căta în ţară. Apoi ei arată încă interesul ce Austriacii ar
avea dacă ar lua Muntenia sub a lor protecţiune; toate

acestea

boerii

le

scrii cât

se poate

lung raport cu data de 1718, ce îl adresează direct Impe
ratului Carol al VI.
|
Noi vom reproduce aci acest important document în
întregul s&ă căci într'Ensul se vede aproape toată starea po-

litică şi socială a ţărei-Româneşti din acele timpuri.

Din partida oposiţiunei ce se găsea refugiată în Ardeal se alege o deputaţiune de doui boeri, având cu dânşii
şi pe un cleric şi ei se duc la Viena ca să vadă pe împerat şi să'i înmâne memoriul lor,
Au fost aleşi în deputaţiune: Radu Golescu Mare
Spătar al Țerei, Ilie Știrbey mare vistier; eară cleric, lon
Abraam,

Predicator

de

Eată documentul:

curte.

a) Mazestate Imperială şi Regală

Catolică!

«Fiind deputaţi din consentimentulă comunii allă cleru-

lui şi allu tuturor Boierilori Români ce se află în Transilvania, Părintele loanne Abrami Predicatori de curte, şi
Boerii Radu Golescu Spătariul provinciei, şi Ilie Ştirbei ma- .
rele Vestiaru, ca să supue la picioarele Maestăţii voastre

Imperiale Regale şi Catolice rugăţiunile noastre celle umilite,
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unite cu alle tuturori credincioşiiori din provincia voastră,
luâmă îndrăsneală de a'i însoţi cu această supplică a noastră
ca să servească de mărturie credincioasă a însărcinării

lorii primite de la noi cei ce i ami trimessiă. Şi
du-ne toţi cu cea mai profundă
lui tron, ne rugăm cu umilință
ală, ca prin graţia Imperială să
în numele tuturorii, trebuințele

aruncân-

reverență dinaintea augustude nespusa pietate Imperile îngăduiţi să poată espune
celle neappărate alle patriei

noastre, statul cellă tristă allă mizeriiloră noastre, dreptele
plângeri alle credinţiei noastre cellei. constante, şi aspra necessitate care ne constrânge a ne ruga de ajutoriulă cell
putinciost allu armelori cellori glorioase şi neînvinse alle
Maiestăţii

voastre

Imperiale

Catolice,

ca să

liţi a suspina suptii jugulu cellă crudă alli
mani. Şi îngenuchiaţi la augustele voastre
cu constanţia nemişcată suppunerea neastră
şi cu cea mai profundă umilinţă sîntemi.
Ai Maiestăţii voastre Imperiale Regale
ssovă 16 Martie 1718».

nu

mai

fim

si-

barbarilor Ottopicioare întărimiă
cea credincioasă
şi Catolice, Bra-

II.
b) Mazestate

«Fiindi

trimişi

Imperială

în

numele

şi Regală

clerului,

Catolică!

Boierilori

şi allă

ordinilori din ţearra Românească cu o prea umilită însăr- '
cinare la augustele picioare alle Maiestăţei voastre Imperiale Regale Catolice; noi Deputaţii umiliţi, vassali şi
servi ai voştri, ca să espunem sfarea cea tristă a patriei
noastre cellei nefericite, îndrăsnimă cu cellă mai profund res-

pectă a vă ruga ajutorinţiaa cellei-a.

Că, sau urmându-se resbelulă sau

să v& înduraţi Maiestatea
dona

în totii modul

inchieîndu-se pacea,

voastră Imperială

coprinderea

a toatei

Catolică

fiyrei

a or-

Româneşti,

precumi umilindu-v& la rugăţiunile noastre celle îndreptate
prin deputaţiunea noastră cea de mai nainte, şz făcânauvise milă ae nenorocirile celle grelle a/le Patriei nâstre v'aţi

.
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propusă de a ne răscumpăra de s4pfă jugul barbarii şi a
ne na suptii dulcele, grafiosulă şi dreptul vostru 'guvernă.

Care intreprindere glori6să adducândă

cu sene urmări

de cea mai mare importanţiă, de 6r& ce se tracteză de a
mântui ună foflu 7nfregă cu alâte biserici, care cu lacremi
din inimă cere ajuloriuli, protecțiunea şi misertcordia grafiei Imperiale, nu numai că va mări meritul Maiestăţii v6-

stre Imperiale Catolice înaintea lui D-zeu şi gloria înaintea
lumii, ci va adauge şi folose insemnate politicei, interesseloră militare şi vestiărei vâstre, precum arrată inţellegerea
nâstră cea mărginită şi zelulă nostru cellă multă cu umilitulu reportu de supti A.
2. Ne rugămă cu umilinţiă ca să vE înduraţi' Maiestatea Vâstră Imperială Catolică, a întări după ce veţi lua în.
stăpânire ţerra Românească, a întări şi a stabili în demnitatea de Voivod pe destinatul voszru vassali şi servi umi-.
uta şi credinciosul Grorgtu Cantacuzen care se află acum
în Brassovă, precum v'aţi indurat graţia vostră Imperială
a asculta asupra acestui puntă umilita rugaţiune a ordini-

loră ţerrei făcută prin deputaţiunea nâstră cea

de mai

în-

nainte, şi i-o da cu Decret solennal Imperial, în puntul
cellu d'ântâi şi mai principal allă acelui Decretă. Fiind noi

toţi siguri, că de Gră ce ellu e opersână cu celle mai bune
calități şi purtări, născutii patriciu forte demn

şi phinii de

merite

unul

mai

multi

ae

cât veri

care

altuli,

ca

ce a

fosti tot d&una credinciosi, zelosi şi suppusă casei Impe:
riale şi dede essemplu şi îndemni nouă înşine compatrioţilor săi, ca să fim assemine, ca un fiii adevărată all
acelui Şerbanii Woivodulii nostru 1), care dup&-ce a dispusă
pe toţi Boiarii şi a înduplecati pe Servianii cei mai însemnaţi, arretă şi încheiă supunerea sa şi a tâtei ţeri la

pr&-gloriosulii Imperatoriă Leopoldă, care apoi rămase fără
efectii din causa morţei lui cellei repede?). Acest-a va gu1) Eată cum se accentuează aci partida oposiţiunei, partida naţională
ce dorea o politică germană pentru emanciparea de sub jugul păgânilor,

a țărei,
şi cum

Cantacuzenii, vița Șerban- Voevod, ereaii socotiți ca capii aceste! partide politice.
2) Aci se înseamnă începutul politiei germane, începută de Şerban Cantacuzino

Voevod

și dusă

până

la apogeul

ei, sub

Brâncoveanu-Vodă.
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vernul fără îndoinţiă cu cea mai mare preveghiare şi essactetia spre folosulă şi mulţămirea Maiestăţii Vâstre Imperiale Catolice, şi se va arretă noue și ţerrei ca uni părinte,
precumă a fostu în adevării tatăl sei Şerban Cantacuzeni.
3. Ne rugămă cu umilinţiă ca să v& înduraţi Maiestatea
Vâstră Imperială Catolică a îngâdui şi a întări toate acelle
libertăţi, -demnităţi, legi, privillegie şi prerogative alle patriei,
cerute în zece punte de Deputaţii noştri de mai înainte şi
în parte îngăduite cu mai susii numituli Decreti imperialii,
care sai bucurată de usanţiă şi de datină până acum, încă şi
suptă barbari, ranguli fiă-căruia, adecă demnitatea de Voevodi şi ordinile Clerului, ale bisericiloră şi alle particulariloriă,

şi toate celle-l'alte politice, militare, economice şi de interesi
provinciali cari voriă fi să se introducă de noi, şi convocândii
toate ordinele şi expuindu'şi rugăţiunea şi dorințelor, se vor
judeca cuviinţioase de înţelepţiunea şi cu graţie Maiestăţii

Vâstre Imperiale Catolice, spre folosulă, ajutoriulii şi binele
ţerrei şi allu fiă-cărui-a.

4. Ne rugămii în fine cu umilinţiă, decă cumii-va din ne-

norocirea nostră, făcându-se pacea s'ară lăsa patriei noastre
cu atâta poplu creştin să suspine suptii jugul tiraniei allă barbariloră (cea-ce nu putemiă crede despre pietatea cea cunoscută Imperială Austriacă), ca să VE înduraţi Maiestatea
Vâstră Imperială Catolică, ca unt Monarcă piosă şi adevărati
appărătoriu şi proteetoriu allu Creștinismului, a commânda ca în
tractatele de pace să se adaugă celle patru capete care se
arrată în capul B. spre uşiurarea Ţerrii-Româneşti celei credincioase Vouă. Şi prin graţia Vâstră Imperială să binevoiţi a appera cu tăriă pe susă numitului Giorgie Cantacuzinu şi pe fie-care dintre boerii credincioşi care as-

tăzi se află

în

statele Imperiale,

lui D-zei va appropiă timpulă
nâstră,

prin

armele

Vâstre

pină cândi misericordia

de a se rebucura

celle Auguste.

/znzdi

de patria
că zi

unui dintre acei boteri nu voimil de loc a ne mai înlorce
în jârra Românească şi a ne mai încrede necredinției şi
Berfidiei barbarilorii, ci sîntevui otăriți de a trăi şi de a
mari cu următorii noştri pururea vassali şi servă credinczoşi. ai Matestăţii Vostre Imperiale Catolice.
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Intr'atâta închinându-ne cu suppusa plecaciune

gustele Vâstre

piciâre,

ne rugămu

cu umilinţia

în

la Aunumele

ordinii lori mai sus-zise ca să ne ungă dinți numitele graţii speciale, cari fiindă uni actă de pietate Imperială creştină,

de %re-ce se trătează dea rescumpăra Creștini, de a gata pe
cei ce se roagă şi de a r&dica pe cei appesaţi, v€ voii pune
în registruli annalelori nemuririi spre perpetua veneraţiune
ou numaia naţiunilor străine din vecurile de acumi şi din
viitoriu, ci a tuturoră urmaşiloriă noştri şi în particulară a
n6stră cari sintemi cu cea mai umilită şi credinci6să . suppunere şi reverenţiă

Ai Maiestăţei

Vostre

Imperiale Regale Ca-

tolice Umiliţi, devoţi, ascultători, credincioşi, suppuşi şi servi Deputaţi ai. ordinilori din ȚerraRomânească
.
D.

loanne
Curte

Abrami

Radu Golescu
Ilie

Ştirbei

de

Spătariu

Vestiariu.»

A) Matestate Imperială Regală
lua

Predicatoriu

Catolică.

Indurându-V& Maiestatea Vâstră Imperială Catolică

suptă graţiosa

Vostră

protecţiune

neşti, noi suptii semnaţii Deputaţi a

a

ordinile ţărrii Româ-

numitelor ordini cari

voimi a trăi şi a muri suppuşi şi servi credincioşi ai Voştri,
avemii îndatorirea de a însemna cu umilinţiă tâte aceile
fol6se care pâte să aducă Augustei Vâstre puteri Imperiale

câștigulă patriei nestre zicemi aşia dară că în toti modul

trebue

să

V&

procuraţi

domnia:

peste ţerra Românească

din mai multe respecte.
|
1. Pentru că cu aceasta se slăbesce forte inimiculiă:
Ottomani; ellu e învăţati, cându cugeta să intre în statele

imperiale,

să facă toti deuna

oşti mari,

precumi

s'a

v&-

zută în trecutele occâsiuni de resbeii,. pentru a căror ţi:
nere, cine nu ştie cât de copiâse trebue să fie proviziu-
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nile şi câtă de mari magazinele? Acum aceasta
pote avea de locă pe uscatii la trebuinţiă, pentru

nu
că

le
se

cere

de

bi-

mare

cantitate

de carre,

uni

mai

mare

număr

voli, lungime de timpă şi multă osteneală spre a trece în
diverse locuri, munţi aspri şi anevoiă şi din această causă
trebue

neappărati

să se servească

cu

apa,

spre

a

pute

trece cu facilitate toti ce e trebuinciosii oştii, cea-ce făcu
în annulu trecuti la Belgradă, şi în annulii de mai înainte
suptă Petru-Varadinu şi la Timiş6ra. Lipsindu-i aşia dară
țerra Românescă, e lipsitii totu de odată şi de Dunăre,care
se întinde în josă până unde se întinde ţerra, şi prin. urmare perde commoditatea transporturiloră, şi perde facilitatea de a pute pune în picire o 6ste. numerâsă, de 6ră ce
nu va putea duce pe apă câti face trebuință spre ao
ţine.
De altă parte ai noştri vor câştigă această comrnoditate cu care voră pute conservă şi opperă statele lori. Ba
şi câştigulă cellu făcută allă Timişârii se-ar păstra cu mai
multă securitate, pentru că Turculă remâindă fâră ţerra
Românească nu va mai ave intrarea liberă în acellă Banati
prin p6rta de ferru.
2. Pentru că r&mâindu ţerra Românească în mâinele
Creştiniloră, “Turcul se lipsesce de acea mare cantitate de
lemne care le duce dintr'însa spre a face poduri şi năvi pe
Dunăre, nici nu pâte ave dintr'insa ajutoriulă de victuale,
de

grâu,

de

vite,

de

unti,

de sare,

de

miere,

de

ceră, de

seu, de cânepă, de orzii, de carre şi de cea mai mare parte
de lucruri trebuinci6se pentru o armată turcescă. |
3. Pentru că fiind Dunărea occupată de ai noștri cu
stăpânirea ţerrei Românesci, se împedecă Turciloră înlesni-

rea de a pute face poduri pentru trecerea oștilorii lori, de
Gră-ce li se pâte face
elli nu va mai avea
atâtă de periculosi în
3. “Pentru ca cu
Gră-ce ţiindu-se de ai

impotrivire de tâte părţile. Şi nici
curagiuli de a intreprinde uni lucru
faţia nostrora.
aceasta se assicureză Transilvania, de
noştri domeniulă Dunării cu stăpâni-

rea ţerrei Românesci, ace-ă se apperă de tâte părţile cu unu
valli aşia de tare, şi decă inimiculă pote intra într'însa prin
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Moldavia, cumă
va îndrăsni a
nească, de frică
cari ţiindu-se în

făcu în vara trecută, cu tâte aceste-ă nu
intra cândă nu va fia sa terra Româde a nu se prinde în mizloculi nostrora,
părţile Fossianiloră şi alle Brăillei ce sunt

posturile celle mai nesessarie de păzită, vori pute lesne să'i
ie din apoi şi să le împedice întârcerea cu totala lori
perdere.
5. Zrebue procurati câştigulii firrei. Românesci fenru folosulii economici care pote sălii aibă Maestatea Vostră
Imperială Catolică pentru că în fivră afară de copiosele
celle minere

de save,

de aramă,

de ferrii

şi de pucibsă celle

cunoscute, şi de fabricatul de salnitru, se află încă

mere de arginti ş: de aură ascunse pînă în zioa
de

frica

barbariloră,

cari

lucrându-se, vori

semnată vestiăriei Imperiale.
6. Pentru că voindi Maestatea

da

Vâstră

şi mz-

de astăzi

un folosi

Imperială

în-

Ca.

tolică a construi năvi de negoţiu, aveţi în țerra Românească
totă ce trebue pentru assemine
iitate,

ferrii,

păcură, catrani,

lucru:
cânepă

lemne în multă

can.

şi altele assemine.

Ba

încă avendii Dunărea, multe poduri în totă circuitul ţărrei
Românesci,

şi fiindă într'însa

tâte

acelle trebuinţibse,

veţi

pute fabrica într'insa năvi de resbellu, pentru înaintări mai
mari, fără a le aduce din alte locuri depărtate cu multe
spese şi greutăţi.
7. Pentru

că

stăpânind

această

ţerră

se

vori

pute

scuti spesele cari se facă pentru soldaţii din Transilvania,
de Gre-ce garnisânele ţărri Românesci vorfi de ajuns spre
a păzi în Transilvania, remâindă aceasta în spate şi dâcă
va fi de trebuinţiă

de Gre-care micii numeri de

miliţie de

partea Moldaviei, se va pute ţine cu puţine spese, şi restulă va intra în înalta Vestiărie, cea-ce nu e puţinii folost.
8. Pentru că cu stăpânirea ţerrei Românesci se va
înainta

forte

negoţiulă,

de

ră

ce

pe

Dunăre

se

voriă

face traficuri insemnate şi de mare importanţiă, de la Vienna
_până la Constantinopoli, şi prin tâte provinciile mării negre, fiindi fârte mică. distanţia de la numita mare la Brăila
care e totu în ţerra Românească,

şi de la un assemine ne-

goții va avea inalta Vistiărie folâse de multă importanţiă,
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precumi pâte adeveri cu evidenţie ver cine are practică în
assemine lucruri.
Şi 'aceste-a sunt folâsele politice, militare şi economice

“care pote ave Maestatea Vâstră Imperială Catolică cu câştigulli ţerrei

de

afară

Românesci,

venituri

acelle

da

Vestiăria Imperială care în adeveră le va

pentru .

închi-

ţârra

nându-se Augustissimei graţie Imperiale.
Apoi încâtă cea-a ce sa însinuată de unii de a ţine
Maiestatea Vâstră Imperială Catolică în tractatele de pace
ce se faci acumi, numai acea parte a ț&rrei Românesci
care o-posedaţi în presente de cea parte a viului Oltu, în
casulă cândă barbarii n'ar voi a da t6tă ţerra: noi credin-

cioşii vassali şi servi ai Maiestăţii Vostre Imperiale Catolice,

mişcaţi de zelă curati şi devotă însemnămi cu umilinţiă :
1. Că de Gră ce în câştigulii Dunărei stă totii folosul
ce pâle avea creștinii şi totă paguba ce trebue să sufiere
necredinţiossii, de acea-a cane voesce să aibă (tă stăpânirea

Dunării, trebue să fite 10tă firra Românească. Aliminter€
vremâindu-ne numai partea Oitului, vemâne cea mai mare

parte a Dunării în mâtnele Turciloră şi noi perdemil foZ0sele mai sus scrise, cu pericluli de a întâmpina pagubele susii însemnate.
2. Că de partea Oliului nu se pot trage fol6se de
mare

şi mai
şi de

însemnare

pentru

că locul

neroditoriti din ţerra Românească
minerele

de

aramă,

nu

e cell mai sterpii

de sene

sunati

şi afară

nici lemne

de

de

sare

a

face

năvi, nici păcură nici catrană nici celle-l-alte mai multe necessarie pentru asseminea lucru, ba încă afară de Vaduli
„de la Vidinu nu e nici unit portă unde sarii pute .assieza

năvile în timpu de periclu.

|

3. Că fiind mobilitatea. stăpână pe tote satele din firra
Românească, nu va suferi de bună-votă perderea şi împărțiea proprietățilorii selle, din care causă, nemulțămiţi cu assemine pagubă şi acei-a cari voră trăi cu Creștinii şi acei-a
cari voră reniân€ suptă potestatea barbarilori, voindă fiăcare să-şi administreze ellu însuşi economia sa, se vorti

'nasce mari desordini şi desbinări de amândou€

pârţile şi se
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voră căşiuna încurcări estraordinare între amendouă curţile
şpre susţinerea drepturiloră Statului şi alle Vassalilori loră.

4. Că cu o assemine împărţire cândi voră fi să
se
impuiă contribuţiunile ordinare sau. de partea Imperialilor
ă
sau de partea necredinţioşiloră, totă-de-una va fi în
pagubă
şi unuli şi altulă dintre Domnitori.
Pentrn că în assemine impregiurare fugindi poplut
ă

dintruni
nu

se va

motivi

locă într'altulu pentru ca să nu cază Suptu tassă,
scote

nici

de turburări

ună

folosi;

pentru

ci va

fi totă-de-una

neconstanţia

unt

suppuşilorii.

5. Că fiindi unită partea Oltului cu Transilvania
, şi
ţiindu-se acea-ă, va rămâne trecerea liberă şi
de aci apoi

lesne se vori pute duce la Turci. Un lucru contra
rii massimei politice care trebue să se observe în assemine
ţerri,
ca să se ţiie cât mai depărtată învecinarea şi corres
pon-

denţia Unguriloră cu Turcii.

Decă va zice dară cine-va, că şi din timpurile trecut
e
Transilvania a fosti vecină cu țerra Românească şi
cu tâte

acestea-a Transilvanii n'aă avută nici o înţellegere cu Tur-

cii, noi

respundemiă

Ja aceasta,

că de

şi

a fostii

vecină,

lori era uni Voivodi

patriciu

deră n'a fostă unită nemizlocitii cu Dunărea şi cu Ottom
a-

nii, pentru că în mizloculă

şi Creştină, din respectului, cărui-a se temea de a ţine
assemine corespondenţie.
Pentru că ellă căuta mai totii de-una să se ţie neu-

tral între cei doi. Domnitori, şi nu îngăduia

să facă asse-

mine încercări. Şi de aceea Şi în viitoriu decă t6tă
ţerra
Românească va fi supt stăpânirea creșştiniloră, Voivo
dulă
cellă destinată pentru guvernuli ei, ca un credinţiosi Maiestăței Vâstre Imperiale Catolice, spre a ţine departe
turbu-

rările ţ&rrii cellei încredinţiate lui, va preveghia cu
tâtă
luarea aminte ca să nu se întimple mai susi numitele
ne-

cuviinţie.

|

a

In fine, peste tote celle-l-alte reflessiuni mai este de
a
cântări şi aceasta, că remâindu partea Oltului, în potest
atea

Maiestaţii vostre Imperiale Catolice, barbarii care au remast

lipsiţi de Banatuli

Temişidrei

în care ţinea unui Passia gu-

vernatoriu, cândi. voră vede că ţ&rra Românească care

le
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a mai remasiă, e ângusrată şi încugiurată nu numai de
vecina Transilvania, ci şi de totă-ţinutuli acell'a care e suptii
stăpânirea Imperialiloră pînă în Dunăre, nu se voră mai
socoti siguri, ci voră căută a se întări cu pază mare şi a
se assieza în 'ţârra Românească, în loci de Voivodi un
Passiă, precumu avea mai înainte în Banatuli Temişidrei,
şi precumii amă înţellesă cu tâtă sicuranţia că cu cugetul
de a face.
|
Şi e pre cunoscută ca marele Vesiriu Ali-Pașia, care
s'a vezutiui la Petru-Varadini în acea victoriă însemnată repurtată -de glori6sele arme imperiale, era cu totulă dispusă
a pune

aceasta

în

lucrare,

cându

s'a

întorsă

de la

ste.

Mai întâi v'aţi pune Maiestatea vâstră imperială Catolică
în necessitatea de a ţine nu numai din partea Oltului, ci

şi din partea Transilvaniei;

mai multe

garnis6ni

tari spre

securitatea statelorii vâstre, şi cu aceasta sară îngreuia
înalta Vestiărie Imperială cu spese însemuate, pentru ţinerea
numiteloră

garnizoni.

|

- All doil€: că construindu-se moschei în ţerra Românească şi fortăreţie, şi introducându-se locuitori Turci, şi
viindii apoi o altă ruptură de pace, nu -se va mai pute căştiga de Creştini, fără mari greutăţi şi pericle, pentru că
Ottomanii au de massimă, să apere până în estrem ună
loci în care au fundată ei cetăţi şi moschei,
Allă treilea: assiezarea numitului passiă în ţerra Românească

nu

va servi

numai

de

ci şi de nutreţiu spre a cășiuna

azilă

noui

rebelliloră

vecini,

disordini şi desbinări

în statele imperiale, şi spre a aţița pe acellă passiă de a
lua asupraşi sarcina de a'i susţine. Şi cu tâte că Turcii

voră assicura in tractatele de pace de acumiă, că nu vori
face nici o înnoire, ci vori lăssa lucrurile ţerrei Românesci
în starea de mai înainte, însă nu vori ţin€ cuvinti, şi abia
va trece uni ant, şi vorii pune în lucrare ceeă ce cugetă
precumi au făcutii în Moldavia, în care au reziditi Hotinul, în contra tractateloră încheiate cu Polonia.
|
Şi prin urmare trebue stăruită spre a căștiga tâtă
țerra Românească, şi a se bucura în pace de tâte acelle

fol6se care pote să le aducă stăpânirea ei cea totală, de
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oare ce partea cea din collo de Oltu va fi totă
causă de împedecări, şi nu va putea ţine fără

neîncetate şi fără greutăţi învederate.
Deră fiindu că după ce se va face

deuna o
turburări

”
căştigulă trebue

vezutu ca să ţiie şi să se conserve, de aceea-ă cutezămii
cu umilinția a însemna şi despre aceasta, pre câtii ne ajută
mintea n6stră cea slabă şi cunoscinția care o avemui despre. posiţiunea ţerrei, că decă ţerra Românească se va câs-

tiga cu armele, atunci va face trebuinţia :

1v De a dărima cu totul cetatea Vidinului dincollo
de Dunăre, şi de a zidi o fortăreață în fața ei de partea
țerrei, spre a păzi portulă care e fârte commodă pentru
năvi în acellă loci,
|
2% De a strica Nicopoli, locă de puţină consideraţiune
şi de a întări Turnulă care e situati în țerră şi are unt
bună porti.
|
30 De a apprinde Sistovulă şi Rusciuculă cari sunt
de cea parte de Dunăre, şi de a întări Giurgiulă care e
de partea nâstră cu unii portă fârte coprinzătoriiă.
40 Durstorulă şi alte diverse locuri locuite vori _trebui date t6te flăcării, ca să nu măi aibă Turcii unde să şi
mai iee scăparea; cea-ă ce se va putea face cu înlesnire,

fiindă că sunt t6te locuri deschise şi fără: altă
de a locuitoriloriă.

pază

afară

50Va trebui neappărati să se căștige Brăilla care
e în ţerra nâstră, şi va trebui să se întărească cu o bună

garnisonă şi să se ţiie, din causa portului cellui bună care
eli are, şi în care se vorii pute ţine năvi nu numai de ne-

goţiu

ci

şi de resbelli

inalta mare. „De la
nasterii cu
nefiindă de
că se afl€

spre a se put

servi

cu

elle

pe

Brăilla apoi cătră Fossiani e în țerră ună moziduri, numiții Massineni, care se va pute întări,
parte de Brăila, ună loci fârte tare, din causa
intre două riuri cari unindu-se formeză ună loci

mare şi alundă ce se

întinde peste o

lungime

de

două;

trei 6re; şi din terminulă acest'-a se va putea trage o |iniă până la Fossiani, și aci se va putea funda o fortareţiă
care va fi mai necessarie de câti ver-care alta, fiindă ca
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e în marginea şi în
davia, şi cu modul
multă înlesnire tâtă
vasiuniloră Turcilori

trecerea din ţerra Românească în Mol.
acesta se va pute ţine sicură şi cu
ţârra Românească atâti în contra incâtă şi in contra încurseloră Taătari.

lori, fără periclulă locuitoriloră.
Că

decă în tractatele

de

pace

de

acumi

se

va

da

țerra de la Ottomani, Maiestaţii Vâstre Imperiale Catolice,

neputendu-se strica sau apprinde mai sus numitele cetăţi
şi locuri cari suntii dincollo de Dunăre, va trebui dincâc
e
de partea n6stră să se zidescă mai multe castelle în
faţa
locuriloră locuite de Turci, nu numai spre apărarea ţerrei,
ci şi spre păzirea porturilor cari suntă atâtă de trebuin
.
țiose pentru înlesnirea navilori, cari lipsesc cu totul bar-

barilorii; şi să se facă tâte întărirele

de la Brăila pînă la

Fossiani care le ami însemnată mai sust.
Atâta espunemi cu umilinţiă spre împlinirea

datoriei

ce provine din credinţie şi zelul suppunerii nâstre, lăssându

totă lucrulă înţellepţiunii şi priceperii cellei prâ-înalte a
Maiestăţii Vâstre Imperiale Catolice, de alle cărei picidre
angustissime închinându-ne cu cea mai profundă suppunere
sîntem.
Ai Maiestăţii Vâstre Regale şi Catolice Umiiţi, ascultători, credinţioşi suppuşi şi servi Deputaţi ai clerului şi ordiniloră din ţeră Românească.
D

lIoanne
curte.

Radu
Ilie

Abrami

Golescu
Stirbei

B) Maiestate Imperială

Predicatoriu

de

Spatariu

Vestiariu

Regală Şi Catolacă.

Decă din disgraţia nâstră, ar fi silită mesera ţerra
Românească a se afla și de aici înainte supti stăpânirea
cea tiranică a necredinciosilort (de care să ne ferească
D-zeu), atunci noi Deputaţii țerrei, servii cei mai suppuşi
59175
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şi umiliţi

ai

Maiestăţii

Voâstre Imperiale

picidre,

cându-ne la augustissimele

Catolică,

arrun-

numele

în

ne rugăm

clerului şi all ordinilori ţerrei ca în tractatele de pace
care aă să se încheie cu Turcii să se allăture următârele
capete pentru usiurarea Patriei nâstre:
1. Ca Vozvodulii care va fi să sealligă pe viitoriu dle

forta Ottomană, să nu fie străini nici greci ci Română

adeveratii; fenfru că fiindii născutii din fără va avea 101.
de-una milă de patria sa, 'şi va căuta să trăească în pace
cu vecinii; zude străinulii ca un neumblatii în tredY dă moZvi de suppărări şi cu Storcevi nedrepte nimicesce. averea

|

suppuşilorii seraci.

Şi apoi Voivodulu să nu se pâtă scâte fără reclamarea comună a boierilori, ce să se /asse pînă Ja terminuliă
din urmă abil viejez selle, pentru că schimbările de Domni
se făcură tot-dâ-una cu mare pagubă a ţerrei.
2. Ca tributul anualsă se determine după vechiulă ust,
fără altă punere de contribuţiune extra-ordinară, să se ri.
dice adaussulu făcută cu sila în timpul lui Constantin Brâncoveanu,

și nici un

Turci

să nu

se lrimiță

în

firra

cu

Boruncă ae da pâvtă, că poruncile să se dea boierilorit ce
se află cu vesidenția în Constantinopoli, fiind că țirra
Bătimesce mai multi de darurile nedrepte care se dau la
asemine persone, de câtă tributulii ordenariu.
3. Ca foți acei boieri cară din causa purtării cellei

relle a luă Wicolă Mavrocordatii

se află,

afară din jirră

în stalele Împeriale, să nu se socolească drepti vebelli, ci
fuga doră să se atribuească guvernuluă cellui veu al numiluluă
Voivodi, pentru că că ai fost sili de frică a
emigra dinu firră.
Şi din acestă causă ca nişte nevinovaţi, si aibă tâtă
sicuranţia şi voia de a se întârce în patria loră şi de a

intra în stăpânirea pacifică a mojiiloră lori.

4. Ca cine din boierii va voi a r&măn€ în statele Im.periale, să aibă voie de a face aceasta, şi cu tâte acestea

se potă

stăpâni

cum

timpurile trecute

în

moșiile

loră

în ţârră Românească,

ai stăpânită

unii

boieri

premoşii

585
în Transilvania, cu
manti»1).
Acest document

toate

că era

de şi cam

supt

guvernul

otto-

lung însă lam reprodus în

întregul s&i, căci el este documentul cel mai important al

veacului al XVIII din istoria Românilor, în el se poate vedea tratat starea politică, economică și socială a ţărei Româneşti, precum şi intenţiunile patriotice ale unor boeri din
acel. veac.
In acest document se poate admira stilul şi argumentările căci el este scris cu un talent adevărat diplomatic în
care pe ici pe colea resună şi coarda patriotică; că ela
fost redactat de cei doi boeri: Radu Golescu și Ilie Ştirbei
„cu clericul lon Abraam ce aă fost însărcinaţi ca să] ducă
şi să "| dea împăratului la Viena, şi al căror nume se vede
semnat într'Ensul, aceasta este o altă cestiune; cea-ce se
ştie însă,

e că acest

document

a fost

acelor boeri ai partidei oposiţiunei,

fructul

adică

discuţiunilor

partida

austriaco.

hlă ce dorea alungarea Turcului şi Grecului de la

guver-

nămentul ţerei Româneşti şi trecerea ei sub scutul Habsburgilor, pentru a meţine legile şi moravurile naturale ale acestei
ri, aceşti boeri emigraseră din ţeara Românească dupe detrunarea lui Nicolae Mavrocordat căci şederea lor devenise imposibilă sub guvernământul lui Ianache, fratele lui Nicolae. Documentele din 14 Septembrie 1717 şi 23 Septembrie 1717
pe care le-am v&dut mai "nainte ne-a ar&tat că acei boeri
refugiaţi la Sibiu erai: Banul Radu Popescu ; Vornicul Serban Bujoreanu, Logofătul Grigorie Baleanu, Spătarul Radu
Golescu, Vistierul //e Știrbei; Paharnicul Fustatie
Leur.
deanu;

Stolnicul

Barbu

Grecianu ; Serdarul Petre Obedeanu;

Şetrarul fazei Krefulescu; Căpitanul
Wenzi/ă Bucşeanu ;
Postelnicul Ș/cfaa Părscoveanu ; Căpitanul Drăghici Bălăceanu;

Constaniiu

Brătloiit

şi

Antonache

Florescu 2;

din

intrunirele acestor boeri s'a pus la cale facerea acestui ma1) Vezi reprodus în Mag. ist, Vol,
nisterului de resbelii din Viena, scris după

2) Vegi în col, doc. Hurm,, p. 192,

tembrie

1717

şi în

această

carte

reprodus.

IV, p. 179—211, (scos din
ortografia din Mag. ist).

14 Septembrie

archiwele

Mi-

1717 şi p. 199, 23 Sep-
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nifest cu a cărui misiune la Împărat, aceşti boeri ai însărcinat .pe Radu Golescu, Ilie Ştirbei dendu-le şi pe loan Abraam
predicator de curte, spre a fi şi clerul representat acum

ca şi în toate actele mari ale ţerei de altă dată cum se obişnuea

în acele vremuri.

Cronicarul Radu

Popescu

spune că în luna lui Martie

venise poruncă de la poartă ca Ianache Mavrocordat să se
ducă la Pojaroviţa unde era să se adune solii pentru pace, în
adevăr se decisese ca congresul păcei să se ţie la Passazrowzcz

sati Pojaroviţa, un orăşel din Serbia pe malul drept al Mo.
ravei; şi acolo să se adune toţi ambasadorii puterilor pentru a
începe preliminările de pace; din partea Austriei se alese în
consiliul de resbel contele Talman şi contele de Wirmont;

din partea Sultanului Achmet al III; afară de Janache Mavrocordat se alese încă Inspectorul general

med

Effendi

Valachia

supranumit

şi jigirmi-Sekis-Tschelebi

însuşi Principele

solii Angliei,

de Artilerie Moham-

domnitor

şi din

loan Mavrocordat, apoi

Veneţiei şi Olandei trebuiau să se găsească la

Passarovitz în diua de 25 Aprilie 1718 unde se va decide
de soarta ţerei noastre; Principele Eugen de Savoia era

Şeful lucrărilor, însărcinat a încheia pacea cu turcii.
Solii s'aă adunat la 27 Mai, ne spune Cronicarul, pentru întâia oară, în consiliăt).
Şi în 20 Aprilie 17:18, Carolal VI dete deja instrucţiuni pentru încheerea păcei plenipotenţiarilor s&i Talmav
şi Wirmont.
«Charles par ia grace de Dieu, Empereur ellue des
Romatns,

Augmenteur
A Empier

Înstructtons pour de Sr.
mond,

de tous

temps.

Damian Plugo-Comte

de Vir-

notre bien amet Conseiller privi et de la Guerre,

nerâi

d Artillerie

et Colonel du Regiment, comme

notre

Conseziler de Guerre

et bien aimă

Ge-

aussi four

Michael

de

Tal.

man, de ce gizls out ă observer et ă songer comme nâs Plenipolentiatres au Congres
mane» ?).
9 Vegi Op. cit, p. 99.
2) Vegi în Vol. VI, col.
tipar e pusă în Hurmuzaki.

de Pais întente avec le Porte Oito-

doc. Hurm.,

p. 210,

data de 1717

din

eroare de
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In 1718, 14 Mai, Plenipotenţiarii erau deja la Passarovitz
căci Mareşalul Steinville le scrie acestor plenipontenţiari Imperiali, însărcinaţi cu încheierea păcii şi le expune situaţia
geografică a Moldovei şi a Munteniei arătându-le punctele
ce ar fi de deosebită importanţă.
«Mareşalul Steinvilie arată mai întâiii că cele cinci
districte ale Munteniei, care sunt ocupate de către trupele
imperiale, şi anume Jiul-superior şi inferior, Velcea, Romanaţi şi Mehedinţi, Zrebze considerate ca feritor împerăZesc, după ce Voevodul care stăpâneşte celelalte 12 districte, nu a făcut nici o reclamaţie în privinţa lor. Mai
departe constată, că aceste gzsfrzcfe sunt despărțite de celedaite 12 prin vtul Oi. Acesta trece din Transilvanta pe da
Turnu-Boşu în Muntenia, curge mai mult în bine dreaptă,
formend puţine cotituri şi se varsăîn Dunăre. Avându-se în vedere că Turcii sunt siliţi să-şi transporte provisiunile şi materialul de r&sboiii pe Dunăre, Oltul, care este navigabil aproape
în tot cursul s&i şi în toate timpurile, presintă mari avantagii
„pentru imperiă, În prima linie, fiind stăpâni pe cele cinci districte şi pe rîul Olt, duşmanul va putea fi uşor şi cu siguranţă
împedecat a se aprovisiona. Ținând mai ales seamă că de la
Sibii până la Nicopole poţi ajunge, după cum spun toţi
călătorii în patru-cinci zile destul de comod, iar pe apă şi
mai curând. Din aceste consideraţiuni, precum şi în sperana, că, dacă nu vor putea oâ/ine întreaga Walachia, vor
remânea cel pufin cu cele cinci districte, mareşalul a spart
stâncile care impedecau navigaţiunea pe Olt, în scop ca
să-l facă navigabil începând de la Turnu-Roşu, spre a
servi nu numai pentru transportul provisiunilor, ci şi pentru
cele de mărfuri. In acelaşi timp, după nespusă de mare
muncă şi cu cheltueli enorme, a r&uşit să facă şi drumul
pe uscat practicabil. De unde înainte acest drum nu era

nici a patra parte practicabil şi ducea în zigzag peste Olt,
el l-a lărgit şi l-a condus d'alungul Oltului, ast-fel că acuma
pot circula şi căruțele până la Rimnic. De la Rimnic unde
îşi are Mitropolitul reședința, ajungi în 12 ore la Dunăre
pe drumuri foarte bune. Rimnicul și Cozia sunt întru cât-va

fortificate. Cea din urmă e situată chiar la poalele munţilor,
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iar cel dintâiă la distanţă de 3!/2 ore de la Cozia, mai la
o parte, amendouă lângă Olt. In afară de riul Olt, ţeara
In

cele următoare,

alte riuri şi
în timp
de

multe
folos

aceasta este udată de mai
mici, cari sunt de mare
mareșalul

arată

şi

văi mai
r&sboiă.

desavantagiile

ce

ar putea resulta pentru imperii dacă aceste districte ar
trebui iar înapoiate Turciei. Ne mai vorbind de altele, aminteşte în prima linie, că pe lângă navigaţiunea Oltului,
duşmanul va avea la îndemână preţiosul drum pe uscat spre

a putea pătrunde pe la Turnu-Ruşu în inima Iransilvaniei.
Aceastal'a îndemnat să propună Consiliului de Resbel ca
aceasta principala arteră de comunicaţiune să fie apărată
Lucrările s'au început deja la Câineni,
prin fortificaţiuni.
o localitate la depărtare de 3—4 ore de la Turnu-Roşu
pe teritoriul Munteniei. Afară de aceasta se va face un

plan cu o nouă chartă a localităţilor Câineni, Cozia, Rimnic

şi a împrejurimilor acestora, şi îndată ce vor fi copiate,
le va trimite plenipotenţiarilor. Mai departe în charta acestor părţi va fi indicată şi situaţia micei Lovişte, un ţinut
puţin fertil despărţit prin pădurea Argeşului de către celelalte 12 districte şi având o suprafaţă de 2 miluri germane
în lungime şi ceva mai mult în lăţime şi numărând 10 sare
proaspete construite după obiceiul ţării. Indicarea acestui
ţinut,

care Zrebue

menfinul

lângă

cele 3 districte, este foarte

necesară, putind da mai multă lumină în această privinţă
Chavtei amintită. In fine charta va arăta şi un mic riă,
numit /ofo/og, unde stă în permanenţă un post de observaţie. Ca ocasza dehimilării granitelor, acest vâii trebue cuPrins în bimitele teritorului împerătesc. Cât de salutară va
fi fenhru Transilvania fortificarea Câinenilor şi cât dle
suferătoare le va fi Tuvcilor în casul unui marş de da
Dunăre la Braşov sar invers, aceasta numai acela o poate
aprecia careşi va da bine samă de situație. După aceasta,

mareşalul Steinville arată importanţa lor din punct de vedere economic şi comercial. Constată mai întâiu, că pe
lângă bune întocmiri, s'ar putea trage mari foloase din
aceste districte. In prima linie ele sunt bogate în articole
de comerciti. Mai departe minele de sare situate cale
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de o oră de la Rimnic, ar aduce venituri considerabile,
traficul lor atrăgend mulţi bani turceşti în ţară. /Vasemenea bogata sfelătorie de aur care cu timpul ar pulea
fi adusă

în stare mai

bună.

În

Zele acestea sunt foarte furtile,
bune, hvegi din
bogate în demne,

afară

de

aceasta,

distric-

gras,

culturi

având pământ

abundență şi vinuri gustoase. Ele sunt
vânat şi peşti şi nu duc lipsă de nimica.

Ai o splendidă cultură de vite pulend aprovisiona cu vite
şi Zerzle vecine şi pulindu-se aduce la Vina în fie care an
un numer de câteva mii de vile cornule. Locuitorii sunt
obicinuiți din timpurile Vocvozilor, să dea din toate produsele lor o parle anumită fiscului, în formă de djmă
sad dar. Mareşalul arată în fine importanţa politică a acestor districte, constatând că din ele se vor putea supra.
veghia toate mişcările locuitorilor din cea-laltă parte a
feri, pulendu-se finea în vespeci şi în continuă dependență
de perii 1).
In privinţa Moldovei a vorbi aci nu este loc, vom zice
însă cea ce se referă aci pentru documentul muntean: constată
că pentru a putea ţinea în respect faţă de impărăţie pe locuitorii acesteia, pentru a menţine comunicaţiunea şi a putea
primi ştiri exacte asupra mişcărilor din Budjacul tătăresc, ar
fi bine ca să se aşeze posturi militare în toate trecătorile
ce duc din Transilvania în Moldova. Trecători de acestea
sunt multe. Ast-fel la Bistriţa sunt: Rodna şi Dorna. Acestea
ar trebui ocupate, pentru că de aici s'ar putea supraveghia
întreg. confiniul celor trei ţări.
In 1718, 22 Mai, contele Virmont, plenipotent, scrie
un raport către Împăratul Carol VI, cerend împuternicire
spre a intra în negociaţiune cu lanachi Mavrocordat. In
acest raport vedem:
la

„«Comitele Virmont comunică Imperatului, că a venit
densul în secret 7
frzeten a/ Woevodului Mun-

1) Vezi

în Vol.

VI, col. doc, Hurm,,

p. 212

(tradus

din

nemţeşte).
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Zentei,

frimis

de acesta,

un grec

de altfel,

cu

care

nimeni

altul

Comi-

tele a fâcut cunoştinţă cu ocazia soliei sale
în Polonia.
Acesta "i-a spus, că dacă'i promite, ca creşt
in şi înaintea

lui Dumnezei,

că

nu

va

destăinui

la

de

cât

numai M. Sale Imperatului aceea cei va
descoperi, el îi
spune lucruri de cel mai mare interes pentr
u cauza Impă&ratului. Nu trebue însă să ştie despre acest
lucru nimenea

nimic, şi în special colegul Comitelui, Tallmann
. Să nu se

mire — za zis recul, — că procedează cu
Precaupiune, când se ştie cât de delicat lucru

face

cu

Turcii, cari

Par

perde

îndată

ce

mai puţin. A spus apoi, că fiind omul de
vodului, el Pa convins pe acesta că poate
credere în comitele Virmont, de oare-ce
fost în Polonia că acesta ştie să păstreze

ar

așa de mare
este, să ai a
afla

cât

este

încredere al Voeavea perfectă îna înţeles când a
secretele impor-

tante. După ce Comitele Pa asigurat că nu va
comunica la
nimeni altul de cât Imperatului, omul de încre
dere al Voe-

vodului "i-a spus, că acesta Pretinae ca Comit
ele să ceară de
da M.S.
imputernicire de a intra cu dânsul în negoc
iafuni asupra unora şi a altora. Comitele Verm
ont 1-a vspuns

că nu crede că MM. S.

va voi să intre

în Hegoczațiuni

cu
un Drincipe tributar, «acum când armele
M. Voastre —
(aceasta o spune în paranteză în scrisoarea
către Imp&rat —)
au cucerit o parte a Valachiei, iar în cea-l
altă este mai
domn M. S. de cât Voevodul şi de cât Turci
i». Cu toate

aceste el va încerca,

dacă cum-va

Impăratul

îl va

împuternici printr'o scrisoare deschisă să ascul
te aceea ce Voevodul îi va destăinui şi apoi să-l refereze
numai M. Sale,
după cum a jurat. Trimisul Voevodului
i-a dat apoi promisiunea, că-i va destăinui multe lucruri
şi-i va face multe
servicii, fie că se va face pace sai va
mai continua r&sboiul. Inainte de toate voeşte însă să
ise garanteze siguranța personală şi protecţiune, dacă ar
fi descoperit de

către Turcii şi silit să fugă, un lucru de alt-fe
l pe care nu'l

va face de cât fiind în mare strimtorare,

dacă

ar

Comitele Virmont îi ia în cele din urmă promi fi trădat.
siunea, că

va descoperi tot ce va şti cu privire la mişcă
rile Tureilor
sau alt-fel. Comunicând toate aceste Imper
atului, Comitele

.
de

Virmont

îl

ă să-i

roa

ordoneze

cum

viinţă.
Pasarovicz,

22 Maiă

această

va. găsi

de cu-

1718,

Semnat,

Din
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O/zo Comte

scrisoare

se

poate

de

Virmont!).

deduce

rolul de om

falş cel juca lanache Mavrocordat şi de politie vulgar, lin-

guşind însuşi pe vrăjmașii lui naturali.
Imperatul Carol VI priimise acel raport al boerilor
români refugiaţi la Sibiu, înmânat lui prin deputaţiunea
de trei. Adică de: Radu Golescu, Ilie Ştirbei şi clericul

loan

Abraam,

arătase

acest

memoriă

şi consilierilor

timi privaţi şi de resbel și poate îl înmânase
intreg

de

r&sboi

întrunit

la Pasarovitz,

căci

săi in-

şi consiliului
eată

ce docu-

ment avem din 1718,
27 Maii, relativ la pretenţiunile
acelor boeri de a trece întreaga ţară coroanei imperiale,
sau cel puţin Oltenia numai:
Flotăririle Consiliului de Resbel în privința prelențiunzlor boerilor munteni :
«Boerii munteni refugiaţi în Oltenia şi în Transilvania,
înţelegend despre apropiatele negociaţiuni pentru încheierea
păcii

cu - Turcii,

trimit,

cu

învoirea

Mareşalului

Steinville,

Zrei deputaţi da Viena, şi anume pe predicatorul Joan A.dram, pe Generalul Rudolf Golescu şi pe Marele Vastier
Fhaş Știrbei, spre a presinta ÎImperatului cererile boarilor.
Îndată după sosirea în Viena, deputații se presină la Prinful Fugen de Savoia, care după ce le-a ascuitat cererile, î-a
Sfătuit să şi de specifice pe larg întro petițiune. În urma
aceasta

deputații presintă

un

memorii,

în care

cer ca Îm-

Peratul să cuprinză şi să stăpânească întreagă Muntenia.
Prin această glorioasă întreprindere M. Sa va supune nu
numai un întreg neam creştin dominaţiunii sale, ci va be-

neficia şi de avantagiile politice şi economice specificate sub
1) Vegi

vol.

VI, doc.

Hurm.,

p. 216.
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lit. A.%)

Mai

departe,

Impăratul

să numească

ca Woevod a/

ferii pe George Cantacuzino, care trăeşte de mai mulţi ani
la: Braşov. Aceasta pentru calităţile sale personale, precum
şi în vederea credinţei şi alipirei ce atât dinsul cât şi tatăl
săi, Vorvodul Șerban, ai arătat în Tot-d'a-una faţă de Prea
Inalta Casă Domnitoare. Să fie asiguraţi, că atât dveptuzile Woevodului, cât şi hbertăţile şi privilegiile clerului, ale
Goerzlor şi altor particulari vor vemânea neatinse iar dacă

ar fi să se zufroducă vro inovațiune

în afacerile

politice,

militare, economice şi provinciale, să se convoace sfatul firii
şt să se asculte mai întăzii părerile acestuia. Intimplându-se
însă,

din

voinţa

lui

Dumnedeu

cea

nepâtrunsă,

ca

la

în-

cheiarea păcii să resulte, ca acest popor creştin să rămână
şi mai departe în sclavia turcească, în casul acesta roagă
pe M. S. Imperială să înzestreze az mz/a Prea Înaltă cu
averi 1mobihare, în proporție cu vangul fie-căruia, atât pe
George Cantacuzino cât şi pe ceilalți boeri vefugtaţi Aincolo. În fine, ca la încheierea păcii să se stipuleze cu pri-

vire la Principatul

Munteniei

următoarele

puncte:

Poarta

Otomană să nu mai numească streini şi Greci ca hospodari
în Princapat, ci aceştia să fie numiţi dintre pământeni; _tributul să se reducă ia suma cea veche, aşa cum a fost

înainte de Constantin Brâncovanu;
înmâneze
să

nu

d'a dreptul

boerilor

ordinele Porții

să li se

presenţi în Constantinopol şi

se mai trimită în ţară, ca mijloc de presiune, prin Turci,

cari se dedau la tot felul de fapte; în fine, boerii refugiaţi
peste

Olt şi în Transilvania

să

nu fie

acusaţi

de

felonie,

şi trecerea lor dincolo să fie atribuită singur numai relei
purtări a hospodarului Nicolae Mavrocordat. Prin urmare,
aceştia să fie lăsaţi liberi între ai lor, iar celor cari ar cere
să: r&mână dincolo să li se dea voe a beneficia şi de mo:
şiile

lor din

de şi înainte

beneficiat
silvania.

Muntenia,

cu

atât

mai

vârtos

de acest resbel trăiaă pe

că

mulţi

teritor

boeri,

turcesc, ai

totuși de imobilele pe cari le posedai în Tran-

Consiliul
1) Vedi în

Imperial
Memoriul

de

Resbel

boerilor din

1718.

aşterne

acest

memorii
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Imperatului,

însoţit de

un

raport,

în

care,

după

ce

arată

cele de mai sus, propune:
Nu se poate ua în nume ae văi boerilor munteni, că
în vederea încheierii păcii, sait gândit la siguranța dor şi
din causa aceasta ai trimis această deputafiune. Cu toate
aceste, Consiliul de Resbel a ordonat Comitelui Steinville,
ca pe viitor să nu mai dea voe la ast-fel de oamenia veni
la Curte, fără ştirea şi fără încuviințarea prealabilă. In cât
priveşte fondul cererilor boerilor constată că acestea sunt
în mare parte identice cu cele cuprinse în petiţiunea pe care
numita naţiune valachă a presentat-o anul trecut tot prin
o deputaţiune. Consiliul de Resbel este prin urmare de părerea, ca 7esfunsul ce îi se va da să fie relativ 1dentic în
fond cu vespunsul cuprins în vesolujrunea pe care M. Sa
Împertală sa. îndurat prea grahos a le-o da cu acea ocaste.
Mai departe să se arăte, că WM. Sale Imperiale îi fuce foarte
multă plăceve dorința lor de a sta sud dominaţtunea JM. Sale
şi că M. Sa va face fot ce tmpul şi împrejurările îi vor
Bermite spre a mântui de jugul turcesc pe această nafiune
af!

de devotată.

In dorinţa

de

a reda

tuturor supuşilor săi

liniştea şi a împedeca relele ce resultă dintr'un resbel atât
de crâncen, Maiestatea Sa Imperială za cozszmzi că să se
convoace congresul de pace, şi va recomanda plenipotenţiarilor însărcinaţi cu negociaţiunile, ca cu acea ocasiune să
facă toate reflexiunile posibile cu privire /a Prznczpatul VaJachiei şi în deosebi cu privire În preoțimea şi doerzi cari
Sai fus sub protecțiunea JM. Sale, şi să îngrijască cât mai
bine şi mai efectiv de siguranța persoanelor,

a familiilor

şi

averilor lor. Cu privire la George Cantacuzino, Consiliul de
Resbel e de părere ca WM. Sa Imperială să de promită, după
cum de-a promis şi în vîndul trecut, că vemânând în poseszunea

necontemtă

a firii,

îl va

numi

ca

Voevod al Îor.

Va convoca apoi sfatul ţerii şi se va înţelege în privinţa
modului şi a formei de guvernământ şi a altor afaceri. In
deosebi însă vor fi protegeate religiunea, libertăţile şi pri-

vilegiile lor. Dacă însă alte motive puternice îl vor

împe-

deca de a cuprinde întreg Principatul, M. Sa îi asigură că
va fi în tot-d'a-una cu cea mai distinsă consideraţiune faţă
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de naţiune şi în deosebi faţă de persoana lui George Can-

„tacuzino.
de pace,

Alt-cum punctele amintite, cu privire la tratatul
nu sunt atât de neîntemeiate. Consiliul de Resbel

propune deci ca ele sa-i fie comunicate ambasadorului împ&rătesc,

dându-i

în acelaşi timp însărcinarea

de

după putinţă spre a obţine de la Poartă ca toate

a

stărui

cele în-

template din partea naţiunii valache în cursul acestui resbel să fie uitate, de şi nu crede că Poarta se va învoi cu
aceasta. Mai departe, ca sâ se restitue fie-cărui boer ave-

rile lor, putend beneficia de ele ori şi unde. Consiliul de Resbel arată apoi, că deputaţii iz 7ândul trecut ai fost

PBrimifi în
De oave-ce
mai distins
atinşi dacă

audiență
deputaţii
ae cât cei
nu li s'ar

şi că şi aceştia se roagă să fie primiţi.
dantre cari cei doi mireni sunt dle rang
din rîndul trecut, şi Sar simţi foarte
acorda acest favor, Consiliul de Resbel

este de părere să li se acorde şi acestora audiența cerută.

Aceasta cu atât mai vârtos că pazznea valachă trebue în
cât-oa cultivată spre a o câştiga tot mai mult în devoţianea pentru M. Sa, și cel puţin un fard în fară să fie
bine menajeal pentru toate eventualită file.

Consiliul de Resbel arată apoi că ve&duva fostului hos-

podar Ştefan Cantacuzino, care a fost
a presintat o petiţiune, prin care se
încheierii păcii să fie sprijinită spre a
rile sale, atât ea cât şi fiii sti, şi să

ucis de către Turci,
roagă că cu ocasia
fi reintegrată în avei se permită a se a-

rile sale.

s'a

şeza pe teritoriul împărătesc şi a beneficia de acolo de aveDe

oare-ce

această văduvă

bucurat

şi

până

acum de graţia Prea înaltă şi fiind-că cererea ei este de
aceeaşi natură cu cererile naţiunii. Consiliul de Resbel pro-

pune ca și aceasta
rial, deşi nu crede

să i se comunice ambasadorului impecă Poarta Ottomană se va învoi cu a-

ceasta, din causă că confiscarea s'a făcut pentru crima de
lesae Majestatis. La tot casul văduva trebue oare-cum mân-

găiată.

După acestea, Consiliul de Resbel aduce la cunoştinţa
Imp&ratului, că fiul acestei veduve; Rudolf, care se află

daseamenea acolo, se roagă ca M. Sa să-i dea voe să farZicipe la acest vesbel, promifind că va face bune servicii

causei împărăteşti. Constatând că cererea aceasta este foarte
lăudabilă şi ar putea să aibă urmări bune la timpul seci,
pe de altă parte Zîneru/ fiind înzestrat cu calități foarte
bune şi având o purtare ireproşabilă. Consiliul de Resbel
crede că M. Sa îi va accepta oferta. Consiliul de Resbel este în fine de părere, că solicitatorul fiind lipsit de
mijloace de existenţă, să i se dea din caseta împărătească
2000 florini.
Semnat

Prinţul Eugen

de Savoia,

President al Consihului de Resdel 1).
Împăratul aprobă.

Imp&ratul Carol al VI mai dă instrucţiuni lui Virmont
printr'un raport din 14 lunie 1718 despre modul cum trebue să negocieze cu voivodul Munteniei enache Mavrocordat la Passarowitz 2).
Nemţii deveniseră pretenţioşi în urma adresei magulitoarea boerilor munteni la care se mai adăuga încă şi
isbândile lor, din scrisoarea ambasadorului englez Lordul

Sutton către generalul St. Saphorin cu data de

1718,

10

lunie, unde se vorbeşte despre negocierile de pace între
Austria, Veneţia şi “Turcia, resultă aceste fumuri : «Cela me
donne bien de croire, qu'ils ont ordre de pretendre toute
la Vallaquie».
Mai departe: «Car on peut &tre sur que, dans quelque peril que les Turcs se trouvent, ils ne cederont point

la Vallaquie. Pour la partie de cette Principaut€, qui est
dans la possession de lEmpire en dega de l'Aluta contenant cinq Destricts du Pais 3).

Din

1718,

19 lunie avem un alt document: Raportul

1) Vedi în col. doc. Hurm., p. 217.
2) Vedi în vol. VI, op. cit., p. 221,
3) Vegi în vol, VI, col. doc. Hurm,, p. 222,
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către Impăratul Carol al VI relativ la negocierile

păcei şi

în deosebi la cestiunea Olteniei, Munteniei şi Moldovei,
din acest raport resultă earăşi acele pretenţiuni ale Nemţilor, într'Ensul vedem:
«Intracea am început să vorbim despre
Valachia
şi

Moldova,

încercându-ne

a

dovedi,

că

fiind

stăpâni

pe

Transilvania, şi acum când cele două tortăreţe, Belgradul
şi “Temişoara, ai căzut în puterea armelor Maiest. Voastre
Imperiale şi Catolice şi îndeosebi când ne-ăm întărit atât
de

mult

în cinci

districte

ale Valachiei,

dominăm

bine

cele

două Principate şi prin urmare le vom putea menţine. Ele
aparţin deci de drept singur M. Voastre Imperiale şi cato-

lice, iar ei, Turcii, pot să le părăsească

cu atât mai uşor,

că nu ati fost adeveraţii stăpâni, ci numai protectorii lor,
şi tocmai prin faptul că ai avut în puterea lor Belgradul
şi Temişoara, le-ai menţinut.
Ei s'au mirat de această propunere, pretinzând că nu
sunt de loc constrînşi să le părăsească cu totul, ci pot ori
şi când să intre cu armatele şi trupele lor, că a afară de

această diferite locuri întărite şi ocupate şi prin urmare
sunt încă stăpâni pe ele. Nu au voit de asemenea să admită ca noi să luăm în deplină posesiune cele cinci districte, ci să ţinem numai câteva sute de oameni ca garnisoană ici şi colea în localităţi mici şi slabe, ca să nu-i împedece de a intra în ele când vor găsi cu cale, arătând
că numai acum de curând a trecut un corp al lor de armată peste Olt şi s'a aşezat dincolo, întrun sat. Noi am
replicat la acestea cum am ştiut mai bine şi întru cât a
stat în puterea noastră, dar n'am putut ajunge la 'nici o
înţelegere. Am lăsat deci aceste puncte deocamdată şi am
venit

la Polonia,

comunicându-le,

că

misiunea

noastră

este

ca în pacea ce se va încheia să cuprindem şi regatul Poloniei. Nu s'au opus la aceasta, spunând că nici ei nu cer
alta decât ca să trăească în linişte cu națiunea poloneză.
„Se miră încă că vorbim aici de aceasta, de oare-ce ei cred,
că dacă Polonia voeşte ceva de la dinşii n'are decât să se
adreseze d'adreptul către Poarta, care îi va da ori ce sa-

tisfacţie onestă. Le-am

dat însă a înţelege, că prietenia şi
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alianţa M. Voastre
cu republica Poloniei
cu această ocasinne,
şi renoită pacea de
aceasta.

Am lăsat însă deocamdată lucrurile la atâta,

ce nu căzusem
dovei.
Am

Imperiale şi Apostolice cu Regele şi
reclamă ca si ne îngrijim şi de dinsa
şi fiind-că e vorba să fie restaurată
la Carlowiţ, nu ne putem dispensa de

încă de acord

revenit după

deoare-

în privința Valachiei şi Mol-

aceste iar

la Valachia

şi Moldova,

stăruind din toate puterile, că dacă nu von obţine alt-zeva,
vom menține totuşi cele cinci districte, iar despărţirea Ho.

tinului (care va întimpina multe dificultăţi) cerem să se facă
cât mai curend. Am cerut însă timp de cugetare până astăzi. N'am putut să ns opunem şi am trebuit în cele din
urmă să cedăm stăruinţelor lor.
In fine astăzi de dimineaţă la timpul obicinuit, anume
la ora opt, ne-am întrunit din noi şi am discutat pro şi
contra, timp de mai multe ore, necruţând din parte-ne nimica şi făcând tot ce a fost posibil în înteresul promovării causei M. Voastre Imperiale şi Catolice. Cu toate aceste, în afară de teritoriile obţinute prin pacea de la Carloviţ, za futuf obfine în cele din urmă decât numai cele
cinci districte ale Valachiei având ca graniță Dunărea şi
Oltul, dar şi acestea numai după multă osteneală, csci ei
ati persistat multă vreme numai pe lângă aceea ce se află
în deplină posesiune. Cele-l'alte, cu privire la aceste două
provincii, şi în specia! despirţirea Hotinului, le-ai respins

categoric şi de repetiţe-ori, declarând că nu depinde de ei,
ci vor scrie Porții, iar dacă aceasta nu se va mulțumi cu
cele oferite de ei, atunci pot cu Dumnezei să înainteze cu
armatele. Despre Bicaz nu ai voit să ştie nimic. Ne-aă
promis să ne dea un act scris cu privire la tot ce ni sa

acordat sai ni s'a refusat din partea lor, dar

pâni

acum

n'am primit nimica. De alt-fel ei ai recunoscut cele ce am
amintit mai sus cu privire la Polonia, susţinând, că solii pe
care acest regat i-a trimis acum câţi-va ani la dinşii s'ati
convins şi în urma aceasta s'aii întors de la dinşii mai mul:
țumiţi, cu toate că ei Contele de Virmont, le-am arătat
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duplicitatea
perienţă.

lor,

pe

care

le

cunosc

din

propria:mi

ex-

Al M. Voastre. Imperiale şi Catolice

Pasarovici

1718,

Prea supuşi şi credincioşi servitori.
Otto Comite de Virmont, m. p.
Mt. Talman, m. p.1)
19 lunie, 1718

La fel scrie şi Nicolae Theyls
19 Iunie 2).

In

1718,

Principelui Eugenie în

20 lunie Virmont plenipotenţiarul lui Carol

al VI scrie lui Ottl un alt sfetnic ai imperiului
că nu e
de loc mulţămit de purtarea suspicioasă a lui lenac
he Ma-

vrocordat voevodul Munteniei şi plenipotenţiar al sultan
ului,
între altele el zice în scrisoare: «C'est que jay encor
a

adjuter ă laffaire de Mr. Weivoda 5) est qu'il me
deplait,
que cest Mr. me veut toujour regaler moy, com
il, mat
dejă offert une bague mediocre; je lay renvoy€,
disent

que je n'aves pas affaires de ses presens, que je serve
le
plus grand Prince du monde qui me peut donner ce que

jay besoin,

que

de luy je ne pretent autre present que fi-

delit& pour mon maistre, que c'est ]ă le seul present que
je veux pour moy 4).
După cum probează însuşi scrisoarea lui Virmont
către Imperatul Carol al VI din 20 Iunie 1718, prin care

el arată că Mavrocordat a făgăduit a da tot concursul
s&ă
Austriei şi că în casul când nu va mai fi Domn
în ţara

Românească

că se

mulţămește

a avea o pensiune de la

curtea vieneză și un adăpost» 5). Eată deci ce purtare
avusese Mavrocordat plenipotenţiarul Sultanului, înpute
rnicit
1) Vezi în vol. VI, col. doc, Hurm., p. 224—225,

ruri,

2) Vegi în vol, VI, col. doc. Hurm,,
p. 225.
5) Adică voevodul Ienache Mavrocordat voea

4) Vegi în col. doc, Hurm,, vol. VI, p. 227
5) Vegi în col. doc, Hurm., p. 228—229.

a cumpăra

pe

Virmont

(ortografia Qocumentului),

prin

da-
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a'| representa la congres prin ordinul special cu data de
781.
latr'una din şedinţele congresului, Plenipotenţiarii luară
următoarea hotărire: în privinţa Munteniei pe care consiliul
de resbel nu întârzie a o comunica Principelui de Savoia
în

7 lunie

1718:.

« Consiliul de Resbel comunică Prințului Eugen de Savoia că a primit la timp scrisorile sale din 17, 20 şi 21
ale lunii împreună cu toate actele alăturate. Mai departe,
că imediat ce a sosit adresa din urmă a Prințului la Curte,
a ţinut o conferență, în presența M. Sale Imperatului,
conferinţă la care ai luat parte şi plenipotenţiarii însărcinaţi cu încheerea păcei şi că în privinţa luării conclusiu-

nilor se vor referi la toată întemplarea; la autogrfaul trimis prin curierul

Hollenberg.

Arată

apoi,

că

de oare-ce

de acum înainte va fi vorba şi de siguranţa boerilor munteni cari s'au supus dominaţiunei M. Sale, precum şi de
averile lor, cu atât mai vârtos că cele cinci districte de
dincoace de Olt ast trecut în posesiunea Imperatului, consiliul de Resbel a găsit de cuviinţă să trimită Alteţei Sale
copia alăturată de pe referatul făcut de ei însuşi împreună
cu resoluţiunea Prea înaltă în această privinţă, pentru ca
Alteța sa să dea ambasadorilor imperiali instrucţiuni în
acest sens».
Viena,

27 Iunie, 71778,

Semnal :

Vace-pres. Cous. de Res. şi Consthierii 2).
In 27 Mai s'a ţinut prima
Pasarovitz 5. Cea
2

Vegi

în vol.
>

3) Vegi

d'intâiă

VI, col.
>

doc.

>

în cronica lui Radu

>

şedinţă

decisiune
Hurm.,
>

Popescu,

congresului

la

ce sa luat a fost

a

de

p. 258.
>

229.

Mag.

ist, vol.

IV,

p. 99

şi in Codicele

Bălăcenesc, vol, IM, Şincai, p. 259, ed, 1.

59175

39
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a se încheia un armistiţiă între armatele beligerante şi fiecare să reţină ce a câștigat până acuma. Austria deja coprinsese cele 5 judeţe ale Olteniei după cum am văzut mai

nainte;

atât prin

uneltirele

dibace ale generalului

Stein.

ville, înţeles cu partida boerilor oposiţiunei ; cât şi prin tractatul făcut şi încheiat de lenache Mavrocordat cu dânsul pen-

"tru cesiunea Olteniei.

De la 27 Mai până la 27 Iulie când s'a subsemnat
pacea definitivă ; plenipotenţiarii sau adunat în consiliă de
8 ori 1); în acest interval de două luni, partida oposițiunei
lucra pe capete; ea avea representanţi atât la Sibiă, pe

boerii ce'i v&zurăm

mai 'nainte, cât şi la Viena pe cei trei

deputaţi ; apoi şi alţi ce mai remăseseră în ţară ; din care
vom vedea câţi va semnaţi într'o petiţiune mai la vale.
In acest timp afară de documentele ce le-am vezut

încă

până

aci, mai

găsim:

O

adresă

cu

data

de

1718,

lulie a boerilor munteni și a Episcopului de Râmnic

19

cătra

Prinţul Eugenie de Savoia, încredințendu'l despre supunerea lor şi “cerând să se stipuleze în tractatul de pace alipirea Olteniei la Austria.

Eată ce cuprinde între altele:

«In genunchi în faţa lu-

minăţiei tale ne rugăm să ne ertaţi de supărare. Suitem
în cea mai mare mâhnire de când ni sa spus că întreaga

Valachie până la Cerneţi, va rămânea

Turciei.

Dacă se va întâmpla aceasta (ferească D-zeu) ni se va
pune lanţul de care nu vom mai scăpa, noi mai ales care
umblăm dupe protecţia sfintei mărite chesariceşti. Vom peri
cu totul! Aşa ne ameninţă pe noi păgânii, şi cu bisericele
noastre, de unde va fi nenorocită și vrednică de plâns ţara
noastră.

Unde să fugim? Unde să scăpăm? Nu ştim! Rugăm
dar pe luminaţia voastră să nu ne lase să cădemîn această
primejdie, ci să bine voească a ne întinde mâna milostivă.

Dacă pentru niscare-va pricini se va lăsa Turcilor, Valachia

1) Vegi în cronica lut Radu

Bălăcenesc,

voi. II],

Șincai,

p.

259,

Popescu,
ed.

].

Mag. ist., vol. 1V, p. 99 și în Codicele
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mare; sE ascultați dorinţa noastră, ca aceste cinci judeţe să
le păstraţi pentru mărirea voastră Chesaricească»1). Acestă
scrisoare e semnată de:
Damaschenul Episcopul Rimnicului şi de următorii
boeri, în documentul ce urmează:

1) Vezi în vol. VI,
„litere slavonești.

col. doc.

Hurm.,

p.

236.

Documentul

cu

iscăliturile

în
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In ziua de 27 Iulie 1718 după lungi desba
teri tractatul fu încheiat în 30 de articole. Voivodul
Mavrocordat de
frica Nemţilor mijloci ca Oltenia să fie
anexată Austriei;

Muntenia r&mânea Turcilor, cari perd
eau însă, oraşele
Ce.
igo, Semendyta, Belgrad şi Vonzza, ear
Prevessa, Butriulo şi

Morea

fu dată Turcilor, luată de la Veneţieni; apoi
se acorda
dreptul împăratului de a umbla cu corăbii pe
Dunăre şi a face
negustorie
în ţerile turceşti;

dându-se

încă Austriei

şi Bana.
ful Temtşoarii. 2. De asemeni s'ati dat tuturor
boerilor pri-

begi din ţară toate bunurile lor şi moşiile
lor; 3. Sati dat
drumul la toţi ostaşii ce ereaă făcuţi priso
nieri cu indemnisaţie de bani; 4. Apoi s'a liberat Nicolae
Mavrocordat cu
4 fiii ai sei, dându'i ca soli împărăteşti:
baronii Petrasch ŞI
Stein ce ai adus în ţară şi de aci în
Țarigrad ; în ţara
Românească el fu bine primit de fratele
s&ă lenache, aci
Niculae se arătă desgustat de toate mărir
ile şi spuse că nu
mai

vrea

nici

în tihnă în
deja veninul

domnie,

nici onoruri

ci

vrea

să

Țarigrad; dară şearpele cel r&i
căci toate fură prefecătorii numai;

plecă Nicolae la

trăească

aruncase
de abea

Țarigrad; că Voivodul lenache se înbolnăveşte cumplit şi moare în luna lui
Februarie şi se în.
mormântează la biserica S-tu Gheorghe
din Bucureşti 1);
aşa se
tru

sfârşi gilele lui lenache; parcă D.zeă "| r&splăti
pen-

toate

cele

ce făcuse

în aceşti

2 ani

de

domnie;

acuma
Turcii scoseseră pe Nicolae Mavrocordat
din captivitate,
pentru a'l trimite earăşi voevod în Țara
Românească, ce
nu scăpă de el, în zadar fură toate căci,
securea ottomană
erea şi mai puternică şi ast-fel în lanua
rie 1719 el soseşte earăşi în Ţara Românească şi se
urcă pe tronul de
pe care căzuse acum doi ani.
|

Nicolae Mavrocordat în cei doi ani de captivitat
e primi
întreţinerea sa de la Nemţi şi avem -un docu
ment ce ne
arată cheltuelile suferite de Nemţi pentru
a sa întreţinere,

document

din

1718,

«Specificaţiunea

') Vezi

în Engel;

luna

Iulie;

dată

de către Administratorul George

eată-l:

Gebharai şi condica Bălăcenescă,

Şincai,

vol. III, p. 288-259.
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Neunhordt despre cheltuelile de întreţinere ale lui Nicolai
Mavrocordat, de la 1716 până la 1718.
Speczficaftune

Despre sumele ce s'aii avansat,pe lângă chitanţă, Principelui Valach, Nicolai Mavrocordat, care se află aici în
captivitate, pentru întreţinerea sa din Casa Imperială transilvană de Resbel, la ordinul Exc. Sale Domnului Comandant General Comite de Steinville.
Conform. chitanţei numitului Principe:
Lia

10

1716...

Decembrie

..

A.
cr.
., . . . .„ . + 2666—40

> 21 lanuarie 1717...
Du
» 5 Martie

> 24 Aprilie
»
>

11

lunie
1 August

o»

e

833—20
633—20

a

833 —20

pu
ue
o»

pa
» 29 Sept.
» 20 Ianuarie 1718.
Suma
(LS) Joan

833—=20
83320

410640
300—
6550

George Neunhordl, m.p.
Administrator»!)

Cu delimitarea graniţelor Olteniei; de către
ardelean fură însărcinaţi: Comitele Ştefan Czd4z
tele Iosef Ze/z4z; în 27 lulie 1718, guvernatorul
comitele mareșal de Steinville, dă şi un decret de

nicire acestor doi delegati ?).

Mulţi dintre boerii Olteni
moşii şi în Muntenia afară de.
cut şi Muntenia sub coroana
tizani ai politicei nemţeşti, nu

guvernul
şi Comiardelean,
imputer-

şi din cei Munteni ce aveai
Oltenia vedend cănu a treAustriacă, şi ei fiind par:
mai voiau să se întoarcă din

1) Vedi în Vol. VE, col, doc. Hurm., p. 241.
2) Vedi în Vol. VI, col. doc, Hurm,, p. 241,
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Ardeal sai din Oltenia în
Muntenia şi
vorbesc cu sfetnicii lui Carol
al VI; căci

a baronului general
de 1718, 12 August;

scriă saă chiar
din o scrisoare

de Tige către Steinville cu data
unde “i dă lista acelor boeri, ved
em

acestea:
«Extras din scrisoarea adresată
mie Mareşalul Steinville cu data de 12 August 1718
de către Domnul Mareşal
Locotenen

t baron de Tige.

Domnii
indicate

boeri care se află aici şi al
căror nume

în lista

alăturată,

nu

voesc

toarce în Valachia-turcească,
Dintre

cred

boerii

care

se

nici unul

află în

să mai treacă vr'unul

dincoace.

a se

mai

Valachia-turcească,

Va

veni

însă

să me informez de iatenţiunile şi
de numele lor.

sunt
înnu

timpul

Specifica fiune

Numele și pronumele acelor boer
i, cari - solicită şi de
acum înainte protecţiunea Şi graţ
ia M. Sale. Sunt notaţi
aceia cari ai moşii în cele cinei
districte de peste Olt,
Dosofteii. Un preot, frate cu
boerul Barbu Brăiloiu
Serdarul, având ceva moşie.
Şerban Bujoranu, Mare Logofăt,
are moşii.
Grigorie Băleanu, Mare Vornic.
Rudolf

Golescu,

Elie Ştirbei, Mare

Mare

Spătar,

are

moşii,

Vistier, are moşii.

Drăghici Strâmbeanu, Mare Serdar.

Mihail

Cantacuzino,

Constantin

Mare

Dudescu,

Mare

Comis,

are

Comis.

“Grigorie Vlasto, Mare Serdar.

Matei Creţulescu, Mare Şătrar.
Vintilă, Mare Căpitan, are moşi
i,

Constantin Bucşan, Logofăt

Manta
Pirvu

Câmpineanu,

Câmpineanu,

Mare Căpitan.
Căpitan.

loan Băleanu, Căpitan.

Ştefan Brâncoveanu,

Postelnic, are moşii.

Antoniă Caliarchi cu familia,

moşii,
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loan Bălăceanu, are moşii»!).
Pacea de la Pasarovitz se încheă în diua de 27?)
Iulie, anul 1718.
|
desele sale lupte posesiunile
prin
Turcia deja perduse
ce le avea în Ungaria şi Transilvania acestea încăpuseră sub
stăpânirea germană ; acuma că și Oltenia trecuse sub coroana Habsburgilor, amorul proprii al Turciei fu din nou
isbit.
Pretenţiunile lui Carol al VI nu erai numai de a se
vedea

Oltenia ; în instrucţiunile

cu

încheerea păcei,

pentru

ce le dăduse dânsul primului consilier al s&ă, principele
Eugenie de Savoia, pe care le-am vădut mai 'nainte sub
data de 13 Octombrie anul 1717 se vede aceste intenţiuni,
el voea în primul plan ca Austria să aibă dreptulde a numi Domni
în ambele principate române ; în al 2-lea plan, dacă Turcii sar
opune cu energie la punctul d'ântâiii, atunci Eugenie să convie
ca aceşti principi să fie aleşi de ţtrile lor respective, cel
moldovean

de

şi

Moldova

cel

de

muntean

şi

Muntenia,

întăriţi în urmă de ambele puteri: Austria şi Turcia, şi
numai în casul extrem, şi cel din urmă, Eugenie să convie

coroanei

la cesiunea Olteniei

toate aceste

din

imperiale;

trei puncte ce aveai să se pună pe tapet în discuţiunile
desbaterilor consiliului plenipotenţiarilor de la Passarovitz;
numai al treilea fu primit; în cele opt şedinţe plenipoten-

ţiarii protestaseră cu energie şi aşa s'a ajuns ca Oltenia să
fie anexată Austriei.
Turcia se opusese din resputeri la cele două d'ântâiu
puncte ; şi de ce oare?3)
Pentru că dânsa era mai mulţămită ca să aibă singură puterea de a întări pe vre-un Domn român, de cât
sa ştie că mai este încă o puterece se amesteca la această
treabă; apoi o putere vecină încă, care ar avea acces la
întărirea domnilor români, de sigur că acea putere ar fi intervenit

pul

şi întriwat

ar fi ajuns ca
1) Vegi în Vol,

VI,

mai

să

'nainte

de alegere;

aibă o partidă

col. doc.

Hurm,,

şi aşa

puternică

cu

tim-

in ţară

şi

p. 243.

2) Vedi în Enghel, rep. în Şincai, vol, III, p. 258, ediţ. |.

3) Vei ca documente mai înapoi, în raportul lui
Impăratul Carol al VI-lea cu data de 19 Iunie 1718.
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să se aleagă

domn

i români mereu din cei sprijiniți de acea
putere care erea Germania; în cât Turcia
nu ar mai fi avut
nici o putere în principate.

De aceia Turcii ai preferit mat bine a se
reşlui o parte
din ţara Românească, știind barem că r&mâ
n a tot puternici
pentru
Muntenia ;

şi

cu

toate

continuând de a fi Domn

acestea

şi peste

Domnul

O/fenza.

muntean

Trecuse 19 ani de la pacea de la
Carlowitz când
cestiunea ţărilor dunărene venise pe
tapet la desbaterile
plenipotenţiarilor puterilor europeene;
fiind-că din
cauza resbelului dintre Turci şi Nemţi
puterile conveniră
la pace, şi când cestiunea păcei se puse
se în discuţiune,
obiectul discuţiunei "1 formă s&rmanel
e noastre de ţeri;
Zurcii se certau cu Nemţii; Vezi
se certaă cu Fran.
cedii şi cu Polonii; Roşii se certau
cu Turcii, şi ţerile
române erai capul suferințelor; obiec
tul urei şi al invidiei celor trei puteri împerăteşti din
Europa ; atunci însă
în Munt
enia

domnea

un

Brâncoveanu ;

şi străinii

s'a

tot
certat prin plenipotenţiarii lor 10 ani;
tractatul de pace a
fost încheeat, dar ţările române rema
seră tot ale Românilor şi Brâncoveanu a mai domnit 5
ani.
Acuma cestiunea ţărilor dunărene din
noii fusese pusă
pe tapet; aşa am fost noi ursiţi de soart
ă, ca, prin posiţiunea noastră geografică, în Europa, ori
de câte ori se
vor certa împeraţii mari, să fim băgaţi
în cearta lor.
În 1718,
cestiunea ț&rei-Româneşti
formase toată
cearta dintre cele dou& împerăţii, nu e mai
puţin adevărat
că

Austria era încurajată

şi

de partida

boierilor

români
din oposiţiune, acea partidă germană,
ce dorea scutul protector al Austriei în locul celui turcesc
; această partidă,

am vEdut în cursul acestei cărţi că 'şi
trage rădăcinele
sale din acele vremuri din care începuseră
Grecii Țarigradului a
veni

în ţările române ŞI începend a se umes
teca
în politica şi guvernămentul acestei țeri.
Am vEdut că această partidă forma partida
naţională
ŞI patri
otică

a ţărei,

că

ea

succedase lui Mihaiă-Viteazul
coveanu ajunsese la apogeul

fusese

inaugurată

şi că sub
ei, având

în epoca

ce

domnia lui Brânîn fruntea sa pe
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roCantacuzineşti, eară ca luptători tot ce ţara avea mai
mânesc ca nume şi ca simţiminte. lupta acestei partide

avea

distrugerea Grecilor şi a puterei

de scop

principat, precum

lor

din

şi a puterei turcești, tractatul de la Pasa-

rowitz trebuea să determine posiţiunea ţărei, resultatul obținut fu, că numai Oltenia trecu Nemţilor, şi trecu cum?

r&mâ-

nend tot Domnul român principele întregei ţări româneşti, eară
Nemţii aveau în Oltenia un guvernămCat în capul căruia se
va numi un Ban întărit de împărat, după cum era şi mai
"nainte Banul Craiovei.
Daca boierii partidei oposiţiunei ar fi reuşit ca întreaga
i,
ţară- Românească se încape sub scutul protector al Austrie
ţări
două
aceste
căci
a,
cu timpul încăpea poate şi Moldov
surori, una at mers în acţiunile lor ; şi atunci noi am fi fost
reuniți cu Românii din Transilvania şi-am fi format o mare
masă românească de 10,000.000 de Români în faţa căreia
cu grei ar mai fi venit o minoritate maghiară să şi ascuţă
privirea.
Am

fi şedut

austriac

scutul

sub

mai

fericiţi ca sub cel

i
ottoman ; am fi câştigatîn întreg acest răstimp de veacur
am
cum
at
import
fi
am
din civilisaţia şi cultura Germanilor;

lui; însă
spune, marfă dea occidentului în loc de a orientu
? am
ei»
Români
întrebarea este aci: am fi fost adi « Regatul

fi avut adi după 1800 de ani de viaţă, în aceste câmpii
ale Daciei str&bune, un Age?
Eată întrebări şi întrebări la care numai împrejurările,
soarta şi viitorul ne-ar fi r&spuns, căci nu putem şti ce

sar fi întîmplat; totuşi un istoric trebue sâ-şi facă ipoteze,
şi dic:
Austria

|
ne-ar fi înghiţit poate de tot;

fi fost acela

ca al Turciei,

de

a ne

avea

scopul
numai

ei nu ar
de vasali

şi
şi a se mulțămi de noi şi cu noi, numai ca să ne smulgă
avuţii.
să ne stoarcă de bogății şi
Bucovina ne serveşte de exemplu, Rusia se ia după
Austria

şi în

1812

ne

ia din

Moldova.

Istoria naţională a Românilor arată însă, că, noi am fost
ă;
nişte viteji, că ne-am luptat ca nişte lei în furia lor turbat
învincă am ştiut să murim fără teamă, şi că am ştiut să
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gem pe vrăşmaşul ce ne ataca; şi că dacă
am devenit va.
sali Sultanului de la Constantinopol a fost
nu de teamă, ci
de sprijin; şi ca dovadă este, că ori de câte
ori Turcii călcau disposiţiunile tractatelor încheiate cu noi,
rioi luam armele în mână şi ne luptam cu denşii egal la
egal și din
bilanţiul bătăliilor avute cu denşii, resultă cu
prisos că noi
i-am învins.
Dacă după moartea lui Mihai- Viteazul, căci de
atunci

s'a format partida germană

tul Austriei,

s'ar fi produs

erei. Româneşti;

am

din ţară, am fi trecut sub scu-

o schimbare

fi ajuns

în Starea de a fia

la încheiări de

tractate

cu

împărăţia sacră; şi cine ştie dacă resultatul
ar fi fost acelaşi pe care lam obţinut faţă de Turci; căci
evenimentele
politice nu se aseamănă unele cu altele; fiind
cause diferite
cari le provoacă.
Partida oposiţiunei a acestei ţeri lucrând pentr
u protectoratul austriac, neapărat că faţă de starea
lucrurilor de
atunci, avea dreptate, căci de unde ar fi putut
acei luptă-

tori să

zărească

un ce

neexistent

pe

care

numai

veacurile

lar fi adus şi înfățișat, se înţelege că atunci
în acea perioadă de ani de la 161 până la 1717 avea
dreptate să
lucreze ast-fel.
Vedând că Turcii prin sfetnicii lor, Fanarioţi, prăpă
desc
aședlămintele, legile şi obiceiurile cele vechi, şi caută
a le
înlocui cu altele noui şi bizantine, că sărăcesc ţara şi
că precupeţesc domniile; nu se putea idee mai potrivită
şi nemerită ca să se fi scos ţările române de sub acel scut
împilător şi tiranic şi să se fi aședat sub altul mai omen
os; scăpând cu modul acesta şi de Fanarioţi, căci în Austr
ia nu se
audea nici de pui de Fanariot.
gâni,

Mai era la mijloc încă şi religiunea; Turcii
era

deci

o ruşine

pentru

noi

creştini

să

erau pă-

avem

de

a

face cu o putere păgână.
Eată deci o mulţime de cause puternic întemeiate, care
făceau pe boerii români să lucreze din resputeri pentr
u do-

minaţiunea germavă ; căci ca să fi r&mas singuri de
sine stătători ar fi fost o nebunie, de oare-ce noi nu am
fi putut

trăi singuri singurei şi neuniţi între noi, adică,

Moldovenii
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cu Muntenii şi neputând a ne uni cu dela
causă că, a doua di o putere vecină ne-ar
roate ; şi deci r&mânend ca două păsărele
acest întins cer ce acoperă marea peninsulă

sine putere, din
fi pus bețe în
fără de aripi în
balcanică, Vul-

turul de la Nord şi de la Vest ne-ar fi înghiţit. Fată deci

|
faptele, eată şi motivele.
încăpuse
Oltenia
Prin tractatul de la Pasarovitz numai
de 21 de
period
sub dominaţiunea Austriei ; şi ea după un
ani. se reîntoarse earăşi la vechea ei obârşie căci, prin pacea
de la Belgrad, Austriacii reîntoarseră Oltenia, Munteniei ; ce
continua a fi sub vasalitatea Porţei.
Generalul Steinville guvernatorul Transilvaniei fusese
însărcinat

de Împăratul

Carol

al

VI, cel

ce

se ocupa acuma

de Oltenia care încăpuse sub stăpânirea Germanilor ; eată modul cum se organiză Oltenia: în capul ei se puse un gzpernalor cu titlul de Ban după vechiul obiceiii al erei, eară
pe lângă dânsul să fie încă patru boeri din cei mai de
frunte, cu titlul de: « Consz/ze7i sai comisari împerăteşti ai îmmferatului austriac, un secretar al acestui consilii, 22 7efresentant militar austriac, apoi divanul format din boeri aleşi
din cele 5 judeţe, o cameră numită C/esariceasca adunare
(Hofkummer), un mare vistier cu 30 perceptori. Ban a fost
numit bezadea Georgie Cantacuzino fiul lui Şerban Voevod;
acela pe care îl ceruseră Austriei de Domn al întregei țeri;
în decretul de la 28 Septembre 1719, vedem această numire a sa, cât şi a celor 4 consilieri, eată decretul:
Decretul provisoriii pentru Banul Valachiti, Domnul
George Cantacuzino.
Pre Inălţatul Domn Georgiu Cantacuzino "i se notifică
amical. Maestatea Sa sacră, împărătească şi regescă Domnul

nostru pre Clement a hotârit prin decretul încă de la

22

ale lunei Februarie a. c. ce mi sa trimis pentru a institui
în pre iubita sa Valachie de dincâce de Olt, un guvern
dintre pământeni sub numele de « Admenestrafie» şi după
obiceiul introdus din timpurile cele mai vechi în Oltenia,
Excelenţa Vâstră se numeşte cu titlul de Bar a/ Vaiachiei
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de dincâce de OI, « Preşedinte sait cap al administrației», care
din 6re care pricini nu sa promulgat până acuma, şi mai
fiind Gre-care raţiuni de a se amâna până la numirea şi a
5 Cousiheri imperiali. Se tace aar cunoscut nu numai Pre
Inaltului Domn Banul, ci şi tuturor pe care'i priveşte, boeri
de ori-ce treaptă, călugări şi preoţi ca să recunâscă în ca-

litatea de mai sus pe Pre lăudatul Domn
cuzino și săi d€ ondrea

și respectul

George

Canta-

cuvenit.

Craiova,

15

Septembrie

1719.

Prea înaltul IDomn general comandant al Transilvaniei
şi Valachiei Austriace comitele de Steirville a propus boerilor ca să aleagă patru din sînul lor, cari s'ar părea mai
capabili şi cari să fie pe lângă Banul ca asistenţi şi în
consiliu, până la o poruncă ulterioară a împăratului. Boerii
toţi la un gând şi cu un glas aii ales ca prim asistent pe
Dumnealui Serdarul .Gligoraşco Vlasto ca al doilea pe
Dumnealui Staico Bengescu; ca al treilea pe Dumitraşcu

Brăiloiu călugărul :) şi pentru âl patrulea n'au fost toţi de
acord, unii au voit pe llie Oiteteleşanu; alţii pe Vasile
Poenaru, alţii pe Vladuţs Zătreanu, sa ales însă Constantin
Strâmbeanu.
Craiova

28

Septembre

1719.

Wzcolaus

de Porta

Secret. Administr,2)

Georgeus

Cantacuzenus

Secretar al consiliului de administraţie cum vedem:
din alăturatul decret fu numit Mzco/ae de Porta, un Austriac.
Representantul militar erea, Cofonelu/ Schram, după

cum ne arată un document din
1) Dositheiu monahul,
Nic. Mavrocordat Vodă.

17205).

fratele lui Barbu Serdarul, silit fiind a se

călugări

de

2) Vezi în Vol. VI, col. doc. Hurm,, p. 319.
3) Raportul deputaţiunei administrative către consiliul Imperial de Resbel,
despre starea în care se aflase populaţiunea română din Oltenia. Vezi în Vol. VI,
col. doc, Hurm,, p. 309.
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nu

Cantacuzino

George
1 schimbară,

fu Ban

Austriacii

tot.timpul;

același document “de

mai

trecute

că-i

sus,

1720,

din

ne

arată motivele, în raportul deputaţiunei administrative vedem:
Intru cât priveşte pe banul George Cantacuzino: sa obser-

vat în genere,

in

sesiunile

ce

vrea,

cine-va,

face

din

el.

Numai

cultura

şi

în Sibiu
E flexibil

şi
şi

lipseşte

zelul, că şi-a petrecut timpul cu vinătoarea
Braşov şi că nu se îngrijeşte de alte afaceri.
că

nare

venituri,

dară e încărcat de datorii, aşa că numai din muncă (func:
ţiune) poate procura subsistența lui şi a copiilor lui 1).
Aceste toate fâcură pe Nemţi a scoate pe George
Cantacuzino din Bânie puind în locu-i ca guvernator pe
generalul Czeyka şi după acesta pe colonelul Dietrich ambii
Austriaci.
George Cantacuzino vădend purtarea Nemţilor, scrie
împăratului un memorii detaliat reamitind toate actele
mari ale Cantacuzenilor faţă de Austriaci; arătendu-şi com:
plecta indignare cum e tratat acuma. Fiind-că acest aci e
legat cu alt document important pentru politica germană
ce se ducea atunci în ţara Românească şi memoriul însuşi
de o mare valoare istorică pentru lucrarea de faţă, le vom
infaţişa cititorului în întregul lor, pe toate.
« Augustissime şi Potentissime
Imperatore! Doamne, Doamne Clementissime !

Cu aceastea me arunc la tronul Maiestăţii vostre
Sacratissime, înduraţi v& a pleca ochii graţioşi la mine, servul cellă prea umilit și supus, care m& rog în urmarea
acestor temeiuri. Fără îndoinţă că se vor afla în memoria
Maiestăţii

voastre,

graţiotissime, serviţielle celle credincioase

alle familiei noastre Cantacuzene către Augustissima casă
a Maiestăţii voastre. Caci despre zelul tată-mei, Şerbanu
Cantacuzenu Prinţipele ţărei Româneşti, nu ieartă pe nimeni
să se îndoească, Monumentului sântei Cruci cellei pusă
1) Vezi idem p. 307.
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(după întâmplările timpului de atunci)
nei

întru memoria

viitoare,

dinaintea porţii Vie-

de supt litera A).

get all lui nu s'a răcit

pentru

eară

serios

partida

Acest

cu-

Maiestăţii voastre

şi a Creştinătăţii când “i sa comandat cu
încredere specială
a Maiestăţii imperiale să veghieze ca Gener
ariă şi Duce
pentru causa comună în contra barbarilor
, prin diploma
de supt litera 85).
Asseminea căldură n'a încetat a'mi însufla
şin mine,
câtre

morte

a lăsat

către

natrii

melle,

ca

urmând în credinţă, pe mine fiul scii, să mă
închine Augus.
tului și de glorioasă memorie Imperatoriu
Leopold, părin.
tele Maiestăţii Voastre, precum se vede
supt literele C
și D3).
Ba şi chiar Maiestatea voastră aţi rescri
s graţiosă
despre această causă supt litera £1). Asem
inea căldură

şi zelă către Maiestatea

până în

cel

noastră

modul

către

din

Voastră,

urmă

punt

începutul

şi

al

pietate

resbelului

turcesc

cellă mai viu şi mai simţit (precum

aminte

Maiestatea

Voastră);

mai

către

vieţei, au arătat
ântâi

din

patrie
familia

urmă,

cu

vă puteţi aduce

unchiul

mei

Ştefan

Cantacuzinu, Principele ţă&rei Româneşti, apoi
tatăl s&i Con.

Stantin,

şi frate-s&u

Michail

doit a'și vărsa sângele

Cantacuzinu,

pentru

căci

nu

s'au

în-

interesele Maiestăţii Voastre

când acesta s'a ucis la Andrianopoli, ear aceia la
Constan-

tinopoli

în cellă mai

crunt

mod;

din

care causă familia Can.

tacuzino S'ar fi desolat cu totul, ca şi a mea
dacă n'ar fi
plăcut Maiestăţii voastre a primi cu o graţi
e specială pre
fii; Radu şi Constantin Cantacuzino, amendoi
nepoți ai mei
precum se vede din litera F5),

Deci

privind

Augustissime

Imperatoare,

toate

docu-

mentele meritelor strebuniloru, părinţiloră,
ba şi consângenilor noştri, mărturiile cele însemnate cu
sânge şz cu Zerirea mai totală a familiei noastra celei căzut
e, care sunt
1)
2)
3)
1)
5)

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

documentul mat la vale.
mai la vale,
mat la vale,
ma! Ia vale,
mat la vale.
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cu

mult

mai

mari

de cât toate imputafrunale vei voitorilor,

nu pot să nu adaugii şi serviţiile mele proprii către Maestatea Voastră, şi să reprezentez cu umilinţia credinţa
mea sinceră. Căci după ce am trăit trei zeci şi trei de ani
continui

exilat

în Transilvania

afară

din

Patria

mea,

fără

vre-o dregătoriă, şi cu propriile mele spese, în fine din
inalta graţie mam pomenit Ban aj fire Româneşti celei
de curând câştigate de

Austria,

în această

dregătoriă

m'am

silit cu toate puterea şi căldura ca să fac să înainteze interesele imperiale, şi pot lesne arăta ca țara Românească
de supt Austria a crescut de la începutul guvernului deputaţional până la dou& trei părți de locuitori. Acestea
arrată îndestulă că nu pap făcuți culpabili de nici o
necredinția şi de nici o vea implinire a dregătoriei melle
ca să mă depăriezii din demnitatea şi dreptul de Banii (precum

se vorbeşte),

ca Banul

/ucr

neauzit

să se schimbe

şi

mecunosculii

sai la un

an sati

End,

da

noi,

da altii

1er-

Nici catrienulu dregătoriei melle administrative în urmarea grațiosului decretă imperială, ar fi trecută de mult
(precum ni se obiectează adese ori) nu sună spre persona
mea din causa meriteloră mele celloră mai susii pre largi
pomenite, ci, precumu judecă, attinge pre boierii după usanţia naţiunii n6stre.
Deci rogii pe Maiestatea Vâstră imperială în genunchi
plecaţi, să v& înduraţi a considera graţiosii meritele melle,
alle tatălui mei, şi alle străbunillori mei, celle pre largi

înşirate,

şi fiindă-că

familia

Cantacuzena

a căzută,

din cau-

sele mai susă spuse, şz averile melle care de fossedam de
da consângenzi mei sai occupatii acum de Mavrocordatii şi
ei nu mai am nimică cu ce sămi fiii familia cea numevâsă care sa înmulțită cu cinci fii şi patru fiice, şi cu ce
să o nutresc în vre-o altă Jirvă străină, essindit din Zământui patriei ba aşă ajunge şi la necuviinţă şi la ruşine

înaintea

altor familiei

ilustre,

&ră

înaintea

tali, a Turcilorii, căderea mea ar fi spre

inimicilorti mor-

gloria

şi săltare

de bucurie ruşinătâre. Induraţi-vă aşa dară Maestatea
stră Imperială a me ajuta grațios pre mine, cellă ce
39175

v6mă
40

616

aflu în valurile estreme şi pe familia care cade în perire
ŞI nu numai a mă întări în demnitatea Şi dregătoria cea

împlinită până acumu cu credinţia ce şi mai înainte
de a
se da graţioasa decisiune în causa administraţiuni imperi
ale

la noi, a ordona o comissiune imparţială la faţa locului
de

Ore-ce nimenea nu pâte fi judecătorii în causa sa
proprie,
prin care veţi putea afla lesne cee grâi și ce
e zizanie
ce e solidă şice e stricăciosti. Eu totu-deauna, până
cându
voi trăi, voi respecta şi voi venera cu ai mei, graţia
cea
înaltă imperială, şi voi fi
Allă Augustissimei Maestăţii

Imperiale

Domnului,

Domnului

meii

Clementissimă, umilită și credinţiosii
Vassalii şi Serviă,
|
Giorgiu Cantacuzenu»

Eată
păratului

cât

de demn

Carol

al

scrisese

VI, când

George

află

că

el

!).

Cantacuzino

Im-

fi fost

din

ar

scos

demnitatea de Ban al Olteniei, al consiliului de admin
istra-

ţiune.

Acuma
care a făcut
soare, ca să
însemnat în

să dăm cititorului şi acele documente despre
menţiune Georgie Cantacuziuo în a sa scrivedem despre ce e vorba; eată documentul
a sa scrisoare cu litera A,
«Inălţarea

Crucii este

mântuirea

lumii,

Crucea Ornamentulă Bisericii,
Crucea este custodia Regilorii,
Crucea” întărirea credincioșiloră
Crucea gloria Ângeriloră
Şi plaga Demonilorii».

Noi Șerbanii Cantacuzenu, din graţia lui D-zeu
, Principe all ţ&rei Românesci, Domniă şi Ereditariu
allă ei pen-

tru

tot

Am

deuna,

şi altele,

ridicată

şi închinată

acestă

evlaviei

1) Vegi în Mag.

cruce

poplului

în

loculă

celli de

ist., vol. V, p. 72—78.

tte

cell

zilele,

onorată

într'o
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perpetua
când
Josă,

memorie

a nâstră

s'a incungiurată
supt commanda

şi

a

loră nostri, pre

timpul

de Mahomedani, Vienna Austriei
de
Vezirului Kara Mustafa-Paşia, în luna

Septembrie zi antâii, anului 1683.
Callătoriule aduji aminte de mărita!
!)
Şerban

Cantacuzino

voevod

în adevăr ridic

ase această
cruce dinaintea Vienei şi pe dânsa erea
sâpat în latineşte
cuvintele ce am văzut mai sus traduse
pe româneşte. Textual ast-fel se găseşte săpătura:

«CRVCIS EXALTATIO EST CONSERTAT
IO
CRVX DECOR ECCLESIAE,
CRVX EST CVSTODIA REGUNI,
CRVX CONFIRMATIO FIDELIVM.
CRVX

GLORIA

MYNDI

ANGELORVM.

ETVVLNVS DAEMONVM.
NOS DEI GRATIA SERBANUS CANTACUZE
NUS,
VALACHIAE TRANSALPINAE PRINCEPS,
EIVS
DEMQUE PERPETVVS HAERES AC DOMINV
S, ETC.
EREXIMVS CRVCEM HANC IN LOQO OVAVIS
DIE
DEVOTIONI POPVLI SACRO ET HONORA
NDO, IN
PERPETVAM NOSTRI NOSTRORUMOVE MEM
ORIAM,
TEMPORE OBSIDIONIS MACHOMEDANAE
A VISIRIO KARA MVSTAFA BASSA
VIENNAE INFERIORIS AUSTRIAE, MENSE
SEPTEMBRIS DIE PRIMA, ANNO 1683
VIATOR MEMENTO MORI.»2)
1) Vedi în Mag.

2) Idem.

ist, p. 79—80,

vol,

V,
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Documentul de la lilera B.
Noi Leopoldu, din graţia lui D-zeu, allesă imperatoriu
Romaniloră, purur€ August, Rege allă Germaniei, Boemiei,

Dalmației,

Austriei, Duce

Croaţiei,

Sclavoniei

(etc.),

alli Burgundiei, Stiriei,

Archiduce

Corintiei,

al

Wirtem-

bergei, Comite allu Tirolului şi Goriţiei (etc.), facem prin
aceasta cunoscuti pentru Noi şi Ereditarii noştri, şi Următorii noştri tuturor cellor ce se cuvine: După ce ni s'a

reportatii nou& in diverse moduri, că mai mulţi popli appăsaţi pină acuma de juguliă cellă greu alli 'Turciloră, sus-

pină pentru recăştigarea libertăţei str&bune, şi Noi dorindă
a da tuturor asistenţia şi ajutoriu i nostru spre ajungerea

scopului

acestui-a

şi vezându

atare, încâtii nu mai

încape

cugetuli, numai dacă ei vor

că

starea

îndoenţiă

voi

a

lucruriloră

că ne vomii

imbrăţa pentru

încă

e

împlini

binele

şi mântuirea proprie occasionea de acumă (care ni o dă
D-zeu appesendă pînă în finită puterile inimicului naţional
allu numelui creştinu), amuă însărcinatii pe Illustrissimult
Generariu şi Duce allu nostru, Serbanu Cantacuzenu, Prin.
cipele ţărrei Românești, prin încrederea nâstră cea specială
care o avemii către densuli, şi iami dată facultatea de

plină, de a tracta suptiă îndemnia nâstră,

şi de

a încheia

tractate cu toţi creştini vecini şi cu toţi cei lalţi cari au
de cugetii de a trece în partea nâstră pentru binele creştinătăţei şi pentru recâştigarea libertăţei şi a drepturiloră, :
şi despre care i se va paâr€ lui cu cuviință înţelegându-se
mai întâi cu onorabiluli credinciosă allă nostru, Popa Antide Dunod, care se află la densul în numele nostru Imperial şi Regal tuturori cellori ce voră trece aşia în partea
nOstră, că-i vom protege grațios în contra ver cărui inimicu, şi le. voiu appară drepturile, privilegiurile religiunei
şi libertăţile. Intru a caror credință am subscris acestă carte

cu mâna nostră şi o ami întăritii cu sigiliul nostru Imperial
şi Regul. Datu în cetatea nâstra Viena, în 7 Septembrie
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1687; €ră allu Imperiului nostru Rora
an
lui Ungară 33 şi allu Romei 31.
Leopold.
(L. $.]

30, allu Regatu-

După mandatul proprii allu
Maiestaţi Imperiale Regale.

Enricii Comile de
Stratmani.

Șef.

Documentul

And.
litera

de Werdenburg. 1)
C.

Leopoldu din graţia lui D.zeă, alles
ă Imperatoriă Romaniloră, purur€ Augusui etc. Illustriss
imă Principesă, din
inimă iubită! Ni s'a dată nouă scris
âre Sincerităţii Vâstre,
din Sibiu în 9 zile alle lunei acestei-a,
care ne-a recoman.dată credinţia şi închinarea iubitului
Vostru fiu către Noi
Şi Augusta n6stră casă, şi ne a espu
si pre largi celle ce
cereți cu umilinţia de la noi pentru
acell'-aşi fiu ali Vostru.
Şi precumă nu ne indoimă despre
credinţia cea făgăduită
nouă în ună modă atât de sântii,
ci ne linguşim că şi Sinceritatea vâstră şi iubitul vostru fiti
veţi remâne nemişcaţi
întrinsa: aşia şi drepta cellui pre
înaltă ne va ajuta spre
împărţirea protecţiunii regale în cont
ra barbariloră în sta.
rea lucruriloră de acum.
|
Intr'acestea, întărimt pentru toti timp
ulă graţia nâstră
Imperială Regală către Sinceritatea
vostră. Dati în cetatea
nostră Viena, în 17 Augustu anul 1690
; ear allă imperiului
nostru Roman 33, allă Ungariei
36, şi allă Boemiei 34.
Leopold

Fnvicat

Comite de Stratman

2).

Documentul ditera D.

Leopoldiă din graţia

Romaniloră,

pururea

lui D zei allesă

Augustii

(etc).

1) Vegi în vol. V, Mag. ist., p. 81-83
,
2) Vezi în vol. V, Mag, ist. p. 85-87
.

Imperatorii

al
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Illustrissimă Principesă

devotată

din inima

iubita, Con.

siliarulă nostru camerariă, Generariul Miliției campestre, un-

guresci, Prefectul veghielorii, capitanul supremi allă Jobei,
credinciosulă nostru comite Ladislau Chiaky, Despaniă per-

petuti alli sepusiului, ne a presentatu

nouă pe fiul Since-

rităţii vâstre, Giorgiu, june de cea mai bună aşteptare,
primit în graţia nostră şi pentru memoria tatalui săi, şi

pentru însemnatele

daruri alle

corpului

şi

sufletului

săi,

carele le arată, si totă de odată nea dati şi scrisorea sincerităţei vâstră din 28 Decembrie, annulă trecută, şi ne a

reportatu mai pre largi lucrurile încredinţiate lui de către
D.-vâstră, care considerându-le cu accurateţiă iamă dati lui
deplină putere de a ve declara pre largi Sincerităţii vâstre
totă cugetul nostru Imperială Regal. Deci poftim să-i daţi
şi D-vâstră deplină credinţiă întru tâte celle ce se va spune
elli în numele nostru, şi întărimi graţia şi protecţiunea
nostră Imperială Regala către sinceritatea vostră.
I)atii

în cetatea

eră alli Imperiului

allă Boemi

nâstre Viena,

nostru

Roman

26.

- Leopola.

Enrică

Documentul

în

|

209 Martie anul

34,

allă

1652,

Ungariei

37

comile de Stratman» !),

blevei E

Antâi Maiestatea sa Imperială Regală ca să respundă
cu solita buna voinţă nemăsuratelor rugăminte alle ordi-

nilorii Provincialiloră, a decretatu graţiosă că îndată ce va
suppune cu totul stâpăniri selle tâtă ţera Românescă, sa

decorede

Giorgiu

cu demnitatea

de

Voivodu

pre

mărituli

Domn

Cantacuzenu din causa credinţei lui celle de multe

ori dovedite,

a înțellepciunei,

întegrităţii,

strălucităţii fami-

liei şi a iubirei salle către patrie. Şi tot-de-odată priimesce

ca, când
nie,

se va tracta despre numirea unui următorii în dom-

să se ia în băgare
de
1) Vezi în vol. V, Mag.

seamă

ist., p. 85,

particulară,

familia

Can-
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tacuzeniloră, şi mai allesă voturile şi rugămintel
e Domnilor
boiari şi Representanţi.
[L. $.]
Prin Împeraloriul
Din consiliul de vesbellii
Lassembura 30 Mai 1717
Anton Iosef de OU sn. fot).
Documentul

literei F

„Din
mandatul Maiestăţei sale Imp&ratului Carol
VI,
Regele Spaniei, Ungariei, Boemiei, etc.
Domnulă nostru cell pre-graţiosu, Să se
facă cunoscută Dâmnei Păuna v&duvei Domnului Ştefa
n Cantacuzenu,
fostul principe allu ţerei Românesti, și omori
t în Constantinopoli, că umilita ei supplică s'a reportati
Maiestăţii sclle,
cu cuprinsul acest-ă: Că ea doresce a se
priimi supti pro.
tecţiunea Imperială cu cei doi fii ai săi Radu
şi Constantin,
că Administraţiunea principatului ţerei-Ro
mânesci să se dea
fiului
sei

cellă

întâi

născut,

înnăscută şi graţia Imperială
Sistență

mai

comodă.

ca să i se dea

din bunătatea

Gre care ajutoriu spre o

sub-

Asupra căreia atât din respectul închinaţiu
ni speciale
care a arătat bărbatul ei în tot timpulă
cât şi din considerarea zelului lui cellui lăudabil pentru
înaintarea creşti-

nătăţei

etc.

Maestatea
astăzi : Că

sa

domnia

sale să se bucure
prin urmare săi fie
țerile ereditare alle
duindui împrejurările,

imperială
ei veduva

averiloru salle, etc.
Precumi

sa dată

a

rezolutii

suptii

Cantacuzena

cu

datuli

de

fii şi averile

de multă
protecţiune Imperială, şi
ertatu de a remânea în regatele şi
Maestăţii salle imperiale, şi ca îngăsă i se dea ajutoriu spre recâştigarea
ordine

Domnului

1) Vei în vol, V, Mag, ist, p, 87—88.

Comite

|
de

Stein-
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ville,

Mareschalu de câmp

lui D-zei)
va ordina

(etc.). Şi că, când

(cu

ajutorul

se va dobândi stapânirea pacifică a ţărei şi se
provincia, să se facă băgare de s&mă specială

asupra celloră doi fii ai ei, şi că pentru astă dată, etc. Acest-ă i se face cunoscutii

dreptă

resoluţiune

Imperială.

Cu aceste-a, Maiestatea sa Imperială remâne etc.
L.

$.]

,
Prin Împeratoriul
Din consiliul de veseli

Viena ântăi Mai 1717
Antoni Josefii de Oil).

Eată documentele

ce le înfăţişase Banul George Can-

cuzino Imperatului Carol al VI-lea, spre a'i reaminti încă
de mai 'nainte despre familia Cantacuzino.
Nici primii consilierii imperiali, cei patru aleşi, adică :
Dosithei Brăzloiii, Staicu bengescu, Grigore Wlasto şi Constantiu Strâmbeanu nu r&maseră tot timpul, căci în cei 21 de
ani de

ocârmuire

a Austriei,

asupra

Banatului Olteniei, adică

de la pacea de la Pasarovitz (1718); până

la Pacea

de la

Belgrad (1739); întâlnim încă următorii consz/zeri Înperiali.
Joan Băleanu, Ștefan Pârşcoveanu ?), Ilie Știrbei 3, Mi.
hai! Glogoveanu, Mathei Glogoveanu î) şi Constantin Obedeanu 5).
1) Vegi în vol. V, Mag.

ist, p. S9—9r.

2) Pe aceşti boeri îi vedem întrun act din 1731, 23 Tunie, scris 'de la Craiova către comitele Waljis, în calitatea lor de consilieri imperiali, semnaţi find, I6n
de Ballianul şi Ştefan de Pârsroveanul ; 'și însușeaii ei acesta particulă nobilitară de, în
corespondenţele cu străinit? Poate ca imitaţiune
a sistemului nobilitac din Austria. Vezi
documentul citat vol. VI, col. doc, Hurm., p. 424.
3) Din actul cu data de 1731, 21 lulie, se vede seris tot cu de, Zlius de
Știrbei. Vezi idem.
1) Vezi în «Monastirea Tismana» (documente şi înscripțiunl), monografia D-lui
Al. Stefulescu, TErgu Jiu 1896, p. 103, după inscripţiunile din Biserica Monastirei
Tismana şi bisericei din Bengeșfă.
'
5) Vezi idem p. 103. Acesta erea ginerile lui Dumitraşcu sati Dosi/he? Brăiloiii,
Constantin Obedeanu a ţinut pe Stanca fica lui Dositei (vezi în inscripţiunile de pe
did din Monastirea Vădeni didită de Marele Ban Kornea Brăiloiii în 1696 în qilele lui
Brâncoveanu Vodă; vezi reprodus în Fascicula 1, vol. I, anul
1896 s«Putiicațiunile

muzeului

Gorjului). Despre

Constantin

Obedeanu

ca Cozzsifier Imperial,

vezi în Re-

vista «Jiul» No. 7; Reprodus peatra de pe frontispiciul bisericei din Sfăzești didită
de Constantin Obedeanu în 1732 şi întrun chrisov din 1741 undeca: Caimacam al
Craiovei se vorbeşte ; că aii fost pe area vreme în zilele Nemiloră mare Comisar

(vezi idem în Fascicula

I, p. 9-10, a D-lui Ştefulescu).

623

Am intrat în .perioada anului 1718, Oltenia e sub
Germani ; pe la începutul lui Ianuarie 1719, Nicolae Mavrocordat pe care boerii români "| detronaseră în 1716 re-

vine

pe

tronul

ţărei,

pe care

o găseşte

în starea

cea

mai

desperată ; boerii, pribegi ; locuitorii ascunşi prin vizuinele
Carpaţilor ; şi pe lângă acestea ciuma şi foametea secerând
restul populaţiunei; eată începutul epocei fanariote, primul
act al jalnicei tragedii de la cea dintâi scenă este îngrozitor.
|
In van fură deci toate sforţările supranaturale ale Românilor, foeri şi sfuzifori; în van fură toate svercolirele
lor pentru a scutura națiunea română de veneticii Ţarigradului; în van deci se formase în ţara Românească acea
partidă a oposiţiunei ce avea de scop să scoată ţara de sub
jugul cel impilător al Zuzez/or păgâni; şi deti şi al Grecifor
Fanartoți; şi a o trece celui german; căci puterea Ottoma.:
nilor era mai puternică şi ea a predominat 263 1) de ani.
Românii aă dus lupta, prin sacrificiile cele mai mari; avuţii
şi viaţă devenite jerifa pe sfântul altar al patriei.
un

Resultatul însă nu fu, de cât, că Oltenia trecu pentru
timp de 21 ani sub coroana habsburgică ; şi Țara Ro-

mânească din preună cu sora ei Moldova, devenite nişte
moşii supuse a licitaţiune, ca acela dintre Fanarioţi ce va
da mai mult; acela să domnească.
Prin ast-fel de mijloace. toate clasele societăţei române
clerul,

boerimea,

armata,

burghedia

şi țEranii,

clase

cari

mai odinioară erai glorificate fie-care după posiţiunea lor
în stat, acuma toate vor fi demoradisate, conrupte şi înzosife.
Prin ast-fel de mijloace, zerazu/ român, care de la
Traian şi până la Fanarioţi, păstrase cu prețul sângelui

sei, naționalitatea,

limba,

şi costumul

cel străbunesc,

acuma

de un timp de mai bine de un veac deveni obiectul de
despoere al Fanarioţilor.
Numele acela de Boer Român, care altă dată, aducea aminte timpurile de independenţă; bravură militară ; şi
1) Adică de la distrugerea Constantinopolului 1453,de când începură Grecii bi-

zantini a veni prin
căpătară domnia.

ţările Române

şi a se amesteca

în trebile
!

ei, până

la

1716

când
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mândrie naţională, acuma devenise la fel cu o vorbă
înjositoare,
aceia de czacoi; adică un om ce voeşte să ajung
ă la onoruri;
prin fel de fel de mijloace; intrigi; calomnii
şi crime, şi să
ajung

ă

mele

lui,

nu cu gândul de a putea câştiga ţara, ci el şi
nuun

om

străin,

venetic,

care

țară ce nu este a lui, şi ca să ajungă

să strălucească

în

această

într'o

ţară să

se arate blând. O doamne! un om ca şi un câine întins
pe patru

labe

la picioarele stăpânului

seu; câinele însă

stă

întins,

dar

este şi fidel stăpânului. Ast fel deci Fanarioţii
linguşind mai
întâi pe Turci, apoi pe boerii românii, 'şi făcur
ă loc în ţ&rile dunărene şi într'un interval de muncă
serioasă, de la

anul

1611

Boerul

până la 1716 ei ajunseră și la tron.
şi ţăranul

Român

în zadar vor arunca

acum

a
Fanariotului, epitetul de strigoi, acea formă fanta
smagorică,

a mortului, care sculându se din mormântul
sei cel negru
şi rece; voeşte să sugă sângele celor vii.
Din causa acestor triste întâmplări cădute pe
capul

ț&rei sa desagreat ori-ce legătură ce predomnea

odineaori

între clasele societăţei
din ţară; ura, vrajba, şi invidia începură a lua locul iubirei şi supunerei oarbe.
Boerii; unii emigrară ; alţi remânend în ţară se
confundară cu Fanarioţii şi se fanariotizară şi ei cu
timpul, şi
ast-fel, caracterul naţional de altă dată, fu distr
us; de aci

deci se născu ura claselor de

acum:

liniştiţi

ani

jos în

eczocozmea» .
Țeranii speriaţi se desperară,
pe

prin

prispele

lor,

codrii pădurilor

'şi luară

seculare

contra

şi ne
câmpiile

mai

boerimii

de

putend

trăi

rătăcind,

ale Carpaţilor;

luni şi

şi

for-

mându-se în fande de aduci avend în capul lor pe
câte
un căpitan; luănd denumirea după acel şef ca de pildă
ale

lui: Zunsal, Mahu, Bujor, Câralii, Codreanu,
Jianu şi altele ; punendu'şi în gând să înfrâne lăcomia Fanarzofil
or şi a
P'anartotisaţilov.
|
Eată cum se.sferşi epoca de glorie din istoria
naţională a Românilor; după o di de senin; dupe un
cer albăstriă, după un soare strălucitor şi cald; a succe
dat o altă
i de furtună cu un cer întunecos; din care a curs
numai

trăsnete.

|
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Epoca dela 716: până la 1821 formeadă un subiect cu

totul separat de cea-ce am tratat noi până aci, această epocă
a fost scrisă de mulţi alţii şi se va mai scri încă; ea a şi
fost intitulată, de: «epoca Fanarioţilor> un nume cam pe nedrept dat; căci nu numai Fanarioţii ai domnit în această
epocă ci şi domni de origină românească ori romanizată.
„În această epocă se coprinde şi cei 21 de ani de dominațiune a Austriei asupra Olteniei.
Noi însă ca să încheiăm această primă parte din cartea
noastră,

până

a trece

la a doua;

adică

la

carpati»

vom

mai deschide un ultim capitol; al VIllea; în care să ar&tâm cultura în ţara. Românească până în 1717; limita
subiectul nostru.
CAPITOLUL

VII.

Starea culturală a țărei Româneşti până la 1717; epoca
naţională, influenţele str&ine şi înrâurirea grecească
în toate ramurile activităţei sociale.
Studiul acestui capitol de sigur că ar putea foarte bine
să formeze subiectul unei lucrări separate copriusă într'un
voluminos op; căci titlul după cum vedem vorbeşte de starea culturală a țărei Românești de la primele manifestări
şi până la anul 1717; adică de gradul desvoltărei inteligenței Românului în decursul acelor veacuri, în toate ra.
murile activităţei sociale.
Scopul nostru, dacă am format încă acest al VII lea
capitol în această primă parte din cartea de faţă; nu a
fost de a pătrunde în adâncimea studiului culturei Romă.
nilor până în 1717, căci ce ar avea de a face această cestiune cu înriurirea grecească în ţara Românească? de care
ne-am ocupat noi până aci.
Deci dacă am pus acest capitol este că, s'a simţit nevoea că să vorbim şi de cultura grecească în ţara Românească; pentru ca studiul înriurirei grecești până la
anul întronărei Fanarioţilor (1716) să fie complect, studiă
care lam înfățișat noi lectorului, precum şi efectul acestei
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înrâuriri când
un

an

adică

Prin
cuvântul

se facu întronarea

cuvântul,
de

din care

am

şi îmbraţişat

1716—1717,

sfaze: cuțfurală nu vom

//fzrafură;

ci vom

lua

cuvântul

înțelege

numai

în „sensul

săi

cel mai larg; adică: gradul de desvoltare în toate ramurile activităţei sociale până la care a ajuns inteligenţa
omenească.
|
|
Ne aflăm deci față de un studiu foarte vast căci:
(2mba, ditevatura, legistaţiunea, medicina, biserica, şcoala,
efocuența, artele scrinzele, literele, filosofia, starea economică,
Zolitică şi socială de la primele zile de existenţă a acestei
țeri şi până la anul 1717 ar putea fi studiate în sute de

pagini şi
Ca

care

zecimi

de

volume.

în ori şi ce speţă

formează

subiectul

de lucrare este însă
principal

al

operei,

un
în

obiect
jurul

că.

ruia se grupează restul; în acest capitol subiectul principal
este cultura grecească; dacă vom vorbi deci de cultura
românească sai de alte influenţe a culturilor străine suferite de Români, aceasta trebue să o facem ca un ce inevitabil peste care nu am fi putut sări, câci cultura grecească a fost posterioară celei româneşti; şi a trebuit
deci să vorbim mai intâi de început, ca să ajungem la
continuitate.

N'ai înainte de a intra in studiul

subiectului

de faţă,

cred că e nemerit a ne opri un moment şi a vedea de
ce a fost dat ca Românii să fe expuşi unei înrîuri cul.
urale greceşti; cum şi de când au intrat Grecii în /egăfuri cu poporul Român şi de când ati datat originele aces:
Zor velafiuui.
Vestitul istoriograf al antichităţei, Herodot 1) spune
că intre popoarele: Sciţii, Tracii şi Dacii şi între popoarele
din Europa orientală mai ales Grecii au existat raporturi:

religioase, comerciale şi culturale.

Sciţii, Tracii şi Dacii au locuit însă pămentul pe care
adi se gaseşte împrăştiați Românii în toată Dacia traiană

şi în unele părţi din peninsula balcanică.
1) Vezi în cartea

II.
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Intre anii 101 şi 105 Împăratul Traian intreprinse
două expediţiuni în contra regelui Dac şi supuse Dacia;
obiceiul la Romani erea: că ori de câte ori supuneau
o
provincie, să aşede şi să aducă acolo colonii, aceasta spre
a stabili dominaţiunea romană, acest principii a fost consacrat la Romani încă de la începutul existenţei statului
lor, încă pe când cucerea acele mic: provincii din inu:
turile Italiei.
|
Traian

în Dacia

urmă

vechiului sistem

şi istoricul

Eu.

tropius zice că marele împerat a adus colonii din toate
părţile imperiului fenfra că Dacia cerea fustze1), el zice:
«Quum Dacia, bello dacico, viris esset exhausta, Trayanus,
ad frequentandam hanc decies centena milia passum. în circuitu habentem provinciam, ex tota orbe romano infinitas
eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas».
Acuma în timpul colonisărei acele relaţiuni despre care
vorbirăm mai sus după afirmaţiunea
lui Herodot între acele
popoare ale Europei orientale şi mai ales Grecii şi între
* poporul cel noi al colonilor vor deveni mai intime şi pen.
tru ce oare?
Să vedem:
Traian şi-a adus colonii mai cu seamă dintre popoarele orientale?). Ast-fel ai venit în. Dacia o sumă de
me.seriaşi din orient care stabilindu-se acolo ai contribuit oare

cum la desvoltarea civilisaţiunei ; făcând din Dacia provincia
cea mai însemnată a imperiului roman 3), contactul deci între
aceste popoare ale orientului şi coloniştii lui Traian în
timpul colonisărei s'aă legat mai mult ca mai înainte.
Am spus însă că floarea popoarelor orientale pe acele
vremuri ereaui Greci.
Aceste relaţiuni a coloniştilor lui Traian cu popoa1) Această de pe urmă frază ne vine greii a o crede căci,
cum ar fi putut să
fie Dacia pustie în momentul veniret colonilor romani?
ce ai devenit vechi! locuitori
Daci? toţi nu aii putut peri, nick fugi, Eutropius ea istoric
şi scriitor roman a căutat
aci, poate numai și numai a ridica pe impăratul săi,
şi a afirmat un neadevăr, Cere
cetările istoricilor moderni aii dovedit falşul.
2) Vezi în Cronicarit Greci de Erbiceanu,p. IX și Xenopol,
vol. I[,p. 178-192.

3) Vezi în Yilipide <“leropia ps
op. cit. și Erbiceanu cr. gr., p. LX.

Pobprryias»

p.

353—420

idem

Xenopol
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rele orientale şi mai ales cu Grecii deveniră şi mai puternice atunci când împăratul Aurelian a trecut legiunile romane la anul 270 în -Moesia; căci de atunci coloniștii ro:

mani ai locuit veacuri întregi confundați în mijlocul Grecilor; după cum spun toţi istosiografii bisantini; această
stare de lucruri a urmat până prin veacul al VII, când năvălirea slavonă a venit peste capul descendenților culoniştilor lui Traian strămutați de Aurelian în Moesia; şi de
atunci până la anul 1250, resultatul se decise; căci mare
parte din coloniştii veniţi, trecură din noă Dunărea şi se
opriră

în

regiunile

dintre Carpaţi

și

fluviă,

spre

a

se

reuni

şi confunda cu fraţii lor r&maşi în Dacia, ce cobora acuma
cărările Carpaţilor spre a forma aci în Oitenia începutul
statului român.
Restul populaţiunei de colonişti aduşi de Aurelian în
Moesia şi r&maşi acolo după anul 1230; de la 270 până
acuma; se confundară cu popoarele elenice; fură absorbite
de civilisaţiunea baştinaşă greacă; lăsând însă numele de
Valahia mare, Thesaliei, ţara pe care o locuiră ei: «rs QsrraMos

psdipia, Mean

Bhagin zahsirar 1).

Acest fapt la relevat şi D.

Paparrigopoulo

profeso-

rul de istorie naţională la Universitatea din Athena.
D. Paparrigopoulo a scris în 5 volume în greceşte,

«istoria civilisaţiunei elenice

de la origină,

până în dilele

noastre»; D-sa însă întrun volum scris pe limba francedă
a condensat cele 5 volume scrise pe limba elenă şi eată
ce ne spune despre Valachii descendenţii coloniştilor romani;

ce

ai

Etrangers

r&mas

în

peninsula

meles aux Hellenes,

balcanică:

avant la

«Les

conquete

derniers

musul-

mane?) sont les Valaques. Ces Valaques avaient paru dans
les pays grecs, specialement en Thessalie, avant l'invasion
- franqne. Anne Comnene, parle la premiăre d'un village va-

laque nomme

profesor

Zravan,

situ€ en “Thessalie.

Vezi în cronicari! bisantini, Coziat, loan Comnen Miropolitul Dristriei, şi
în Academia din Bucureşti la 1690 saii şcoala domnească a Brâncoveanului-

Vodă. e! a fost şi medicul domnului
tograf depus la Academia rumână cu

2) 1453.

român, de la el ne-a
note despre Choniat.

rămas

un

manuscript

au-
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Elle dit que les Vallaques &taient,

des

nomades quis'enr6laient dans les armees de Cons
tantinople. Mais c'est
depuis .les croisades qu'ils semblent
s'âtre ctablis plus solidement dans ces contrees 1). Ils
vinrent dau, dela du
Danube. Ayant pass ce feuve avec
les Bulgares, ils s'etablirent d'abord sur les Balkans
et descendirent de ]ă

jusquen

Epire et en Thessalie. Une partie suivi
e

des colonies et des conquctes

rent

ă

mener

une

vie

bulgares;

pastorales ; d'autres

le sort

d'autres continue.

enfin recevaient
des concessions de terres sur les
deux versaut du Pinde 2,
apres avoir d'abord servi dans l'ar
mce hellenique. De Ia le
nom de Valachie ou grande Vala
chie donne au moyen âge
a cette portion
de la Thessalie. Mais ces Valaques
, peu
nombreux du reste, finirent par
se fondre, ou a peu prăs,
dans la race -grecque. Une foule
d'hommes remarquables
de notre histoire moderne, /25 Co//
z4; des Sina, les Tossz/za, des Fladyi. Pitra, pour ne citer
que les plus connus &taient d'origine valaques. Tels fure
nt les derniers elements
heterogânes qui, se mâltrent â la
grande familles hălleniques 3),
In veacul al XII-lea însă când regi
unea daciană dintre
Carpaţi şi Dunăre mai ales a Olte
niei începu a se popula
de descendenţii coloniştilor lui Trai
an, atât cu cei veniţi
de peste munţi cât şi cu cei veniţ
i de peste Dunăre din
Moesia ; de atunci relaţiunile aces
tor strânepoţi ai coloniştilor ce vor forma străbunii
Românilor de adi, se strânse
şi mai mult cu popoarele elenice
de ia gurile Orientului
european.
Cea-ce ne-a făcut pe noi Românii
ca să ne apropiem
de Greci a fost încă şi religiun
ea. Religiunea a legat
şi a deslegat lucruri mari şi înfr
icoşate pe pământ.

1) Tocmai data întemeerei ţăret
Românești din Oltenia,
2) Efectul epocet militare ce
începuse.
3) Opinie Împărtăşită şi găsită
de loan Ghica
și de 1. Caragiani (studii
istorice asupra Românilor din penin
sula balcanică Bucureșii 1888;
operă citată în alte
pasage din această carte, încă),
Vegi în Histoire de Ja civilisatiân
hellenique par M. C. Paparrigop
fesseur d'Histoire a Luniversit€
oulo pro:
d'Athenes, Paris, LL. Hachete,
1878.
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Mai înainte încă de
cendenţii coloniştilor lui
mod fix culcuşul lor în
tul român, Românii se
ce era pusă sub scutul
Confesiunea

cea ortodoxă.
Pe vremurile

veacul al XII înainte deci ca desTraian să 'şi stabilească într'un
Dacia traiană pentru a forma stadesfăcuseră de biserica occidentală
Papei.

Românilor

când

a fost încă

din

Barbarii cutreerai

dacice, pe vremurile când Românii
statul lor şi nici un început

nu 'şi

acele

veacuri,

aceste

ţinuturi

născuseră

încă

de stat aci pe malul Dunărei;

înainte deci de veacul al XII; noi eram puşi sub privegherea bisericei ortodoxe de răsărit și atârnam de sfânta
patriarchie de la Constantinopol.
Nici odată nu am aparţinut puterei papale.
D. Erbiceanu spune: «Pe la jumătatea sutei a treia
se găsesc şi persecuții asupra creştinilor din Dacia şi martiri„ Confesiunea noastră a fost cea ortodoxă în tot-d'auna»!).
De aceia spune D. Erbiceanu că datinele şi obiceiurile religioase sunt aceleaşi cu ale Grecilor, şi numai tradiţiile populare; jocuri, sărbători naţionale române, obiceiurile casnice şi nuntale, legendele şi altele de felul acesta
mai poartă tipul românesc şi amintesc originea noastră
Romană 2). De aci deci şi stilul grecesco-bizantin în clădirea bisericelor şi mănăstirilor române.

Relaţiunile Românilor cu Grecii dacă am

căutat a le

desgropa este că, am voit să vedem de când at început;
şi de ce fel at fost; am v&dut că cele dintâi relaţiuni ati
fost cele religioase, în această, carte am format un capitol
separat a] acestor relaţiuni 3); 'aci însă, în acest capitol am
aprofundat mai mult ca în cap. I: cestiunea relaţiunilor re-

ligioase între Români şi Greci.
Dacă însă din acele prime timpuri de existenţă a Românului ca stat şi până în veacul al XV, aesistat relaţiuni

5-38

ID) Vegi în «Cronicarii Grect», pag. X şi Mitropolia Moldovei și Sucevei pag,
de Constantin Erbiceanu, profesor de “Theologie la facultatea din Bucureşti,

2) Vedi idem Cronicarii Greci, pag. X.
3)
> în Capitolul LI din această carte.
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religioase între dânșii şi Grec
ii; acuma în veacul a] XV
de
la anul 1453 încoace aceste
relaţiuni se vor îndesa şi maimult şi se vor manifesta la
Români şi pe alte căi nu nu.
mai pe cea religioasă cum
fusese până acum, Comerţul
și politica vor deschide Grec
ilor de la Bizanţ dou& căi
întinse şi . practice pentru ca
munca lor de cotropire asu
pra
țerilor române să devie mai
spornică.
De la 1453 de când Mohame
d al II stărămase dinastia bizantină-elenică a Paleol
ogilor, făcend. din cadavrele
Grecilor o movilă de pe verf
ul căreia el şi moştenitorii
săi
vor privi, planând peste toat
ă Europa, aproape încă dou
ă
veacuri; din acel an Grecii
începură a veni prin țările
române de la

riurire

Dunăre;

în această

grecească, ce afară de

carte

calea

am

studiat această în-

religioasă

sa manifestat şi pe aceia a comerţulu
i şi a politicei şi carea avut
un efect atât de desastros
pentru Români, infiltrând
ast.
fel chiar în spiritul de justiţie
al Românilor, principiile legislaţiunei grece-bizantine,
Este

deci

o

eroare

ncertată

acel

ora cari ar crede că
relaţiunile Românilor cu Grec
ii s'au strâns numai de la
aşa
numita epocă Fanariotă adic
ă de la anul 1709 pentru Mol.
dova şi 1716 pentru ţara
Românească, ani când at
păşit
primii Domni Fanarioţi pe
tronurile române; în persoa
na
unuia şi aceluiaşi individ Nic
olae Mavrocordat- Voevod.
Relaţiunile Românilor cu Grec
ii sunt deci foarte vechi,
şi acest fenomen. în viaţa
Românilor a fost un ce fire
sc,
un ce care a decurs de la
natură ; căci prin posiţiune
a
noastră geografică; pe char
ta Europei după cum a
fost
imposibil ca să r&mânem un
popor neutru, tot aşa de
im-

alt-ceva, de cât consecinţa
acestei posiţiuni geografice.
Acest fapt nu este o observ
aţiune a mea personală,
ci o reproducţiune mândră
a istoricilor vestiți şi oameni
lor
mari politici. Este de aju
ns numele istoricului Gib
ou şi
acela al /mpezatului Napoleon
al Ilia.
Dacă cestiunea relafrunilor
Românilor cu Grecii a fost
0 Henorocire ori 0 fericire Ben
tru neamul vomânesc ; dacă
59175
4l
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din cfectul acestor velațiună ad 7esultat nişte manifestafiuni
ăței
folositoare ori nefolositoare în toate ramurile acbivat
sociale

la

Români,

toate

vamuri

cari

reunite

ia

un

loc

ai format acel trunchi pulernic ce formează cultura
altă
unui popor, în vestimpul veacurilor, aceasta este o
această
;
vale
da
mai
ăm
desleg
o
cestiune care na vemâne să
destagare formând însuşi miedul capitolului de față, ată-ne
deci ajunşi unde am vrut să ajungtm, cată-ne dei la înde
ceputul discuțiunei capitolului, cări până aci nu a fost
cât o expunere de motive peste care nu an fi putut 1rece.
Acuma deci să luăm în studii fie-care din aceste ramuri ale trunchiului, ce a format la Români ca şi la toate
să
popoarele din lume starea culturală a acelui popor, şi

vedem structura fie-cărei rămurele în parte, până ce vom
se for:
da de acea structură grecească care am vezuL că

mase

în

puternicul

racit

încă

române

a culturei

din

cele d'ântâiă timpuri ale existenţei noastre ca stat, r&mânend

şi
însă neîngrijită luândui'i locul cultura noastră naţională
grerei
înrâuri
reapărută de abea mai târdiu, în vremurile
cești.

Incep

cu:

1. Limba

Românese

neamului

şi scrierea

vorbirea

derivarea,

Din trunchiul poporului Arian al platoului central al
Asiei, s'au desfăcut două ramuri de popoare, o ramură a
populat sudul continentului asiatic eară cea Paltă ramură
a venit în Europa.

Aceasta rasă a poporului Aric s'a

mai numit şi rasa

indo-Europeană, şi ea dend naştere la două ramuri a dat
e
naştere şi la dou€ mari divisiuni de limbi; a celor aszazzc
şi acelor europene.

asiatică

Ramura
care intră:

1.

coprinde:

Sazseriza,

o

a)

limbă

Ramura
moartă

ce

indiană
nu

se

în
mai

conservă adi de cât în textele lithurgice din religiunea
Brahmană şi în unele opere literare; 2. Pracrzia, ce nu
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este alta de cât o totalitate a limb
elor. vulgare
locuit

Sanscrita; 3. Zazumele

cari au. în-

moderne

vorbite

vechilor

Perşi care se găseşte

adi

în India.
6) Ramura eranică în care intră: y.
Zend
a
sai
limba
Avestei conservată în cărţile sacre
atri

Zoroastru ; 2. Persana

limba

în inscripţiunele cuneiforme;

buite

legislatorului

3. Limbele eranice moderne.

Ramura europeană coprinde:
1. Grupul Armean ; 2.
Grupul elenie ; 3. Grupul italic în
care mai intră limba
etrus
că,

umbrică,

oscă

şi latină ; 4.

Grupul

celtic în care
intră /zmba vechilor Gali, vechilor
/r/andezi Şi dialectele
moderne din Irlanda şi nord-vestul
Franciei; 5. Grupul

german

în care

intră /7uda

de

istorici,

se va vedea

gotică,

izlandeză,

norvegiană,
suedeză, daneză şi limbele vorbite în
Germania şi Austria
adi; 6. Grupul /eto-Slav în care
intră Zimbele etice sari
dattice, dimbele slavice în care intră
limba slavo-bulgară şi
limbele vorbite adi de Poboarele stav
ite ; 7. Grupul AI.
danez care a r&mas neatins D,
Din acel grup italic din care sa născ
ut limba latină
se coboară limba cea dulce şi curată
a Românilor.
Naţionalitatea românească a avut de
părinţi însă pe
Daci şi Romani, ceace s'a întempla
t cu noi pe calea
naţionalităței, acelaşi lucru s'a în'e
mplat şi pe a limbei,
că întreg elementul dacic a perit după
ce Traian a învins
Dacia şi a adus acolo colonii, acest
a a fost un ce demon.
strat
și de

noi

la locul

cuvenit 2 ;
faptul însăe dovedit că elementul
predomnitor în formarea
naţionalităţei şi limbei române a fost
tot coloniştii Romani
căci, Dacia fiind învinsă ei au căuta
t a se impune în tot,
Limba dacică a influențat asupra limbe
i latine în cuvinte de persoane, munţi, rîuri, oraşe
şi plante ; scriitorii
latini,

greci

şi ipscripţiunile,

dovedesc 3

Limba română s'a format din limb
a latină poporană
ce a vorbit'o coloniştii lui Traian
aduşi în Dacia şi indigenii de acolo supuşi.
1) Vegi în Limba și literatura
română de Gh,
2) Capitolul naționalităței român
e partea III,

Adamescu,

3) Vegi în Limba și literatura român
ă de Adamescu,

p,

p, 6.

7--9,
-
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Dacii ca element supus şi-a perdut cu timpul limba
lor şi nu aă lăsat de cât urmele de care am vorbit mai

sus.

Limba latină ce nu a fost de cât copila grupului Ita-

lic a suferit schimbări în decursul veacurilor din existența
Romanilor, în primele timpuri; acele ale regalităței şi

republicei statului roman ; limba latină a fost cu totul
ferită de limba latină din gramatică şi textele clasice.

di-

Grecii ; acel popor care în vechime a aruncat rade de
lumină asupra tuturor naţiunilor iubitoare de cultură și de
civilisaţie, aă încâldit şi pe Romani şi ast-fel Romanii, acel
popor care până atunci erea vestit prin vitejii, acuma va
şi prin

vestit

deveni

care

sa,

cultura:

de

împrumută

o

la

Greci; epoca de aur a /ileraturei elene din veacul ui
Pericles, va fi imitată şi la Romani; șz za forma epoca de
aur

a lileraturei

ţius

bine zice:

din

vomane

veacul

August;

lui

Hora-

«Gracia capta ferum victorem cepit et artes
Intulit agresti Latio...>

Acvma limba latină se polei de tot şi se îmbraca cu
această haină nouă a culturei elene, ea se înavuţi cu expresiuni noui şi capetele de operă ale autorilor romani de-

vin cele mai alese bucăţi literare ale antiquităţei.
Nu la fel erea însă limba latină pe care o vorbea
poporul

roman

literară latină pe care o scriea în-

cu limba

văţaţii, literaţii şi filosofii romani.
Această
toate

deosebire

popoarele ;

chiar

a
adi

fost şi
cu

|
va

limba

fi

tot-deauna

în

Franceză,

ltaliană

la
şi

altele, e acelaşi lucru.
Scriitorii însuşi romani ne vorbesc de Zizgua rustica
şi ingua pedestris. Această deosebire de vorbire între cele
două

limbi

latine,

cea foforană

şi /ilerară,

a

fost

cu

atât

mai mare în provincii cu cât acele provincii ereaă mai rlepărtate de Roma. Limba latina literară începu însă a de-

cade, când creştinismul începu să se
vălirile barbarilor se iviră. Creștinismul

ridice şi când năvoea să atragă mai
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mult poporul, mulțimea, căci
cu mulțimea obţii ceva şi
impui.
Apostolii creştinătăţei, ca să
alunge păgânismul, vorbeau poporului în limba sa
şi convingea la cruce.
Pe de altă parte, năvalirea
barbarilor aduse o lovitură
de busdugan în capul limbei
literare, căci acuma nu mai
ardea nimenut de scris şi de
a face opere, nefiind sigur dint
r'o
zi întralta; în cât limba lite
rară nu putea să se întreţin
ă,
căci literatura dispăruse,
Căz&nd deci statul romani,
] mba literară ce se vorbea
la Roma, limba oficială, fu dist
rusă.
Şi în fie-care Provincie înc
epu a se desvolta limba
vulgară ce o vorbea locuitor
ii acelei provincii, aşa că se
vor produce de acum Înainte
o mulţime de dialecte de
limbi vulgare latine născute
din ramura iatină a trunchiului
italic, cari limbi înveţaţii
le-au numit limbi romanice
sat
neolatine.
Din limba zopzanzră sat neolal
ină ce s'a vorbit în Da.
cia, provincie romană coloni
sată de împeratul Traian,
sa
născut limba noastră română
.
D. Densuşianu, după istoricu
l Mommsen, spune că
limba română în Dacia şi ea
o posiţiune fixă după anul
107 d. Chr., când sa s&verşit
cu invingerea totală a Daciilor de către Traian 5,
|
Venim acum la studiul nfluen
felor strtine suferite de
limba română.
Cea d'intâi influență la care
ar fi fost expusă limba
română încă din starea
ei embrionară,

ar

fi

fost influenţa

Am vorbit însă mai înainte
că Dacii ai fost în total
romanisaţi de coloniştii lui
Traian, că limba /a/ină popora
nă
a devenit limba oficială a
provinciei romane «L)acia»
şi
că din această limbă s'a născ
ut limba română; limba dac
ă
a lăsat pe ici pe colea num
ai câte-va urme de Tocalită
ți,
a

II

i) Vegi în Istoria limbey
și literature! române de
universitar, p. |. —
Ar. Densuşianu, profesor
Mommsen, Corp, |, Lat,
III, P. 550. —
Geographie und Geschich
Gooss, Siudien zur
te des Traiauischea Daci
ens, Hermannstadt, 1874,
p. 53.
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sale

în memoriile

care înseamnă:

dice:

însuşi

Traian

penztus

delevz».,

nimic!);

şi rîuri, în grai însă absolut

munţi

genten

eGefarum

«Am stins cu totul ginta Geţilor?), (adică

a Dacibor).
O influenţă asupra căreia
mult, a fost cea s/avoză.

ne

merită: să

mai

oprim

Cea d'intâi atingere a Românilor cu Slavii

fost în

a

veacul al 6-lea, în veacul al 7-lea veniră şi Bulgarii şi atunci
aceste relaţiuni deveniră mai frecuente. D. Densuşianu
spune însă câ influența slavonă na avut nici o influenţă

asupra legilor interne ale limbei, ci numai asupra elementului lexical, lasând cuvinte slave în limba română 5).

Din cele ce vom relata mai la vale, vom vedea cam
de când sar putea socoti introducerea limbei slavone în
biserica română şi ca limbă oficială în statul român.
Intre anii 869 şi 885 începe literatura slavonă cu
Ciril şi Metodiu în veacul al X-lea ajunge la o mare înflorire4); la anul 971 însă împăratul bizantin Tzimische CO-

prinde Bulgaria, o încorporează imperiului bizantin şi depune pe patriarchul bulgar Demian5). De atunci începură
persecuţiuni din partea Grecilor asupra Bulgarilor atât pe
religioasă cât și pe cea politică;

calea

şi preoțiă

călugării

bulgari începură a emigra pentru aşi conserva credinţele
lor religioase, şi unde ar fi putut ei să se ducă de cât în
Serbia

adică

şi încoace peste Dunăre,

Românească?
vonismul

în

Ţara-

viitoarea

Deci pe la finele veacului al X-lea începu slaaccentuată.

pe o cale mai

La anul 1018 se formează cel d'intâi imperiu bulgaro-

român

sub Basilii al II-lea

atunci influența

de

şi

slavonă

luă avînt asupra Românilor. Calea politică erea un bun
mijloc de desvoltare a culturei slave; dic un bun mijloc,
căci ea nu făcuse
1) Pentru

şianu, profesor
2) Vegi
3) Vedi
4) VegI
von

Traugoit

de

detalii ved!

cât

să

activeze

în Istoria-limbei

şi

cultura

Jiteraturei

române

slavă
de

Ar.

care

Densu-

universitar, p. 063 —73.
idem, p. 69.
Istoria, limbei şi literature române, p. 75.
în Gesch. der slav. Lit. von A. N. Pypin și D. Spasovici, iibertragen

Pesch,

Leipzig,

I, p. 68,

reprodus

5) Idem în Ist, limb, şi lit. rom. de Densușianu,

p. 75.
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trebuea

să se

manifesteze

pe

o altă

cale,

pe

aceia a

reli-

giunei; căci în acele vremuri de cumplite ferberi din
cauza
luptelor civile şi resbelelor cele dese erea imposibil
ca cul:
tura unui popor să se manifeste pe calea politică sai
socială în toate părţile lumei.
D. Densuşianu spune că la anul 1054 începu curentul
influenţei slavone care se va manifesta pe calea religi
oasă 1),
căci în acest an Papa de la Roma cu. Patriarchul
de la
Constantinopol 'şi aruncară reciproc anatema şi de
atunci
cele două biserici: a 7esăritului şi a apusului se scizon
ară.
Pe de altă parte tot atunci lupta între grecism şi
bulgărism devenise mai aspră, căci în 1090 se începe
o aprigă
persecuţiune de către bizantinii greci, contra fogomi
lzlor, o
sectă religioasă bulgară.
Această sectă urmă exemplul celor de mai înainte
ŞI
începu a emigra cu duiumul peste Dunăre, adică în viitoru
l
principat românesc.

Intre anii 1218 şi 1241, certurile dintre biserica apu-

seană şi cea r&săriteană devin nesuportabile şi vedem
pe
papa Gregorii al IX-lea că provoacă cu un efist
cu data
de 27 lanuarie 1278 pe regele ungur Bela al IV-lea
, ca
să sdrobească pe poporul înreutăţit şi pervers (conzrz/onem
Bravae atgue perversae nationis), popor al lui loan
Assan 2,
Nu trebue si uităm încă şi bula papală din 1234,
dată
de acelaşi Papa contra Românilor din episcopatul Cumani
lor,
era deci o ură vedită între Românii ortodoxi şi
catolicii
Papei.
Influenţa slavonă 'şi croise o cale sigură, aceia
a re.
ligiunei, asupra Românilor încă cu mult mai înainte
de întemeerea statului lor, aşa zisă descălicătoare.
In 1274 începe din noă acele încercări de ură a bisericei de răsărit cu cea de apus; între ortodo
xi se formează dou€ tabere, unii ce voeau unirea cu
biserica de la
Roma, alţii ce nu o voea; ei ziceai că tradiţi
unile cele
1) Vedi

op. cit., p. 76,

2) Vegi în Theincr, Monumenta
op. cit. a lui Densuşianu, p, 77.

hist, Hungariae,

1 parte, p. 95, reprodus în
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vechi ale bisericei: r&săritene nu trebue a fi schimbate,
aceste certuri aduse, după nişte recriminări de 10 ani,
sciziunea definitivă dintre anii 1283 şi 1285 şi de atunci
ati remas PRomânzi uniţi şi neuniţi cu biserica papei. Aceste

convulsiuni şi certuri religioase au sporit
fluenţa slavonă asupra limbei române.

şi mai

mult în-

Această sporire de a se slavonisa limba română mai
întâi în biserică, consistaseîn acel mijloc de a nimici cările religioase scrise în limba latină, limba de origine a Ro-

mânilor.
D.

.
Densuşianu

spune

că

|
cronicarul

această nimicire între anii

1186

cu Românii

Turcii şi Grecii

ceea-ce făcură

şi

bulgar stabileşte

1197;

îi supuseră !). Aceste nimiciri se făceau

Bulgarii făcură
cu denşii,

când

pe calea focului, se

ardeau cărţile bisericeşti contrarii nouei credinţe, ca eretice.
Intrebarea vine însă, cum o influenţă str&ină poate să aibă
un efect asupra limbei unei ţEri. când ea nu se manifestează de cât pe calea religioasă? Răspunsul este uşor, când
cunoşti timpul în care s'a manifestat acea influenţă şi locul
unde s'a manifestat. Pe acele vremuri, biserica erea mai
mult saă mai puţin un stat în stat, apoi învăţătura erea în
mâna preoţilor, alţi oameni cu carte nici nu ereaă de cât
preoţii; în cât cine-va ce voea să înveţe carte, numai de la
ei putea învăța. De aci urmând, că biserica şi preoțimea

fiind slavisată, limba oficială a statului nu

a

putut fi alta

de cât acea a bisericei; întemplându-se deci în tocmai la
noi aceea ce sa întâmplat în apus cu limba bisericească.
Aşa că toate documentele noastre din al 14-lea veac,
până în al 17-lea, sunt scrise în limba slavonă;
din
al 17-lea încoace avem de abea documente scrise pe limba

română.
Cuvintele slavone ai p&truns în limba română
căi: prin contactul vii,

administrativă.

D. Densuşianu

cele ce ai pătruns

prin

pe trei

prin limba bisericească si prin cala

spune că în realitate numai

contactul

slavonă, căci numai ele at pătruns
1) Vedi în lericek, p. 514—516.

viă,

în

constitue

graiul

influența

de toate zi-
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lele, căci cuvintele slavone ce
au p&truns în limba română
prin cărţile bisericeşti, prin doc
umente şi alt-fel de scrieri,
acele sunt niște fosile rămase
din valurile trecutului1),
O altă influenţă asupra limbei
române a fost cea QreCească, ce a înriurit asupra limb
ei române încă din primele
timpuri, căci poate dintre colo
niştii aduşi de Traian ereaui
şi Grecii, cuvintele lor s'au perd
ut în graiul latino-vulgar
din care a eşit limba română
, o înriurire mai nouă a limbei greceşti în cea tomână a
fost de când Grecii începură
a veni prin ţările române Şi
mai cu seamă din veacul al
XVI-lea încoace, căci de atunci
ei incepând a se amesteca
în afacerile politice ale ţerilor
române, treptat treptat aă
ajuns şi la domnia lor, și de
atunci făcând legi şi .regulamente, au introdus o sumă
de cuvinte greceşti în limb
a
română, totuşi influenţa grecea
scă asupra limbei române a
fost un ce trecător, căci cu disp
ariţiunea erei fanariote s'ati
spulberat şi instituţiunile lor şi
deci şi acele cuvinte cari nu se
mai găsesc în legile cele noui
române.
Alte influenţe străine asupra limb
ei române, simultanee
Cu cea grecească aii fost cea
zwrcească ce a ţinut din veacul al XIV pâna în 1848; cea
fo/ond foarte puternică în
veacul al XVI şi XVII, cea mag
hiară mai puţin puternică,
cea rusă care a strălucit prin
veacul a] XVIII şi în fine
cea
germană.

Aceste influenţe str&ine aă lucr
at asupra limbei române
cum adi lucreadă influenţa fran
ceză în mijlocul căreia ne
aflăm.
Despre influenţa limbei greceşti
aşi fi avut mai mult
de vorbit dar 'mi am reservat
cele ce voi avea de spus
pentru capitolele ce vor urma
din această partea « Cu/furei

Jerei Româneşti» de oare-ce
totul este în legătură cu //md
a
elenă.
Aşa dar să trecem la unitatea
limbei române avem
două păreri ce se bat în
cap, a D-lui G. Adamescu
şi a
D-lui Ar. Densuşianu cel d'in
tâi profesor al înveţământului
secundar şi cel de al doilea
al celui universitar ; ambii
au
1) Vegi

idem

op.

cit. a D-lut

Densuşianu,

p. 8o.
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facut câte o carte de Istorie a limbei

şi literaturei române,

cărţile ambilor se învaţă în şcolile statului, de aci deci dou€

credinţe cu totul opuse ce le învaţă tinerii Români; unii
conform cărţei D-lui Adamescu vor înveţa ca limba română
are dialecte şi anume dialectul daco-româz, dialectul /szrzşi cu

macedo-român

dialectul

ano-român,

ace-

sub-dialectul

“stuia zeg/eno-româu 1). Alţii conform cărţei D-lui Ar. Densuşianu vor învăţa că, limba română nu are dialecte că ea
este unitară, absolut unitară, arătând Disa şi causele unităţei
_
limbei române ?).
Cartea Dlui Adamescu ce e drept e mai răspândită
în şcoli; însă nu trebue să uităm că D-nu Densuşianu e
profesor universitar, că părerile D-sale sunt citite, dacă nu
învEţate şi deci credute.
Poate au mai scris şi alţii despre limba română; eu
însă mam mărginit la citarea şi comentarea acestor două
operi căci, ele sunt adi cele mai mult citite, înveţate şi res-

ă

pândite printre Români.

Să intrăm însă în studiul unităţei limbei române.
D-nu Ar. Densuşianu spune: «Limba română ce

vorbeşte

între

Dunăre, Marea-Neagră

Tisa,

pendicele din Serbia,
dialecte» 5).

D.nu Gh. Adamescu

72

şi de peste Nistru,

Bulgaria

cu

şi Nistru

a-

are

«Teri-

spure:

pe de altă parte

se

toriul în care se vorbeşte limba română ca limba predominătoare se poate împărţi în două regiuni din stânga Dunărei şi din dreapta Dunărei.
Regiunea din stânga Dunărei cuprinde România liberă
şi provinciile supuse Austriei, Rusiei şi Ungariei adică teritoriul dintre Tisa, Nistru, Dunâre şi Carpaţi.

Regiunea din dreapta Dunărei

1) Vedi

în Noţiuni

de

Aprobată

de

Istoria

limbei

cuprinde

şi literature

Românii

pe

românești

conform

gramei oficiale pentru învățământul secundar şi special de Gh. Adamescu,
yimnaziul

3

I—3I.

Şincal.

Ministerul

de instrucţiune,

2) Istoria limbei și literaturei române

vești, vegdi p. 90—96.
3) Vedi op. cit., p. 90.

1896

București,

pro:

profesor la
vegi

pag.

de Ar, Densușianu, ediţia Ii, 1894, Bucu-
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din Serbia și Bulgaria, din Istria, Macedonia,
Tesalia, Epir,
Albania. Mai la vale încă spune: «În limba
română avem
asemenea dialecte care se clasifică dupe terit
oriul ocupat ;
anume: 1. Dialectul din stânga Dunărei
sau daco-român ;
2. Dialectul din Istria sat Istriano-vomân;
3. Dialectul din
Turcia saă macedo-român ce sub dialectul megle
no-rvomân!).
D-nu Densuşianu dupe ce face apologia unităţ
ei limbei române spune încă că, mai cu seamă
Românii de la
munte ati conservat adevăratele expresiuni
româneşti2), apoi
aduce
causele

ce

fost

cultul

at

Susținut

această

unitate

de

limbă,
în prima linie D-sa aduce ca causă unitate
de grai în elementul lexical, fonetic şi flexionar; la coloni
ile aduse de
Trajan; al doilea acea iubire a Românului
pentru tot ce
a primit de la străbunii săi, Romani; al 3-lea
este năvălirele barbare ce aă împins pe Români în creşt
etele ŞI vizuinele Carpaţilor; trăind ast el feriţi de conta
ctul cu străinii
că ai conservat limba şi obiceiurile ; al q-lea
şi cea din urmă
causă

a

divin,

ce

se făcea

în

aceiaşi

limbă

latină» 3)
D. Densuşianu cum vedem nici nu face menţi
une despre dialectele limbei române. D-sa scaldă limba
romană în
aceaşi apă românească dintre Nistru, Tisa
şi dincolo de
Dunăre; nu ne vorbeşte de loc de dialectele
limbei române; cu toate acestea la pagina 331 din
aceiaşi operă
DD-sa găsește de cuviință să vorbească în
treacăt despre
o literatură a dialectelor: Zzferatura Malec
telor Maceaoromân şi Îstriano-român, lucru straniu, căci
cum poţi vorbi de
o literatur
a unui
ă dialect fără a vorbi mai întâiu de dialec
t,
şi din momentul ce discuţi şi pomeneşti
chiar şi în trea.căt
despre

o

literatură specială ; o literatură de
dialect,
trebue să vorbeşti şi de acel dialect specia
l.
Dialecte esistă în limba română, şi zilnic
se găsesc
scrieri în aceste dialecte fie în prosă sai
versuri,
Românii

1) Vedi

din

op.

stânga

cit, pagina

37-38.

2)

>

>

5)

>

>

>

>

91-92.

>

>

92-96.

Dunărei

în

care

intră

Muntenii,
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Oltenii,

Moldovenii, Transilvănenii

şi Bănăţenii

vorbesc

dia-

lectul daco-romau, După înprejurări şi evenimente venite
din cause politice ca: năvălirele barbarilor, de pildă ale
Ungurilor în veacul al X. Mare parte din Români ai emi-

grat, au trecut Dunărea, unii au apucat în Tesalia, Epir şi
Macedonia, aceia au dat naştere dialectului /Macedo- Român,
alții au apucato spre Istria formend cel /strzano român
şi alţii în fine spre Moravia formând cel Moravo-român;
se mai adaugă încă şi sub dialectul pzeg/eno-român ce este
o punte de trecere între dialectul macedo român şi dacoromân, el a fost studiat şi descoperit de D. profesor de
la Lipsca, Weigand,

în

1890

şi numit

astfel

căci

e

vorbit

în o localitate din Macedonia numită Meg/er.
Formarea dialectelor e un ce inevitabil care sa întâmplat la mai toate popoarele întinse, înţeleg să nu aibă
dialect un popor mic cu un teritorii mic; un popor a cărei
istorie naţională sâ fi fost foarte sâracă şi liniştită; dară
un popor întins; un popor cu un teritorii întins, un popor
a cărei istorie naţională e plină de evenimente politice;
şi de o viaţă agitată şi de continui emoţiuni, acela nu în-

ţeleg ca să nu aibă dialecte în a sa limbă.
Faţă de împrejurările istorice, faţă de natura locului
unde ai locuit, faţă de oamenii cu care aă fost. în contact Românii; au trebuit ca să aibe şi dialecte în a lor
limbă. Ca la toate popoarele însă un dialect principal a
predominat; dza/ectul clasei culte; dialectul literar; la noi
Românii, dialectul daco-roman a r&mas şi este dialectul literar, în el s'a scris, sa învăţat şi s'a cetit.
Pe când toate cele V'alte dialecte nu ai remas de cât
ca nişte obiecte de curiositate şi de studiă pentru noi, acest
dialect daco-roman este dialectul cu care noi ne servim

ca să studiem

pe cele-lalte şi să le comparăm cu

densul.

In acest punct poate D. Densuşianu o fi înţeles să spună
că este unitate în limba română; căci aminteri nu am pu:
tea pricepe.
Acuma venim la scrzzrea limbei române şi vorbirea
că în fevile

vomâne.

Vorbind de

scrierea unei limbi implicit trebuea vorbi
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şi de alfabetul ei; prima întrebare deci de care
ne vom
isbi, studiind despre scrierea limbei române, va
fi aceia că,
cu care alfabet s'aă slujit Românii în a lor serier
e? Cu cel
latin saă cu veri un altul?
Mai înainte am văzut că Slavonii aă înriurit
asupra
Românilor cu o puternică influenţă în întregul
organism al
lor literar; că această înrîurire s'a început asupr
a Românilor încă cu mult înainte de: întenieerea statului
lor; şi că
ea a început să se manifesteze la Români mai întâi
în religiune, ce a servit şi ca mijloc de introducere
a acestei
influenţi streine.
Românii fiind descendenţii coloniştilor lui Traia
n din
Dacia;

firesc

ar

fi

fost

şi

conform

cu

natura

ca

ei să

scrie în litere cu care şi vorbeau; adică cu /2/ere/
z Jatine
de ore-ce vorbea graiul «/afino-vulgar»;, evenimente
le în
tot-deauna însă vin ca să intervertească sau să conru
pă ordinea naturală a lucrurilor. Slavonismul a venit
la capul
Românilor ca un torent furios cei a isbit încă din
frageda-le
lor copilărie, şi găsind o deschizătură mică în acea
întinsă
arenă de cultură din acele vremuri, adică: «ca/za religroasă
»
a înriurit cu putere, odată cu înriurirea slavonismu
lui a
inriurit şi scrierea slavonă; cestiunea este de a se
şti dacă
scrierea slavonă a înlăturat cu totul scrierea latină
din
limba română; sai dacă numai întrun mod parţia
l; şi
dacă deci în decursul veacurilor s'a scris numai
cu litere
slavone ori şi cu latine?
Asupra părerei că Români s'a slujit de scrierea
lafină în vechime, avem cele spuse de Dumitru
Cantemir
care spune că până la Conciliul de la Florenţa
(1439);
Românii

au scris

cu

litere

latine;

când

Alexandru

cel-bun

Domnul Moldovei îndemnat de Mitropolitul Teoctist
a introdus literele slavone, această părere a fost susţin
ută încă

şi de

D.

mătoarele

Lambrior

şi de

argumente

a) Subscrierea

cu

D.

Densuşianu

mai însemnate.

care aduc încă ur-

litere !atine a Ilincăi; fata

lui Pa.

traşcu-Vodâ 1660.
4) Terminologia latinească a scrierii, scrie, scriitor,
scrip- -

tură, negrealaă.
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au
c) Semnele întrebuințate de ţărani pe răbuş cari
|
latine.
forme aproape identice cu cifrele
siaAsupra părere că Românii sai slujit ale scrierea
cu
mai
vouă în vechime; această părere a fost susţinută
aroarele
seamă de D. V. A. Urechia care a adus următ
gumente mai însemnate:

a) Nu se poate ca Alexandru cel bun să fi scos lite-

florentin de
rele latine în urma celor petrecute la conciliul
bun erea
cel
Gre-ce conciliul s'a ţinut la 1439 şi Alexandru
a
deja mort în 1433.
nici nu avem.
latine
5) Documente cu litere
secole, în cari sar fi
acele
€) Inceputurile literare în
scris cu litere latine lipsesc cu des&verşire!).
contra piAcuma că am enunțat argumentele pro şi
aprecia.
rerei; să intrăm în studiul lor pentru a putea
trei sau
Inscripţiunile în Dacia toate afară de vre-o

patru ce erai scrise în greceşte au

scrise

fost găsite

cu

caractere latine.
mai găDupă retragerea legiunilor romane însâ nu se
ea; cu
scrier
sesc monumente unde ar putea să se urmărească
ere latine se
oate acestea continuitatea scrierei cu caract
cu litere latine
poate uşor deduce: căci dacă arta scrierei
ilor ar fi trelegiun
sar fi uitat de Români după retragerea
scriere; Românii
bujt să se uite şi cuvintele relative la
Romani? dacă
cum ar mai fi putut înv&ţa scrierea de la
eauna ; de aceia
ar fi fost desfăcuţi de aceştia pentru tot-d

multor cu:
deci Românii at conservat terminologia latină a
pană,
vinte

ca:

sczzz,

carte,

etc.2).

limbei

române

script,

Cuvântul

scriptură,

Vers

sa

scrisoare,

scriitor,

păstrat la Români

tot

poese?).
cu înțelesul antic de câzzare (musică), adică
vechimea
Un monument unde se poate încă urmări
şi scrierea

ei cu caractere

latine

/ab/e/e

este

167
cerate din Dacza trazană dintre anii 139 şi
Ce ereau mai întâia aceste tabele cerate?

d.

Chr.

de Gh. Adamescu p. 51-52:
1) Vezi în istoria limbei şi literaturei române
IV. 14, terminologia
Volumul
3;
14.
VI.
penna,
orig.
Îsidorus
în
2) Vezi
anu, p. 971, Mota.
Densuși
Ar.
de
romane
ei
literatur
şi
limbei
latină, reprodus în Istoria
97p.
anu,
Densuşi
Ar.
D.
3) Vezi idem op. cir, a
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D.

chiar şi

Densuşianu

un

spune:

instrument

în scrierea
cu

ceară,

<Au

particular

căci condeiul

păstrat (Românii)
cu

care

Românii

deează outle de Pasci este tocmai condeiul roman
împreună cu Zaâ/e/e cerate romane în Dacia din anii
167 d. Ch.)).

In adevăr

întro

tablă

până

întrebuințat la Romani

cerată de la anul

160

încon-

aflat
139-

după

Christ unul din contractanţi neştiind a scri cu litere latine,
scrie ast-fel:
Aheâovăge

Averara

sexodo

abxrop

Geyat

Vedem aci forma osym=—segnai pentru latinescul sipnavi
şi românescul semznai.
In altă tablă cerată din 167 d. Cr. Vedem ... «ex

eis non plus zemasszse
legium afere.
Aci găsim

şi avere.
In altă
PAVSAVIT.

ad Alburnum. .. » ne putet se col-

|
forma remassise

şi abere

pentru

râmăsese

inscripțiune vedem: Q. MAEC. DONATI,
ANN. XVI. FILIO PIENTISSIMO. FECIT.

ARETHVSA. MATER. Aci vedem forma PAVSAVIT care
aduce aminte forma românească 7ăzosa, a răposat.
In Transilvania s'a aflat o statuă reprezentând un
Amor rezemat de un trunchiă şi ţinând în mâna dreaptă
o ramură de fructe.
Pe statuă se afla săpat cuvîntul PRIMA-VERA, acest
cuvint aduce aminte cuventul românesc de Primăvară?).
Dar să venim şi la epoca posterioară strămutărei legiunelor romane din Dacia: In poema germană Azefe/ngenhted (între anii 400 şi 500) se găseşte versuri unde se
vorbeşte de Români, spunându-se că ai venit la curtea
regelui //ze/ la o sărbătoare, iată versurile:
«De la Ruşi și de la Greci venia călare câte un mândru
Tocmai pe câmpie păşia cu Polonii şi cu Fomânii,

1) Vezi op. cit. p. 98 cules din Joh. Ferd. Neigebaur:
resten

des dacischen

Alterthums,

Kronstadt

2) Vezi op. cit. a D-lui Adamescu,

1851.

p, 34-35.

eroii:

Dacien aus den

Ueber-
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Ceata cailor de bun fel
Aci era ducele Aamuug

călăriţi voiniceşte ...
din ţara Românilor... 2

La anul 448 împăratul bizantin Teodosiu II trimite
ambasador la Attila pe consularul Maximiu însoţit de
scriitorul Priscus. Acesta povesteşte călătoria făcută la _rezidenţa lui Attila, care era situată în sudul Banatului.
Aci a dat peste neamuri diverse, peste Huni, peste
Goţi şi peste Ausoni cari vorbeau fie care limba lor (despre Ausoni, zice: -)6o6gp Asovioy. D. Adamescu spune că
numele de Ausoni nu poate însemna italieni cum ai crezut unii căci acest nume erea întrebuințat numai în poezie
chiar de pe timpul lui August. D-sa spune că D. Hasdeu
„a stabilit că cuvântul Azsoz însemna locuitori de baştină
în

ţară, adică

tinescul

avzs

Români, că cuvântul

din

câre

sa

făcut

Auson

e format

din

la-

azo— auu—auj-sufixul

uş—auş-+Ssufixul augumentativ opu—aușomu şi că acest
nume lati adoptat şi barbarii ce au venit asupra-le.
Apoi. scriitorul Teophanes (Veacul al VI), în opera

sa Chronograhza vorbeşte de generalul bizantin Comnentiolus
care adunase la Anchial, un oraş aproape de Marea-.Neagra
o armată cu care să atacepe Avari, şi că un soldat din armata aceluia vedend că unui camarad îi căzu desagii, îi
strigă râpva, râpya, ppărpe, Şi atunci toată oastea speriată strigă
râpva Şi aii luato la fugă crezind că vine inamicii. Teophanes

adaugă că soldaţii ai vorbit în limba patriei (cj zarpoa cor);
scriitorul “Theophilact face şi densul menţiune despre acest
fapt însă spune: feropva.
Acei soidaţi or fi fost Români din dreapta Dunărei.
Roesler citează un oraş A7wpa/ongu prin anul 1013.

Din veacul al XIII până în al XVI sub domnia limbei
slavone întâlnim prin documente citaţiuni românești cu litere latine ca /a74/, „Sâmbăta din Făgăraş sub forma Zuir.-

bethel 1).
D.

Densuşianu

aduce

:) Vezi op. cit, Adamescu,

o

p. 36-37.

conclusiune

şi

spune

că:
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«Această terminologie este proba cea mai deciz
ătoare despre esistenţa scrierei la Români în toate timpurile»
1,
Neapărat că terminologiile cuvintelor până aci
enun-

țate

arată

că limba

română

nu erea înmormântată, căci de

la veacul al II-lea de la supunerea Daciei de
“Traian şi
până în al XVI Românii at avut cunoștință de limba
lor de
orzgină latină.
D.

că la
din

Densuşianu

conciliul

de

cele trei Dacii

mai

la

aduce

Sara

subscriă

şi alte

în anul

probe:

347

D-sa

cinci

spune

episcopi

latineşte, de asemeni şi în con-

ciliul din Ca/cedon?).
” Documentele arată că tot în limba latină-vulgară
se
făcea şi serviciul religios; ZZzzronzm (anii 330-420) spune:
să nu ne mai îngrijim, ca să evităm greşelile în cuvîntare,
ci să predicăm sânta scriptură cu ori-ce cuvinte». La
fel
grăeşte şi Sfântul Augustin (345-430) şi Greogorii cel mare
(540-6045); sub împeratul Constantin (7306) episcopul din
Aquileia, Fortunaţian a scris esplicări asupra evangeliilor
în graiul popular (rustica-sermoneţ), la 813 la conciliul
de
la Tours s'a decis ca: «fie-care să se nevoească a traduce omiliele în limba romană-rustică (în rusticam romanam
linguam5)», acestea ereau şi natural să se petreacă aşa, căci,
serviciile religioase populare ca botezul, nunțile, înmormântările, trebueau făcute şi slujite în limba populară ca fiecare

să priceapă.

D. Densuşianu spune încă: «chiar dacă limba română
nu se va fi scris înainte de desbinarea definitivă dintre
biserica r&săritului şi a apusului în sec. al Ilea, după desbinare trebuia necesarmente să înceapă a se scrie şi a
se
introduce în cele religioase, căci aceasta este firea lucruri.
lor omeneşci, ca în epoca de turburări şi de transiţiune,
să easă la lumină şi să se afirme lucruri, care până
aci
1) Vezi op.

cit, p. 98.

2) Vezi în Binii Severini Concilia generalia Lutetiae Parisiorum
1636, p. 514516, 540-541, reprodus de D, Densuşianu, op. cit.,
p. 98, Aoza.
Change,

3) Vezi în A, Fuchs: Die romanischen Sprachen, Halle
Glossarium, vezi în op, cit. Densuşianu, p. 98-99,
Mora.

1849,

pag.

44;

Du

î) Vezi idem în Du Change reprodus în Densuşianu, idem,
p. 99, Mota.
5) Vezi
Cronica, Alberici,

59175

anul

1177,

op.

cit., Densușianu, p. 99, Moza.
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şezuse ascunse ori din causa unei presiuni ori din simplul
motiv al inerţiei.
« Introducerea alfabetului cirihe a înlăturat, dar nu
a stins alfabetul Jatin la Românii). Eată regula de la

care nu trebue să ne depărtăm. A înlăturat căci a pătruns
în serviciul religios pentru că preoţii slavoni ai adus'o cu
ei când au trecut Dunărea, impinşi de Grecii de la Bizan.tiu;

a pătruns

în

biserică

şi în şcoală

căci

atunci

preoţi-

mea forma clasa: cultă a societaţei, ei ai fost primii dascăli
în casele boerilor avuţi; de aci a pătruns şi în cancelarie
căci fii de boerii deprinşi de mici a scri slavoneşte, de câtre dascălii lor, aă conservat acest obicei şi în serviciul
slujbelor

lor în

stat,

adică

în scrierea

actelor

oficiale

de

prin cancelarii; tot cu slavoneşte deci se scria şi crisoa:
vele domneşti, căci aceste litere formară scrierea oficială».
Vedem deci că cu chipul acesta s'ar părea că scrierea

latină şi adevărata vorbire românească ar fi fost prăpădite
la Români, dar

vai!

bine

a grăit nemuritorul

murile mai din coace, când a spus:
în şcoală

slavoneşte,

în

cancelarie

Eliad

în

vre-

«In biserică slavoneşte,
slavoneşte;

numai

ma-

mele române de la ţară mai vorbesc cu copii lor limba
cea aurită şi românească». Ce e drept că dacă a fost o clasă
în care nu a pătruns lustrul streinătăţei, a fost clasa eră.

nească; aceia a format în ţara noastră o pătură de granit
în care nu
care

nu

a putut

a

putut

pătrunde
nici-odată

nici-odată corpuri
să

se

infiltrede

streine,
ape

în

streine,

această clasă şi-a conservat aşa prin instinct, dela natură,
caracterul naţional al naşterei sale, şi de aceia unii oameni
din clasele conducătoare cari în vechime la noi au fost boerii; unii dintr'Enşii zic, adevăraţi buni Români şi adeveraţi
patrioţi, au iubit în totdeauna pe ţărani, şi i-aă cinstit; şi
când a fost vorba de a aduce veri o modificare sat îndreptare în organismul acestei ţări, sai a intreprinde veri

o luptă;

în

totdeauna

braţ cu dânşii ai mers

s'au

sfătuit

cu

ţăranii, şi braţia:

înainte în întreprinderele

1) Vezi op. cit. a D-lui Densușianu, p. 100.

lor, căci
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dacă

unul

erea mai

luminat ca cel-l'alt, aceasta

ca cel cu lumină să
nerecul

neculturei,

despreţuească

ci din

nu

resuita,

pe cel ce zace în întu-

contra, el să fie deșteptat

de

cel

mai învețat ca dânsul, ca să ajungă şi dânsul odată alăturea cu cel învăţat, adică cu boerul, generositatea în totdeauna ait avuto boerii cei buni şi adevăraţi Români.
Cuvintele

lui Eliad

e mai puţin adevărat că
iubit

limba

deci

sunt

foarte

şi o mare

lor românească,

limba

adevărate,

parte
cea

din

străbună:

dar nu

boeri

şi-au

şi că nu-

mai din cei venduţi str&inătăţei; din cei conrnpţi de apostolii înriurirelor străine ca: Slavi, Greci şi Francedi şi-au facut scârbă de limba lor.
|
Nimenea nu zice ca pe lângă limba sa, să nu mai în-

veţe şi altele; din contra,.trebue să le şi cunoască. şi să
le
vorbesci în perfecţiune dacă voeşti a fi un om cult; dar

nu reese de aci, ca înv&țend alte limbi streine, să o uiţi pe
a ta, şi să gâsesci că limba ta nu e demnă dea
fi înveţată şi de a se învăţa diferitele ştiinţi scrise pe această
limbă, ci să le înveţ după texte slavoneşti, greceşti ori
franțuzeşti, după cum ati variat epocele acestor înrâuriri
în ţările noastre; o doamne! acela ce ar cugeta astfel ar
merita să se numească de Români, un fii denaturat al pa-

triei, un

tre
epoca

monstru;

boerii
aceia

şi când

români
de

ne gândim

ce aă cugetat

tristă

memorie,

însă să fie ertaţi căci ei ai avut

a fi ademeniți

de Fanartofi;

Sai

că au

aşa;

fost

mai

cu

a Fanarioţilor;

mulţi
acei

inima slabă şi s'au
ciocoit,

din-

seamă

în

boeri

lăsat

s'a fanartolisat

şi deci noi nu putem de cât să'j plângem şi să zicem ca
biblia: ceartă celor păcătoşi căci ei nu aă ştiut ce ai făcut».
Aşa este în- natură, fie-care lucru nu poate fi perfect,
în grâu e şi neghină; cu toate acestea trebue să fim mân.
drii că ai fost mai mulţi buni de cât ri, ca cei rei ai
fost striviţi de cei buni şi că cei buni aă dat mâna cu clasele de jos spre a reînvia limba cea str&bună.

Că scrierea latină nu sa putut uita de tot şi nici vor:
birea română în clasele de jos, aceasta este datorit tradiţiu-

nilor populare despre care vom
al c/zferaturei».

vorbi în capitolul următorită

.

Literele latine

nu aă putut fi uitate de

inscripţiunile latine de.pe

Români

căci

monumentele găsite în Dacia Tra-

jană le-au servit de provocare vie!).
Despre acele semne . latineşti vorbesc
pulare române. Alexandri spune:
«Şi'n

biserică

iai

şi poeziile

po-

dus

«Şi'n două racle i-ai pus.
«racle mândre 'mpărăteşti»
«purtend semne lătinești»

Semnele

numerilor

romane

pe răboaşe

care se găseau

pe vechea oiărie romană; Românii le-au mai păstrat încă 2).
Acestea toate dovedesc că alfabetul latin nu dispăruse la
Românii în epoca invasiunilor. Acuma să venim la timpul
întemeerei domniilor naţionale.
Ia Muntenia se bat monete de către Domnii români,
până în al XVl-lea veac cu inscripţiuni latine, în Moldova de asemeni bate Alexandru cel bun şi Ştefan cel

mare.
In

1542

Petru

Rareş

iscăleşte pe un

Petrus wotwoda manus pp. 5). Luca

document

latin

Stroici, Mare logofăt,

în 15 lulie, 1580 se subscrie tot cu litere latine: e.Szrozez
Logofet 19 uliu anno 7380»; în 1593 tot acest Stroici a
scris şi Zafălnostru cu litere latine.

Petru Vodă-Schiopul

pe la finele

veacului al XVI se

iscăleşte tot pe latineşte în corespondența sa cu Papa €).
Nestor Urechie în 1612 se subscrie tot pe latineşte»);
de la Ilinca fiica lui Pâtraşcu-Vodă avem dou€ documente

1) D. Densuşianu spune aci: «În biserica din satul meii natal, Densușz, cea
mai vechie din Transilvania, se afli mai multe inscripţiuni. vechi romane. Tata ne-a
învăţat pe mine și pe fraţii mei să le cetim încă de copil. Vezi op. cit., p. 101, Wofa.

2)
1880 No.
3)
1)
op. cit,
5)

Vedi în «Corespondenzblati» des Vereins fiir siebenbiirgische Landeskunde
2, reprodus în Densuşianu, op, cit., pag. 101.
Vedi în Tesaur de Monumente III, 16 A. P. Ilarian.
Vegi în Zhemier Vetero mon. Poloniae III, p. 5. sq. p. 103, Densuşianu,
”
Vegi în Hurm. col. doc. IV, part. 1, p. 465-7.
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subscrise cu litere latine anul 1660 1); ezeu /linca fata lui
Petraşco- oală marlurisăsk, şi fu ştirea nostra ieste acasta

Zobmală.

«In 1672 vedem pe loan Grigorie Ghica subseriind
[. Gregorius Ghika utriusgue Walachiae Princeps» ?).
In veacul XVII-lea se încep a se tipări cărţi bisericeşti
cu litere latine, avem de pildă chatechismul din 1648
tipărit

în Alba-Iulia 3).

In

1650

un bulgar, anume:

Şoimirovici archiepiscop

catolic în Ochrida, a scris asupra limbei române, însemnând
cuvintele româneşti cu litere latine: de la dinsul s'a păstrat câte-va cuvinte de către istoricul Luciu în opera sa
«De regno Dalmaltae et Croatiae»
Amstelodami 1666.
In 1666 istoricul Trăster scrie un dialog în româneşte 4).
In 1674 un român cu numele de Haliciu, din Caraasebeș scrie câte-va versuri elegiace, esametre şi pentametre,
în limba română, cu litere latine 5).
La

Roma

sa

tipărit

în

1677

cu litere latine de Vito Piluzio.
In 1708 se scrie în Sibiii dou&

latine de

un

catechismul

catechisme

românesc

cu litere

iesuit, acestea erai destinate pentru tipar, ele se

află în biblioteca Uhniversităţei din Pesta.
De atunci încoace tipărirea lucrărilor româneşti cu litere latine a devenit mai frequentă căci, apostolii românismului de peste munţi ai şcoalei de la Blaj Samoil Micu,
xheorghe Şincai şi Petru Maior ai început a scoate de
sub tipar o sumă de pere româneşti prin care ai dovedit streinătăţei latinitatea poporuiui român ŞI continuitatea
firului nostru neîntrerupt de la Traian în câmpiile Daciei
traiene.
|

1877

1) Vegi în Cipariu, organul luminărei, 1848, Vol. XXX,
No. 2, p. 82. Vedi în Denswianu, op. cit., p. 103.

şi col.

lut Traian

pe

2) Vegi în Archiva, ist., p. 23, vol. II.
5) Vegi

la literatura

Bisericească

mat

la vale,

1) Vegi în op. cit., Densușianu, p. 104.

5) Vedi în Succinta medicorum Hungariae et Transilvaniae
Biogriphia, Lipsca
1774, p. 127-8, reprodus în Cipariu, Arta poetică, Blaj
1860, p. 135 cu ortografia
schimbată, iar cu ori. autoruluf vedi în col. lu Traian a D-lut
Hasdeu, 1884 p. 413

dupe copia D-lui N. Densuşianu. Vegi op. cit. a lui Ar. Densușianu,

p. î04.
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Aceştia ai găsit imitatori şi în ţările române de dincoace de Carpaţi. Gheorghe Lazăr

și Eliade au propoveduit.

cu acelaşi foc şi entusiasm latinitatea Românilor până ce în
1860

în fine

Domnitorul

loan

Alexandru

I Cuza,

scoate

printr'un decret princiar scrierea cirilică din scrisoarea lim.

bei române şi introduce pe cea cu slove latinești.

Ce erea însă acest alfabet cirilic, slavon, cu care se
servea a se scri documentele şi ori-ce fel de scrisoare românească, acea scrisoare 'cu. slovele aşedate drept unele
dupe altele -sat cu unele suprapuse deasupra şi dedesubtul
altora, scriere cunoscută sub “numele de scrierea cz e/age
de ex. să luăm cuvintul.
„ €Rphepea

BERE : = : scăiier ca
sau

p

HA

E

din veacul
IX

ERE=— Scrierea

„*

încoace

cel vechiu

adică

vele

popoarele

gare s'au slujit de două alfabeturi, unul
cerilic.
Alfabetul

'

,

CREpE

Incepend

vcke

slavo-bul-

glagolitie şi altul

glagolitic a fosti inventat de

Calugării Metodiu şi Caral.
Alfabetul cirilic este deci pe nedrept numit ast-fel căci nu
de Ciril a fost el inventat; părerile sunt multiple şi este
stabilit în ori şi ce caz că nu Ciril Pa inventat, ci alţii; deci
mai

bine edis

a/fabelu/ vechii de cât Cirilic. Acest

alfabet

este foarte asemănător cu cel glagolitic căci el e format din
aceleaşi uniciale grece cu câte-va caractere glagolitice modificate;

alfabetul

vechii

a fost usitat

la Români, el coprin-

dea 43 litere, şi a fost întrebuințat în veacul al XVI și XVII
în tot întregul săi cu cele 43 de litere; el fu modificat în
1683 de Dosofteiu mitropolitul, şi în 1688 cu ocasia tipă-

rirei blibliei de Fraţii Greceni, acest alfabet în
Eliade

fusese

redus

la

27

litere; la

1863

timpul

Alexandri

lui
for-

meadă un alfabet de transiţiune ce era o punte de trecere
între

vechiul alfabet şi cel latin când

în fine lumea

puse a se obişnui a scrie cu litere latine, după
Cuza

dăduse

decretul

din

1860.

Trecerea aceasta

ce

înce-

Vodă
de

la o
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stare veche la alta nou& ce reamintea vița cea gloriosă a
Românilor a făcut pe Apostolii românismului atât de din-

colo de munte cât, şi de dincoace, ca să inaugurede scrierele lor în litere latine, cu o ortografie latinisată; scriind
de pildă în loc de aceasza, agueasta; in loc de zu7mă, anz-

ma în loc de zertare, liertare de la /ibertare, în loc de acela,
agueila şi aşa mai încolo.
Eliade la rindul lui mai inaugură un noi sistem spre
o atracţiune către limba italiană.
|
Se înţelege, nu ştiaii ce să mai facă bieţii patrioţi ca
să convingă pe streini de viţa latină din care au fost prăşiţi Românii, şi să”i facăa înţelege că dacă slavonismul a fost
aşa de puternic înrădăcinat la Români este numai şi numai:
nenorocire
unei
a furttini, de care nu am

putut

scăpa;

căci

în

contra năvălirelor str&ine ca şi în contra intemperiilor naturei
nimeni nu poate resista — şi ca dovadă despre aceasta este
că, Românii nu ai suferit numai şi numai influenţa slavonă
ci şi pe cea grecească

în

vremea

veacurilor

XVI,

XVII

şi

XVIII, şi atunci ca şi adi clasele bogate şi culte scriaui
şi vorbeaii greceşte după cum şi adi vorbesc franţuzeşte,
cea-ce vom vedea în paragraful următorii, al literaturei,
LITERATURA

De sigur că este o îndrăsneală ca să tratez pe scurt
literatura la Românii din Muntenia până în 1717, şi să

arăt

influenţa grecismului până la acel an al întronărei lor.

Sunt lucrări complec:e asupra limbei şi literaturei române, şi dacă mi-am luat sarcina ca să vorbesc şi eu de
literatura la Români a fost numai şi numai într'un mod
silit spre a complecta lucrarea mea şi a nu lăsao lacună
în acest capitol VII; căci înrâurirea grecească după cum
sa manifestat la noi pe terenul politic şi religios, tot astfel s'a manifestat și pe cel literar.
Literatura poporului român 'ca şi a altor popoare sa
împărţit în: foforană şi cultă.
a
Să vorbim mai întâiă de /z/erarura foporană.
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Literatura poporană este produsul operilor literare cunoscute în masa poporului, fie ele eșite din sînul s&ă propriă, fie aduse în mijlocul s&u de la alții mai învețăți ca
densul, venite la sînul s&ă pe calea scrierei.
De aci două clase: /z/eratura poporană nescrisă şi

scrisă.
Literatura poporană

nescrisă este opera unui întreg

popor, a unei ginţi sai chiar a omenirei, ea nu e fixă ci
sboară din gură în gură şi se modifică de timp, loc și
individ.
Literatura poporană scrisă e din contra fixă din chiar
momentul naşterei, ea însă pentru a fi poporană, trebue

'să fie scrisă de cel ce a produso
făcut pe gustul

poporului,

pe

cu un stil popular;

limba

aşa!

lui, pe obiceiurile

lui

căci, pentru ca să se poată numi poporană, trebue să fie
înțeleasă de popor.
Literatura poporană nescrisă e produsul momentului,
e spontanee, cea scrisă din contra e produsul meditaţiunei, e gândită, premeditată, pentru a fi făcută pe stilul po-

pular 1).
Literatura

poporană

nescrisă

coprinde

toate

produ-

cerile literare ale unui popor, născute în diferitele împrejurări ale vieţei sale fszc/zce ori soczale presente ori trecute.
Literatura poporană nescrisă este adevărata oglindă a
naţionalităţei unui popor; căci ea nu este înbibată de producţiunile literare ale claselor superioare, ce mai adese-ori
sunt nişte producţiuni ale căror subiecte sunt nişte inspi-

raţiuni ale antichităţei, căci diferitele subiecte literare scrise
de

mâna

marilor maeştri, prea

puţine sunt naţionale.

Literatura poporană nescrisă la Români, ca la nici un
alt popor este însemnată căci, la noi literatura cultă are o
valoare puţin strălucită față de cele-l'alte naţiuni romanice,

la

noi

ca

la nici un

imitată după
ori

franceză;

alt

popor,

literaturele str&ine. ca,
încât

naţional al poporului

aceasta

nu

această

literatură

cea greacă,

înfăţişează

de loc caracterul

şi al ţărei.

1) Vegi în Ist, limbei şi lit. rom.,

este

germană,

G. Adamescu, p. 67—68.
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Aşa că singura şi numai singura, literatura poporană
nescrisă, a păstrat caracterul naţionalităţei noastre, în ea
ca
şi în istorie vedem azi trecutul acestei țEri, vedem şi
vremurile de ferice și cele de restriște prin care a trecut
neamul românesc, ea şi numai ea ne-a păstrat, limba cea
străbună,

obiceiurile

şi tradiţiunile ; ea

formează

în fine

origi-

nălitatea Românului, acel cea particular, care face a se
deosebi popoarele între densele ca şi indivizii, adică : caract
erul
şi care la Români este: funâzatea, mila, vitejia, vigoar
ea,
Puterea de vesistenjă, patriotismul (etc.).
In vremea veacurilor trecute lumea cam nu da seama
mare acestei literaturi a poporului, de oare-ce poporul după
organisarea feudalăa statelor nu avea acces la trebile
ace-

lui stat, şi Ja noi în ţară în veacul al

unde am avut:
beat de popor
Prostimea
era nici odată
boerii

de

densa;

XVII şi

al

XVIII

cregimul boeresc» cronicarii de câte ori vorzicea: <grostimea».
nu era luată nici odată în seamă, nu
crezută escăfă/atele odraze» cum spuneai
când

insă

revoluţia

cea

mare

din

Franţa

românească se convinse

că un

în anul 1789 recunoscu drepturile omului, soarta poporu
lui
se schimbă mai în toate statele iubitoare de civilisaţie
şi
în 1848 fură recunoscute drepturile omului, şi în principatele Dunărei de jos; atunci câţi-va oeri adeverafi Român
i
şi adeviraţi. patrioți se aliară cu câţi-va 7epresenlanţi ai
po"forului încălziţi şi aceştia de sentimentul legalităţei
şi al
dreptăţei şi deschiseră porţile libertăţei; de atunci
prostimea

r&suflă,

şi lumea

sânge de Romin

înaltă

curge și în păturile de jos al societăţei,

că o aceiaşi inimă bate şi că tot Românul merită
să lu.
crede la marele edificiă al modernizărei şi civiliz
ărei României,
Aşa că azi această literatură naţională nu numai la
noi, dar, în toate statele a devenit foarte însemnată
şi preţuită şi sa şi creat. o nouă ştiinţă ce are de scop
studiul literaturei naționale a unei ţări, această ştiinţă
e o
ramură a filologiei comparate şi sa numit Fnopstchol
ogia
sai /o/klorzstica.
:
La noi această nouă şcoală a avut discipolii s&i ce
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sai ocupat cu multă oserdie, au descoperit, ai reconstituit
şi ai pus sub tipar o sumă de poesii populare, cântece,
datine, povești, eresuri, glume şi. satire, cel d'întâi ce a
desmormentat aceste comori:a fost Anton Pann, apoi a urmat Alecu Rusu, Vasile Alexandri, B. P. Hasdeu, G. D.
Theodorescu şi alţiil);, descoperirele însă nu s'au săvârşit,

căci dilnic

se descoperă încă de: aceste

balade

poporane

din. vechime, ce le mai cântă şi le dic din b&trâni, la ţară,
earna la flacăra vetrei şi vara pe prispele lor; saă de

tinerii ciobănaşi ce

pe

lângă

cuvinte

mai

adaug

încă

şi

acele arii pline de duioşie, ce le cântă din fluer de fac să
resune codrii Carpaţilor.
Diferenţa cea mai capitală între literatura poporană şi
literatura cultă e că cea dintâi nu se divide în prosă şi

poesie; poporul a produs așa cum i-a venit; literatura poporană, este o literatură liberă, lăsată la. capriciul poporinlui, ea

n'are

nu urmeadă
dispensabile

reguli;

dacă

e vorba

de versuri, versurile

sale

regulele fixe ale versificaţiunei, care sunt inliteraturei culte, aceasta este chiar şi. caracte- -

rul versurilor poporane căci în ele se oglindeşte perfect
de bine caracterul naţional al poporului, ce cântă cutare sai
cutare fapt; în acele versuri se vede cum faima despre o
întemplare în acea ţară sa răspândit printre popor, şi cum
el ca să

o spue

mai

uşor,o

istoriseşte în versuri,

versuri uşoare şi simple.
Când am spus că versurile poporane

în acele

nu urmează

re-

gula versificaţiunei culte, nu am înţeles de loc că versurile
poporane

sunt

lăsate la voea

întemplărei;

poporane ati şi ele o versificaţiune a lor
numai

poporul o ştie.
Versurile populare

române

cam

aceste

propie,

acest

număr

versuri

pe

care

de re-

guli au:
Ele sunt în genere de opt, alternând cu şapte silabe,
sai şase cu cinci şi așa

1) Vezi

în op. cit. G.

mai încolo;

Adamescu,

p. 67—69.

de ex.:
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Lui corbea peceluit
Fata mare i-am găsit
Numai din topor cioplită

Şi din bardă bărduită,
sau

P'un picior de plai
Pe-o gură de raiii
Iată vin în cale : --*
Se cobor-la vale :.-

Rimele de ordinar nu alternează ultimele cu penultimele, sunt poesii cu un «fel de rimă, dacă 'versul se ter-

mină cu un cuvânt accentuat pe ante-penultima, silaba finală:
are accent secundar şi rimele sunt ultime:
Așterne-te

drumului

Ca şi iarba câmpului.

Câte odată în loc de rimă, e asonanţă:
În noaptea de Sîn Vasile
Toţi

Câte

odată

boierii la curte-mi vine.

sunt

versuri

fără rimă:

Vă alegeţi doi
Doi din voi
Doi din voi mai tinerei
Treceţi
Mergeţi
La Fântănă.

Versurile

alternează

fără

măsură :

Mamele ofta
Din plins
Inceta,
Răspuns
Că-i dedea,
Din gură-i zicea.
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Când cadenţa versului o cere, substantivele nu se mai
articulează :
Voinic d'auzea
Voinic tremura.

De multe ori se introduce un d vorbei începătoare cu
o vocală, când ea urmează după o altă vorbă ce s'a terminat tot cu o vocală, acest d se pune ca eufonie, ca şi

în latină la vorba

ante-hac =—anted-hac (Plaut) sai în gre-

ceasca, în. loc de sist— siciy, sati la italiană în loc de

ed-e

= (edio) :
Măru-i mărgărit
Mândru Z'-ioflorit.

Cu
De

asemeni

flori Z-argint

vorba:

cz, se pune

tot ca

eufonie,

ci nu

ca interes sintactic:
Vorba nu sfârșea
Șaua capuca
Jos că mi-o punea.

Câte odată se usitează pronumele de dativ pers. |;
fără o avea nici un rol în proposiţii; întocmai ca şi latinescul pzz/z : Quid mihi celsus agit?
Costea, mări de-l vedea
Costea, mări ce-mi făcea?

Adese-ori se pune articolul improprii sai
înaintea substantivelor :
Iar cel ungurean

Și cu ce
Refrenurile

sunt

foarte

Vrâncean.
dese:

adjectival
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Amărita

turturică

O s&ărmana vai de ea!
Când rămâne singurică!
O s&rmana vai de ea.

Numele persoanelor sunt însoţite de atributele lor saă
epitete ca şi în poesiile omerice:
Brâncoveanu

Constantin,

Boer vechi şi Domn

creștin.

Aceste reguli sunt cele mai multe ori usitate în verșurile populare, sunt însă versuri poate şi mai libere.
In diviziunea literaturei poporane nescrisă, vom vedea
bucăţi şi în prosă, de aceia vom da în mod general:
impărţirile acestei ramuri a literaturei române, ca
să vedem
care e prosă şi care e poesiă!).
D. Adamescu spune că literatura poporană nescri
să
se împarte în trei clase: literatura copilării, a bărbăţ
iei şi
a bătrineţei.
|
Literatura copilăriei
coprinde
rugăciunile cu care

țeranul copil se adresează la
nitate,

de

ex,

cântecul

crucei:

semnul credinţei ori la divi-

Cruce 'n casă
Cruce 'n mâsă
Cruce 'n tus-patru unghiuri de casă
Şi nu-i casă, ci-i cetate
Cu

ușile ferecate

Cu fereștile 'nzăuate?).

Mai coprinde încă
sează la un animal,
cul Ariciului:

şi

cântece prin care

insect,

ori

plantă,

de

el
ex.

se

adre-

din

cânte-

aricii,

Ariciii,

pogonicii 3),
*) Vedi în Ist, 1, şi lit. rom.

p. 190.

de

2) Veşi în vol, D-lui G. Dem,
3) Care

măsoare

.

pogoanele,

care

Gh,

Adamescu,

Iheodorescu:

p. 67—73.

«Culegeri de poezii populare»,

se afla pe pogoanele

arate.
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Du-te

la

moară

De te 'nsoată.
Zice fata

lui Cicoară !).

Din această

Moş-ajunul,

parte a

literaturei copilăriei mai fac parte

adică acel cântec

ce

se

cântă în ajunul Cră-

ciunului, în noaptea de 23—24 Decembie, prin care tinerii
urăsc ca ajunul să vie cu ferice; el are mai multe variante
şi începe cu:
- Bună dimineaţă
La Moş-Ajun
Bună dimineață
La Moş-Crăciun!
Ne daţi, ne daţi,

.
.

Ori nv ne daţi?

Ast-fel ei cântând prin case,
Vine

apoi Sorcova.

Aceasta

aşteaptă

cinste

şi bani.

este o nuia împodobită cu

flori artificiale, cu care vin copii în dimineaţa
de te bat pe umer şi dic între altele:

anului nouă

Sorcova
Vesela
Peste

vară

Primavară (etc.).
Cuventul

cântecul

tină.

vine

Sorcovei

din

slavul

are

40

de

Sozof=—

grupe,

40;

în

origina

adevăr,

e

Macrobiu spune că la începutul fie-cărui an

'şi făceau

o

ramură

de

«dafin

verde»,

în

însă

şi

la-

Romanii

semn

de

trai

bun şi în anul ce va veni (utannare perenareque com:nodo
liceat), apoi și Du Change sjune: că în vremea decăderei latinităţei la Romani: «In ziua Calendelor, doi copii se
sculai dimineaţa, luau ramuri de măslin şi intraă prin case
salutând pe oaspet cu vorbele; gaudium et laetitia sit in
hac

domo

D-lui G.
p. 19.

tot filii,

tot

porcelli,

tot agni.

După

D. Theodorescu:

1) Vedi în vol, D-lui G.
.

Dam, Lhsolorascu,

traducerea

o
<Culegeri

de poesii populare»,
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In asta casă să fie
Bucurii şi veselie.
Câţi mititei

Atâţi purcei
Şi tot atâţia

şi de

miei!

Ca să încheiăm cu literatura copilăriei să vorbim
ceva
Basme.

Basmul, cuvânt de origină paleoslavonică
(Eacna), Basmul este o epopee în prosă, eroul este
omul; e o
istorisire fantastică închipuită, superstiţioas+
şi alegorică, aplicată la viaţa omenească.
Basmul este o dramă plină de emoţii pentru
viaţa
eroului, amestecuri de monstri şi de fiinţe
supranaturale,
pictate în nişte forme gigantice, ca ba/auri,
zmei şi mai
ştii eă ce? Sfârşitul e însă fericit pentru eroi,
adică pentru om.
Basmele se divid în fantastice. Ele înfăţişează
pe om
transtormat în lucruri supranaturale, de ex.: un sfânt,
o zînă asimilaţi cu un şarpe, cu o broască, de ex.: Basmul Sarpel
e moşului, fiinţe omeneşti transformate în plante, ex.: Faza
din Dafini.
Suferințele eroilor spre a scăpa de duşman, cobor
ându-se în

infern, şi urcându-se la cer, ex.: Cei /rei fraţi
saă Petru. fătfrumos, această de pe urmă categorie e ca şi
în Eneida şi

Odisea

lui Omer.

|

Isprăvile eroice apoi severşite de voinici sau voinice.
A doua categorie de basme sunt cele elico-fantastace
;

în acestea pe lângă partea închipuirei de la cele
d'intâi se
mai adaugă și acel caracter etic, adică isteţimea,
recunoştința, iubirea de frate, în fine acestea coprind
o adevărată
morală

ce se dă

omului.

De

multe

ori

în

ele

se vede

şi
iubirea animalelor sai a pasărilor către om, de ex. în
Paserea
maeast

rilă.

|

A treia categorie de Jasme e cea religioasă. Acestea

înfăţişează pe

Dumnezeă

printre

oameni

ca

făcătorul

de
minuni şi pus mai în tot-deauna în luptă cu Dracul,
cu Satana,
adică

gend
cu:

cu

infernul,

pe Satana,

însă

Dumnezeii

în tot-deauna învin-

ele sunt de un spirit moral,

ccrede şi vei nviunge*

căci sfirşesc

avem de pildă, Azzma mergătoare.
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Basmele sunt

nişte

creaturi

ale

poeţilor,

nişte ade-

vEruri îufăţişate sub o formă alegurică, dar de cele mai
multe ori ele sunt creaturi artificiale. Basmele sunt ca şi
miturile din vechime.
Acum venim la a doua ramură a literaturei poporane
nescrise, aceia a bărbăţiei.
Zateratura bărbăfiei. Aceasta aparţine deja vErsta, de
mijloc;

ea coprinde:

G/zczforile,

Glumele;

Colinele, Datinele; Orapiile de nunti
vorbim pe scurt de toate:

Doinele;

Elorele;

şi unele Cântece.

Să

Ghicitorile. Acestea se găsesc la toate popoarele Europei.

D.

Adamescu

crede

că ati

o

origină

indo-europeană;

sunt ghicitori cu date foarte vechi, în cât azi cu greu poţi
să le mai înţelegi, de oare-ce ele ereaio producţiune proprie timpurilor când ai luat naştere, de ex.:
Gânganiă fără suflare,
Umblă făr' astâmpărare,
N'are

duh,

nici nu visează,

Toată lumea îndreptează!).
(Ceasornicul).

La un loc cu ghicitorile vine şi glumele pe care şi-le
spun tinerii şi tinerele ţ&rance seara la focul de lângă
prispă, de ex.:
Țiganul !a soacră-sa.
Mă dusei la soacrâ'mea
Să văz cinstea dâ la ea.
Mi-a dat lapre într'o lulea,
Mamaliga p'o surcea:
Iacă'i cinstea de la ea?).

Doinele. Acestea sunt o specie a poesiei lirice, proprie
a poporului român. Ea cântă toate emoţiunile sufletului;
în termeni aci melodioşi, aci fulgerători; poporul 'şi cântă
') Vedi culegeri de G. Dem.
2) Idem p. 265,

Teodorescu,

p, 220.
!
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suferințele
mult; ea
'şi-a ales
nifestarea

sale prin aceste dozue.
de multe ori te duce la
acest fel de cântec când
sufletească a suferințelor

Musica se înțelege, zice
plâns şi de aceia poporul
vrea să'şi exprime masale.

Cuventul; zice d. Hasdei, e de origină dacică. Doina,

spune d. Adamescu, nu poate veni de la Romani,
căci Ro.
manii ai fost un popor prozaic, ei aveati spiritul
înclinat
mai mult către şicană, de aceia ai şi avut jurisconsulţ
ii cei
mei celebrii. Dacă ai avut foezze în starea lor de
cultură,
aceasta a fost o împrumutare de la Greci.
Grecii ai fost, ce e drept, un popor plin de lirismu;
Dacii ai fost un .popor de asemeni poetic; ei ai avut
legături cu Grecii în literatura lor. Ozzkeu, Museu, Tamyr
is,
fundatorii mitici ai poeziei grece, ereai din 'Thracia,
deci
rudă cu Dacii. Scriitorul Theopomp (350 a. Chr.), spune
că:
Geţii de la Dunăre erai un popor plin de poezie,
că

poezia

erea

aşa

prin ambasade,

de iubită

intrau

de

denşii,

cântând

din

încât;

c/z/are:

Eovrse mai wdaptovrec rac Enimopozsias motodvraut 1),

Subiectele doinelor

face, sociale,

domestice,

fac

ca

zoologice

ele

să

se

Frunză

„Lerac

mergeati

wdipas

dividă în: ero-

şi botanice.

Doina erotică cântă cultul şi adoraţiunea
giul şi vitejia bărbatului: de ex.:
Doina

când

femee,i cura-

Lena

verde salbă

moale

Apucai pe drum la vale,

Ş'ajunsei pe Lena

?n cale.

Ei călare, ea pe jos
Cu gherdan de flori frumos,
Şi cercei lungi de mărgele
Să tragă ochii la ele.
Calea mîndrei aținuii
O florică de-i ceruiă.
Ceruiii floarea sînului
Ea

'mi dă floarea

crinului.

Ceruiii floarea din guriță
Ea 'mi dă floarea garofiţă.
1) Vegi în ist. limb, şi lit. rom. de Gh. Adamescu,
59175

p. 81.
43
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Ceruiă
Ea

apă din isvor

mio

tulbură

cu

dor.

Ceruiii apă neatinsă
Ea

mio

Cât am
Lena

dă

cu dor aprinsă.

dat de-am

alta mi-ai

băut

părut.

Mi-ai părut un toporaș
Ră&corit de un isvoraș,
De pe cal mă deteiii jos

Se iaii
Ea s'a
Intrun
Vruiiă

floarea s'o miros.
prefăcut pe loc
fluturel de foc.
să'l prind, el a sburat

Vruiii

să beaii,

Vai

de

mine,

apa
ce

aii secat!

păcat!

Lena că m'aii fermecat!
Firea-i Leno blestemată
De-a mea minte tulburată!

Să ajungi un negru nor:
Ca se ploi lăcrimi de dor!!)

Pentru curagiul
Doina,

sau

Mehedinţeanul,

vitejia

bărbatului

avem de ex.:

în care vedem:

Frunză verde magheran
Voinicel

Mehedinţean,

„Sunt născut pe frunzi de fag
Ca să fiii la lume drag.
Şi's scăldat de mic în Olt
Să me fac viteaz de tot, etc.?)

Doinele cu subiect social arată nevoile care apasă pe
țeran de ex.: Sărăcia, biruri grele, asuprirea din partea
celor bogaţi, nedreptatea din a celor crudi de ex.:
Brazda dracului
Din marginea satului

La ușa bogatului?).

Doinele

domestice

cânta în fine starea

fată, de ginere, de mireasă.
1) Vedi,

culegeri de

V.

2) Idem p. 292.
3) Vezi în G. Adamescu,

Alexandri,

p.

237.

op, cit, p. Si.

de flăcăi,

de
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Cele zoologice şi botanice cânta câte o plantă sat un
animal cu care ţăranul e în contact, de ex.: cucul, turturica, calul, bradul, teiul. Acuma venim la
/lore: Acestea sunt numele generice ce se dai poeziilor la joc; când se adună ţăranii duminecele ori s&rbătorile la petreceri, ca: nunţi, dii de naştere (etc.).
Cântecul lor e potrivit cu versurile ce sunt de patru,

şease sau opt silabe, întrerupte din când în când de
găte şi chiote ce fac totul mai glumeţ şi mai vioi de
Hora

striex.:

Sultană

Frundă verde cardama
Sultănico fa.

Ori tu mi-ai făcut ceva
Sultănico, fa.
De nu te mai pot uita?
Când mă uit la casa ta
Mi se rupe inima.

Alunica-ţi de la gât
M'ai aprins, m'ati omorit.
Alunica-ţi de pe braţe
A să mă scoaţă din viață
Leliţă cu alunei
Nu căta la doi la trei
Și cată la ochii mei

Că's albaștri ca și ai tăi.
Hai, leliţo, la prisacă
Timpul dulce să ne treacă
Să mâncăm miere de roi,
Să ne iubim amendoi;

Se bem apă dintr'un loc
Şi să ne iubim cu foc!!),

Horele dice V. Alexandri sunt simbolul unirei, al înfrăirei de acea şi Românii aă cântat Hora unirei ţ&rilor surori:
«Hai
Cei

1) Vezi

culegeri de

să dăm
cu

inimă

V. Alexandri,

mână
română

p. 344.

cu mână
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Să "nvirtim hora frăţiei
Pe pământul României»!) etc.

Colinele.

Acest

cuvânt vine de la latinescul

Ca/zndae

sati grecescul Kz)âym; ele represinta vechile sărbători şi veselii de la începutul lui Ianuarie (festum calendarium) sati (ua

Nave

opri).

Numele de colinde fură adoptate la toate popoarele
creştinisate; la Bulgari noaama, la Sloveni omeae, la Ruşi

sonama, la Polaci Koleda la Albanezi

Co/andria la Lituani

Ralenda, la Germani FKaflende la Franci Calenes?),
D. G. Dem. Theodorescu spune că, noua religiune a
sanctificat serbarea colindelor în coincidență cu naşter
ea

lui Christ şi imnuriie sacre
ment; în Ducange se vede:

ia

appellantur

scriptores

loetitias,

quas

hibuere

primum

Gentiles,

et quas

utrique

indecoris

assumtis

calendis

reamintesc acest mare eveni«Calendae festum calendarium,

publicas

Ianuarii,

illas

ac

superstitiosas

quibus annus

aperitur,

ex:

usarpavere post modum Christiani

choreis,

mulierumque

aut ferarum

formis ac vestibus, foedebant3).

|

Colindele se cântă în noaptea de 23, spre 24 Decem
brie şi 24 spre 25 precum şi 31 Decembrie spre 1 lanuarie, copii

şi

adolescenţii

cu biciul şi plimbă
Colindele

umblă

din

casă

un plug în miniatură.

se divid

în

casă, plesnesc

în solare, rehgioase, tradiționale, vă-

nătoreşti şi domestice dupe cum obiectul colindelui este de
a cânta un astru, soâzele, /una, un Sfânt, un vinat ajuns
legendar de pildă Șomu/, sai în fine un ce din viaţa do-

mestică,

de

toate

dilele

ca

tinereţea,

De ex.: în Colindul lui Christos:

fecioara, ginerele etc.

«Ler oi Leot)
Susii, la naltulă ceriă
Pe scauni de Domni
1) Culegeri de V. Alexanări, p. 396.
2) Vezi în G. Dem. “Theodorescu, p. 14, culegeri.
3) Vezi

Du

Change,

Glossarium

mediae

et infimae

1) Ler devine Zeo în cântec din causa aproprierii
G. D. Theodorescu, p. 19, op. cit.).

Jatinitatis,

exclamaţiei a?. (Vezi

idem
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P'un jeţ d'aurelă
Şeade Isus-Christosti

Bunul

Dumnedeii»

etc.

Tot aşa sunt şi o sumă de alte
colinde ce se găsesc
în culegerile autorilor de poesii
populare despre care am
vorbit mai "nainte,
Datinele. Cuvântul datină pece
tlueşte în sine deja reamintirea despre un ce care s'a
petrecut în vechime, Da.
tinele

la Români

sunt venite de

la Rom

ani, datinele anului
not când Romanii prin acele s&rb
ători numite Szgz/aria "şi
dedeai reciproc câte un dar Şi
erai veseli că vine alt an,
cu gândul ca el va aduce mai:
multă fericire şi spor, omul
aşa
este,

tot speră

în mai

bine.

Datinele ce le avem sunt: Sorc
ova, despre care am
vorbit în capitolul cântecelor;
apoi Vasilica sax Vaszica,
Pluguşorul, Steaoa şi Pacleimu
l.
|
Vaszica este o sincopare din Vasz
/zza şi vasilica filo-

logiceşte vorbind vine de la Szva
.
.
Vasilica e o datină prin care ţiganul
la
anul
noi
un cap de porc

tavă şi
ba bşzş.

mergea

lua

îl împodobea cu panglici, îl pun
ea pe o
cu el din casă în casă, pentru
a căpăta

Datina e aşa: Căpăţina de porc
ar vorbi şi ar
spune lui Dumnezeă că a mâncat ghi
ndă din pădure şi a b&ut
apă din vale şi de aceia s'a îngr
ăşat; însă Românul a tăiat capul porcului, a luat trupul,
adică partea cea bună şi
ţiganul a r&mas cu căpăţina numai.

Cu numele de Vasilca, botează de mult
e ori ţiganii pe
Ursul lor domesticit cu care joacă
la sate și oraşe. Vasilca
de la Sza

numele divinităţei Țiganilor Indi
eni, căci, ei aă
o origină Indiană şi de aceia
iganii boteadă pe Urs cu
numele de Vasilca sai Vasiva-_S
iva căci pe Urs Ţiganul îl are la mare cinste, de
oare-ce se spune că cine se
unge de mic cu untură de Urs se
face mare şi puternic
şi cine e călcat pe spinare de
urs, r&mâne fericit.
Această datină a fost practicată
cam până în 1864
căci, în 1848 desfiinţendu.se robirea;
ţiganii ce mai r&ma-
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seră în viață conservară obiceiul acesta pentrua mai pune
mâna pe ceva bakşiş la anul noi de la boer; aşa avem
următorul variant:
<Sus sunt *nalte monastiră
Monastiri
,

'Nalte

zidiri

Er în ele cine'mi şale
Şede Maica
Și cu Fiul
Şi mi judecă pe Siva,
De

ce *mi este aşia grasă

Aşia grasă şi frumâsă,
Intrebând'o
Ispitind'o
"Ce-a băut şi cea mâncatii
D'are trupu așia bucălatii ?
Eră Siva răspundea
Și din gură cuviata:
— Sus la munte m'am suită
Jiră și ghindă mi-am păscutii
Jos mai jos m'am pogorit
Apă rece am băut» etc.
Mai

la vale

încă

vedem:

«Luară Românii Sl&nina
Noi iganii Căpăţina» 1)

Pluguşorul

e o datină

ca vive

tot

de

la

Romani,

el

se aseamănă cu Carmen arvale, acele cântece religioase
prin care locuitorii implorai cerul ca semănăturile să fie

bune,

el

e odatină

a tuturor

ţerilor

agricole ; neapărat sub

alte forme şi alte denumiri, se mai aseamănă şi cu serbările aşa numite Oza/es adică în onoarea Zeiţei Ops ce se
ținea dupe Saturnali. In seara de 3: Decembrie spre 1
Ianuarie tinerii merg cu un pluguleţ în miniatură şi cântă
versuri ce aduc aminte întreaga operaţiune a agriculturei;
1) Vegi

culegeri

G.

Dem.

Theodorescu,

p.

135
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aratul, s&mănatul, seceratul; treeratul şi măcinatul, de
multe
ori pluguşorul e înlocuit printr'o putină înfundată de
ambele părţi prin care strebate în capacul de sus o
curea

sai

o coadă

de

cal;

presiunea aerului

din năuntru facea se

produce un sgomot ca și cum ar urla un Zar sat un By-

hau,

aceasta

e datina

Buhatului;

adică

semn

că

boul

s'a

ostenit în anul ce a trecut de multă muncă agricolă
şi deci
să sperăm că va fi abundență în vară; variante sunt
multe ;
avem de pildă:
Hăi, hăi,
Pluguşorii cu doi spre-dece boi
Hăi, hăi
Plesniţi, măi!
Hăi, băi

Plecarăm

într'o sîntă Joi

Cu plugulă cu doi-spre dece boi
Boii

din

'nainte

Cu coarnele poleite
Boii

din

mijlocă

Cu coarnele de foc
Boii de la roate
Cu

coarnele

belciugate

Boii străini
În coadă codălbei 1),
Să aibă (cutare) parte de ei
Trosniţi

măi |

Hai hai !» 2).

Steaua.

Această

eshatologică

adică

datină e de o creaţiune religioasă şi

amintirile vorbesc despre lad, rai,

sau despre vzaza v:/0are.
Steaua este făcută din o stea de hârtie

brad, la mijloc e zugrăvit
Domnului,

St. Iosif,

«leslea»

Christos,

moarte

cu spetede de

în care figureadă Maica

păstorii şi cei trei Magi, pe

colţul de sus se represintă scena amăgirei lui Adam şi
Eva
de către

şarpe,

de

mai

înger,

iar pe fie-care

"nainte

tinerii ce

colț al stelei

umblau

cu

câte un cap

ea se îmbrăca

1) Cu coadă albă,
2) Vegi op. cit, G. Dem. Theodorescu, p. 139 şi V.
Alexandri.
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în costum oriental în aducerea aminte a celor trei crai de
la răsărit, adi însă sa redus costumul; cu steaua se umblă
în intervalul de la Crăciuv până în. Boboteadă, avem va-

riante;

ca:

«Cine primeşte
Steaua frumoasă
Cu colțuri multe

Și mărunte
Dăruite de Christos
Ca un soare luminos2

Sau

în altă variantă

unde

se face alusiune

o reproduc căci are intr'Ensa multă filosofie:
Uă pricină

de moarte;

minunată,

Din veciă însemnată:
Că e lumea înșălătoare

Şi foarte amăgitoare,
De 'nșală şi amăgește
Şi pe toţi îi prilostește,
Ales pe cei bogaţi foarte

De
Că
Şi
Ca
Şi
ŞI,

nu mai gândescii la moarte;
vorbescă din avuţiă
se ţină în semeţiă
când totii o să trăiască
lumea s'o moștenească,
când în cea dupe urmă,

Vieaţa

dacă

li se curmă,

Morii întocmai ca totii omuli
Şi bogatul ca și robulă,
Că

moartea

nu

va se sciă

De averi şi bogăţiă,
Ci vine ca o nălucă ;
Şi fără de veste "li apucă !).

un

Cea mai veche culegere despre aceste

anonim

la

1822;

la

1830

Anton

Pann

cântăria dat'o
însă

culegere mai vastă unde reproduce şi pe cea din
Vacleimul.

Prin acest nume

Theodorescu,

1822.

se înţelege o representa-

ţiune dramatică spune D. Adamescu şi G. Dem.
1) Vegi în op. cit. G. Dem.

deteo

p. 100-101

Theodorescu
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în care se înfățişeadă scene din istoria
lui Christ şi a creştinismului cum şi din persecuţiunile sufer
ite de creştini. Cu
numele de Vicleim se deseamnă şi actor
ii acestui joc. «7.
cleim> adică după oraşul Bethleem; în
Moldova şi Transilvania se numeşte «rogi» adică de
la împăratul Irod
care figureadă în representaţiune ; odin
ioară mai figura
între persoane şi o logodnică cu mire,
personificând pe
fecioara Maria şi pe sf. Iosef; apoi vene
a Magii, pruncul,
paiaţele, moşul, şi alţii care cu toţii
făceau alarmă pe
strade cântând din tobe, tipsii, surle şi
fluere. Michail Ko„gălniceanu a vorbit în revista arch
eologică şi istorică a
D-lui Gr. “Tocilescu, pe larg despre
acești lrodi care
veacuri intregi desfătaii poporul la sărbă
torile anului nou.
Irodii sai Vicleimul are dou părți,
una religioasă:
ce represintă pe Irod impăratul, un ofițe
r şi trei crai de la
resărit; Gaspar, Melhior, şi Valtazar,
apoi vine un arap şi
un cioban. Ofiţeri lui Irod vin şi îi
spune că s'ai prins
trei oameni străini care aducându-se în
faţa lui Irod spun
ca se

numesc Gaspar, Melhior și Valtazar, care
ai

plecat
calăuziţi de o stea să caute pe imperat,
împăratul la acestea
le spune versurile despre tăerea celor
14,000 de prunci,
dupe o sfadă Irod poruncește a se închi
de cei trei crai de
la r&sărit, aceştia prin blestemurile lor
însă sperie pe Irod
care el le dă drumul; craii se duc şi se
roagă la Christ, acestea se petrec în actul 1, în al 2-lea
act vine un copil

ce profetiseadă lui Irod tot ce se va întâ
mpla lui

Christos
adică: botezul, restignirea, învierea şi
înălţarea.
Representarea în fine se termină cu
convertirea lui
Irod la creştinism.
Partea profană e 7ocu/ Păpuşzlor, aci se
vede diferite
defileuri
într'o cutie acoperită cu o perdea; şi acest
e

puşi producând scene din viaţa de toate
dilele
lor, satirisându-se Evreii, Țiganii, popii
şi alții.

Vicleimul

toate vremurile

în fond

racter sacerdotal
popor.

Cântecul

este

teatrul aplicat

representaţiunea

dramatică

pă-

a oameni-

la religie;
a

în

avut vn ca-

apoi a trecut la aristocrație şi în fine la

Irodilor

la noi a venit

,

de la Bizanţ şi

i

din
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Ardeal;

la început de

sigur Irodii aveai

„religios mai în urmă a venit şi cel satiric,

numai caracterul

germanul

Sul-

zer ne vorbeşte de jocul păpuşilor în istoria Daciei 1).
In culegerile D-lui G. Dem. Theodorescu avem întreaga piesă a lui Irod Împăratul în 2 acte 2; să dăm aci
variantul vicleimul cu steaua la un loc, căci de multe ori
vicleimul mergea cu steaua Ja s&rbătoare:
«Cine primesce

Steaua cu Vicleim
cu păpuși
cu mănuși
cu cioboate

încălțate
aruncate

după spate?>5)

Ovaţile

de

nuntă.

Căsătoria

este

un

mare

eveni-

ment În viaţa individului căci ea clădeşte o nouă familie
în sînul ţărei; de aceea în vremurile vechi pregătirele căsătoriei luai un caracter cu totul solemn şi nu numai în

popor dar şi în boerime.

Aşa când un tînăr voea să se însoare trimitea ori
mergea el cu câte un «peţitor» sati «staroste» ca să peţească mâna fetei ce voea a o lua de muiere, părinţii fetei
aşteptau şi primeai cu cinste pe peţitor, apoi mergeau cu
toţi în localitatea de unde erea tînărul şi lua cercetări despre purtarea tin€rului spre a putea ajunge la logodnă;
în diua logodnei tin&rul însoţit de un prieten numit de
ocasiune

la casa
cum

« Conăcar»

fetei,

un Împărat

sati

«Co/iceri

adică o cântare
a plecat

recita

alegorică

la vânătoare

prin

care

şi a rătăcit,

1) Vegi în op. cit. de G. Dem. Theodorescu, p. 98;
istorică, Tom. I, p. 33; Adamescu
în op. cit., p. 89, şi
Daciens.

2) Vedi p. 102—132.
3) Idem p. 100, G. D. Theodorescu,

o orafze de nuntă

arăta
ex:

Kogălniceanu în revista
Sulzer în Gesch. Tran.
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«Prin' câmpii

'nfloriţi

Prin codrii 'nfrunziţi
Prin văi adînciţi
Cu

isvoare

Avend

reci,

pentru oșteni

Buţi cu vinu
Și balere cu rachiiă;

Ajungând în vânătoare
Pân'la jumătate cale,
Allă nostru tînăr împărat
De urma, unei fiare a dati,
De care fiară
Toată oastea se mira,

Şi cu toții în locii

Sfetnici şi filosofi
Ai

stătut

Și sfată ati ţinută 1)».

Aci vedem o

întreagă poesie alegorică căci acea fiară

nu e decât mireasa şi impăratul e ginerele.
După această oraţie toţi intră în casă se

zestrea şi apoi un popă sati un bătrân face

cercetează

schimbul ine-

Jelor tinerilor; din acest moment tînerul e «p2pe»
Here»

merg

Şi tintra

e

cmpireasă».

sati «gz-

Cu o di mai "nainte doi tineri numiţi
<chemători»
prin case de pofiesc lumea la nuntă, ei beau vin din

ploscă rostind câte o corazie».

In diua nunţei mirele cu toţi ai lui se duce în satul
miresei spre a o aduce. Cortegiul ajungând se opreşt
e la o
distanţă oare-care, <vozpzceri» pleacă inainte spre a
se întâlni

cu

vozrpzcezi miresei, aci se schimbă

mai

multe

glume

între denşii până ce unul din vozpzcezi mirelui recită
oraţia
nunţei ca aceea alegorie a vânătoarei, terminând cu
tîntrul
împerat adică mirele ce a umblat şi rătăcit până ce
a dat

de o floare:

*) Vegi în op.

cit. G. Dem.

Theodorescu,

p. 163,
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«Că ali nostru tînăr împăratii
Uă-diniră s'a mai preumblată
Şi 'n aste locuri a aflatiă
In grădina dumne-vâstră,
O floare măndră și măiastră
înflorind
şi

r&sărind

Şi, icrăși sfat
hotări

făcând

s'o câră

ca s'o sădescă
In grădină împărătească» 5.

nună

Ast-fel vornicelul termină oraţia cerând mâna de
cu
a miresei—; în urmă vine tot cortegiul şi e
primit

cu mare solemnitate,

apoi

urmează

mergerea

la biserică,

cu formele la primărie, apoi masa şi rugăciunile
cu fericire
a noilor însurăţei şi darurile, şi jocul când
se mai spun
multe versuri de ex. ;
«Frundă verde busiociă
S<6/ nune mare la joci».
sau
«Mai sculaţi boieri la joc» 2).

chime

Incomparabil este modul cum se făcea nunțile
în veîn ţara-Românească şi cum se fac adi, ele aveai
cu

totul un caracter naţional şi românesc, propriă
al Româănilor, al pământului nostru.
De câte ori viitorul ginere nu trecea oare pe sub feres-

trele iubitei sale călare pe un armăsar arăpesc îmbră
cat numai
în fer şi nechezând: de câte ori oare el nu
trecea pe la

drumul mare, când viitoarea mireasă locuea la țară,
cu pos-

talionul cu surugiul îmbrăcat numai cu pangli
ci şi urmat
de călăreţi, slobozind în v&zduh pistoale, şi
murgii întindendu-şi nările la pământ ca să fugă iute ca
vântul; apoi
1) Vedi în op. cit. G. Dem.
2) Idem, p. 151.

Theodorescu,

p. 164,
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la celebrarea nunţei se aprindea focul şi
butoae cu păcură de ardeau în mijlocul curței, în juru-i
jucându-se hora,
ear buţile cu vin stând gata de golit,
ear de prin balcoane
şi din
deschidăturile

lele medievale;
să vestească

ment,

istoria

chime.

acelor lereşti

furişate

ca

căsnicie

s'a făcut pe

de prin caste-

slujitorii curţei slobozeau pistoale

lui D-zeu

ca o nouă

a păstrat câte.va exemple

Cronicarii vorbesc de nunta

de nunţi

în aer ca
din

pă-

ve-

|

lui Vasile-Vod

ă-Lupu al
Moldovei, a fiicei lui Leon Tomşa al
Munteniei,a fiicei lui
Brâncoveanu şi altele.
D. S. FI. Marian membru al academiei
române a dat
la lumină 'v operă însemnată asupra
nunţei româneşti, lucrarea poartă însăşi acest titlu: «Ana
a Români».
Acum venim la ultimul cuvânt al litera
turei bărbăţiei,
la znele cântare. Printre cântece avem
/Pagarudele şi Cafozanul.
Paparudele ; Dimitrie

Cantemir | numeşte în

descrierea
Moldovei Papa/ungă, la Greci e cunos
cut sub numele de
Ilopampodva, la Serbi, Dodo/a. Această
datina în cântec are
de obiect ainvoca cerul, spre a avea
grijă de bucatele de
pe câmp,ca de ex.: ploaea. Acesta const
ă că mai multe
țigance tinere având pe cap cununi de
bradi şi îmbrăcate
cu hainele de toate culorile, vin din
casă în casă de joacă
şi cântă, invocând cerul pentru a da
ploae, la urmă, ese
cineva din casă de dă un bacşiş acelo
r ţigance; aceasta
este o superstiţiune, căci cei ce cred
că le-a cântat Paparudele,
multe

« convins că le vor merge bine la câmp. Avem
mai

variante,

între

care

cităm:

«Paparudă rudă,
Vino de ne udă,

Paparudă rudă,
Vino

de

ne udă,

Ca să "'nceapă ploaie
Să curgă șiroae,

Cu galeata leata
Peste toată sloata.

Unde dă cu maiul

Să crească

mălaiul,
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Unde dă cu sapa
Să curgă ca apa» 1).

Caloianul sai Sraloranul e 0 datină, un cântec ce are
de obiect tot invocarea divinităţei, pentru a da ploae ca să
se facă bucatele. El constă în facerea unui om în minia-

tură,

din pământ

îngropându-se

galben

acest

om

de

către

între

bradi

femeile
ori

gropându-se după trei zile, el este aruncat
meile

plângând,

pe la ochi;
prânz,

provocând

plânsul

bărbaţii se adună

cu

ceapă

ară de cât până la
la-cârciuma

satului de

beau şi joc. Ca variante, de pildă, avem:
«Caloiene,

apoi
şi des-

în gârlă şi fe-

prin frecarea

în ziua caloianului nu se

după când

satului;

la fântână,

|

iene,

Caloiene, iene.
Du-te ?n cer şi cere
Să

deschiză

porţile,

Să sloboadă ploile,
Să curgă gârlele,
Zilele
Şi nopţile
Ca să crească grânele»?).

Acum

venim

la

/zferafura

betrânefei. Ea

aparţine

celei din urmă vârste a omului.
Literatura b&trâneţei coprinde: Ba/adez/e, Descânfecele,
Anecdotele, Proverbele şi Docetele,
Baladele sau aşa zisele cântece b&trâneşti, formează
genul epic din literatura poporani nescrisă la Români. Ele
cântă virtuțile, vitejiile şi gloriile Românilor, s&vErşite în
resboaele şi luptele cele înfricoşate cu Grecii; ele cântă
sacrificiile cele nemă&surate ce le-ai făcut Românii pen-

tru

aşi

apăra

patria,

legile şi obiceiurile. La noi lăuta-

rii ca şi rapsodii din poeziile omerice

cântau

aceste poeme

etice ce se transmiteau din gură în gură, din tată în fiă şi
„fie-care generaţiune

poate

adăogând

1) Vedi op. cit. G. D:m Theodorescu,
2) Vegi op. cit. G. Dem. Theodorescu,

câte 6 sai

p. 210.
p. 211.

8

versuri,
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așa că dacă la inceput, cântecul avea numai câtev
a verSuri, peste 100 sai 200 de ani el putea ajunge
la sute de

versuri,

Baladele
duioasă, dând
lancolică

ce

sunt cântate în
ast-fel cântecului
reaminteşte

ce l'a avut neamul
ferinţe din partea
augindu-le,

"ţi store

inimos.

Căci

o

acel

o
o

trecut

melodie plângătoare şi
expresiune tristă şi menenorocit

şi

înfiorător

românesc, acele timpuri de crude suTurcilor, Grecilor şi Ungurilor, care

lacrimi,

doamne!

Tu

dacă

eşti

iubinduţi

mai

ţara

simţitor

şi mai

şi poporul din

care ai eşit, de sigur că azi te cutremuri, te
înfricoşezi
“când auzi de atâtea suferinţe
ce
ea a suferit după
cum te-ai înfricoşa când ai auzi şi de nişte
suferințe
ce le-ar fi îndurat o fiinţă pentru care tu ai dragos
te, căci
acela ce nu'şi iubeşte ţara sa, acela nu iubeşt
e nici pe

aproapele seu.

Lăutarii, însă şi mai cu seamă acei lăutari

din vechime, nefranţuziţi ca cei de azi,
o baladă pe coardele lor cele divine;
glasului lor cel r&sunător, pătrundeai
înfățișau lucrul ca cum Pai vedea,
aşa,

că

te

transporta,

te

aducea

când instrunaiă veri
când dădeaă drumul
în focul naraţiunii,
ai auzi
cu ochi,

într'o

stare

sufletească

identică cu aceia ce ai fi avut'o, dacă ai fi
fost faţă la
acel spectacol.
Baladele se împart în: so/are ŞI Suferstifioase,
domesZice, istorice şi haiduceşti, după subiectul cântat
,
Cele solaro-superstifioase: Avem de pildă Soare/
z şi
luna, aceasta e balada populară cea mai poetic
ă. Ea are
un subiect mitologic, căci soaze/z e înfăţişat de
Români în

această

baladă

şi Apolvon
cai;

carul

ca

un

ze

frumos

cu

p&rul

de aur,

care

ca

din antiquitate cutreera cerul, pe un car tras de

cu

Apolon

la Români,

e sfântul

Ilie,

căci când

tună, Românii spun că sfântul Ilie trece cu carul
pe bolta
cerească.
„În această baladă Soarele se înamorează de Zună,
pe
care poporul a personificato sub numele de frana
Cosir-

zeaua, şi Soarele voind a lua de soţie pe //zana, mâna
lui

D.zei

vine

şi opreşte

pe

Soare

ca

să se cunune

cu Luna,
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căci Luna
când

este soră-sa.

e chiar

la altar

Ileana şi prefăcând'o

O asemenea nelegiuire
amândoi,

într'o

mâna

mreană

nu se poate,

lui D-zeă

de

aur,

loveşte

pe

o aruncă

în

apă. Soarele insă se duce după ea în spre apus şi se co-

boară în mare pentru a o găsi. Dumnezei apare earăşi
şi fură pe Ileana, o preface în lună şi o duce în cer.

Aci nu vedem

de cât un

eubiect din

mitologia

an-

tică, pe Afo/on şi
car obosindu-şi caii
pe păment: Ileana
ca zeiţa tinereţei, a
ea este expresiunea

Dana, soarele arătat sub formă de
tot umblând după lună prin cer şi
Cosinzeana este înfăţişată la Români
frumuseţei, a virginităței, într'un cuvânt
desăvârşită a perfecţiunei femeeşti; a

e a zice că este
tură din ceruri.

femee

spune deci despre o femee că ea
Să

dăm

o

aci

această

Alexandri :

Soarele
Âmblă,
Amblă,

e o Ileana

ruptă din soare,
Baladă,

culeasă

şi Luna.

frate mândrul soare
frate să se 'nsoare

Nouă

ai !)

Pe nouă ca!

Care noapte pasc în raiă
Amblă ceriul şi pâmîntul
Ca săgeata și ca vântul,
Dar

toţi caii 'și obosia

Şi potrivă nu'şi găsea,
Ca sora sa Ileana
Ileana Cosînzana
Ce-i frumosă ca o floare
Intr-o earnă fără soare,
« — Sorioară Ileano
Jleano Cosînzano
Haideţi să ne logodim

C'amîndoi ne potrivim
Şi la

plete și la feţe

Şi la dalbe frumuseţe.
Ei

am

plete

strălucite,

TŢu ai plete aurite
») Adică nouă ant,

Cosinzeană,

adică
de

o

crea-

nemuritorul

Ei am fagia a'dătoare
Tu ai fagiă mânpâetoare,
— Aleil frate luminate,
Trupușor fâr de păcate,
Nu se află adevărat
Fraţi să se fi cununat.
Cată-ţi tu de ceriul t&ă

Şi eii de pământul

mei

C'aşa vrut-a Dumnezei»
Soarele se 'ntuneca
Sus, la Domnul se urca,
Domnului se închina

Şi din gură cuvinta,
«Doamne

sfinte,

Şi părinte!
Mie

timpul

mi-a sosit

Timpul de căsătorit
Şi potrivă n'am găsit
Ca soră

mea

Ileana

Ileana Cosinzana»
Domnul sfînt îl asculta
Şi de mînă mi-l purta
Doar că l'ar înspăiminta

Şi prin raiii lar
Apoi

Domnul

încânta,
Dumnezeii

Cuvinta cu graiul să&ă,
Ear

când Domnul cuvînta

Luminele se deștepta
Şi cu drag îl asculta
Cerurile

strălucia,

Norii din senin peria:
«Soare, soare luminate,

Trupuşor fără de păcate
“Raiul tu Pai petrecut
Și prin iad încă ai trecut,

Ce mai dice gândul tăi?
Dice cu sufletul mei
Aleg iadul chiar de viă
Numai singur să nu fiii
Ci să fii cu Ileana

Ileana Cosînzana».
Soarele se coboria
La

sora

lui se opria,

Mîndră nuntă pregătia,
Pe Ileana şi-o gătia
59175

„44
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Cu beteală de mireasă
Cunună de 'mpărăteasă
Şi rochiță nețesută
Din petre scumpe bătută
Apoi rindu, el 'şi ea
La biserică mergea
Dar când nunta se făcea,
Vai de el, ămar de ea!

Candelile se stîngea
Clopotele se dogea,
Sfinţii faţa “și ascundea
Preoții în genunchi cădea
Ear

mireasa,

vai de ea!

Frig de moarte-o coprindea
Căci o mână se întindea
Şi pe sus o rădica
Şi 'n mare mi-o arunca!
Valurile bulbucia,
Ear ea'n valuri cum trecea

Mreană

de aur se făcea.

Soarele se înălța sus
Se lăsa tot spre apus

Şi ?n mare se cufunda
La soră sa Ileana
Ileana Cosînzana;
Eară Dumnezeii cel sfînt

Sfint în cer și pe pămint,
Mâna

în valuri

că băga

Mreana 'n mână o apuca
Şi 'n ceruri o arunca
Şi 'n lună plină o schimba,
Apoi Domnul Dumnezeii
Cuvinta cu graiul săă;
Ear când Domnul cuvînta
Lumile

se spăimînta ,

Mările se tupila,
Munţii se cutremura
Ceriul se întuneca
«Tu lleană Cosînzană
Sufleţel fără prihană ;
Şi tu soare luminate
Trupușor făr' de păcate!
Cu ochii să vă zăriţi
Dar să fiţi tot despărțiți.
Di și noapte plini de dor
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Arşi de foc nestingător,
Vecinic să vă alungaţi
Ceriul să cutrieraţi

Lumile să luminaţi» i).

Vedem în această baladă o poesie între
agă, plină de
amor nebun, însă în acelaşi timp şi
d= o mare morală,
căci de aci reese că nu trebue să iubeş
ti de cât cea-ce legea şi religia "ţi dă voe să iubeşti, de
oare-ce într'o iubire
nelegiuită ca aceia de aci; între un frate
şi 0 soră, este o
monstruositate; şi de aceia mâna lui
Dumnedei i-a ajuns
pe amândoi şi minunea a făcut ca Soar
ele să nu se poată
cununa cu Luna.
Balade de acestea cu subiect mitologic
sunt o sumă;
aşa mai este /rcu/ean dupe care s'a numi
t băile de la Her.
cules-bad (Mehadia), căci Erculean e un
căpitan ce a descoperit în sus de Cerna pe sora sea Herc
ule.
Baladele domestice, povestesc întâmplări
din viaţa de
toate dilele a Românilor; pe vremurile când
veneaii Turcii,
“Tătarii şi Grecii în ţara Românească, de
furau fetele şi neveste
le

Românilor,

de

necinsteat

casele

şi

omorat

pe fii
Şi părinţi; precum şi diferite întîmplări
alegorice despre
viaţa şi existența Românilor; aşa avem
de pildă balada
Mioriţa; cea mai frumoasă creaţiune poeti
că a minţei romă.
neşti, această baladă trebue să dateze de
pe vremea când
se făcuse descălicătoarea, căci ea cântă
pe trei ciobănași,
vnul: Moldovean, altul Ungurean şi altul
Vrânceanu, adică
din ţinutul Vrancei ce atunci nu aparţine
a încă Moldovei,
ci fiind un stătuleţ independent în Mold
ova, de oare-ce cei
trei ciobânaşi se pismuiau între denşii, eată
poema:
Mioriţa
«Pe un picior de plai
Pe o gură de raiii

Eată

1) Vezi

Se cobor la vale
Trei turme de miei

vine în cale,

culegeri

de

Cu

V.

Alexandri,

p.

trei Ciobănei:

27—29.
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Unu-i Moldovean
Unu-i Ungurean.
Şi unu-i Vrâncean.

Ear cel Ungurean
Şi cu cel Vrâncean
«Mări, se vorbiră
Ei se sfătuiră
Pe Lapus de soare

Ca să mil omoare
Pe cel Moldovean
Că-i

mai

ortovian,

Și lui Ungurean
Ca să m& îngroape
Aice pe-aproape
In strunga de oi
Să fii tot cu voi;

In dosul stânii
Să'mi
Aste

aud
să

câinii;

le spui;

Ear la cap să'mi pui
Flueraş de fag
Mult dice cu drag!

Ş'are oi mai multe
Mândre şi cornute
Și cai învăţaţi
Şi câni mai bărbaţi!

Flueraş

Dar cea Mioriţă
Cu lâna plăviță
De trei dile încoace
Gura nu-i mai tace,

Vintul când a bate
Prin ele a resbate
Şi oile s'or strînge
Pe mine m'or plinge
Cu lacrimi de sânge!

Erba nui mai place
« — Mioriţă lae,
Lae, bucălae,

De trei gile încoace
Gura nu-ţi mai tace!
Ori earba nu'ți place,
Ori ești bolnăvioară,
Drăguță Mioară?
— Drăguţule

bace

Dăţi oile incoace!
La negru zăvoi,
Că-i earba de noi
Şi umbra de voi
Stăpâne, stăpâne,
Chiamă şi un câne
Cel mai bărbătesc
Și cel mai irăţesc
Că lapus ce soare
Vreaii s€ mi-te-omoare

Baciul Ungurean
Şi cu cel Vrâncean!
— Oiţă Bârsană,
De esci năsdr&vană
Și de'-a fi să mor
In câmp de mohor,
Să spui lui Vrâncean

de

os

Mult dice duios!
Flueraş de soc
Mult dice cu foc!

Ear

tu de omor

Să nu le spui lor.
Să le spui curat
Că m'am însurat
Cu-o mândră crăeasă
A

lunei

mireasă;

Că la nunta mea
A

cădut

o stea

Soarele şi luna
Mi-ai ţinut cununa.
Bradi şi păltinaşi
I-am

avut

nuntași

Preoţi, munţii mari
Paseri lăutari,
„Paserele mii,
Şi stele făclii!

Ear dacă-i zări
Dacă-i întâlni
Măicuţa bătrână
Cu briul de lână
Din

ochi

lăcrimînd,

Pe câmpii alergând
De

toţi întrebând

Și la toţi dicând:.
Cine ai cunoscut
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Cine mi-ai vădut
Mândru ciobănel
" Tras printr'un inel?

Că m'am însurat
Cu-o fată de Craii

Pe-o gură de raiă.
Ear la cea măicuţă
Să nu spui, drăguță

Feţișoara lui
Spuma laptelui;
Mustecioara lui

Că la nunta

Spicul grâului;
Perişorul lui

A

cădut

o

mea
stea,

Cam avut nuntaşi
Bradi şi păltinași,

Pana corbului;
Ochişorii lui

Preoți, munţii mari,

Mura câmpului!..

Paseri, lăutari
Paserele mii

Tu, Mioara mea,
Să te înduri de ea

Şi stele făclii!»!)

Şi-i spune curat

Baladele zstorice. Cântă întâmplări din istoria
naţională
a Românilor, vitejii s&verşite de patrioţii
din trecut ai
țerei; o bravură întrun resbel cu Turcii,
ori cu Ungurii, trecea în gura poporului, aşa am v&dut
balada Con-

stantin Brâncoveanu,
Serdarul Petre
cunoscute sunt

Aga Constantin Bălăceanu

şi Balada

Obedeanu din această carte; ca balade mai
o sumi; una dintre cele mai frumoase însă

este Balada Radu Cafomfirescu un personagiii istoric
şi general
vestit din epoca lui Mihai-Viteazul, contimpora
n cu. boerii
Buzeştii, şi cu Căpleştii (o ramură de Basar
abi) Balada
însă cântă pe Mircea-Vodă în loc să cânte pe Mihai
, Mircea domnise înaintea lui Mihai.
|
Voiu reproduce părţile cele mai frumoase din balad
ă:
Radu

Calomfirescu

«În oraş la București
In curți "'nalte şi Domnești

Mândră masă e întinsă
Şi de mari boeri coprinsă

Dar

în mijloc

cine şade?

Mircea-Vodă în mijloc șede
Şi la dreapta lui se vede
Doi Căpleşti şi trei Buzești
1) Vezi culegeri V, Alexandri, p. 1—3.
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Zmeii ţării Românești,
Purtătorii

oștilor

Și fruntea boerilor,
Ei toţi bea, se veselia
Şi pe Domn îl fericea;
Dar când fu despre beţie
Despre
Eată,

dalba
nene,

veselie
că

Şi la Domn

sosia

îngenuchia

Radul din Calomfirești
Zmeul ţării Româneşti».

Mai la vale vedem pe Radu Calomfirescu în acţiune
la resbel, în luptă cu un Mirzac tătărese, adică un şef de .
oştire din familia Hanului.
«Radul în scări se ridica
Ca vulturul se uita
Peste câmpii Lăpușnei
Peste câmpii marei pustii,
Şi cum sta și cum ochia
Eată,

Un

nene,

cort

că

mare

zăria

și rotat

Cât un cort de împărat;
Şi "n cort zăria pe un Mirzac
Un Mirzac de la Buceag
Care în braţele'i strângea,
O creștină ce plângea
Fulger Radu se făcea
Ca un fulger se ducea
Şi la cort se repedia
Pe Mirzac

*] retedia

Şi în lance că 71 lua,
Mort în câmp îl arunca»

Mai la vale vedem jocul luptei Căpleştilor,
şi Calomfireştilor cu Tătarii:
«Incepea dar de călare
Harţa cea din fuga mare
Paloșile zinghinind
Suliţele învirtind
Buzduganele ciocnind
Şi din gură chiuind» !).
1) Vezi culegeri de V. Alexandri,

Buzeştilor
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Baladele FHaiduceşti ai fost cântate de Românii:
ce
sau dat la viaţa haiducească în acele vremuri de
restrişte
ale neamului românesc, când Grecii năvăliră în
principate
spre a suge ţara; atunci țeranii Românii sărăciţi
de atâte
biruri grele şi speriaţi de urgiile veneticilor şi
de aceşti
boeri de lumea nouă, de aceşti czocoi, saă mai bine
dis sfyzgoi; se desperară mulţi dintr'Enşii şi începu
a ră
umbla prin
codrii Carpaţilor, hotăriţi ca unde va prinde pui
de ciocoi
săi ucidă şi săfi jefuiască. Astfel fură bandele
lui Jianu,
“Tunsu, Bujor, Codreanu şi alţii, după cum am
mai vorbit
deja în capitolul VI din această carte; avem de
pildă Balada

Bujor; iată câte-va versuri rupte din lungul cântec,
Bujor

«Frungă verde de negară;

A eşit Bujor din ţeară
Bate, pradă nu omoară

Pe czoco? îi bagă în fiare
Să-i dea bani de cheltueală
Şi haine de primineală»

Aşa

e şi Balada:

7i/az4/ care începe:

«N'aţi augit de un Jian
De-un Jian, de un Oltean
De un hoţ de căpitan

Care umblă prin păduri
Cu doi spre-dece panduri».

Descântecele. Nu sunt alt ceva de cât mijloacele prin
care poporul caut
a remed
ăia boalele ori reaua disposiţiune
a stărei sufleteşti.
Aceste descântece

se manifestă sati prin mijlocul

dof-

toricesc sai acela al poesiei ; prin mijlocul doftoricesc
se
întrebuinţează diferitele erburi sau masage ; ear prin
acel

al poesiei, versuri care se recitează la această
ocasiune.
Prin descântece poporul crede că se poate vindeca
de
vre-o boală trupească ori sufletească, şi că se poate
apăra
de efectul farmacelor şi de duhurile rele ; acele
spirite
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„Bămpovest care după şcoala pitagoreană eraii considerate ca
nişte

suflete

umane

interpuse

între

dei

să

luăm

şi oameni 1).

Originea descântecelor vine de la Romani, căci şi Romanii

aveai

de

aceste

eresuri,

de

ex.:

întrebuin-

țarea verzei la durerea de cap. Pliniu ne spune repeţind
preceputul lui Cato: «Cato crispam brassicam maxime
probat, dein lzvem, grandibus, foliis, caule magno; prodesse tradit capitis doloribus», “Tot asemeni şi cu întrebuinţarea pătlăgelei la unflături, de care vorbeşte earăşi Pli-

niu:

<Plantago omnium

generum hulceribus medetur».

Versuri în descântece aveai de asemeni Romanii.
La descântece când se recitează versul, trebue păstrat
şi obiceiul, aşa babele, acele vrejitori obişnuesc la brâncă a
ţine în mână o cîrpă aprinsă sai cilț când încep a bolborosi descântecul versului de trei ori,
Anecdotele,

nişte

cunoscute

povestiri scurte

şi sub

numele

de

care arată spiritul

szoaze;

muşcător

sunt

şi

sar.

castic al poporului, anecdotele mai în tot-d'a-una arată po-

vestiri d'intre Români

cu popoarele străine

fost în

contact, ridiculizând

Ţigan

și înfățișând pe Român

pe

străini:

cu

Turc,

care ei
Grec,

au

Jidan,

ca eroul acţiunei, mai deștept,

mai de spirit ca str&inul, sunt cunoscute anecdotele culese
de Anton

Pann,

Ispirescu,

Th.

Speranţă;

în versuri ca cele ale lui Th. Speranţa.
Alături
biciuesc

de

viţiile

anecdote
sociale, ale

culese D. S. FI. Marian.
Anecdote

de

ale

sunt anecdote

şi

nişte poesii

ce

sunt şi sa//re/z;

femeei, ale bărbatului;

Românilor

sunt

foarte

satire sunt

cunoscute,

de

1) Aceste spirite:
«suflete umane»
păstrează inclinările bune sai rele din
viaţa trecută. Cele rele îndeamnă pe oameni la vițiu și la crime, cele bune la făptuirea faptelor bune, omul ce dobândeşte un spirit bun, e fericit, întocmai ca și în
credințele creştine, prin această doctrină se esplică esistența și manifestarea răului, a
căru! origină erea atribută pe nedrept deilor. Ea în vechime
fu adoptată şi de

şcoala lui Piatone, Xenocrate

și

Crisip precum și de

întreaga

școală Stoică. D. G.

Dem. Theodorescu într'o lucrare intitulată: « Gezii sai șerpii de casă» vorbeşte despre
aceste lucruri cu ocasiunea explicărei unor datini, credințe şi moravuri ale poporului român *).
”) VedI în Istoria Filosofiei antice,

p. 72, Mate ; de d. G. Dem.

Theodorescu.
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toţi, una mai cu haz
cesitate să punem aci.
Proverbele. Sunt
oglindită înţelepciunea
rat, ci nu proprii, ca

de cât alta,

încât

nu mai

avem

ne-

nişte verdicte scurte în care este
unui popor. Ele sunt în sens figvmaximele şi aceasta e şi deosebirea

între densele şi maxime;de ex. când
dici: «Fă bine şi vei
auzi rei> este o maximă; ear când
dici «Mai bine azi un
ou de

cât la Paşte un bot> este un proverb.
Cea mai mare parte din proverbele
noastre sunt în-troduse din limbi străine.
Proverbele arată gradul de deşteptăciun
e al poporului;
ele coprind toate ramurile activităţei
sociale,
Colecţiunea cea mai vastă de la Anto
n Pann până
azi, a făcut'o

D.l Zane,

Bocetele.

Sunt

sunt nişte

datine

pe

nu

cei

ce

mai

nişte

elegii ale poesiei

de la Romani,
esistă,

Gocese

prin
pe

ele
cei

populare,
poporul

ele

plânge

morţi

care le-ai
fost odată scumpi în viaţă; când moar
e cine-va la Români,
corpul e spălat şi uns cu unt-de-lemn
întocmai cum ne
spune Virgilii că se făcea şi la Roma
ni, apoi e îmbrăcat
în haină novă şi aşedat în tinda casei
ori în odaea cea
mai

mare

a casei,

Mortul e ţinut
mormentare

pe

o masă,

trei

se adună

dile și cu o seară înainte

rudele,

prietenii

bocesc pe mort, a doua di când

şi

de în:

cunoştinţele

corpul mortului se

de

duce

la cimitir, pe drum anumite femei incep
a jeli pe mort, cântând pe o melodie monotană în versu
ri virtuțile mortului,
ce odată erea în viaţă şi nenorocirea
celor r&mași în viață
în urma mortului.
Ajunşi cu toţi la groapă, înainte de
a se scobori
mortul în groapă, încep bocetele earăş
i; de astă dată şi
neamurile toate la un loc cu femeile ce
boceai pe drum,
aci mortul se mai stropeşte cu unt-de-l
emn de către preot, şi”i
se aruncă

bani în cosziug, ca el să aibe cu ce plăti
voiagiul, voiagiul cel de pe urmă pe care'l face.
Mortul ce a
fost un om

bun în viaţă, ducendu'se la cer, în rai,
ear cel
ce a fost un om r&ă, hain, veninos, să se
ducă în iad ŞI
acolo

să

aibe

parte de

x
Satana, de Iuda, de Diavol, să'i
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scârşnească dinţii şi să'i plesnească ochii la flacăra focului,
după-ce va fi primit judecata lui Dumnezei.
Aceste toate superstiţiuni şi datine datează tocmai
din depărtata antiquitate şi credinţele mai moderne din
occident asupra nemurirei sufletului, căci ce erea acel obol,
acei bani, pe care cei vechi îi puneau în gura mortului şi
pe

care

dânşii credeau că îi lua C/aroz,

ce trecea

mortul

ear

nu

dacă

fusese un om

pe riul Ac/eroz,

voiau

mâni

sunt

mortul

corăbii,

să

treacă

în

infern,

căci

bun în viaţă, după judecata oamenilor, atunci

acel mort rătăceu
Aceste

ca

cârmaciul

spre a'l trece în infern,

100 de ani pe malul Szzge/zi.

credinţe asupra
cunoscute

prin

cultului morţilor

termenul

de

care

bocete,

la

căci

Robocet

este când un an, doi sau şi mai mulţi în Sâmbăta morţilor
mergi la mormântul celui ce'ţi-a fost scump în viaţă şi 'i duci
flori ori colivă la mormiînt şi încep a plânge şi a rosti la
vorbe câte şi mai câte, ba din virtuțile, ba din faptele

mortului, pe când erea el incă în viaţă.
La Romani
cute sub numele

şi la Greci, aceste bocete erai cunosde c24//4/ mozfilor, şi autorii clasici de

atunci ne vorbesc pe larg de acest c4//. Credinţele asupra
sufletului

de cât
ropei.

şi

cum

asupra

sai

morţei

profesat

ai

diferit

însă în antiquitate;

întrun timp

în occidentul

Eu|

Căci în antiquitate nu se credea cum se crede azi
după cele profesate din occidentul Europei, că sufletul omu-

lui, odată mort, se desparte de corp, pentru a se duce la
cer. Cerul în vechime nu erea locuinţa a tot omului, ci numai a oamenilor ce ai fost iluştri în viaţă, a celor bine-

făcători, ear a restului muritorilor atât sufletul cât şi corpul
rămânea

închis în cosciug.

Virgiliu care a vorbit în Eneida, cântecul III, pe larg,
despre

ceremoniile

religioase,

spune

despre

funerariile lui

Polydor: <animamque sepulcro condimus» (închidem în morment

şi sufletul).

“Tot asemeni

vorbesc

şi Ovidiu

şi Pliniu

cel tener în operile lor. După terminarea ceremoniei religioase se chema de trei ori mortul pe nume şi i se
ura ca să fie fericit acolo, sub pământ; ast-fel ne spun
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Omer în Iliada!), şi Euripide în Alce
sta : pKobea roy vdov îmăvod=v ztoor.“ Ovidiu în Metamorfose zice:
«Sit tibi terra
levis; temem et sine pondere terr
am.»
Juvenal, Martial,
Pausanias şi alţi tot asemene spun.
Cuvintele de urare
aveai această însemnare: Să fi sănă
tos, săi fie ţărina
ușoară!
Apoi se scria pe peatra funerară cine
zace acolo, obiceiă r&mas până azi încă, şi aparţinend boce
telor; după aceia se
depunea haine şi arme în cosciug, ca
mortul să aibe cu ce
să se schimbă şi cu ce să lupte când
va fi atacat; se depunea vin întrun vas și alimente lâng
ă dânsul ca să aibe
ce mânca şi ce bea când îi va fi sete
şi foame. Tucidide

spune:

etpeper rq tavro

i Euaosros3). Suetone spune despre
înmormântarea lui Cesar: «Câte vestmint
e, arme şi scule nu
s'ai adus oare la mormentul sti?>5)
Se mai obişnuea a se
strangula

caii şi sclavii ce se ingropaii cu mortul la

un loc,
ca ei săi servească mortului cum îi serv
ise în viață4).
Corpul şi sufletul trebuea să'şi aibe
locuinţa fixă, căci
aminteri un corp şi cu un suflet neîn
gropat şi neacoperit
cu pământ va rătăci pe păment şi se
va înfăţişa celor vii,
îi vor necăji şi se vor înfăţişa lor ca
nişte fantasme, ca
nişte strigoi, supăraţi fiind că; de ce nu
li s'a dat şi lor o
locuinţă 5). De aci a eşit şi istoria cu
Szafz/e. Plautiu în
opera sa « Mostelaria» ne spune că la mor
mânt se mai pronunțau şi nişte formule sacramentale
spre a nu rătăci sufletul, căci dacă se va spune şi aces
te formule, atunci sufletul mortului nu se va mai transfor
ma în statie.

Suetone ne spune că la înmormântarea
lui
s'a uitat a se spune acele formule Sacr
amentale

Callygula
și că de

aceea sufletul lui Callygula a apărut
înaintea celor vii şi
i-a supărat, până-ce cei vii at desgropa
t corpul lui Callygula de

lati înmormântat a doua oară, ca să scap
e de Cal-

3) Cântecul XXIII,
) Apropo de Athena.
3) Cesar, 84 şi Tacit în annale NI, p.
3.

1) Vedi în Iliada, XXI, 27—28, XXIII
, 165—176,
519—520.
5) Vedi în Cicerone <Tusculanes>,
1, 16. Herodot,
23. Suetone în Caligula, 59; şi alții,
X,

în Virgiliu
V,

92.

şi în Eneida,

Horatiu,

Ode,

1,
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Iygula

din faţa

lor:

«Satis

constat,

priusquam

id

fieret,

hortorum custodes umbris inquietatos... nullam noctem sine
aliquo

terrore transactam ')»
Aceste formule nu erau alt ceva de cât bocete de ale
Românilor.
Aceste Bocete deci din vechime erau socotite de mare
preţ la Romani şi la Greci căci fără desele sufletele celor
morţi rătăceai pe pământ şi se înfățișau celor vii spre a-i
necăji.
Omer în Iliada ne spune de Hector; că: se ruga de
inimicul s&ă învingător de a nu fi privat de ceremoniile

sepulcrale (Bocete):
spune

Omer:

«Te rog

«pe genunchii

zicea Hector

inamicului; ne

tăi, pe viaţa ta, pe părinţii tăi,

pu arunca corpul meu la câini aproape de corăbiile grecilor, primeşte aurul ce tatăl mei îţi va da in abundență şi
dâi corpul mei pentru ca Troenii şi Troenele să'mi dea
toate onorurile cuvenite la înmormântare» 2).
Pentru unii morţi din foştii oameni mari; dupE cum
exista formule sacramentale ca sufletul să r&mâe în cosciug
tot asemeni exista şi altele prin care cei-ce boceai se
ruga ca sufletul să easă din cosciug spre a se duce la
cer; credință ce azi a înlăturat cu totul pe cea dintâi,
din

vechime.

|

Cicerone ne mai spune că şi în timpul anului la anumite zile se aducea de ale mâncărei şi b&uturei la morminte;
această zi la noi ce azi se numeşte Sâmbăta morţilor; la

Romani se numea: în/er7as ferre, parentare, ferre solemnia 3).
Cicerone spune: majores nostri mortuis parentari voluerunt €). Ovidiu şi Virgilius spun că la mormâut se aducea ghirlande de flori, prăjituri, fructe, sare, lapte, vin,
şi câte-odată şi sânge luat de la o victimă.
«— Hic Duo rite mero libans carchesia Baccho
Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro
1) Suetone în Callygula,

59.

2) Vezi

338—344,

în linda,

XXII,

3) Vezi în De legibus II, 21.
1) Vezi idem în De legibus.

.
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Purpureisque jacit flores ac talia fatus
Salve, sancte parcns, animaeque umbraeque
(Virgiliu.

Eneida,

paternae»:
V.—7781)

sau
« — Est honor

„„
Inque

et tumulis, animas

placate

paternas

Et sparsae fruges parca que mica salis
mero

mollita

ceres violaeque

(Ovidiu,

solutae».

« Pastele»

II 3:35 —542).

Cicerone spune că aceste ofrande la care
aveau drept
morţii se numeaii: cpu zujurta».
Aceste mâncăruri ce se aduceau la morm
ânt erau exclusive pentru mort, nimeni nu se ating
ea de dânsele căci
se lăsa o deschizătură a cosciugului ce
comunica cu exteriorul şi pe acolo se trimetea mâncăril
e şi b&uturile mortului.
Aceste alimente înveseleaă. pe morţi, Euri
pide spune
de Ifigenia că dicea: « Vărs pe pâmentul
mormintelor; lapte,
vin, miere, căci cu acestea se înveselesc
morţii» l),
Eschile în opera sa Cheophores spune
de Oreste că
bocea pe

părintele

s&i

mort

şi “i zicea:

«O tatăl

mau,
dacă trăesc vei primi banchete abun
dente, dar dacă voi
muri, nu vei mai avea partea ta de
mâncare cu care se
hrănesc morţii»2).
Cultul acesta al morţilora fost practicat ne
spune Varrone
în opera sa: «De linguă latina»5) la
Eleni, latini, Sabini,
Etruşci şi la Ariani din India, unde himn
urile din Rig-Veda

şi

legile

lui Manu

vorbesc

în Ifigenia

Tauris.,

de acest

cult ca

de cel mai
vechii al omenirei, lăsând Ja o pârte
ideia metempsichosei
din legile lui Brahma, adică trecerea
sufletului
dintr'un
corp ce nu mai există întraltul vii.
Bocetele la Greci se
') Vezi

din

2) Vezi în op. cit., p. 482— 484.
3) Vezi în cap. V, p. 74.

157—163.
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numeati Şpîy ear la Romani zezzae, ear femeile ce boceati
pentru bani, freficace.
_ La Indieni aceste ofrande de mort se numeau Sdraddfa
Morţii erai consideraţi ca nişte divinităţi atât la Romani cât
şi la Indieni, unde eise numeau « /fazzs». Aceşti Manis la Romani se numeau « Lares» spune Cicerone. Grecii îi mai numeau

şi «Demonii»

un

către mormântul
de

mine

şi de

exemplu

de Boce

tatălui ei zicându'i:
fratele

mei

Orest,

avem cel al Electrei
«O!

tatăl mei

ai milă

ascultă rugăciunea

mea ;

cheamă] şi pe el acolo; bine cuvintează şi cinsteşte darurile mele, ajutâ-mE& pe mine şi dă'mi o inimă mai curată,
ca a mumei

mele

şi mâini

mai

curate»l).

Cultul morţilor, cum vedem a fost credinţa cea mai
veche. Înainte ca omul să adore pe Indro şi Joe a adorat
pe mort, l'a considerat ca o divinitare, poate prin acest

cult sa manifestat

sentimentul religios; mai

întăi moartea

poate să fi inspirat omului, ideia supra-naturalului, moartea
incontestabil a fost cel d'intăi mister al omului, de atunci
omul

a

plica

şi demonstra,

un

văzut

că

ce invizibil pe

în

natură

sunt

mistere

de atunci gândul
lângă

altul

ce

nu

se

pot

ex-

omului a văzut căe

visibil, un

ce

trecător pe

lângă altul etern, şi un ce divin pe lângă altul uman?).
De atunci s'a văzut că mâna lui D-zeu e mai lungă caa
tuturor, că ea clădeşte şi distruge tot atât de iute şi de
bine fericirile ca şi nenorocirile pământeşti şi că omul nu
trebue să se bucure de prea mult bine, şi să invidieze pe alţii
ce sunt mai fericiţi ca densul, ori să se bucure de alţii ce sunt
mai nenorociţi avind ură şi prihană, să iubească a face r&i altora şi a strivi pe inimicii săi, sub tălpile sale, căci etern
nu e nimic în viaţa pământească; totul se sfărseşte fâră a'şi
da socoteală; şi că moartea vine nici nu şti cum, vine tocmai atunci cândel se crede că aajuns împeratul lvmei, şi
Dumnezei, îi trimete pe moarte ca să'i tae cheful şi poltele cele nebune şi toate visurile şi fantesiile sale.

3) Vezi opera Eschile in Cheophores,
2) Vezi pe larg în ela cii€ Antique»
institut p. 2—21. Paris 1893.

122—145.
par Fustel de Coulanges;

Membre

de
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lată de ce am adus et aci aceste relaţ
iuni ce le am
împrumutat din opera D-lui Fustel de
Coulanges; pentru
că am vE&zut o mare asemănare în PBoce
zelz noastre ce for.
mează partea poetică a înmormentărei la
Români, cu acele
formule sacramentale ce le spunea din
rudele mortului la
cei vechi; şi cari formaă tot partea poetică
a înmormântărei
ce se făcea aproape identic cu a noastră;
florile, mâncă-

rile

şi băuturile

aduse.

Aşa e în lume nimic nu se perde, totul
se transmite
transformendu-se câte odată, câte altă
dată nu; şi dacă "ți
dai osteneală ca să desgropi săpând tot
mai adenc în timpul
cel trecut, vei da de adevăr, vei găsi la
tot lucrul, origina
lui, vei justifica în tot-d'a-una acel, de-ce
? şi pentru-ce? până
ce vei ajunge la materia primă şi după
nevoile, timpul şi

locul

de atunci,

vei vedea

încă

de

ce s'a

inventat

ŞI acea
materie primă.
Virgiliă 'şi deduse seamă despre acest
lucru şi de aceia exlcamă: «Felix qui potuit cognosce
re causas reruma !
Literatura poporană scrisă. Aceasta
coprinde toate
producţiunile literare scrise Şi conserva
te în manuscrise, sati
tipar de la introducerea tipografiei, anon
ime sau atribuite
de popor unor persoane fictive ori reale,
germanul Gărres
le-a numit «cărţi poporane».
Literatura poporană scrisă se împarte
în: Estetică ;
Yeligtoasă şi efică.
Literatura
estetică. Aceasta cuprinde următoarele
cărţi poporane mai insemnate şi respe
ndite: A4//xândrza,
Varlaam şi Ioasaf, Istoria Syndifuză filoz
ofului, Fatima, dv.
chir şi Anadam şi Genoveva de Brabant.
Să vedem de fie care în parte un mod
general.
Aixandyia. Aceasta coprinde povestirea
faptelor şi
vieţei lui

Alexandru-cel-mare în mod însă de tot

romantic,
povestirile despre Alexandru-cel-mare
aă fost foarte r&spândite în orientul Europei, de unde
a trecut apoi în occident; la noi, aceste povestiri s'a intro
dus pe calea slavismului şi a bizantinismului, aceste povestiri
se dice că s'au inspirat din o veche legendă egipteană
în care Alexandru

este desemnat ca fii al împăratului Egipetului
, Azzzzaă. În
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Alixandria, Alexandru
ce aveati

cap de om

e înfățișat ca luptindu-se
şi trup de

şarpe,

cu

cu inimici

PDazze,

cu

îm-

peratul Cs ajungând la urmă în Rai.
Cel mai vechii manuscris ce coprinde Alixăndria e
din veacul al XVII, de atunci s'a tipărit în alte variante
mai

noui.

Varlaam

şi Ioasaf.

Acest

roman

înfăţişeadă pe

cele

două persoane cu triumful creștinismului asupra pagânismului, povestea este atribuită „S-/4/4i loan din Damasc, care
a scris povestea în limba szzzacă, prin veacul al VIII, traducîndu-se întăi în grecește, apoi în slavoneşte ; ajungend şi
la noi în această limbă, făcută în redacţiunea ei cea mai
veche din 1648 de către boerul Udrişte-Năsturel, cuprinsul
e acesta: Imperatul Avenir din ludea avea un copil Ioasaf

ce vrăjitorise în stele că va deveni creştin. Impăratul creştea
pe copilul sei, ce e drept, în cea mai mare severitate, depărtat de ori-ce influenţă exterioară, pustnicul Varlaam însă
care trăea prin pustietăţi auzi un glas ceresc ce-i porunci
să se ducă să convertească la creştinism pe Ioasaf. Imp&ratul când văzu pe Varlaam şi înţelegend misiunea sa, se
infuriă şi dispune un mare sobor în statul săi, unde vor ţine
cuvîntări doui filosofi, unul vorbind contra creştinismului şi
altul pentru, cel ce vorbea contra creştinismului trebuea să

vorbească cu mai mult foc, cu gând că Varlaam se va convinge şi se va da învins; se întîmplă însă că apărătorul
creştinismului vorbi cu atâta căldură şi entusiasm încât se
convinge însuşi împeratul Avenir de adever şi devine creştin,

lăsând tronul s&u lui loasaf, acesta
Varlaam pentru a trăi în pustietate.
Flahma.

1 refusă

E o colecţiune de poveşti

şi fuge cu

poporane

de ori-

gină arabă, înbogăţită însă în cursul veacurilor cu anecdote
din alte isvoare deosebite.

Galland

în

1704 a introdus mai

întâi în Europa povestea Halimalei prin o traducere a sa,
la noi s'a introdus printr'unisvorgrec: “Apafrov uoăohoyradv»

alcătuit din două colecţiuni vechi arabe, (1001
1001

de zile) tradus

altă traducere
loan Barac.

de

Gherasim

Gorgean;

nemţească după acel Galland

de nopți şi
apoi printr'o

prelucrată de
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Cuprinsul Halimalei e acesta, că: Un
împărat 'şi ucidea tot-d'a-una soţia a doua zi după
nuntă, pentru-că nui
fusese cred
incioasă, cea

din

urmă

se

numea:

«Hal

ima» şi
cere voe împăratului să-i spună o poveste,
trecînd ast-fel 1oo1
de nopţi, după care timp împe&ratul
o eartă şi trăeşte cu
densa în fericire.
Despre /sforza Syndiha filosofului; Arch
ir şi Anadam
şi Genoveva de Brabant; nu e loca
vorbi aci, căci aceste
romane populare ai fost introduse la
noi pe la finele vea.
cului al XVIII şi în veacul al XIX;
pe când noi nu ne ocupăm aci de cât de literatura Românilor
până în 1717, adică
de /zferatura anterioară regimului fanar
iotic.
Aşa dară am vEdut că toate subiectele
cărţilor poporane romantic
e

sai

etice

ce at

pătruns

în

ţara

noastră aă
oorigină străină tot prin contactul ce
lau avut Românii cu
streinii; aceste cărţulii erau nişte roma
ne de un cuprins mai.
mult moralo-filosofic ele ai slujit întru
cât-va la deşteptăciunea şi cultura poporului.
Literatura religioasă. Coprinde literatura
drsezicească
apocrifă, adică poveşti anonime despre
diferite întrebări la
care nu respunde biblia, şi aşa numitele
Pseuao-epigrafe cărţi
atribuite persoanelor biblice; acestea ai
venit la Români
prin Slavi cari le-ai luat de la Bizantini
şi ati fost r&spindite aci de secta religioasă a Bogopu/ilor,
cele mai multe
din acestea sunt inedite, a publicat
însă D. Hasdeti câte va
în «Cuvinte din Berrâni.»
Această literatură coprinde mai multe
producţiuni, din
cele mai răspândite prin popor, Însă sunt:
Apocalepsul AposZolului Pavel, Epistola Matei Domnului
, Minunile SfânZului Sisoe, Cărţi de prevestire Ș7 de
noroc.
Apocabipsul Apostolului Pavel.
— la această cărțulie se
dice că Apostolul Pavel a vedut locaş
ul Sfinţilor şi cum
ese sufle

tul din om. Ingerul stând la capul omul
ui

şi cum
îi ese sufletul, îi dice de trei ori: vedi
suflete, să cunoşti
„acest trup căci cu el te vei împreuna
la vremea judecăţei;

dacă e bun sufletul, atunci îngerul îl plim
bă prin lad ca să
vadă ce e acolo, apoi îl duce în Rai, unde
se aşează întrun pat
sub un pom

59173

şi

acolo

aşteaptă

diua

judecăței.
45
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Avem o redacţiune a D-lui Hasdei şi alta în posesiunea
D-lui Gaster,
Epistoha Maicii Domnului. — Aceasta arată călătoria

Maicii Domnului

în Iad, unde vede toate muncile, visul ei,

în care îi se arată fiul șiii spune ce are să pătimească,
apoi epistolia lui Christos pentru păzirea Duminicii, cea
mai veche redacțiune, e un manuscris din veaculal XVI.
Manunile Sfîntului Sisoe.
— Aceasta coprinde dou€ legende, una a Avestiţei, aripa Satanei, pe care o bate Ar-

changelul Michail şi-i află cele 19 nume. A doua e legenda
S-tului Sisoe care are misiunea
o soră,

mumă

a şease

să omoare

copii, dintre

care

Dracii.

El avea

cinci i-aă luat Dia-

volul; când sfintul intră în casă, pătrunde şi Diavolul şi
fură şi pe al şeaselea copil, este însă urmărit de sfînt, scos
din fundul mărei, unde se ascunsese și e silit să dea pe toţi
copiii ce-i refugiase acolo.
Aceste dou€ legende sunt coprinse într'o cărţulie redactată în veacul al XVIiea.
Cărţile de prevestire şi de noroc.— Ele sunt cărţi de

origină păgână, ai de obiect a ne descrie viitorul.
Au

o

origină

egipteană,

deene şi egiptene.

resultat

al

credințelor

cal-

Aceste credinţe aă pătruns mai întâi la Bizanţ, acolo
era un amestec de r&măşiţe din mitologia antică r&masă
de la Greci, şi credințele orientale aduse de Creştinismu.
De la Bizantini, ele ai venit la Slavi; şi aceștia le-ati trecut şi Românilor, Cele mai însemnate cărțulii sunt: As7ologia, ce prevesteşte ploaea, seninul, frigul, caldul, etc. după
cele 7 planete; Gromovnzcul/ arată tunetul şi fulgerul în diferitele luni ale anului; Zyege/picu/ spune viitorul anului
după diferitele bătăi ale membrelor corpului; Zogzz/e arată
soarta

omului

diile lunare;

după

apoi

stăpânirea

celor

7

planete

şi după zo-

Câz/le de visuri ce explică visurile.

Literatura etică. Intre literatura poporană nescrisă şi
cea

scrisă

există

o strinsă

legătură, în ceea

ce priveşte /z/e-

vatura elică, căci; în ambele stă o împrumutare de subiecte

întrun

mod

reciproc.

Dintre

producţiuni

cele

mai

r&spân-
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dite sunt: Wzaza şi Bildele Îni
Isop; Floarea darurilor şi
Pilde: filosofeşti.
Viaţa şi pildele di /s0p. — Se
crede a fi de origină
arabă; avem un manuscris
din anul 1703 acest manuscris coprinde viaţa fabulistuluj
şi cu o sumă de fabule.
Floarea daruri— lo
Copr.
rinde mai multe maxime ale
filosofilor: Socrate, Aristote
şi sfinţilor: St. Augustin, St.
Isid
or;

avem

un

manuscris

din

anul

1700.

Pildele filosofeşti — E o cole
cţiune de maxime după
limba vulgară greacă, tălmacit
e pe româneşte; prima edi.
ţie e din anul 1713.
Acuma trecem la ///zzatuva cult
ă.

LITERATURA
Literatura

CULTĂ,

rom

ână scrisă am putea spune că
nu da.
tează de cât din veacul al
XVI, căci toate cele.] alte
monumente istorice, ca documente
şi chrisoave, ce posedăm,
ca anterioare de veacul al
XVI, sunt scrise pe slavoneş
te,
limbă ce a

fost oficială în Statul şi bise
rica română,
institutele de cultură ce eraă in
ţară, înainte şi dupe vea.
cul al XVI erau de natură cler
icală; aceste focare culturale emanat din vetrele călugări
lor; călugării însă vorbeaii
slavoneşte căci aceasta era
limba
bisericei, ei aparţineau
sectei bogomilice de care vom
vorbi mai la vale; în cât
toate lucrările literare la început
nu puteati să fie scrise de
cât pe slavoneşte de oare-ce erai
eşite din inimile unor Slavi,
Aceste lucrări nu puteai de ase
meni să fie de cât de
caracter teologic, căci producăt
orii erati oamenii bisericei;
aşa că scrierile lumești, ştiinţif
ice şi beletristice nu aă putut să se nască de cât mai tirdi
i, ori, dacă se vorfi născut
de odată cu cele teologice, acea
sta se va fi întîmplat foarte
rar; de oare-ce în primele timp
uri ale Statului, începuturile
Jiteraturei scrise a aparţinut
bisericei.
Ceea-ce sa întîmplat cu scrieril
e slavone, s'a întîmplat
şi cu cele elene în veacul al
XVII şi XVIII fie din partea
călugărilor ori a

dascălilor greci,
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Ca autori anteriori veacului al XVI
tropolitul

Gzzgore

Bulgaria,

venit

Zamblac

în Moldova

cunoaştem pe Mi-

un român de peste Dunăre, din
pe

la

1400,

devenit aci,

Mitro-

politul Szcevei şi fiind trimis sol de Alexandru-cel.bun la
Florenţa în 1439; trecând apoi în Rusia unde fu Mitropolitul Zz7oei şi apoi în Serbia unde a fost egumen la mo-

nastirea /Deczana.
|
|
Țamblac înainte de a fi devenit
în Moldova, fu numit

egumen

Mitropolitul

Sucevei

al monastirei Neamţului (Pan.

tocratorului), el a lăsat mai multe cântări bisericeşti şi panigirice ce se găsesc coprinse în sbornice slavone care se
păstrează la monastirea Neamtului.
Toate aceste cuvîntări sunt scrise pe limba sârbă 1);
unii din literaţii noştri spun că Țamblac trebuie să fi ţinut
cuvîntările sale şi pe româneşte, căci, el vorbea poporului,
şi poporul nu pricepea slavoneşte, o fi scris şi pe româneşte poate, însă acele bucăţi literare s'au pierdut de si:
gur 2).
Alt scriitor român anterior veaculuial XVI este «boerul Murgul> care pe la 1460 a scris opreţioasă notiţă cropologică moldo-muntenească unde arată şirul de Domni români până la dânsul, această cronică atât de prețioasă pen

tru noi Românii,

nu o posedăm,

cum

nu

posedăm

mule

lucruri preţioase; s'o fi perdut, ori nu cronica lui Murgu
nu se ştie, cea-ce se ştie; e că densa este pomenită de:

« Ragusanul Giacomo di Pietro Lucari»

care

în

scris nişte anale ale patriei sale ; şi vorbind: şi
temeerea Moldovei şi “Ţerei-Româneşti înşirind
acestor dou€ ţări până la anul '1450, dice: că a
demână o velațiune scrisă de boerul muntenesc
care

a fost ambasador

al Domnului muntean,

1590 a

despre înpe Domnii
avu fa în« Murgul»

Dan-Vocdlă, la

sultanul Amurat, spre a încheia cu Turcia în numele Jăvei
Româneşti un tractat de pace în urma bătăhei de la Cos» Vegi în Analele Academiei Române seria II, Tomul VI, anul
1883—84,
p. I—109 «Viaţa și scrierile lui Grigorie Țâmblac, de Episcopul Melchisedec, membru al Academiei Române, cuvîntare ţinută în șed:nța Academiei la 27 Ianuarie, 3,
10 și 17 Februarie 1883.

2) Vegi Ist. limbei şi lit. rom. de Adamescu,

p. 107.
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5004. aceasta petrecându-se în 1430
. Acesta e deci isvorul de
unde am putut şti că cea mai
veche cronică a ţ&rei Ro.
mânești a fost aceia a boerului
Murgul şi scrisă prin 1460,
cine era acest boer Murgul şi
din ce familie română făcea
parte, aceasta e o cestiune de
deslegat.
Numele acestor doi scriitori şi
oameni literați, istoria
ni-le a păstrat ca anteriori, veacului
XVI; unul Mitropolit şi
deci autor religios, scriind pe
slavoneşte, altul Român, opera'i originală însă perdută
și neștiind deci dacă a fost
scrisă pe româneşte sai slavoneş
te, de sigur insă că pe
slavoneşte căci şi Murgul ca
şi toți scria pe slavoneşte,
limba oficială a statului, Intr
ând așa dar în veacul al
XVI vom împărţi producţiunile
literare în trei părţi: 1. Producţiuni religioase sau theologi
ce; 2. Producţiuni ştiinţifice, şi 3. Producţiuni beletristice
.
Inainte de a pătrunde în miedul
miteriei de faţă să
ne oprim un moment asupra
fogomolismului, o sectă religioasă venită de la Slavii de
peste Dunăre, asupra căreia
Sunt păreri că a existat şi dinc
oace de Dunăre adică în

ţara noastră,

Bogomolismul

înrădăcinate
necă,

apoi
de

cum

a

puternic

sfânta Vineri,

postul
vită

de

mare,

fost un eres creştin ce a lăsat urm
e

la Români,
sfânta

lunea,

dilele

de

Mercuri,

ca de pildă Sfânta Dumisfântul

nemâncarea
peşte

din

Soare

țeranilor

posturile

cele

şi altele,

a

carnei

mari, pre-

şi admiraţiunea pentru viaţa asce
tică,
Credinţa bogomilică constă în
acestea: Dumnezeu se
presupune că a avut doi fii; pe
Satanail şi pe Mihail identic cu
Hristos.

Sata

nail era fiul cel mai mare,
el representa
principiul r&ului, fiul cel r&ă ce
se rescoală în contra tatălui
sei, şi

de aceia fiul cel mic Mihail, (Hristos
)

rarea tatălui a învins pe Satanail
,
lad; rupând numele lui în dou
,

şi remănând

numele

de

a luat

apă.

Ta luat şi la aruncat în
lepădând terminarea z,

„Sazana, Va lăsat în lad spre
a representa principiul r&ului: Diavol
ul Pămentul şi cu tot ce
e pe dânsul e creaţiunea lui Sata
nail, Dumnezei însă a dat
omului şi o parte de la dânsul
adică sufletul.
De aci o luptă continuă în om,
între principiul r&ului
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al lui Satanail şi principiul binelui, de la Dumnezeiă, adică
sufletul, cine e deci cu adeverat credincios; să caute să în-

vingă principiul r&ului şi să se întărească în elementul az
pin în Maichail, identificat cu Christ, de aceia şi bogomilicii ca rugăciune nu aveati de cât pe «7a/ă/ nostru»
şi altele ale lor proprii-—; mâncau numai vegetale, fie care
credincios se considera preot şi postea lunea, miercurea şi
vinerea, ducând o viaţă pur ascetică.
De aci se vede că avem „de a face cu o credinţă
Auahistică astatică, adică o continuă lupta între principiul binelui
şi r&ului ce se găseşte şi în religiunea persiană.În Asia era
tot două credințe a /Manichezbor şi a Pavlicianilor de la
Manes şi Pavel, aceste credinţe sau strecurat prin veacul
al VIII în Thracia şi intrând într'o nouă fasă a devenit qocZrina bogomilică după papa Bogomil ce a trăit între anii
927 —968 sub împeratul bulgar Petre.
Credinţa bogomilică a trecut şi la Românii din stânga
Dunărei a trecut şi în Italia şi Franţa unde se tormă secta

Albigensilor (1200), opiniunile D-lor B. P. Hasdeu şi Sbiera
sunt

puternice şi întemeiate.

Clerul

mai "nainte
superstiţios
se naşte cu
mai face şi

român

a

tolerat

bogomilismul,

căci

Românul

nu cunoştea bine dogmele ortodoxe, apoi el e
de la natură şi astfel a crezut că dacă omul
un păcat, păcatul originar, îi mai este scris a
altele, deci trebue cât trăeşte să mai r&scum-

pere din ele cât-va putea: în acest scop alearga la spriji-

nul sfinţilor, mai crează şi alţii noui; face jurăminte de credinţă, şi privaţiuni de hrană, ca post şi nemâncare pe toată
diua; căci Românul are tare frică de viaţa viitoare şi de

judecata

lui Dumnezei,

Diavoiul,

Satana,

joacă

un

rol

semnat în viaţa sa; Satana stă pe umărul stâng şi când

mută pe cel drept ca să ea locul ângerului,
re va fi de capul aceluia,

atunci

în.

se

numai

Acestea ereau credinţile bogomilice ce ai pătruns în
ţările Dunărei de jos de la Slavi, prin acei călugări Sârbi

şi Bulgari ce ai venit aci trecând Dunărea împinşi de către
Bizantini în decursul veacurilor trecute; aceşti călugări au
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adus cu dânşii aceste eresuri sai credințe bogomolice şi
leaă înrădăcinat în credinţa poporului român.
Acuma venim la studiul materiei adica la studiul
literaturei culte începând cu prima divisiune ; adică a:
Producțiunilor

religtoase

şi theologice,

D. Sbiera spune că mai toate scrierile theologice _româneşti sunt luate din sfânta scriptură, Biblia 2).
Aceste scrieri theologice se împart după cuprinsul
lor în:
1. Intorsături biblice din testamentul not care coprind
„următoarele cvaughehere : al lui Coresz, Braşov 1560-—
1561;
al îi Radu din Măniceşti, 1 574; cel slavonesc-ro
mânesc
1545—1579; unul manuscris, Bucureşti 1682; anul
e/anesc-românesc

1693;

unul de da

Snagov

1697;

şi

in fine

alte evang/e/iere. singuratice.
Evangheliile ereaă nişte traduceri sai intorsuri din
tes-

tamentul noă în limba română, însă tot cu
caractere slavone, căci testamentul noi "] tradusese Slavon
ii din limba

elinească în limba slavonă, şi Slavonii "1 comunicaseră
şi Românilor în strinsele lor legături culturale ce
le avusese

cu

noi.

Aceste traduceri le făcuse din bărbaţii theologici
mai
învețaţi în vremea veacurilor XVI şi XVII; o asemen
ea

traducere

a fost aceia

a

Diaconului

Coresi

cunoscută

sub

numele de: cvanghelierul sa Zetraevangheiul
diaconuluă
Coresi.
Această scriere a fost făcută de densul pe
când era
la Tergovişte, ajutat fiind şi de diacul Tudor
cu disa ju
pânului /Zares Begner din Braşov tipărindu-se
tot acolo în
anul 15602).
Acest evanghelier a fost prescris şi în anul 1574 de
grămăticul Radu din Măniceşti pe când el era
în exil la
Rhodos, pentru Petru Cercel viitorul Domn al
țărei Româneşti din 1583—:583, manuscrisul se găseşt
e adi în
1) Vezi mişcări culturale între anit 1504—1714
2) Vezi în op, cit., a D-lui Sbiera p. 34—35.

p. 34.
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Museul britanic din Londra (Britisch-Museum) el e cunoscut
sub numele de evanghelierul lui Radu grămiticul 1).
Cele-l'alte evangheliere ai fost scoase cu cheltueala
diferiților Domni

clerici 2).
Acuma

din veacul

venim

al XVI,

scrise fiind de diferiţi

la a doua categorie de producţiuni theo-

Jogice-biblice, tot din vechiul

testament

acestea sunt: serze-

zale apostolilor care coprind: Codicele voronefeau, veacul
al XVI, pracsiul apostolilor
1560 —1564; done manusrise
slavoneşti-vomâneşti unul din
1646
şi altul din
1652; apoi trei scrieri, una tipărită în Bucureşti în 1683,
alta în 1688, şi alta la Buză&i în 1704.
Cel mai însemnat din toate acestea este Codicele zo7onefean. Acesta e un manuscris descoperit la monastirea
"Voroneţ din Bucovina în 187: deD. Creţu, necomplect însă
fără început şi fără sfârşit, cuprinde fragmente din faptele
apostolilor, din epistola lui Jacob, din prima şi a doua e
pistolă

a lui Petru,

scrisoarea

lui e incontinuă, adică

cuvin-

tele nedespărţite, şi lipsă de interpuncţiune, apoi abreviaţiuni de litere şi aruncări 3).
Codicele voroneţean a adus o mare confusiune şi ceartă
între oamenii învăţaţi din ţara noastră. D. Sbiera La şi ti.
părit în litere latine, şi aemis parerea că el e anterior vea-

cului al XVI4).

D. Creţu cel ce la descoperit spune că e redactat
între anii 1505—1525.
Ati mai emis păreri şi D-nu Nădejde, Gaster, şi Bumbac fie asupra timpului când el a fost redactat, fie asupra
textului după care a fost tradus după unul elenesc sati după
unul slavonesc.
Acuma vine şi Apocalipsa care sar putea așeza tot
printre scrierile apostolilor.

1) Vezi
2) Vezi
>
5)
4)»

în
în
în
în

op, cit, a
op. cit., a
op.cit, a
«Codicele

D-lui Sbiera, p. 35, şi op. D-ui Adamescu p. 1it.
D-lui Sbiera, p. 35 —39.
D-lut Adamescu p. 109.
Voroneţean» edițiunea Academiei române p, 321.
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T. Cipariu spune însă că Apocalip
sa a fost tradusă
în româneşte şi tipărită în Orăştia
la 1582 luând aceasta
dupe însemnarea din catalogul bibl
iotecei mitropolitane din
Alba-Iulia 1).
Alt grup tot din clasa scrierilor
biblice a testamentului not sunt: Zosrazentul nor Pub
hcat ia Govora în 7642;
Testamentul noii din Alba-lulia
1678; şi Testamentul 7202
din Bucureşti 1703. A 'doua clas
ă de scrieri biblice au
fost cele fraduse din vechiul fest
ameut ele sunt: Psa//zrele
acestea sunt cele mai vechi lucrăride
traducere «Întorsură> cum
spine D. Sbiera din testamentul
vechii,
In biserica creştină scrierile test
amentului vechiă nu
S'ai prea usitat, psaltirea în adev
eratul sens al cuvântului
a fost producţiunea literară de
căpetenie şi naţională a
Evreilor, totuşi ea, spune D.
Sbiera, s'a bucurat de o îmbrăţişare câlduroasă şi din partea
Creştinilor, în. ea sunt exprimate nu numai vederile naţional
e ale Evreilor despre
Dumnezeu şi despre raporturile
sale cu oamenii, dar o sumă
de simţiminte pioase şi religioase.
Testamentul

vechii

a fost

redactat

în

limba ebraică ;
psaltirea era un coprins din acest test
ament, şi de aceia ea a
format o producţiune literară de căpe
tenie a Evreilor.
Psaltirele sunt: Psa//irea Scheiană
şi Pcaltirea Voro.
nefeană
; Psaltirea

Coresiană

din

Braşov

7560-1563-1570 ;
Gită psaltire Corestand din TO govi
şte 1367; psaltivea Racohană din Alba-lulia 7651; psal
tirea Dosojtezană în ver.
sură din Uniev 1673; altă Psaltire
Dosoftezană în frosă
din 1630; psaltirea din Bucureşt
i 169g; Psaltirea cu tile
a dascălului Alexandru 7697; psal
tirea Verstficată a lui
Vischi Ianoş din 7697; psaltirea
versificată a ni Corbea
Î. Toader din 17170.

Din acestea să vorbim de cele mai
însemnate:

Psaltirea Scheiana şi
scrieri care se cred că au

cu cea Voroneţeană sunt dou
fost făcute în acelaşi timp cu

Îi

Sbiera,

1) Vezi în «Principia>
în op.

cit., la p. 42.

de T.

Cipariu, p. 103—104

şi

115,

reprodus

de D.

104

codicele

voroneţean;

psaltiri la Români.

acestea

D. Sbiera

sunt

cele d'întâi lucrări de

conchide

că ele

sunt

nişte

scrieri ce ai irebuit să fi fost făcute între anii 1185—1504,
de oare-ce dacă urmează timpul edificărei codicelui voroneţean trebue să le aşedăm şi pe densele între aceşti ani,
căci fix nu se ştie adi, dacă codicele voroneţean a fost făcut în veacul al XII sai în al XVI ori în acest interval.
Psaltirea Scheană a fost publicată de D. lon Bianu în
Bucureşti anul 1889; d-sa crede că ar fi fost scrisă în anul
1482 sai 1485 1).
Psaltirea Woronețeană a fost descoperită de D. S. FI.

Marian,a fost în posesiunea eruditului academician D. Dim.
Al. Sturdza, acum e în posesiunea academiei şi publicată
pe româneşte ca şi a D-lui Bianu, de D. Aron Densuşeanu.
Aceste dou€ psaltiri sunt deci mai vechi de cât fsa//zrea
Coreszană ce e din 1560 şi care mult timp a _.trecut de
cea mai veche înainte de descoperirea acestor două de
mai sus.
Cele-l'alte psaltiri vedem că poartă însuşi numele au-

torului lor: Coresz, Dosofteiu, |(etc.).
Manuscrisul lor e românesc cu litere slavone, cum se
obişnuea ; autorii tradusese. saii întorsese aceste psaltiri din
textele slavoneşti care la rendul lor fuseseră întoarse sati
traduse de câlugări slavoni din textele elenice ce fuseseră
prima traducere a vechiului testament redactat în limba

ebraică şi coprins în Bzb/ze.
Aceste psaltirii aă multă morală şi filosofie în cântecele lor, de aceia a ințeresat şi pe Creştini aşa de pildă
din psaltirea Scheiană tipărită de D. Bianu să aducem un
cântec; «Cântecul Îui David când fugea
salou fiul săi».
«Nu

temu
de

ae viaţa Îni Ave-

mâ

de înturereci

oameni

ce cadu

pre giurul meii. Învie
Doamne, mântoiaște-mâă
Dumnedăul mei.
1

Vezi op, cit., în Prefaţă, ediţiunea Academiei Române,

tu vătâmaș toți

Că

vrăjbitorii miei
în deşertu, dinţii
păcâtoșilor fră-mt ay
A Domnului iastemân'tuiria, şi spre
oamenii tăi blagoslove.
nia ta»),

Alături cu psaltirele mai vin: Leoi
heul pe care la
descoperit D, B. P. Hasdeu într'
un manuscript al bibliotecei naţionale din Belgradul Sârb
esc. D-sa crede că el a
fost redactat în anul 1560 în Olt
eniala monastirea Bistriţa.
Vine încă şi aşa numita Pa//a di Orăș
tia, tipărită în acest oraş
în anul 1582 pe româneşte, de
Zordaş Mrhatii, episcopul
Românilor din Ardeal, ajutat de
/ereea S/efan predicatorii în oraşul Caviran Sebeş, de Zaca
u Efrem dascal de dăscălie la Sebeş şi de Pestişel Mois
i predicatoriă din Lugoş
şi de Archerie, protopop al Hune
doarei, ei dic: «cum /oate
imobile ati şi înfluvesc întru cuvintel
e
stăvite a lui Dumnegeii, numai noi 7omânii pre
limbt nu avent şi de aceia
bieţii români cine ştie cu ce sacri
ficii au tradus pe româneşte această scriere biblică dupe
cum spune însuşi: «cz
mare munci... den limbi jidoveas
ci Şi greceasci şi serbeascî pre limba romîneasci cinci
cărți ale lui Moisă prorocul şi patru cărți ce se chemi ţars
tva (ale împăraţilor); şi
alţi proroci câţ-va și le diruiră
.... «fraţilor români» ca să
le citească, căci vor afla unele
«cu adever... mare vistiariă sufletesc».
S'ai

mai

tipăr

it apoi şi alte două
Facerea. (genesis, bitie) şi Firea (exo cărţi ale lui Moise:
dus ishold).

Alt grup de scrieri biblice a testamen
tului vechii sunt
scrieri de natură pur drâlică, adic
ă traduceri a bibliei din
legea cea nouă şi veche pe limba
românească din cea elinească, ele sunt: s/4uza Scriptură
dintre anii 1053—1629;
Biblia lui Nicolae Milescu spătarul
1660— 1662, care se
1) Vezi în op. cit., a D-lui
Binu,

p.

7; Psalm

UI,

106

crede că sa perdut; şi Bil/za Bucureşteană din 1688; aceasta aduce lumină şi despre cea a Milescului, ea este şi
cea mai însemnată din Bibliile traduse, să vorbim deci de
densa.

Biblia PBucureşteană din 1688. Dupe titlul ei şi din
precuventarea ei se vede că a fost scrisă şi tălmăcită din
elineşte în

dilele şi din ordinul lui Şerban Cantacuzino voi-

vod după îndemnul lui Constantin Brâncoveanu, Marele lo.

gofet (înainte deci de a deveni el domn dupe Şerban) pe
când erea Mitropolit Theodosie în 1688 sub îngrijirea, tălmăcirea şi scrierea dascălilor foarte iscusiţi episcopul Gezman din Wisa şi a fraţilor Radu şi Șerban Greceanu. Mari
logofeţi şi a episcopului de Huşi Mitrofan ce cunoştea în
perfecţie limba elenică căci din eleneşte ai tradus'o; folosindu-se şi dânşii de ediţiunea elenească tipărită la Francfort de Ptolemei filadelful.
D. B. P. Hasdeu după o mărturie a doi contimporani
grecul Dumitru Procopios !) şi a Mitropolitului Grigorie al
Moldovei 2) spune că această bibliă a fost scrisă de Nicolae

Milescul spătarul pe când el se găsea ca ambasador al lui
Grigorie Ghica Vodă din Țeara-Românească
(1660 — 1664);
la Constantiniana3).
Alt grup biblic descrieri din vechiul testament sunt: Sezzzzile edificative ; acestea coprind: Pradicele din care fac parte:

Tătcul cvangheliilor

scrise

în româneşte

cam pe

la anul

1564, evangheha cu învățătură Braşov 1580—1581; Zrei
Măhacii intre anii
Predici scrise de Popa Grigore din
1600—1619; Cuvânt pentru curățire, scris înainte de 1613;

Bredici pentru
rit în
1643;

sârbători mari

din

1632;

Mărgărit tipă-

Alba'lulia
1641;
evanghelia învâtăloare Govora
Carte de predici, învățături peste toate gilele Cimpu-

Lung

1642; evanghelia învefătoare din Monastirea Dealul

1644;

Jon Scărariul tradus de Ghenadie

Sbiera,

1) Vezi în Fabricius: Biblioteca greacă
p. 54, Nota.

t, II, p. 789,

în Govora

citat în op.

2) Vezi în Uricarul, de Codrescu t, I, p, 240, cit., idem Sbiera.
5)»
idem în op. cit., a D-lui Sbiera, p. 53—54.

1663;

cit., a D-lui
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Cheia

1683;

înfelesului

Bucureşti

1678;

A/ărgăritare Bucureşti

Szcrzu/ ae Aur Sasşebes

1691; Opredeă

1692;

Cha.
Antim Ivireanul dintre anii
1709 şi 1716. Aceste scrieri
|
sunt atribuite diferiților autori
afară de cele scrise de Popa
Grigorie din Măhăciu ; care a
mai adunat şi altele întrun
codice sau sbornic care în veac
ul al XIX a fost în pose-:
siunea D-lui Dum. Al. Sturdza,
de la care sa şi numit
Codicele sai Codex Surzanus
publicat şi studiat de D. B.
7zacodromion,

„P.

Alba Iulia

1699;

fredzcele

Mitropolitului

Hasdeu]).

Acuma
Brivată,

vin câzzsle - de învefătură zeligtoa
s.i, morală şz
nişt

ele sunt

„sale de repaus
Ele sunt:

e

pentru

scrieri ce creştinul

cultivarea

le citea în

sufletului lui.

oreţe

/ZYoazea darurilor 162

0; Albina 1683— 1686;
Cârare spre Japle dune Alb
a Iulia 168 3; Mântuirea păc
ăfoșzlor 1692; învățături creş
tineşti Snagov
170
0;
Piz
de
Filosofaşti T Ergovişte 1713;
Cugetări în ora morți cam
dupe la 1530; Invăţături ales
e, Vartuți şi reutăfi, oveşti
de pildă.
Acuma

vin

şi Rugăciunile

ce

coprind: Ragăciuni din
lacul cvanghetiilor scrise cam
pe la 1564; din evang helta
cu învăfături 1580—1581;
Zară/ nostru ; Credul 156
9;
Psaltirea, paraclisul lui Raf
ail Dragomireanul 1661 ;
Acaf.
Zzstul mitropolitului DDosofteiu
1673; Orologiul, paraclisul
din Rimnic 1706; şi Molzftel
e.

Altă subimpărțire. este ; Vaețele
sfinților; aceste scri.
eri ne infâţiseadă pe sfinţi ca
nişte creaturi miraculoase în
contact cu deitate, ele sunt
menite pentru a provoca credinţa creş

tinilor despre lucruri miracu
loase ale divinităţei,
coprind următoarele scrieri
româneşti, găsite până ai:
Vaza
Patriarhului ÎNzfon, scrisă
cam pe la 1517; viafa sfântu
lui
Grigori decapolitul 16 32;
Varlaam şi Joasaf scrisă
de
doerul Udyişte Năsturel
în 1648; Prolooul adică
viej
ile
sfințilo
ui

în op.

r 1675; Xizea Părintelui Vasi
le; Viața preacuvtosu Wifon din I691;
o7afa pustuteilor Șz saha
ştrilor cu1) Vezi în cuvinte din Bătrâni,
t. 11, p.

D.

Sbiera,

p. 60, Notă,

75—87,

117-—135,

223—236

cit,
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vioşi 1692; Minunile Maicei Domnului 1692; Wedenazle
Maicei prea curate; Doui-spre-gece versuri ale lui Mamer ;
Viaţa sfântului Sava 1705.
Acuma vin scrzerzle apocrife, acestea coprind: Agora:
" bpsul lui Paul cam de pe la 1550, minunile sfântului
Sisin, 1550; Călătoria Matcei Domnului da Jad 1580; degenda sfântei Vineri 1580; legenda lui Avraam 1690; de-

genda

Duminicei

1600 —1625;
frorocirea

Cesar

1600;

legenda

Savilei

Povestea

despre

/ui Adim

semnul

1600—1625;

crutei

scrisoarea

şi a fvei
1600—1625;

lui

Pilat

către

1600—1625;, /lecsaimeron 1600:—1623.
Aceste scrieri apocrife sunt nişte scrieri neautorizate de

biserică căci în ele se vorbește despre

persoanele

biblice

în alt mod de cât cum învaţă biserica.
Scrierile apocrife deci trec în credinţele religioase
deşearte; mare parte din aceste bucăţi se găsesc în ma-

nuscript în codicele Sturdzan.
Tot din grupul scrierilor edificative avem şi scrzerz/e
polemice cam după la 1668; acestea sunt cuprinse în traducerea grămăticului Stoica, servitorii al bisericei domneşti
din cetatea Târgoviștei în 1668; el a tradusdin slavoneşte
o scriere prin care a biciuit pe Jidovi, Armeni, Latini, Luterani,

şi Calvini,

acest

manuscript

a fost

consultat de

S. Melhisedec episcopul Romanului").
Venim acum la grupul:

P.

i

* Scrierelor liturgice. Acestea se întrebuinţează la serviciile dumnedeesci din biserica autocefală română ortodoxă
a r&săritului; şi la diferitele funcțiuni preoțești din afara
bisericei. Prin aceste scrieri se cântă binefacerile lui Dumnedeu către oameni, sati ale sfinţilor, rugăciuni de mulţumire saii de cerere lui Dumnedei îndreptate de oameni
pentru a se întâmpla ori nu cutare sai cutare lucru şi
fapt.
Activitatea literară a acestui teren a fost impusă de
curentul religios, moral, naţional şi politic alstatului nostru.
1) Vezi

în cronica

Romanuluf

de

repr. în op. cit., a D-lui Sbiera p. 83.

P. S. episcopul

Melhisedec,

vol. I, p. 33,
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Aceste scrieri liturgice erati nişte tradu
ceri din limba
slavonă şi elenă pe româneşte, ele cupri
nd; Mobitvenicele,

Liturghievile,

conarile,
Constantin

Octoihuvile,

Tyiodurile,

Parimterile,

Penticostariile,

şi Elena, Minerurile,

Ceas/oavele,

Orînduiala

afavasterul,

Suzbei

Dia-

sf.

Antologhton,

Evangheberul, Apostolul, şi Psaltirea filos
ofului Damasch:n.
Molitvenicele, cuprind rugăciunile ce le
spun preoţii la
serviciul ce'] ţine la particulari, molitvenic
ele din Țeara-Românească afară de cele scrise sau tipăr
ite în Moldova de
prin

vremile

1564;

de

atunci,

sunt:

JMo/zzvenirul

7omânesc

din

moletvenicul înainte de 1664; molitvenicul
popii Ioan
adn Vinţi, Alba-lulia 16891); molifoenic
ul din Buze 1699;
a/tul din 1701 ; molitoenicul din Rimnir i 706
; mo/efvenicul din
Târgovişte 1713.

Liturghierile. Acestea sunt rugăciunile ce
le

dic preo.
ţii în sfântul altar al bisericei, în timpul
slujbei dumnedeeşti ;
ele cuprind cântări şi rugăciuni comp
use de sfântu Ion

Chrisostom

Gură

de Aur,

de

Vasile

ce]

mare,

şi

de Griore cuvîntatorul de Dumnedeu, ele sunt:
ÎHurghierul căfugăvului Mihail Mocsa ale da episcopia
Rimnicului. Vilcea
1620—1630; Zzfurehia slavonească-vomâ
nă din Bucureşti
1680; a ieromonahului Inocenţiu, Zzfrohie
rul vomânesc
din Tîrgovişte 1697; Liturghierul vomâ
nesc din Râmnic
1698; Zzfurghierul manuscris. di 1699;
Liturghierul din
Buzăi 1702; tipărită de marele spăta
r Şerban Cantacuzino, /zfurghia din Buze 1713; acest
e liturghii sunt după
cum vedem tot niște traduceri făzute de
preoţi români din
veacul al XVI şi al XVII-lea.
Octorhuvile.

Aceste

sunt

nişte cântări

ce se

cântă pe
opt melodii saă voci la slujbele bisericeşt
i de peste an, Duminica şi în cele-l'alte qile, ele cuprind
Ozzozzu/
din 1649;

Anghilestul pe 8 glasuri 1631—168 3;
Octoihul înainte de
1699; Octoihiil
din 1708; Octorhul den Zergovişte
1713.
Parimierile, ele cuprind bucăţi alese din
vechiul tes-

1) Am pus și scrierile scrise saii tipărit
e în Transilvauia căci ele de acolo
treceaii în scurt timp și în țara românească
încât erai socotite ca niște producțiuni
de aci.
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tament ce se citesc la slujba bisericească în posturile cele
mari, avem numai un singur Parzmuerză tipărit în Moldova
lui Duca-Vodă

în vremea

1682.

Ceastoavele dise şi Oroloage. Acestea sunt

rugăciunile

ce se cântă mai ales prin monastiri la ore anumite; traduducerinu avem niciuna nici în Țara-Românească, nici în Moldova ci numai în Transilvania cele de acolo aă slujit şi în

țerile române dincoace de Carpaţi; ele sunt: Czas/ovu/ dia

Belgrad

1686—1687,

şi Ceaslovul din Sibiă

1696.

Daconariile, ele sunt rugăciunile ce le spune diaconul bisericei în timpul Liturghiei, sunt: rânduiala dza-

constoelor din Alba-Iulia 1687.
Tyiodul este rugăciunea ce se dice în biserică la serviciul din decursul paresimei, postul cel mare; începind de la
Duminica Vameşului şi Fariseului, şi până în Sâmbăta în-

nainte
Colțea

de paşte; avem: Zyzodu/ din 71683 de da monastivea
din Bucureşti, Tvrodul an Braşov
1694; Triodud

din Buzeii 1697; Trtodonul din Buziil; 17700; şi Zyzsfierul veacului al XVII-lea.
Penhcostarele adică rugăciunile ce se spun în strana

bisericei în intervalul de la Duminica

Paştelui

şi până la

Duminica Rusalilor; ele sunt: Pen/zcostarul dască/ului Ale
zxandru din Braşov 1694; şi Penticostarul din Buze I7OI.
Orinduiala slujbei sfinților ÎI. M. P. Constantin şi Elena;
„este rugăciunea ce se dice în această di, ea sa tipărit de

Mitropolitul
1696.

Antim Ivireanul la monastirea Snagov în anul

Minerul. Acesta

e

un op ce conţine

toate rugăciu-

nile ce se cântă la biserică, peste tot anul, atât în dilele de
sărbători cât şi în cele de lucru; cuvîntul vine de la elenescul

pjy Sau wym==lună,

următoarele

bucăţi

din

acest

op aă

fost traduse: M/zneiul din Buziii 1698; Minerul din 1706:
Maneiii cu Octorh 1706.
Catavasterul cuprinde cântări de laudă în onoarea vreunui s&rbătorit, avem:
Cafavasiz/2 de la Buna-Vestire ce
sunt unul dm 1700 dz Bucureşti, şi altul din Zergovzşte din 1714.

TU

Antologhions sai Floarea cuvi
ntelor, este o prescura Mineiului, s'a tipărit o
traducere la Rimnic în
1705.
Evanghehierul e o carte ce
conţine pe cei patru evanghelişti.
|
Apostolul, asemeni o carte ce
conţine scrierile Apostolilor.
Psahoha filosofului Damaschin
este conservată într'un
manuscript din veacul al XVI
I-lea.
|
Acuma venim da grupul scri
erilor dogmatice şi dialacZice, acest grup conţine la Rom
âni catehismurile. Activitatea
literară pe acest teren este
datorită mai mult mişcărei
Saşilor şi Secuilor din Ardeal,
ea a început acolo prin 154
4;
la noi cam de prin veacul al
17-lea, cuprinde: Cazeksinru/
7omânesc din 1544 de /a Stbr
z, Catehismul ni Zulher din
Braşov 1559.
Întrebarea creștineastă scoasă
de Popa Grigore din Măfaci la 1607; Catehiswu] din
Alba. Julia 1640; Cazehrsmul din Alba-Iulia din 164
8; Scutul catehismului tot
din
Alba-luha 1636.
Pravoslaunica mărturisire,
Buze
1691. Aceasta a
fost tradusă din greceşte de
logofătul Radu Greceanul după
îndemnul lui Constantin Brânco
veanu Voivod, ea cuprinde
după cum spune Greceanul
«indireptariii prin care dogmel
e
dumnedeeşti şi apostoleşti
a r&săritului biserici se cun
osc
şi se îndirepteadă» etc.
Cartea asupra desbinărei Pap
estaşilor, Snagov 1699.
Pâinea princilor, Alba-Iulia
1701.
”
Înveță tura despre cele Sapte
tazne, Buzeii 1702.
Învcțălură bisericească de mit
ropolitul Antim /vzreanul 1700; Bucureşti,
Grupul scrierilor de drepi
canonic,
Acest grup de scrieri cuprinde
nişte estrasuri din ca.
noanele Apostolilor, şi ale conc
iliilor universale precum. şi
din opurile comentatorilor lor,
spre a servi de directive la
disciplină intre membrii biserice
i. Activitatea literară pe acest teren este datorită Rad
ului Voda cel mare, ce dom
ni
în ţara Românească, între anii
1494— 1507 şi Mitropolitului
„tare

39175
46

Tla

Nifon ce fusese patriarhul Constantinopolului 148
— 1490;
7
care organiză biserica statului român după pravila şi lege !).
Radu-Vodă cel mare şi Mitropolitul Nifon aruneară

seminţele unei asemeni literaturi, însă roadele

nu începură

bisericeşti

cel

a fi culese decât cam dupe la 1600 încoace, căci de atunci,
începu a se face traduceri în, româneşte de pe pravilele
de

care

se servise

Nifon

şi

Radu

mare

şi

toţi cei ce le urmară în Țara Românească, pravile bisericeşti
şi de legi ce ereau scrise pe elineşte sau pe bulgaroslăveşte.
Cea mai veche scriere de acest caracter pe româ.
neşte este păstrată în aşa disul codice Negoean 2), această

scriere

poartă

titlul

de

Pravz/a

Sfintilor Părinţi 313.

Se vede că de aci luaseră Domnii şi boerii români,
obiceiul blestemurilor pentru aceia ce nu sar fi conformat

dorințelor

lor testamentare, legăturilor, cum

se dicea atunci,

când blestemaă dicend, (cutare): «să fie afurisit de cei 318
sfinţi părinţi de la Nikiea
şi să nu vadă faţa Domnului

Isus Hristos»

(şi cele-lalte).

Mai este încă:
Zocmeala bisericească dată de mitropolitul Ardealului ;
Praviia aleasă din 1632 a Jăzei Româneşti ;
Pravila mică din Govora 1070 ; această pravilă ca şi
cele două d'intâi s'au tipărit în dilele şi după îndemnul lui
Mateiu Basarab-Vodă, pravila mică s'a tipărit de academie
în 1884 după tipărirea cea veche.
Îndreptarea legei, Tergovişte 16 53, zşte aşedăminte
bisericești din 1675, conservate de Petru Major în istoria sa
bisericească, caz/ea dzgilor din 1680 sai Zatonteul, şi caBelele de poruncă din Tergovişte tipărită acolo în 1714.
Acuma -am terminat cu seria scrierelor theologice,
trecem la cele ș//7n/zfice şi Ge/afristice aceste două aparţin
grupului de producţiuni scrierelor Terenului lumesc.
Producţiunile literare pe acest teren s'ai produs foarte
Hasdeii,

1) Vezi Cronica țărei-Româncşti domnia Radului Vodă cel
mare; Arch. ist.,
tom. II, p. 137, şi viaţa patr. Nifon de Mitropolitul Iosef Naniescu,
p. 34—37.

?) Vezi în «Columna lut Traian»
în

Sbiera,

op.

cit,

p.

111.

B. P. Hasdeii publ.

de D. Ion Bianu citat
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cu grei la Români căci ai fost două

cause

ce-i ai împe.
dicat, una : credzmfa velagioasă dusă
până la un fanatism
extraordinar, aceasta ca resultat a]
triumfului creştinismului
asupra păgânismului, a doua causă:
evenimentele politice
eminamente

Românii
ce ese

tot

de amenințătoare

neadever,

le

de

de

la Dumnedeii

avură

lor încât ei credeati

şi de

ŞI că numai aceste lucruri
numai aceste lucruri pot fi
Cuvintele apostolului
pentru starea lucrurilor de

cestera,

feyei Româneşti.

literatură religioasă

atât de puternic asupra

vine

da existența

în adânca lor credință religioasă,
credeai că
din mintea omenească este fals,
este un.
cărţi

este nebunie

la servitorii

că

un

efect

numai

ce

sci este adevărat,

se pot învăţa și crede; şi că deci
folositoare neamului omenesc.
Pavel erai cele mai nemerite
atunci: «înfelepeiunea lumii
a-

înaintea Ii Dumnegeă căci este
scris :
LI prinde pre cei înfelepți în vicle
nza lor. Ș7 zarâşi: Dom
nul cunoaşte
gândurile

înfelepților că sunt

deşerte».

Ca să ne facem o idee de existenţa
acestor credinţe
ce se înrădăcinaseră în spiritul Româ
nului din veacul al
XV, al XVI şi al XVII nu avem
decât să reproducem cuvintele Domnescului istoriograf şi ilust
rului înveţat Dumitru
Cantemir ce spunea despre Moldoven
i: «Moldovenii nu
numai că nu iubesc literele (ştiinţele
), dar mai că toţi le
şi urăsc. Insă, şi numele artelor
şi ale ştiinţelor le sunt
mecunoscute. Ei cred că înveţaţii
nu pot ca să nu'şi piardă
mintea, aşa,

încât, voind să laude înv&ţitura cuiva
, dic despre densul că este pun de care,
Ruşinos proverb se

poartă în privinţa aceasta
-< Studiul literelor (dic
meanului ii este de ajuns
în stare a'şi semna numele
negru, cornus, caii, oile,

prin gura Moldovenilor!»
ei) este partea preuţilor, iar luca să ştie citi şi scrie, să fie
şi a nota în catastih boul alb,
vitele, Stupii, şi altele de felul

acesta, toate celelalte (crede) că'i
sunt de prisos» 1).
Cantemir
Munteni;

ori

ce'i drept vorbeşte de Moldoveni,
de Moldoveni ori de Munteni,
e

1) Vezi în Descriptio

Moldavie,

part.

II, cap.

17,

p.

126—127.

nu de
acelaşi
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lucru, căci doar dintr'un sânge şi carne
am fost cu toţi
turnaţi şi aceiaşi civilisaţiune era în ambele
principate.
Că se deduse avânt literaturei bisericeşti,
e cert căci
am vezut că promotorii acestei specii de
literaturi fură.
călugării bulgaro-slavi, şi că Românii primiră
cu entusiasm,
această literatură şi se asociară şi dânşii print
ro mână puternică de representanţi, se asociară însă nu
atât din gustul
literar care nu putea să fie desvoltat, după
cum vom ve:
dea, ci mai mult pentru că considerară liter
atura
biseri-.
ceasc

ă ca o necesitate a timpului, ca un mijloc
pentru a împlânta în inimele semenilor lor, acest excelent
e credinţe
religioase

ale bisericei ortodoxe de răsărit.
De aci deci acea negligenţă la început pentr
u
literatura lumească, şi naşterea acelor proverbe
ce trăesc încă,
şi adi, de ex.: <E tobă de carte» ; <a
înebunit de carte» ;
«are

capul

calendar» ; capucă câmpiile

de

carte multă

».
vedem deci că Românul considera de
nebun, pe acela
ce ar înveţa mai mult dintre denșşii.
Tipografii în adevăr dacă se înființase, şi
vom vedea
timpu

l, locul şi felul funcţionărei lor întrun capit
ol special,:
şi lucrări literare pe terenul lumesc, chiar dacă
se vor fi pro-

dus nu vor fi v&dut

nici odată tiparul

în vremea

veacurilor XV şi XVI, căci ele cădea în desuetudin
e pe lângă
cele religioase, cari ocupaă ele şi numai ele pe
Româ
oare-ce considera mintea omenească ca o magaz ni; de
ie unde
Sunt

numai minciuni, eară adevărul şi earăşi adevă
rul nu-.
mai divinul îl posedă, numai dânsul “|
poate explica şi
arăta prin discipolii sti, şi deci numai acele
lucrări literare:
trebuesc citite şi r&spândite căci ele trateadă
despre dumnezeire care explică şi ştie totul; — nu e
vorba, aceste credinţe erai foarte lăudabile pentru Români,
dară ele. erai in.
terpretate greşit—; căci omul tocmai de
aceea este lăsat pe

pămînt, el, făptura cea mai sublimă, produsul
cel
fect al evoluţiunei pămîntului, pentru a se ocupa mai perşi a descoperi adeverul lucrurilor, a cerceta şi a pătru
nde în întunerec

ul
ţile ei,

lor şi ast-fel ajutat de inteligenţă cu toate
facultăde voinţă şi de Stăruință, să muncească
pentru

al descoperi şi a'l preda semenilor săi.
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Lumea, universul, neapărat a
fost şi este plin de mistere dară numai progresele ştii
nţei le-a mai descoperit şi
le va mai descoperi.
Aceste toate explicări Români
i nu şi le puteau face
căci trăiau întrun mediă ce nu
le permitea să se gândească
la aşa ceva, călugării din mona
stiri daca luaă pana în
mână ca să asvârle pe hârtie,
scrisoarea cea cu litere slovace în e/aze sau în unzciale,
nu
pre Zraian nici despre Basarabii o luaă a scrie, nici des, descălecători țărilor Române de la gurele Dunărei,
ci pentru a scrie despre dum„nezeire, sai a întoarce din
eleneşte şi slavoneşte
scrierele
de pre sfânta scriptură a vech
iului ŞI noului testament.
În atari condițiuni, deci erea
imposibil ca să se fi născut'la noi o altă materie
decât produsul acelor seminț
e
aruncate în pămint.
Numai

căci

nu

poţi

contactul

produce

şi sociabilitatea "ţi deşteaptă
idei no ui,

de

cât

la

fel

cu

mediul

în

care
A doua causă ce a impedicat
literatura lumească am
Spus că a fost, everzwentelz
fohitice ce le-ai suferit Românti.
Noi prin posiţiunea noastră
geografică,
prin starea noastră de a fi, ce ne-o
urzise soarta, eram nevoiţi ca
să stăm diua şi noaptea cu
arma lângă noi, călcaţi în
ţara noastră, în moşia noas
tră, dilnic aproape, de inim
ic,
Rus, Neamţ, Ungur, Tătar,
Ture şi Polon, şi sili ca
să
ne luptăm ca o leoaică ce
'şi ar apăra puii, când ar fi ataaţi, şi cu toate acestea plăt
ind tribut Turciei pentrua
căpăta un sprijin în cas de.
pericol eventual, Incât numai
de scrisoarea lucrurilor uma
ne nu ne mai ardea;
ni
se va respunde, dară de
cele divine cum ne ardea?
De cele divine ne ardea,
căci ele erai o necesitate
a
timpului, ele erai o mângâe
re pentru dilele de restrişt
e
şi o speranță pentru lucrurile
periculoase ce ne ar fi amedilele care ne adusese bucuri
e şi fericire, căci de câte-ori
oare Voivodii ţărilor surori,
la un loc cu boerii români, geaerali de atunci şi cu slujitorii,
înainte de a merge la r&străeşti,.

|
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boii, nu se adunau la biserică şi ascultau cântările şi rugile cele frumoase îndreptate de clerici către Dumnezei,
de
resunau vastele cupole din turnurile cele înalte, de câte-ori
cărţile bisericeşti nu erau cetite din scoarță până în scoarță

de denșii

prin casele lor

acest

neam

biet

ci sa

ca cel de sus sâ aibă grijă de

Românesc. care

nu

a făcut

r&u

la nimeni,

rugat numai ca să fie şi dânsul lăsat în pace de cei

mai tari, pentru

că

erai

mai

mari

ca dânsul.

Să nu ne mire deci cuvintele vestiţilor cronicari din
veacul al XVII, Miron Costin al Moldovei ce gicea: «Ce

sosiră

asupra

noastră,

cumplite

aceste

vremi

de

acum,

(1672) de nu stăm de scrisoare, ci de griji şi suspinu
ri,
şi la acest felii de scrisoare gând slobod şi fără valuri
trebueşte» !) și Constantin Filipescu Căpitanul în. ţara Românească : «De multe ori la mulți Domni s'a făcut
răsmiriţă şi turburare pentru r&utatea Grecilor»2).
De aceea vom şi vedea că din veacul al XVII-lea în.
coace scrierile de literatură lumească se vor înmulţi, epoca
resbelelor trecuse la Români, domniile lui Şerban Canta-

cuzino şi Constantin Brâncoveanu

rie a Românilor,

inaugurară o nouă

glo-

aceia a politicei diplomatice, din care Ro-

mânii vor eşi tot aşa de învingători ca Şi din resbelele lui

Mihaiu Viteazul şi ale lui Mircea.
Vremea de scrisoare începu să vină, căci
vremi de care vorbeşte Miron Costin începură

pierde ; scrisoarea

literaturei

cul celei teologice,

mai intim cu marea

lumești

căci Românii

putere

începu

cumplitele
a se mai

a mai

'şi formaseră

lua

lo-

un contact

nemţească ce ne erea

vecină

noă; acuma sceptrul ottoman 'şi mai pierdu din
splendoarea de odineori, încât Românilor le dedea mâna
să
se apropie de Nemţi mai mult decât de Turci,
pe care
Nemţii

îi sfărâmaseră

legătură

şi starea
aceia

am
î) Vezi

există

între

în două rînduri,

eată

producțiunile

literare

ei

politică —

şi

spus

câ face

în Letopiseţul,

unele
mult

Kogălniceanu,

*) Vezi în cron. din Mag. ist,

sunt

de

căci

II, p. 247,

ce

ale

legate

mediul,
Tom.

deci

ed.

strinsă

unei

ţări

altele; de
acuma

II,

prin
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veacul al XVil-lea o sumă de străini din Austr
ia vor trece
Carpaţii şi vor veni la Tîrgovişte şi la Bucur
eşti spre a se
întreţine în palatul domnesc cu un Canta
cuzin sai cu un
Brâncoveanu. Literaţii şi istoricii nemți
vor veni pe aci
şi vor scrie din faptele Românilor, cărţi cum
se cade, luându-se şi aceştia după câte un manuscris.
preţios al unui
boer b&trân român, complectându'l şi tipăr
indu'l în opera
sa, apoi prin veacul! al XVIII scriitorii Italie
ni şi Greci, după
cum vom vedea.
Fată deci cum se croise începutul acestei
literaturi.
Am spus că literatura terenului lumesc copri
nde literatura
Şfzinpifică şi cea beletristică.
Literatura ştiinţifică, este o totalitate
de producţiuni literare a inteligenţei omeneşti, isvorite
din cugetările
şi cercetările

acesteia,

spre

adever, dobândite prin studi

u şi
ficsate prin scris
pentru a r&mânea
şi a sluji urmaşilor.
|
Literatura ştiinţifică la Români coprinde: sczzzr
i 2stoVice, scrieri geografice, scrieri juridice,
scrieri Îmbrstice,
scrieri filosofice, şi scrieri de Botestire călin
dăristică.
Să vedem pe rend pe fie-care.
Scrierile istorice. Acestea se împart și ele
la Români

În scrieri

7storice de da descălecatul ferei; scrieri

de

istorie
universală şi particulară.
Scrierile istorice de la descălicătoarea, ț&rii
sunt: Am
vorbit mai 'nainte de scrierea boerului
muntean Murgu
acea cronică moldo-română ce ar fi fâcut'
o dânsul cam pe
la 1460 în urma misiunei sale diplomatic
e de la lon-Vodă,

la Sultanul

Amurat, în urma

bătăliei de

la Cossova,

despre
care ze orbește Raguzanul Giacomo di Piety
o Lucari , în
anălele sale din 15901).
Acuma venim la vzafa lui Neagoe Basarab
scrisă înîre 1517 şi 1521, se crede că această operă
a fost scrisă
de preotul Kir Gavril al sfintei Agora.
In această operă se vorbeşte pe larg de viaţa
şi domnia lui Neagoe Basa'ab-Vodi până în 1517;
pe ici şi colea
1) Vezi în Magnum

etimologicum

Romanie,

Tom,

1V,

B. P. Hasdei

p. XXXI,
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şi despre

cele-'alte

domnii anterioare până la 1494
(domnia lui Radu cel mare 1).
Aceste scrieri eraă scrise în graiul bulg
aro-slav, ci nu
românesc.
:
,
Acum venim la majoritatea scrieril
or, în graiă românesc.
Una din scrieri din vechime la al
cărui nume inimele
Românilor trebue să tresalte de. mân
dreţe este : « Vzaţa lui
Mihari- Viteazul (1333—1602)», desp
re care vorbeşte scrii-

torul străin Baltazar Walter,

Silesian

de orig

ină şi venit
aci în vremea domniei lui MihaiiViteazul scriind şi dânsul opera : < Brevis et vera descriptio
verum ad z//ust. ampliss
ef fortiss. militie contra falrie sue
veig. pub. christian
fostes, duce ac dn. du. Jon Machaele
Moldavie Ti rausalPine sive Walachie Palatino Best
arum. . .. Gorbicii 7599».
Walter în opera sa ca oaspete al
lui Michaii-Viteazul
în 1597 în palatul s&ă din Tergoviş
te spune că : «marele logof&t al principelui, scria românește
şi pe scurt, din ordinul Domnului Vaza ui Michazg.
Voteazul
1593—1601:
<Orevem guendam verum Bestorum Wal
achie sermone a da.
Canceliario conceptum, alque ab 2pso
Waiwoda apbrobatum
conteztum > 2).
D. B. P. Hasdei însă în nişte uric
e din anul 1597

şi publicate în Columna lui Trajan3),
arat
când Michai-Viteazul era la Tergovişte, ă că în 1597 pe
mare logofăt al seu
erea boerul Zzqoszz, deci acesta
poate că a fost autorul vieţei lui Michaiii. Viteazul despre
care vorbeşte Walter, însă nepomenindu'i numele,
ci numai titlul s&ă de
Mare logofăt.
Această

numita

operă a lui Tudosie

Cronică

locul cuvenit

este

intercalată

Cantacuzineană despre care vom

şi dânsa

găsindu-se

în

volumul

1) Vezi în Archiva ist, t, I, p. 2,
No. 3185, p. 132 —I50,
nostru şi

părintele
2)
tregul ei,
3

Vezi
tom.
Anul

al
în

în aşa

vorbi la
patrulea

viaţa lui Nifon,
patriarhul Țarigraduluy ; precum
şi op. cit. a D-luf Sbiera, p. 161.
în <Tesaurul de monumente istori
ce» opera lut Baltasar Walter
în înI, p. 4, 1862, București, P, Ilaria
n,
VIII, 1878, p. 379—38: şi cuv.
din Bătrâni,
t. 1, p. 120. Ci.
și

de D. Sbiera, p. 168, op. citată,
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din magazinul istoric, scos de
nemuritorii bărbaţi ai țErii,
Nicolae Bălcescu şi Treb, Lauria
n în Bucureşti ; anii 1845—
1848 !). Locul ce ne interese
ază din Cronica Cantacuzineană este unde se dice: «De
area începe Istoria lui
Mihai.

Vodă ?).

Altă operă

|

e « Cronica Cantacuzineană + cun
oscută mai
mult de noi sub numele de
Conza anonimă a ferei- homâneşti, ea este intitulată:
«storia Ţe crei- Româneşti de
când ai descălicat Romântis ea
coprinde 398 de ani din viaţa .
Ţerei- Româneşti, de la întemeere
a ei ca Stat, până la anul
1688 luna August; începe aşa
dar cu Radu-Negru, pretinsul întemeetor al Țărei-Române
şti (1290) şi ajunge până
la domnia lui Şerban Cantacuzi
no din 1688.
D. Sbiera crede că autorul aces
tei cronici e acel Tudosie
Stoian, nume pomenit şi de N. Bălc
escu şi eată unde şi cum:
Bălcescu spune vorbind de isvo
arele istorice române :
Cronicele din veacul al XVII-l
eace avem sunt în numer5) de şase; a fi Tudosiz
ful ui Stoian din Ti Vuşză,
a dui Constantin Căpitanul
şi alte patru anonime care
toate cuprind istoria Țerii-Rom
âneşti de la Negru-Vodă
până. la Şerban-Vodaă Cantacuzi
no sati de la 1290 până la
1686—1689.
D. Sbiera, de acest Tudosie Stoi
an crede că e acela
ce se vede semnat pe nişte chri
soave din 1666: «Cartea
obsteştei adunări a țerei din Apri
lie, prin. care se vestește
tuturor că moartea postelniculu
i Constantin Cantacuzino a
fost nedreaptă»4) (şi celelalte)
unde se vede semnat «.S%ozau vel iar» apoi în uricul lui
Radu Leon-Tomşa (1664—
1669), din g Decembre, pent
ru isgonirea grecilor din ţară
unde se vede semnat ca martor
iarăşi «.Sfozan vel pita» 5).
Din acestea se deduce că aces
t Stoian erea din partida
Cantacuzineştilor în ţară, căci
mărturiseşte că pe nedrept
1)
*)
5)
1)

neam

Vezi în op. cit., vol. IV, p. 277—
301.
Adică opera lui Tudosie logofttul,
Vezi în Mag, ist, Tom. 1, p. 10.
Vezi în această carte mai îndărăt
la pag. gi (pe care noi am găsit
se trăgea din Floreşti).
5) Idem

la pag.

107,

că de
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.

sa omorât postelnicul Constantin Cantacuzino în obşteasca
adunare în 1666 deci era prieten cu Cantacuzino, de
aci
D. Sbiera deduce că acest Tudosie fiă al lui Stoian si
deci
din neamul Stoeneştilor, fi-va fost un neam Stoenescu,
în
veacul al XVII, şi de boeri? nu Ştim, care să fi fost autorul
cronicei anonime numite cantacuzinene pentru că acest Tudosie

fiu al lui Stoian

era

de

casă la Cantacuzenii din vea:

cul al XVIIîn această ţară 1), cam problematic lucru,
D. lorga crede însă că această cronică anonimă, a
fost redactată de boerul Sora logofătul Ludescul, cel
puţin ca scriitor în parte al acestui corp de cronică.
Acest Stoica logofătul Ludescul, din cele relatate de
Cronicarul Constantin Filipescu (Căpitanul) după cum spune

şi D.

Iorga

resultă

că

erea omul de casă

al

Cantacu-

zenilor, amic şi devotat servitor la veri.ce faptă ce privea
pe Cantacuzeni. «Intre partizanii Cantacuzenilor trimeşi
la
ocnă în giua de 15 (25) Iulie, 1672 când se arestă familia
,
avem pe lângă socrul lui Matei Aga, pe lângă socrul lui
Şerban Logofetul şi pe Stoica Logofetul Ludescul,
care
ai fost slugă bătrână la casa răposatului Constantin Pos-

telnicul 2)» (adică Cantacuzino).

Acestui boer

Ludescu

îi se

dădea redactarea documentelor, căci el era mai cărtura
r
poate ca alţii şi se pricepea la formele literare ale scris6rei mai cu dibăcie.

„Din

genealogia

Cantacuzenilor

întrun

document

se

vede cum el acest Stoica logofătul Ludescul scrisese sub
numele de <înv&ţătură»; Doamnei Elena stăpâna-sa, nişte
priceputuri pentru drumul s&ă cel mare ce avea
să]

facă în hagea/icul ei, la Ierusalim şi aceste

maseră o
după cum

înveţături

for-

adevărată bucată literară, un iucru meşteşugit
spune D. Iorga după documentul însuşi, din ge-

|
nealogie3).
De aci D. lorga deduce că la cine Cantacuzineșştii aă
*) Vezi op. cit. a D-lut Sbiera, p. 193—195.
?). Vezi în Cron. Anon,, p. 8—a. Stoica Logofătul Ludescul
în Const,

tanul, p. 3680,
lorga.

şi în analele

academiei

5) Vezi idem în analele academie!,

seria

1, Tom. XXI, p. 325, cuvântarea

p. 320, Seria II, Tom. XXI,

CăpiD-lui
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putut să se adresede mai nemerit
când a fost vorba de
scrierea unei cronici a țerei. din punc
tul lor de vedere, de
cât la acest logof&t şi boer şi în acela
şi timp şi omul: lor
de încredere, această impresie se înfă
ţişeadă lectorului însuşi din citirea ultimei părţi a cron
icei anonime şi apoi
însuși acest boer Stoica în cronica
anonimă face menţiune
de dânsul când se numeşte singur
cu numele de «Stoica» !),
De

ce oare cronica anonimă

care pove

steşte domniile
țerei româneşti de la început, mai este
încă numită Şi cronica
Cantacuzineană? când ea conţine şi
cele d'intiiti domnii româneşti, începând cu veacul al XIII
-lea pe. când Cantacuzineştii de abea ai venit în Țara-R
omânească în veacul al
XVII-lea când au şi domnit:
Apoi trebue însă să observăm că
această cronică anonimă, literaţii noştri de adi, prin studi
ile lor. au ajuns să dovedească că ea a fost scrisă în veac
ul al XVII-lea şi scrisă
din îndemnul Cantacuzinilor, după
cum nemerit se exprimă
D. orga, când spune: «Când Cant
acuzineştii hotăriră alcâtuirea unei
(adică

dupa

cronice a țerei, Qzn punctul or
de Vedere...» 2)
îndemnul lor, şi în care cronică
se va vorbi

de denșşii mai pe larg); adresându-se
pentru aceasta, şi la
prietenul lor de casă 7wdlosse fiul
lui Stoian din. Tunşi
după cum crede D. Sbiera din
cele relatate.
de N. Bal.
cescu 5), sai Ja acest Stoica Logofătu
l L.udescul un om literat al veacului al XVII-lea după
cum crede D. Iorga 4).
De aci' deci deducem că o cronică
scrisă în trecutul
acestci țeri şi tratând despre domniile
Ţerei- Româneşti pu„tea sa i se dea cu drept cuvânt
numele Domnilor sai
boerilor din îndemnul cărora autorul
sa apucat să o scrie,
aceasta s'a întemplat mai cu seama
când autorul cronice
nu a voit a'şi lăsa numele său pe
cronică, aşa încât cronica devenind anonimă pentru urma
şi, oamenii de ştiinţă
căznindu-se ai descoperit barem
sub ce timp, din îndemÎn

a

OI
.

1) Vezi idem în analele academiei,
p. 320, Seria II, Tom.
cronica anonimă în Mag. ist,
p..363,
2) Vezi în analele academiei,

|
p. 326,

Tom. XXI,
3) Vezi în op cit. a D-laţ Sbiera,
p. 193—195.
î) Vezi
în analele

academiei,

p. 326,

Tom.

XXI,

:

XXI.

Nota II
-
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nul cui şi cam
numele

de

de cine a fost scrisă, şi pentru

anonimă,

nitorului ori neamului

iai

dat mai cu

din îndemnul

seamă

a

nu

numele

lăsa
Dom.

căruia s'a scris, căci

acest lucru mai uşor s'a putut stabili de cât numele
autoru.
lui, după cum reese din cele relatate de noi mai
sus.

Aşa sa întemplat şi cu alte cronici după cum
vom
vedea mai la vale, căci la Români în neamurile
boereşti
se obişnuise din veacul al XVII-lea încoace, de
când începuse a ne arde de scrisoare, după cum spunea
Miron Cos.

tin pentru Moldova şi Constantin

Filipescu

Căpitanul pen-

tru Țara-Românească, se făcuse obiceiul, dic,
că mai fiecare familie de boeri să'şi însărcinede pe câte
un membru

din familia lor cel mai priceput şi mai cărturar în
ale scri-

sului, spre a scri din istoria Ţerei-Româneşti
câte o epocă
şi mai cu seamă epoca în care trăise membrii
acelei familii

ce se ilustraseră în istoria ţă&rei fie prin faptele resbo
inice,

fie prin ale păcei, aşa că cu chipul acesta se:
născuse în
țară, pe neaşteptate o istorie vie. Graţie unei
asemeni ini-

ţiative,

astă-zi

avemo

istorie

naţională,

a

Românilor

în

care se poate citi faptele di cu di la unii din Domni
i Ro.
mâni, multe din aceste cronici sati contdici, sai
perdut din
diferite imprejurări nenorocite, puţine s'au conse
rvat aşa că
ele mai trăesc până astă-di, pe cele ce trăescle
vom studia aci.
Afară deci de cronica Cantacuzineană mai
avem :
Cronica lui hadu Greceanu sat aşa gisă a
lui Brân-

coveanu.
|
Această cronică în publicaţiunea ei din Magasinul

is-

toric, acel corp de cronici ale Munteniei, tipărite
la un loc
de nemuritorii N. Bălcescu şi T. Laurian, este
cunoscută

sub numele de «/sforza 7: îrzi- Româneşti de la 1639
—1700

de Marele lopofit Radu Greceanu».
Logofătul Radu
Greceanu este

istoria

literaturei

istorice

a

poporului

un

personagiă

român,

căci

în

din-

tre toate cronicele Țerei-Româneşti, cronica lui
Greceanu
este cea mai metodic, complect şi amănunţit scrisă
, neapă-

rat că dacă străbunii noştri literați ar fi scris ca logof&
tul Radu Greceanu, adi am fi avut o istorie
naţio-
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nală a poporului român, mult
mai amănunţită şi nu am
mai fi recurs la fel de fel de
documente streine pentru a
putea stabili cutare sai cutare fapt,
căci lam fi avut înfăţişat prin culorile cele mai
vii ale cronicarului, martor
ocular.

Marele logofăt Radu Greceanu,
de viţă veche, rudă cu Preda Floricoiulboier neaoş, român
. de la Greci (Greceanu 1), ce fusese
însurat

cu

fiica lui

Mihai- Viteazul, Domnița Florica, de unde şi epitetul
alipit la boerul Greceanu
de « F/oricorul» .
Preda Floricoiul Greceanu ce
peri tăiat în tabără de
ostaşii streini ai lui Leon-Vodă
în lupta ce o avu cu Mathei Aga de la Brâncoveni,
Basarab, când acesta ocupă
tronul ţerei. «Tăiat-aă şi pe
Adam Banul acolo în tabără
şi pe Preda Floricoiul din Greci»
2).
Marele logofăt Radu Greceanu
frate cu Marele logofăt Şerban Greceanu, şi jucând
amândoi un rol însemnat
în politica ţărei româneşti în
vremea domniei lui Constantin-Vodă Brâncoveanu după
cum s'a vedut de lector la citirea capitolului domniei acestui
Domn, în această carte 5.
Ştefan Cantacuzino Voevod
însurat cu Păuna Greceanu fica unuia din, aceşti fraţi
4.
Marii logofeţi Radu și Serban
Greceanu colaborind încă
şi la traduceri de cărți sfinte
împreună cu alți clerici ca
Părintele Mitrofan, duhovnicul
lui Brâncoveanu-Vodă, după

cum sa văzut în capitolul literaturej
religioase
din această
carte.
Contribuind

deci aceşti doi fraţi cu o parte
însemnată

Aa

.
vol.

1) Vezi în cronica anonimă
(cantacuzineană) a 'ȚErei-Rom
ânești. în Mag. ist,
1V, p. 311 la domnia lui Leon
-Vodă-Tomşa, 1631.
"2 Vezi idem 0p şi p. citată
:
, Este lucru dovedit docum
Ştefan Greceanu prin document
entaliceşte de D-nu
ele ce posedă despre famil
ia sa «a, Grecenilor> : că Moşia Grecii a fost băștinasă
a neamului Greceanu tocma
i din acele timpuri și că
la numele de Grec s'a și
de
format numele de Greceanu,
lucru întemplat la toate fa-

5) Vezi la cap. IV,

După

1) Vezi în analele academ
iei “Tom. XXI;
Del Chiaro, op cit, p. 43,
şi genealogia

fost soră cu acești fraţi,

cuvântarea D-lui Iorga
Cantacuzenilor, p. 561,

la p.
Păuna

327,
ar fi
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la. desvoltarea literaturei române fie pe terenul religios fie pe
cel politic, hotărându-se acuma cel d'al doilea frate, Marele logofăt Radu Greceanu să scrie o operă neperitoare pentru

fala poporului român, să: istorisească domnia lui Brâncoveanu-Vodă, spre a continua cronica anonimă sai Cantacuzineană care se'oprise tocmai la finele domniei lui Şerban
Cantacuzino-Voevod, când începuse domnia lui Brâncoveanu.
““ După cum însuşi autorul spune în începutul s&ă la ca.
pitolului I al cronicei;
«for ziefit /uminatului Şz prea
creștinului Domnului Țerii- Româneşti, Ja Konstantin B.
Basarab VI. de când Dumnezeii cu Domnia lat încoronat, fentru vremale şi întâmplările ce în pămintul acesta
în alele Măriei-Sale sait îmtimplat» 1). Greceanu înădeşte
sfârşitul domniei lui: Şerban Cantacuzino Voevod, vorbind
de misiunea diplomatică a lui Şerban Voevod la Beciu
(Viena) când ati oştit Cara-/Mustafa-Paşa ; la 12 Octombre
1689 şi de moartea acestui Domn în 29 Octombre stil

vechiă

acelaşi

an,

intrând

ast-fel

în

începutul

domniei

lui

Constantin Brâncoveanul

Vel

Brâncoveanu; după cum spune însuşi autorul «Trimis'aă
în urmă Şerban-Vodă pe nepotul-s&ă acesta ce s'ati zis mai

sus,

carele

atuncea

se numea

fogofet şi cu multa sa vrednicie desluşind trebile ce era
despre Veteran genărariul, carele era cu oştile nemţeşti la

Ardeal, sai dat solilor cale de 's'au dus la Baciu» iar vorbind de moartea lui Şerbân-Vodă Cantacuzino dice: «până
ce şi obşteasca datorie şai dat la a. 71972) luna lui Octombre 293).

D. Sbiera spune că din această operă. a logof&tului
Radu Greceanu până adi s'ai gasit două manuscripte, unul
ce coprinde 48 de capitole adică răstimpul de la 1689 la

1700, după cum însuşi se vede în Magasinul istoric unde
este tipărită această cronică după manuscriptul ce l'a avut la

îndemână

nemţeşte
1) Vezi

2) 7197

Bălcescul,

germanul
în Mag.

şi

|.

ist., vol.

alt

manuscript

Filstich
II, p.

în

ce'l

17274),

pe

tradusese

când

pe

erea

129.

5508

1689

3) Vezi în Mag. ist., vol. IL, p. 13t.
1) Vezi
cit., p. 195,

în Enghel.

[. Ch.

LL. c.L,

p.

58,

Nr.

XLVII,
.

reprodus

în Sbiera

op.
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director al gimnaziului evanghelic din
Braşov, în biblioteca
căreia spune D. Sbiera că se găseşte
acea. traducere în acest
de al doilea; manuscript ce'l avusese
7757727, şi care adi
este în. traducere germană. Radu
Greceanu; qice D. Sbiera,
în “acest al II-lea manuscris ajunge
cu cronica sa “până. în
1707, deci7 ani mai mult de cât
în primul ce - există tipărit în Magasinul istoric al nostru.
D. Shiera în alegaţiunea . d-sale desp
re manuscrisul.

cel

de al doilea

şi tradus pe nemţeşte de Filstich

s'a servit de
scrierea D-iui Ştefan Greceanu, din Revi
sta Română a anului
1862 de sub direcţiunea reposatului
întru fericire Al..Odo.bescu, acolo D Ştefan Greceanu
a Scris. o -dare de seamă
despre «scrierile. lui Radu fogofitul
cronicarul 1). In acea
revistă la p. 579 se văd cele relat
ate de D., Sbiera, re.latate mai întâi de D. Ştefan Greceanu
.
n
D. Sbie

ra spune relativ la traducerea germ

ană a lui
Filstich «că ar fi de dorit ca şi acest
e capete (adică cei 7
ani 1700—1707 ce nu sunt coprinşi
în
Magasinul istoric)
până la aflar

ea lor în original
şi să se publice !»2).

să se retraduca românește:

|
D. Sbiera se mărginește numai la
aceste două manuscrise remase de la Radu Cronicar
ul Greceanul: (1689—
1700)

şi

altul

(1689—1707)

şi acesta însă

din nenorocire
tradus pe nemţeşte de [. Filstich,
ear Românii neposedân.
du-l, căci e perdut.
D. Sbiera şi-a tipărit opera în care
expune acestea a-:
dică: « Mzşcări culturale Şz dterare
la Românii din stânga
Dunăvei 1504 —171q», în 1897.
D. N. lorga membru corespondent
al Academiei ro.
mâne în şedinţa de la 26 Mart
ie a anului
1899 a:
acestui corp, a vorbit detaliat desp
re cronicele muntene şi
ajungând la cronica lui Radu Grec
eanu sai a lui Brâncoveanu, nume
dat acestei cronici în virtutea
celor explicate de noi pentru cronica.
anonimă sat Cantacuzineană, spune că: Biograful oficial
al lui Constantin-Vodă
ÎI

, 1)

Vezi în Rev. Rom. anul Î, 1862,
2) Vezi în op. cit, p. 193.

p. 576
»p-5

-— 588.
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a: descris în lucrareaț lui aproape
lungă şi prosperă.
Cel mai

complect

din

se

pascele

toată domnia

manuscriptele

aceasta

ce pose

nuscriptul autograf de la Biblioteca Academie dăm, mai Române,
merge până la Pascele anului * 1713 (5/6)
Aprilie când
Domnul se întoarse din Tirgovişte la scaunul
s&i din Bu-

cureşti.

Cum

ştie

următorit

treacă în teribile împrejurări 1).

trebuea

să

pe-

Anul mântuirei se apropia, moartea, moartea
cea: rece,
venea.ca să stingă viaţa milostivului şi marel
ui domn prin.

securea cea rece a gâdelui de la Stambul.
Vedem deci că Radu logofătul Greceanu

povestirea până
veanu,

un

an

aproape

mai

Şi întreagă scrisă.

de

trebuea

sfârşitul

ca

domnia

domniei
sa,

să

ajunge cu:
lui

Brânco-

fie pe deplin.

In Magasinul istoric nu avem decât peri
oada anilor1689—1700 după primul manuscris găsit
şi tipărit de Bal-

cescu

în

1848;în

biblioteca

o traducere germană

lui Radu Cronicarul

gimnaziului

a lui Filstich după

ce merge

până

din

Braşov, avem

alt

manuscris

în anul

1707

al:

lucru

dat la lumină de D. Ştefan Greceanu în 1862,
şi de D. Sbiera
în opera sa tipărită în 1897 care nu vorbeşte
de cât de aceste.
două manuscrise. D. lorga însă în 1899 vorb
eşte de alte

două manuscrise ale Radului Cronicarul ce ajung
cu istori-.
sirea
evenimentelor până

la anul

ugă încă în notă:

1713,

căci D-sa mai ada-

«Am credut indiscret a cere D-lui Şt. Grec
eanu permisiunea de a vedea manuscriptul, tot aşa de
complect, mi:
se spune, pe care-l posedă D-sa; D.1 Greceanu
prepară de
multă vreme o ediţiune critică a cronicei
rudei sale, logo.

fătul

Radu»

2),

,

|

D. lorga nu a expus decât ceea-ce
şi cine poate vedea, căci adi academia
cu mândreţe acest al treilea manuscris al
tul ce închee cu anii 1713; îl posedă cu
1) Vezi în Tom. XXI, analele academiei, p.
327— 328.
2) Vezi idem în analele acad. Nota I, p. 328,

a vEdut şi ori,
română posedă.
Radului logofe.
mult mai 'nainte-

127

de 1897 de când D. Sbiera şi-a tipăr
it opera D-sale,
care a ignorat cu totul existența acest
ui manuscris.
95,

în

Academia posedă acest manuscris de
prin anul 1894—
căci atunci a fost dăruit ei, de D.
Octavian Lugoşanu

sub-bibliotecarul academiei
tr'o întmplare fericită.
Acest

manuscris

române,

e scris

cu

găsit şi de

o scrisoare

D.sa

prin-

culentă,

veche
românească, puţin cam neglijată ; se vede
că o fi fost prima
aşternuire a cronicarului scriitor Greceanu
, după care a copiat a doua scriere, adică, manuscrisul
tipărit în Magasinul istoric de Bălcescu şi ajuns până
în 1700. Se vede
că Radu Greceanu când o fi recopiat
primul manuscris
nu a mai avut timp să'l copiede tot,
şi nu a ajuns ast-fel
decât până la anul 1700 sai 1707 cum
e la Filstich, căci
manuscrisul 1689—.1700, ce la avut
Bălcescu era scris
poat

e cu

mult

mai

curat, ca acesta găsit

de

D.

Lugo.
şanu. Chiar dacă nu lar fi copiat
însuşi cronicarul ci
alt cine.va.
Cât priveşte însă manuscrisul al patrulea
ce e în posesiunea descendentului cronicarului Radu
, D. Ştefan Greceanu,
noi lam vădut

cu ochii noştri. D. Ştefan

Greceanu
a avut bunătatea să ni'l arate; este gros
ca de 5 degete.
scris pe parchemin şi legat în scoarță
de piele. D-sa ne-a
spus
că la găsit la moşia

sa

Greci, moşie

de

baştină a
neamului Greceanu ce o stăpânise şi
Radu cronicarul. Din
acest manuscris noi am şi luat o notă
pentru domnia Brân-

coveanului !).

De aci deci deducem că D. Sbiera nu
a avut cunoştinţă nici de manuscrisul de la academie
, dăruit de D. Lugoşanu în 1894—95, nici de cel al D.lui
Ştefan Greceanu.
Radu Greceanu ca activitate istorică
nu a r&mas numâi la Cronzca Brâncovenească, de şi
unii istorici s'a încercat adi a'i tăgădui acestui cronicar
şi alte opere despre
care vom vorbi aci.
D. Sbiera nu se uneşte cu D. Ştefan
Greceanu Şi cu
D. Xenopol care dic că Radu logofătul
Greceanu a mai
1) Vezi în această

39175

carte

Cap.

IV,

pag.

247.

|

47
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Scris O ccomfrlare
se succedară de la
Negru şi până la
La acestea D.
scrieri se află la D.

rului, ar fi de

dorit

a fetopisejelor vechi din toate pocele
ce
1215 până la 7689, adică de la Radu
Serban Cantacuzi4o> 1).
Xenopol adaugă: «Originalul acestei
Ştefan Greceanu strănepotul cronica-

ca D. Stefan

Greceanu

care

posedă
manuscriptul să'l dee publicităţei» 2).
Cronicarul Greceanu se dice că a mai
făcut ŞI «0 7mzcă
chro
nologie sai tabloi al veleaturilov (datelor
) din

sefe comparate

Letopi-

cu veleaturile din chriscave şz fisanii»
8).

D. Sbiera spune că acest manuscript la
găsit

D. Şte.
fan Greceanu în biblioteca naţională
din București, întrun
exemplar cusut împreună cu altele, căru
ia îi lipseşte . sfârşitul, rânduind seria domnilor de
la 1215 (6723) înce-

pând cu Radu Negru

și terminând

1667 (7155).

cu

Radu

Leon-Vodă

Acest manuscris l'a avut Şincai, şi el
îl citează în a
sa cronică, sub numele de: « Anonymus
Valachicus» €).
D. Ştefan Greceanu inspirat de spusa
istoricului român
de

fericită

Brâncoveanu

memorie

FI.

Aaron

a însărcinat pe Radu

ce dice:

Greceanu

«Constantin

ca

să scrie
cea dintâi istoria a Ţerei-Româneşti şi a
îngriji! ca să
facă genealogiă pentru familiile nobile»5),
sai după notiţa
istoricului german Ion Filstich, (din istoria Ţere
i-Româneşti)
tradusă de dânsul pe nemțeşte, după
acel manuscris
al Radului
vorbirăm

Cronicarul din al cronicei Brâncoveneşt
i,
ce
mai sus că se găseşte în archiva gimn
asiului

evanghelic din Braşov încă din

făcuse
tiţă a

anul

1727 ; când Filstich

traducerea manuscriptului Greceanului
în care noacestuia vedem:
«Der autor dieser Historie Ra.-

i

4

a

1) Vezi în Revista Română din 1862
a lui Al, Odobescu,
la articolul «Radu logofătul Grece
anu de D. Ştefan Greceanu,

2) Vezi în vol. [V, Is, Rom., p. 628
(Nota 22),
3) Vezi
în Rev.

Rom.,

vol. II, p. 248,

D. Ştefan Greceanu,
4) Vezi în opera lui Șincat citat,

D.

Sbiera,

op.

cit., p.

197.

5) Vezi în «Idee repede
București 1839, p. 118.

de

articolul

An. Val.

Radu

în Ms.

Istoria principatului

Tom.

II,

p. 247

Cronicarul Greceanu

cap.

XLIV, reprodus

Țerei-Româneşti,

de

de

vol, III,
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dul secretarius aus Graetschan, mit
ban.
SR
SI

Wie auch andere mehrere

tractat

seinem

verfertiget

bruder Schera,

ha» (Autorul acestei istorii, Radul logof&tul Grec
eanu, cu fratele săi
“Şerban [aci vin operele eclesiastice ce
le înşiră Filstich pe
care le-a tradus şi scris Greceni] asem
enea a mai lucrat şi

alte

multe

Aceste

tractate 1).

aserţiuni

pe D. Ştefan Greceanu
unde
Radul

scris

desfăşoară
Cronicarul

şi acel

ale

lui Aaron

şi

să dică şi D.sa

Filstich

prin

au

acel

făcut

articol

activitatea
literară a străbunului
Greceanu, că : Radul logofetul a

seu
mai

tratat asupra « Benealogizlor neam
veşti. ale Românihr» unde autorul să fi vorb urilor doeit despre _fiecare familie.de boer român, luându-se după
condica fiecărei famil
cum

ii. Căci după cum am vorbit mai sus
şi după
ne-ati vorbit şi istoricii vechi ca Ion Enghel
şi Del Chiaro

ce aii locuit sati ai trecut prin această

ţară

în veac

ul al
XVIII-lea, că mai toate neamurile de boeri
aveai câte o
istorie sai cronică a lor proprie ce coprinde
a istoria Dom.
nilor “Țărei.Româneşti de la întemeere, sai
de Ja alți Domni
mai posteriori, încoace, până în timpul în care
a jucat un
rol istoric şi acea familie; din iniţiativa cărei
a se scriseșe
condica. Dovadă despre acestea sunt cond
icele sai cronicele

ce le avem

adi:

Condica

Cantacuzineană

de

care

am vorbit, condica Brâncovenească de care
asemeni am vorbit şi condicele Baâ/ăcenzlor, Bâlenrlpr
şi a lui //avrocor:
dat de care vom vorbi mai la vale cari
toate adi formează
corpul de cronice ale Țerei-Româneşti,
colectate în Maga.sinul istoric al Daciei tipărit de N. Bălc
escu şi T. Laurian
în 1845 —şi pe bazele cărora adi sa clădi
t istoria naţio-

nală a Românilor tipărită de Al. Xenopol

în 6 vol

ume—
lăsând la o parte cronicele moldovenești
, ce aparţin istoriei
- Moldovei.
|
D. Ștefan Greceanu spune însă că acest
tractat de va
fi fost scris vre-o dată de Radu Cronicar
ul, s'a perdut.
1) Vezi în Rev.
-dul logofătul Greceanu,

Romană,

p. 235, ' articolul
|

D-lut

Şt.

Greceanu,
:

despre

Ra-

«Tot

atât

de

importantă,

după

noi,

ar

fi putut

fe

pentru studiul trecutului şi cea-l'altă scriere a'Radului Cro-

nicarului atingătoare de gepea/ogii/e neamurilor, dle Jupânii
sait Boerii români ; despre cave am spus mai sus că se conszdera până ag ca perdulă 1). Apoi D. Şt. Greceanu în:
chee: fRefefăm că nu putem şti dacă tractatele acelea mul.
tele (adică de care vorbeşte Filstich) sau una şi acezaşi
ucrave cu aceasta a genealogiilor bocreşti, sad de avem
două scrieri perdule ale Padului în doc de una, Să vegretăm 2).

Fiind-că am vorbit aci despre toate scrierile istorice ale

lui Radu

Greceanu

să aruncăm

lor sale de caracter religios

de

o privire şi asupra scrieri-

şi

într'un

capitol special

am tratat despre literatura religioasă a Țărei-Româneşti.
Voim însă ca acest paragraf despre. fraţii Greceni, ca
literați ai veacului al XVII-lea şi XVIII-lea să fie complect,

căci în adevăr aceşti doi fraţi Greceni şi în special Radu
logof&tul a fost o figură în literatura Românilor în acele

timpuri în care nouă, nu ne ardea de scrisoare ci de
buzdugan; aşa că era un mare merit pentru cine găsea
timp şi de scrisoare — cum zicea Miron Costin şi Con-

stantin Filipescu Căpitanul.
«Radu Greceanu în adevăr a dat Românilor cel mai
însemnat monument al literaturei religioase atât prin întinderea cât şi prin limba lui cea minunată>3) dice D. Xe.

nopol.

Acest monument literar religios a fost /raducerea di.
bei în întregimea ei despre care am vorbit în capitolut

operilor religioase, traducere începută la un loc cu fratele
sti logof&tul Şerban în diua' de 5 Noembre 1688 şi prin
impulsiunea lui Şerban Cantacuzino-Vodă. Terminată şi
dată

la lumină

în

1o Noembre

1689, în dilele

tin-Vodă Brâncoveanu, graţie tipografiei

curești, această

sfîntă carte

tălmăcită

1) Vezi în Rev. Rom. art. citat, p. 252, vol. II.
2) Idem, p. 254.
3) Vezi op. cit., vol, IV, p. 632 la D. Xenopol.

din

lui Constan-

domneşti din Buelineşte

pe

ro-
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mâneşte se găsea în veacul al XVIII în toate bisericele,
monastirele şi casele boerilor mari români 1).
Radu logof&tul ca un român patriot ce era, a găsit

mijlocul ca şi într'o carte bisericească să vorbească de spadă
şi de

resbel,

căci crucea

ce e drept,

la România

tot-d'a-una mână

în mână

pe faţa a doua

a scoarţei titlului Bibliei,

stihuri în onoarea

mers

în

cu spada şi în adevăr cronicarul

lui Şerban

a scris

aceste

Cantacuzino-Vodă:

«Srele, luna, Gripsorul și Corbul impreună
Ancă

şi spata cu busduganul

Şi acest& Dâmne,

spre laudă se-adună.

ţi'mpletescă stemnă înfrumuseţată,

In loc de părinţi sorele și luna

ţi se arată.

Luminătoriul născându-te nemului şi moșiei,
Pr€ vrednic stăpânitoriă țărei și politiei.
Iar Corbul2) care a hrănit pre cel flămând lie,
Adduce'ţi, Dâmne, cu crucea, putere şi tărie,
Intinde-te ca Gripsorul; spre tâte stăpâneșce,

Şi cu spata și cu buzduganul,spre vrășmaşi isbândeșce,
Spre cei vEduţi şi nev&duţi, cu mare biruinţă,
Precum rugăm pre Dumnedeii cu multă umilință;

Să te întărescă minunat în domniea slăvită
Cu pace şi cu linişte, cu viaţă norocită,
Și întru al săi Dumnezeesc lăcaș și fericire,
Să-ţi dea cerescul împărat, parte de moştenire».

«plecată robu Măriei tale»

Radu
dium

logofit3)

Radu cronicarul adusese aci aceste stihuri ca compenla gravura stemei ţărei ce era gravată pe această

faţă a scoarţei bibliei.
In

1691 după îndemnul lui Brâncoveanu-Vodă fraţii
Radu şi Şerban Greceanu traduc din eleneasca modernă
învăţăturile culese din scrierile S-tului /oap Z/afous (adică
i) Vezi în Rev, Rom. art, citat al D. Şt. Greceanu, p. 580, Vol. 1
2) Aci Radu cronicarul se înşală, căci stema Țărel-Românești a fost nu Cordul ci Vulturul. Vulturul Roman,
Vulturul
Impăratului Trajan, ce noi Românii
lam moștenit şi de care atâta ne am fălit și ne vom făli cât vom trăi. Au fost de

aceste confusiuni îatre cronicarii vechi asupra
Vom

stemei țărei, de e Cosu

vorbi pe larg în partea IIl-a la capitolul Sfenze?,
3) Vezi în Rev. Rom, art. citat al D, Șt. Greceanu,

vol.

|,

p.

ori
582.

Vulturu.
Notă.
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gură de aur, Crisostom) şi din ale altor părinți ai bisericei pe care le scoate sub gingașul titlu de . Mârgăzitare,
titlu foarte nemerit căci fie-ce cuvânt a celui mai mare predicator al bisericei creştine, S-tu Ioan Chrisostom ce eşea
din gura-i aurită era ca an dob de mărgăritar, în pre-

doslavia
spun:

la Mărgăritare

«Învățătura

adică în precuvântare

şi știința în sufletele

omenesci, lucru iubit de Dumnedeiă
şi folos de

ambii fraţi

obște

.

iaste, ......

mai vErtos rodului nostru
rumănesc, atâta scădut și
lipsit de multe şi alles de
învățătura, cărea de cât tote

alte trebuințe în firea omen€scă, aceia capul iaste»

Șerban Logofătul 1
„Radul Logofătul 1)

De asemeni mai
ritare :

spun

tot în predoslavia

la Mărgă-

«Ce lucru mai bun şi mai
dumnezeesc

sub

s6re iaste;

de cât binele şi folosul obştesc?
«Ce lucru mai sfânt şi mai
plăcut

lui Dumnedei

iaste;

de cât a povățui nescine la
lumină pre cei ce trăesc întru
Intunerecul necunoştinţei şi
neșştiinţei?>

Șerban Logofătul î Radul Logofătul ?)
In

1692

în tipografia Buzeului

mai

scoaseră

şi Pra-

») Vezi în Rev. Rom,, at. citat de D. Şt. Greceanu, p. 583, vol. LI. Notă.
2) Vezi idem op. cit., p. 575, vol. |.
,
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voslavnica mărturisire, având ajutor după cum dice ei «la
unele cuvinte şi noime, pe Constantin Cantacuzino Vel Stolnic>1) Acesta de sigur la întorsurile de cuvinte grecești.
Pe reversul acestei opere în scoarță, vedem aceste versuri
dedesubtul stemei ţărei:
«La această stemmă înfrumusseţată,
Domnul Constantin moștenind se arată,

Inălțatei domnii a ţărei Româneşti,
Care o aii moștenit vechii Băsărăbești,
Cărora

Cum

odraslă

Domnul
Ca

Măria

și cu Domnia
în

sa iaste,

încoronat iaste,

cel puternic,
fericire,

bine

"1 întărească

mult dessă, domnească 2)

Nu mai puţin patriot a fost Radu Greceanu şi în Letopiseţul seu, el prin câte un motto, în capul scrierei, vestea
pe cititor cu stilul scrierei sale căci, eată ce spune în leto piseţ;:
« Deci şi acest nem Românesc până
au fost dragoste în mijlocul lor,
Dumnezeii âncă au fost cu dânșii
Că nu "i a călcat pre dânșii
alte

limbi

streine,

ci

au

făcut

multe vitejii şi au trăit în bună pace»

Radu

Greceanu
"(Letopiseţ 3)

Dacă am reprodus toate aceste stihuri este ca să înfăţişez lectorului pe cronicarii şi scriitorii bisericeşti, Greceni.
Căci în adevăr din aceste versuri se vede că e: aveai în-

tr'Enșii sentimentul moral, religios şi al iubirei de patrie în

gradul cel mai desvoltat, aceasta ns-o dovedeşte şi cronica
sa. La fie-ce pas în cursul acestei cărţi lectorul a putut vedea în diferite pasagii reprodusede noi la capitolul domniei
i) Vezi în Rev. Rom,, art, citat de D.
2) dem op. cit., p. 586, vol, Î. Notă,

Şt. Greceanu,

p.

ș88,

vol.

%) Vezi în Rev. Rom. idem p. 241, vol. II, art, D-lui Şt. Greceanu.
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lui Brâncoveanu scria focul cu care cronicarul Radu Greceanu

când

era vorba de prestigiul şi onoarea poporului român.
Acum trecem la Cronzca lui Constantin Căpitanul
Filipescu sai a Bălenzlor.
Sub titlul de: « /sfozz272 Domuzor zârii Romnâneşti scrise
de Constantin Căpitanul». Redactorii Magasinului istoric al
Daciei, N. Balcescu şi T. Laurian din 1843—1845, ai publicat această cronică.
Cronica lui Constantin Căpitanul începe de la descă-

lecatul "Țărei.Româneşti
cu domnia

lui Şerban

Redactorii

1290, cu Radu-Negru 1) şi termină

Cantacuzino

magasinului

13 Maiă

Istoric

al

1688.

Daciei

ai luat pe

Constantin Căpitanul drept un copist al cronicei, ei credeati că Constantin nu scrisese el cronica, ci o copiase nu-

mai,

căci

vedem:

«În

manuscrisul

ce

avem

să zice

că

această cronică s'a scris în 1769. In cursul scrierei însă
autorul se mărturiseşte de martor ocular al întâmplărilor,
urmate cu un veac mai înainte. Aceasta ne face să credem că acest Constantin Căpitanul este un copist iar nu
adevăratul autor»2).
D. lorga însă se recriminează contra acestor aserţi-

uni

ale Magasinului

dovedi

despre

istoric.

D-sa

spune:

existenţa Căpitanului

erai îndemnați, de sigur

(adică

«Avem

astă-di

în secolul al XVII

. .

redactorii Magasinului is-

toric) de ignorârea unui personagiă
pul lui Şerban Vodă»5).

cu acest nume pe tim-

Dovegile ce le aduce d. Iorga sunt socotelile Braşovului în care dese-ori se'vede numele lui « Constantin Fi.
dipescu» în alte locuri şi « Căpitanu/» venit din Ţara-Românească în Ardeal ear în altele « Conszanzzn» numai.
«Die 5 Decembris . . . Wird dem Xosztandzn Phi-

depeszkul gegeben» *). Tot asemeni şi în nişte dări de seamă
pe anul

1687

şi 16885):

1) Vezi în Mag. ist., vol. I, p.
2) Vezi în notă idem p. 84.
3) Vezi

1) Idem
5) dem

în analele

academiei,

idem
idem

83.

Tom.

XXI,

p. 342.

«Cronica

222.
231—235.

Bălenilors

idem
idem
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In “Ţ[ara-Românească în acele timpuri era ură între
unele neamuri boereşti, fie din causa diferenţei de vederi
în afacerile politiceşti ale ţărei, fie din alte împrejurări. Am
vEdut în cursul naraţiunei unor capitole din această carte
la diferitele domnii, cum se încuibase vrajba şi ura între
unele familii.
Mai cu seamă din causă că unii duceai o politică ex-:
ternă turco-filă sai greceasco-filă, pe când alţii duceau o politică austriaco-filă, şi aceştia representând în tot-d'a-una partida oposiţiunei ţărei, ei bine! Constantin Căpitanul în cronica
sa urmează pas cu pas această ură dintre neamul Cantacuzenilor care era în capul partidei oposiţiunei, şi aci adăugăm încă: ştim că partida oposiţiunei era pe atunci partida

naţională

a şărei, ea lucra din răsputeri la alungarea gre-

cismului fanariotisat din Ţara-Românească, ea voea să conserve naționalitatea română neamestecată şi alterată de
seminţe noui.
Bălenii aveai o ură de moarte în contra Cantacuzenilor, la veri-ce ocasiune se puneau în contra lor, şi din
această causă erati în tot-d'a-una în partida domnului ţrei,
ce representa puterea Sultanului.
Constantin Căpitanul, rudă cu Bălenii, după cum vom
vedea mai la vale, poate şi din îndemnul lor, se puse şi
scrise această cronică, în care combate în tot-d'a-una pe
Cantacuzeni,

cronica

fiind

presenta. Nu vom face
cronica căpitanului, căci
estindere acestui studiă,
oare-ce el nu formează
această carte, insă ca să

deci

ostilă

lor când

ocasiunea

se

o analisă pagină cu pagină, din
nu putem să dăm o aşa de mare
al literaturei Țârei-Româneşti, de
de cât o parte secundară din
ne facem o idee despre ura Bă-

lenilor în contra Cantacuzenilor, ce găseaă ecoă în ruda lor
Constantin Filipescu, să reproducem din a sa cronică începutul domniei lui Şerban Cantacuzino-Voevod, cel d'intâit
din această familie care domni în Țara-Românească. Căpitanul dice: «Mare şi întunecat nor şi plin de fulgere şi
de trăsnete au căzut pe Ţara-Românească cu Şerban-Vodă,
carele

ca cu neşte

desrădăcinat

trăsnete

nenumăratele

cu răotatea lui

case de boeri

şi

ai

de

spart

şi ai

slujitori şi

136

de săraci şi pre mulţi ai omorât cu multe feliuri
de casne
Şi i-au sărăcit cu multe feliuri de pedepse, precu
m mai jos
vă

arăti»)).

Ast fel în tot cursul capitolului acestei domnii, cronic
arul
încondeiază pe bietul Şerban-Vodă, pe care '] înfăţişadă
lectorului ca pe un gigant şi uriaş, inimic al poporului
român,
se vede cât de colo ură contra Cantacuzenilor şi
părtinire
pentru Băleni! Ni s'ar părea însă că Filipescu acusâ
nd pe Can.tacuzeni ar apăra pe Grecii Fanarioţi, nici de cum,
el 'şi
păstrează demnitatea de boer român fără însă a
se fi grecisat, aceasta o dovedeşte însuşi dicătoarea lui:
De multe
ori la mulţi Domni s'a făcut turburare pentru
reutatea
Grecilor 2). .
Că el era din, neamul lui Filipestu o declară însuşi în
persoană, la finele cronicei sale, cu ocaziunea nunţei
« Smarandei» fiica lui Şerban-Vodă ce se cunună cu Gligor
e postelnicu Baleanul dicend «că la nuntă adus-aă sol,
Vodă, pe

Betlen

Elek

din Ardeal

dia

pârtea

craiului, şi din

Moldova

de la Cantemir-Vodă. pe Velicico hatmanul (Movilă) fratel
e

lui Miron logofătul (Movilă),

cu

care

mare

pentru că această fiică a lui Şerban-Vodă

veselie

at

avut,

fiind şi frumoasă

şi înțeleaptă, foarte o iubea tată-săi şi sai nevoit prin multe

vremi ca să-i găsească soţ asemenea cu ia, de

bun neam

frumos înţelept şi negăsind aici în țară, fiind acest
cocon
de boier den ţeară pribeag în Ardeal, iar pentru
frica lui
Şerban-Vodă, şi fiind cu casa lui Apafi Mihai Craiu,
pos-

telnicul, auzindu-i-se politiile şi frumuseţea şi înţelepciune,
aă
pus în gând să'l facă ginere, şi trimițând pe Cosfa
ndrn
Căpilan

Filepescu

(fiind v&r cu muma lui Grigorie Băleanu),

acolo unde era lângă craiti Pau pornit şi lau adus în
ţară,
Şi “i-au dat pe fie-sa nevastă ce ai murit 5 luni de
boală
de la Nuntă»3).
|

Lui Cantacuzino-Voivod nu'i plăcea ura şi vrajba
între
neamurile boereşti şi de aceia hotărise această nuntă,
chip
1) Vezi

în Mag,

ist, vol,

I, p.

19.

”) Idem
idem
3) Vezi în Mag. ist., vol. 1], p. 34—35-

137.

că va pune

capăt

între

neamul

dânsului

şi

al

Băleni-

lor, alegând încă pe părtinitorul Bălenilor, Constantin Căpitanul, cronicarul ca să fie peţitor al ginerelui, şi să']
aducă 'de la curtea lui Apafi din Ardeal, la Bucureşti, ceace se şi făcu, cum am vEdut la cele relatate de cronicar;
bună diplomaţie avea şi Şerban-Voevod!
|
Cronicarul Filipescu era martor ocular la cele. ce scrisese, căci în .multe locuri din cronică spune: cei am v&dut cu ochii mei» aşa de pildă când vorbeşte de petrecerile nunţei domniţei Catrina, fica lui Radu Leon-Vodă, ce.
se mărita cu Constantin fiul lui Alexandru lliaşi-Vodă
de

la Moldova,

el

dice:

«adusese

şi

un

pehlivan

hindiu

harap, carele făcea jocuri minunate şi neauzite pre locurile
noastre . .:. ... . lângă altele: de.nu putem lungi, făcea
acestea: »!).
i
In alt loc - vorbind de .revoluţia isbucnită tot sub
acest domn, din causa urgiei Grecilor asupra .sermanului popor român, şi în care adversarii revoluţiunei -fura.boerii români ; când se prinse acel grec Pascale Gramaticul, şi se.
bătu de ostaşii români ai boerilor, Căpitanul spune: iar pre
cei-lalți Greci mai mici, cum Pascale grămăticul şi alţii, atâta bătae le da slujitorii cât mă mir că trăia, mai ales pe Pas-.
cale

că fam

vezut

cu

ochii,

când

îl scotea den

camără

şil

ducea cu palme, care palme de dese şi de multe nu aveai
număr» 2).
Acestea toate dovedesc în destul existenţa Capitanu:
lui şi scrierea cronicei sale.
D. lorga crede că Căpitanul s'a născut la 1630 şi

a murit la 1676, Octombre

15).

Manuscrisul acestei cronice, Bălcescu la avut de la
D. ProfesorIl. Brezoianu.
Acum venim la aşa numitele /empor:: ale luă Radul
Cronicarul Popescu.
1) Vezi
deja la
2) Vezi
3) Vezi
notiță a Radei
mort, voește a
văduvo

în Mag. ist., vol, |, p. 352, descrierea jocurilor pe care lectorul a
capitolul domniei lui Radu Leon-Vodă din această carte, pag. 88;
în Mag. ist., cronica sa, p. 356, vol. |.
în analele academiei, Tom. XXI, p. 344, pentru data morței după o
soţia cronicarului căt: "e judele Brașovului unde spune că soţul fiind
vinde calul lui cel negru și frumos judelui, p, 246, idem.
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Să ne ocupăm mai
«/storza erei. Româneşti
de un anonim»1).
Cu acest titlu este
mul 5, această cronică

dem a

scris'o

întăi de cronica anonimă -a lui :
de la anul 2659 încoace continuată
tipărită în Magasinul istoric volua Popescului, care după cum ve-

în mod

titlul ei.

anonim,

nepunendu-şi

|

Popescul prin această

cronică

numele

pe

a legat firul întrerupt

de Constantin Căpitanul Filipescu, începând cronica
sa din
luna Octombre 7 şi terminând-o cu anul 1714 luna
August.
Cu alte cuvinte coprinde 25 de ani, din istoria
Țărei-Ramâneşti, adică domnia Brâncoveanului şi ceva din
domnia

lui Ştefan Cantacuzino. Radu

rului din

Popeşti

e

după

Logofătul fiul: Chrizii

cum spune

D. Iorga:

_vistie-

c<una din

cele mai importante figuri culturale de la sfârşitul secolu
lui al XVII-lea și începutul celui următo2),
r»în istoria lite-

raturei

noastre.

Să ne oprim deci un moment la dânsul, atât ca
autor al acestei cronici cât şi ca un tip atât de impor
tant.
D. lorga spune că de la cetirea celor d'intăi pagin
e
identificarea < Anonimului» cu Radu Popescu se impun
e.
Cronica aceasta nu e de cât memoriile lui Radu3).

Cronicarul anonim în scrierea sa se înfăţişează lectorului ca martor ocular în multele împrejurări a eveni
men-

telor

de

atunci,

așa; vorbind

de

alegerea lui Brâncoveanu,

de îndărătnicia lui, căci, nu voea să primească
domnia,
dice : «boerii îi spun cu rugăminte să nu lase ţera
la alţi
Oameni sau r&i sai nebuni, să o strice. ...... Şi-lă
luară

de mâni şi-l împingea de spate» 4).
De

asemeni

la scena

presențărei

a
lui Staico

Bucşanu,

Preda Proroceanu şi Milcoveanu, nişte boeri ce umbla
seră
după trădări în contra Brâncoveanului, ba prin Moldo
va pe
la Cantemir, ba prin Ardeal, până-ce fură prinşi şi aduşi
cu
ruşine în faţa domnului la Bucureşti, când cronicarul
spune :
1) Vezi

în Mag.

Ist., vol.

V,

P. 93.

2) Vezi în analele academiei, Tom, XXI, p. 368.
idem
2) Idem
1) Vezi anonim Mag, ist., Vol, V, p- 95.
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«şi
nea
zia
aci

trimise pe gâdea cu un ciomag mare în mână de veinaintea lor, în chip de Postelnic mare, că aşia se auprecum Staico vrea să fie Domn în Ţara-Românească» 1);
vedem semne de parodie.
Despre Cantacuzeni, el vorbeşte în sens independent
nu 'i acuză pentru a apăra pe Băleni cum a făcut Constantin Căpitanul, ci îi acuză atunci când se indignează dânsul
personal pentru purtarea lor cea suspicioasă faţă de bietul

Vodă-Brâncoveanu, numindu-i Șezfăneşti (de la Şaitan-Oglu)
Ear:> Cantacuzineștii adică Şeităneştii cari din feliul lori
erau neodihniţi şi nemulţumitori tutulor Domnilor cum s'a
vEzut mai pre urmă scris, că tuturor domnilor s'aă arătat cu
vicleşug: şi cu r&utate şi Domnului Constantin-Vodă încă,
au început să'l viclenească, de la care mult bine ai avut>2).
De aceia poate că Radu Popescu în cursul cronicei,
sale nu a voit să se divulge ca autor al cronicei; a
voit a lăsa o cronică independentă a stărei lucrurilor de
utunci, fără ură şi părtinire pentru nimeni.
Acest autor al cronicei anonime trebuia să cunoască
perfect

şi limbele:

de asemeni
filosofie

pe ici
politic
fapta,
lucrul

/a/zpească, polonă,

trebuia să poseadă

clasică, căci

în cursul

rusească

şi cunoştinţi

şi turcească

de

morală

şi

cronicei sale, eată ce întâlnim

pe colea: c/azs 24 fine cadit» cum zice oare-care
latin, sau cum zice altul « /zzzs coronat opus», adică
cea din urmă este încoronată, sai sfârşitul curmă
8).

Apoi vorba

ca

erebelişti»>,

«<regemente»,

«presidii»,

«coroana» ce aduc etimologia latină; altele ca: «Medetu»,
«ghiaur bezebat» «<Dii sizi ghiaur» ce aduc etimologia
turcească : şi în fine ca «Azacul», «neposlovim» şi « hauko>

ce aduc pe cea a Polonilor şi Ruşilor?).
Acestea toate dovedesc că cronicarul anonim cunoștea
toate aceste limbi de oare-ce ştia să aducă cuvinte de acestea,

streine, în mijlocul fraselor sale, pur româneşti şi scrise în1) Vezi anonim

Mag.

ist,,Vol.

V, p.

2) Vezi în vol. V, Mag. ist, p. 176,
3) Idem
idem
p, 105.
4) Idem

idem

>. 95.

122.
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tun

stil

atât de energic şi în acelaş timp naiv căci, ce e

acea frasă ce o spune despre boeri; când Brâncovean
u nu
voea să primească domnia? «Şi-li luară de mâini.
(adică
boerii) şi-lu împinseră de spate» 1), de cât, o pură
naivitate

de stil; căci de sigur cronicarul ca martor ocular o
fi vEdut cum boerii ai stăruit de Brâncoveanu, rugându'l
cu
vorbe

bune

a primi

domnia

şi

în

cele din urmă

vedând

că nu reuşesc /0 fi /uat de raf. pe viitorul domn, spre
a'l

îndupleca; ear cronicarul înfăţişând această scenă
cu naiva .
" expresiune «/ împrngea de spate».
„O mare potriveală există deci între toate aceste
particularităţi din cronica cronicarului anonim şi din
cele ale
lui Radu Popescu, căci eată ce vedem în aceea
şi cronică

anonimă despre Radu

Popescu,

când

cronicarul

spune

că

Brâncoveanu pe lângă Radul Postelnicul Golescul
ce fusese
trimis la generalul austriac” Haisler a mai trime
s şi pe
«scriitorul ;destesc, latinesc. .... «Ci dar a trime
s pe Radul Logofătul fiul Chrizii vistierului din Popesci.
fiind învăţat şi în limba lâtinească»?),
De aci deci uşor se poate deduce că cronicarul
anonim şi. cu Radul fiul Chrizei din Popesci a
fost una şi
aceiaşi persoană.
Incă un punct care întemeează pe deplin argum
entarea noastră, este existenţa aceloraşi particularități
de stil
ca şi în cronica anonimă şi la cronica oficială
a Popescu/ui de care vom vorbi mai la vale.
Trebue să notăm că D. Iorga în studiul D-sale despr
e
«cronicele

muntene» 3), a adus

cel d'intai această lumină

că,

cronicarul anonim al cron cei de la 1689— 1714
a fost Radu
Popescu şi. că deci foarte binea numit D-sa « Memor
iile lui
Radu Popescu» toate cronicele ce ati continuat pe
Căpiîmbrăţişând

şi din

epoca Fanarioţilor

Acum

1) Vezi
2) Vezi

trecem

la

a

Popescu

doua

în cursul cronicei, p. 95—183,
vol. V idem, p. 106—107.

3) Vezi în analele academiet rom.,

Cozi

vol.

V,

ceva, căci după

a fost autorul lor.
a Popescului.
Mag.

De

ist,

"Iom. XXI,
ana MIE

tanul,

cum vom vedea acest Radu
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astă dată găsindu-ne
anonimă.
Acilea

este

în

locul

faţa unei
nemerit

scrieri oficiale,

ca să povestim

eară nu

ceva şi des-

pre acest Popescu.
«Radu Popescu fiul Chrizii vistierului din Popesci 1),
din Ilfov, spre deosebire de moşia Popeşti din Prahova, de
unde se coboară Antonie de la Popeşti ce ai fost voevod
al ţerei înaintea lui Brâncoveanu» 2).
4
D. Iorga spune că Radu Popescu pribegise în timpul urgiei căzută pe capul tatălui s&ă din vremea domniei
lui

Şerban

Vodă,

când

fu

aşa

de

crunt

chinuit

şi omorit

Chrizea Vistierul, cu munci groasnice, după ce la încercat la mulțime de otrăvi şi lat sărăcit de moșii, de bani
şi de ţigani?).
Când Brâncoveanu se sui pe tron, fiul Chrizii, vistierul
Radu, se întoarse în ţară; şi el cel dintâiluă numele de
familie Popescu, după moşia baștinaşă a neamului <«ZoBesczi».

El şi fu luat în mare dragoste de Brâncoveanu- Vodă,
căci acesta îl văzuse că e învăţat şi bun cărturar, că ştie
leşeşte, latineşte, ruseşte, poate şi turceşte, cunoaşte din
ale filosofiei şi citise şi de prin vechii şi mari cârturari ai
vechimei.
De acea îi şi dete o misiune delicată, aceia de a se
duce în Ardeal la Generalul Haisler împreună cy Radu
.Postelnicul Golescul şi a se înţelege cu el în privinţa Bălăceanului, ce tot uneltea la Braşov în contra Domnului munteav, aci cronicarul aduce în termenii săi originali firea lui
Haisler când l'a găsit densul: «Care mergând Lai găsit
pe Haisler turburat de bătălia şi mâaios ca fe uz rs îmBuşcat» €).
5) Vezi în Vol. V, cron. anon. a sa p. 106.
2) D. O. G. Leca vorbind de genealogia neamului Popescu, dice că eraii rude
aceste două ramuri ale Popescilor din veacul al XVil-lea, una de la Popescii din
Ilfov din care s'a coborit ramura Radulut Cronicarului şi alta de la Popescii din
Prahova din care s'a coborit ramura lui Antonie-Vodă. Vezi în <Familiile boerești
române», p. 396 —397.
3) Vezi în vol. II, p. 22.
”

4) Vezi în vol. V, p. 106, Mag. ist. Cron. anon.
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Cronicarul

în

dou&

pagine

raportează

toată

convor-

birea sa cu Haisler, la domnia lui Brâncoveanu am raportat

pasagiul în cestiune1).
El în 1695 devine

la Brâncoveanu,

mare

clucer şi are altă misiune de

aceia de a merge împreună cu Radul stol-

nicul feciorul lui Tudor Şetrarul din Greci (Greceanu)
la
Cerneţi la <ohazuri» adică la trecătorile care vin din Ardeal
în spre țara Românească (plaiurile Carpaţilor), pentru
a păzi
ca Nemţii să nu vină în ţară şi să trimită fesmedul
care
se facuse din porunca împărătească, pe Dunăre în jos.
Aci
vorbeşte Radul Popescu de sosirea acelui Haidâm-Sai
p

(nun al Sultanului), ce venea să vestească Banului Cornea

Brăiloiu, cel om prea politic şi sciutor de limbi multe,
că vine împăratul; aci cronicarul istoriseşte ca martor
ocular ce erea, scena, cum: «Banul Cornea Brăiloiu se speriă
de acel negru Haidâm-Saip al împăratului .
nai mai căutat nici un Selammalikim de la Musaip
să
auză, şi ati incălecat Banul şi au rupt'o de fugă, cu crângul
în cap» 2).
Vorbeşte apoi de cetatea Cladova că ar fi făcută de

împ&ratul roman C/aude şi de Turnu-Severin că sar fi facut de alt împărat roman, sSezer, de podul lui Traian din

care se mai vEd
moasă peşteră din
vara:

unde

neagră

esteo

picioarele peste Dunăre, de acea faicare es nişte muşte veninate primă-

piatră

afumată ; ca cum

găunoasă a cărei

ar eşi un fum

greşte mărginele găurilor, ear

găunoşitură

dinăuntru,

este

de ne-

nu este fum, ci în toţi anii

primăvara ese un felii de muscă «7p274Z7că» care eşind din
piatră asupra Dunării, multe se îneacă, că ca un vifor întunecat se pornesci spre Dunăre în jos, şi esă la câmp,
la dobitoace, pe care le muşcă, le venineză și mor»8).
Aceste date dovedesc deci. felul de cunoştinţe ale
cronicărului.

Cronicarul se vede că era în mare dragoste a Domnu-

1) Vezi în.Cap. IV din această carte, partea !.
2) Vezi în vol. V, p. 140, Mag, ist, cron. an.
3) Vezi în vol. V, idem p. 138.
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lui căci în cronica sa înfăţişeadă cele mai mici detalii pe
care nu le putea şti așa de precis de cât fiind martor ocular, aşa de pildă când spune că Brâncoveanu sa dus la
imp&rat la Cerneţi în urma fugei Banului Cornea Brăiloiul.
Vizirul un ceas nu a vorbit lui Vodă din cauză că Brâncoveanu ajunsese după Sultan. Sultanul fiind deja la Cer.
neţi pe când Brâncoveanu venea din Târgovişte; până ce
în fine vizirul îi spuse: Dzzs?zz G/fauri cum nu asculţi porunca de n'ai venit înaintea împăratului, ce acum întâi au
venit în ţara ta?!) Apoi altă scenă ca aceia din faţa împ&ratului:

Când

era

la conac

şi

sta

oastea

de

făcea

halaiii,

când intra împăratul în corturi, Domnul descăleca şi îngenunchia şi când trecea împăratul se plecă cu capul la pă-

ment, aşa "| învăţa

cei de

lângă

împerat

(seracul

domn

român, Brâncoveanu, ce erea să facă, căci Turcul avea
gata securea). Cronicarul' mai spune cum Vodă trimetea
poame, pezmezii cei cu apă de trandafiri şi cu moscos făcuţi, şi struguri, şi gărbescei roşii, într'ascuns pre la unii şi

la alţii, din cei mari de ai Turcilor?).
EI raportează apoi scena cum Vodă «a pedepsit pe Clucerul Constantin Stirbeiă, fiind-că erea cam lung la unghii
din feliul Ştirbeştilor, când fusese trimes peste Olt cu seama
haraciului, luând câte ceva în ascunsul domniei, multe sate

şi bani» 3). Raportând încă dialogul dintre Domn şi Clucer,
în plin divan, când fusese chemat pentru a fi cercetat; şi
cum atunci Vodă după ce i-ai făcut morală și Clucerul tot

tăgăduind, la urmă Domnul a scos nişte răvăşale de pre la
săraci şi le au dat Radului Clucerului Popescu (însuşi cronicarul nostru) de le-ai cetit în plin divan şi numai atunci
Ştirbei s'au ruşinat tare. Când Vodă earăşi se sculă şi îi

zise Clucerului

Ştirbei:

«Dar

până

când

aceste

le faci Cluciare Constandine, că din nimica,
cat şi te am

făcut Slugiar

al şeaselea scaun

mare,

mare,

Comis

eu te am

mare,

al divanului.......

jafuri să

şi

ridi-

Cluciar

ai luat jude-

1) Vezi în vol. V, p. 142, op. cit.
23 Idem, p. 143.
2) idem, p. 144.
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țul Dâmboviţa

l'ai predat,

de n'aă rămas ca un sat,

lam

luat acela şi ţi-am dat Teleormanul, şi mai r&ă Lai făcut, . .
te-am suduit într'o vreme, te am urgisit să nu te vez în

ochi,

ear

te-am

ai făcut jafuri

ertat pentru

şi

rugăciunea

nedreptate. Ştii tu

bine

altora ; acum

ear

că Matei Vodă

cel bătrân (1633) şi Grigore Ghica Vodă, şi Duca Vodă,
şi Şerban-Vodă v&dend faptele voastre cele rele, şi jafurile
care le făceaii neamul vostru cel r&ă, aă blestemat cine vă
va milui şi cine ve va priimi pre slujbe, şi et am intrat în
blestemul acelor Domni, de ţi-am dat atâtea boerii mari
şi slujbe, iar tu tot r&i și jăcaşiă. La Antonie Vodă
când umblaşi dijimariă pentru jafurile tale, ai păţit mare
ruşine, la Duca Vodă fiind logofăt de visterie, ai făcut is-

călitura Vistierului cel mare,
bani, și aflându-te,

ati vrut

de vreai să furi 17 pungi

să-ţi

taie mâna,

cu catastichul de gât, legat prin tirg. Şerban

de

şi să te

dea

Vodă

pen-

tru furtişagurile ce ai făcut din banii cailor, aă vrut să te
spânzure, cum toată boerimea şi țera ştie de acestea, şi
acum ai îmbătrânit şi tot nu te laşi. Voii să te fac să te
înveţi: lea-l Căpitane de Dorobanţi!), zise Domnul, şi]
du la visterie şi să cauţi un car să-l pui, şi să-i duci la
Mehedinţi prin satele care le-ai jăfuit, să le dea banii care
le ai luat, şi apoi să-l aduci, însă să-l bagi şi în fiară»2).

Ast-fel cronicarul ca martor ocular spune încă cum Pai în-

chis Căpitanul de Dorobanţi la poartă, cum în urmă jupăneasa lui Stirbei, aă venit la Doamna Stanca, a lui Vodă,
„de ai cerut milă și ai dobândit şi de astă dată ertăciune
de la Vodă.

Ast-fel, tot prin slujbe de încredere şi misiuni delicate

fu întrebuințat Radu Cronicarul, Popescul, de Vodă Brâncoveanul, care la un loc cu Radu Cronicarul Greceanu era

mâna dreapta a Domnului şi istoriografii curţii.
Brâncoveanu

ca

şi Ludovic

al XIV

cu

care

se mă-

1) Această scenă se petrecea în anul 1696. Căpitan
mare de dorobanţi erea
atunci, Peru Obedeanu. Vezi în cronica lu! Radu Greceanu,
p. 226, Mag. ist, vol, II,
comparat cu cronica lui Radu Popescu, p. 141, Mag.
ist., Vol. V, și cu condica

lui Fotino, p. 138 anul 1696,
2) Vezi în cronica anonimă,

Vol, V, Mag.

ist, p. 143—147.
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sura în lux, în splendoare şi în politică diplomatică aleasă,
unul în occident şi altul în orient, avea istoriografii sei, ce
treceai di cu di din cea-ce făcea domnul.

Sub Nicolae

cronica

sa,

vom

Mavrocordat, Radu Popescu îşi continuă

vedea

mai la

vale; locul însă, e aci, să

spunem că, sub acest Domn el ajunsese are Bar de
Craiova, aceasta în urma şireteniei boerilor: Brăiloiu, Golescu,

Băleanu,

Bujoreanu,

Obedeanu, Bengescu

şi alţii, cari

formaă atunci partida oposiţiunei ţărei, sau aceia a politicei germane şi voind această partidă a scăpa de Popescu
de la Bucureşti, ce tot sta lângă Vodă, fiind din partida oficială a ţărei, adică cea credincioasă “Turciei. Uneltiră acei
boeri a scâpa de dânsul, rugându'l pe Vodă al face Ban
mare la Craiova, căci, e un om capabil şi merită această
onoare ).
Radu Popescul nu putea să vadă pe boerii partidei
oposițiunei. Putem să ne facem o idee din aceste rânduri,
prin care el descrie moartea lui Barbul Brăiloiul serdarul, unul
din oposanţi şi vrâjmaş mare al lui Nicolae Vodă Mavrocordat: «Prin mijlocul acestor vremi, ai venit veste de peste
Olt,

că

Barbul

Sârdarii

începătoriul

turburărilor,

şi al stri-

căciunii ţării, şi cafu/ hofilor şi ad tâlharilor, ai crepat şi
sai dus la dracul, iar cu moarte rea şi groasnică precum
de la aceia ce ai fost de faţă acolo, ai auzit, că în 10

zile ce ai bolit, sat aflat, şi i-au înegrit tot trupul, şi încă
vii fiind, ochii amândoi din cap i-au sărit, iar după ce ai
murit, trecând trei zile ai început a eşi viermii din mormânt şi putoare mare, cât s'au umplut biserica, care minune
Sai auzit pretutindenea, şi au trimis boiarii cei de la Craiova
de le-ai adus vermii, de at văzut pentru credinţă, aii fost
vermi mari, albi, cu capetele negre; cu acestea au artat

Dumnezei dreptul judecătorii al tuturor oamenilor,

că

şi

în cea Valtă lume îl vor mânca vermii neadormiţi pentru
multe rele fapte ce ai făcut, că pre stăpânu-său NicolaeVodă Pai viclenit şi laă robit împreună cu catanele, ţara

1) Vezi în vol. IV, Mag. ist, p. 53.- 62.
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încă s'au robit şi peste Olt, şi dincoace de Olt, încă mai
mult de 880,000 sufiete»!).
Din aceste rânduri uşor se poate vedea înverşunarea
cu care era Radu cronicarul către partida germană a ţ&rei. Sub

a doua

domnie

a

lui Nicolae-Vodă

Mavrocordat,

Radu Popescu a ajuns Mare-Vornic, călugărindu-se în urmă
după cum spune el însuşi: «Intr'acest an (1722) fiind logofet mare Iordache Creţulescul, l'a mazilit Măria sa, şi
au pus logofăt mare pe Mathei Falcoianu. Dar n'aii trecut

vreme multă, ci fiind Dvornie mare eu Radul Popescul, în

cinstea Măriei sale, şi fiind la vreme de bătrineţe şi de
slăbiciune socozznd că şi ale /umri sunt toate deşarte, singur de bună voie am cerut voie, de la Măria sa, şi am

mers de m'am călugărit la mânăstire la Radul-Vodă,
pus

şi at

Măria Sa Dvornic, pre Iordache Creţulescu» 2).
Redactorii Magasinului istoric al Daciei chiar au şi pus

titlul la Cronica lui Radu Popescu:
ai scris Azr

Rafaz/ Monahul

«De aicea sînt cele ce

care pre mirenesce

Pai che.

mat Radu Popescu biv Vel Dvornic> 8).
Am

terminat

cu

mica

schiță

biografică

a

Radului

Cronicarului Popescul, acuma să trecem mai departe.

Aicea se cade a vorbi despre asemănarea încă ce
există între cronica anonimă atribuită lui -Popescu şi cea
oficială în care el nu şi-a mai. ascuns identitatea.

In Cronica oficială vedem

şi în cea anonimă,

autorul

aceleași

cronicei

vederi

anonime

politice

ca

ca şi în cea-

laltă e inimical partidei oposiţiunei ce o ducea boerii par-

tizani

ai

politicei

Cantacuzeni

căci,

austriace,
dacă

în

aceleaşi
cronica

sentimente

anonimă

şi

către

el îi acusă

de

vicleni și nerecunoscători Domnilor ţărei4), în cea oficială
tot asemenea 5), până chiar şi expresiile une-ori sunt aceleași,

când

numeşte

pe Cantacuzini, Șezzăneşti adică fii lui Sazan-

Og/u ; aşa vedem
3)
2)
3)
1)
5)

Vezi
Idem
Vezi
Vezi
Vezi

în
p.
în
în
în

în cronica oficială «Șaifazici-Ogulari a-

vol. IV, Mag.
128.
op. cit, p. 21,
cron. an vol.
cron, oficială,

ist., p. 110.
vol. IV.
V, p, 176—177, 181—183.
vol. IV, p. 25—26, 27—28.
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dică pe Cantacuzenii feciorii dracului» 1) şi în cea anonimă: «Faptele Șeztăneşeilor» 2), asemenea apoi şi în cucoroane,

vintele,

ca:

şi de

cronica

resdel,

etc. Aceste

toate denotă că au-

torul cronicei anonime de care am vorbit că ştia latineşte,
a fost tot acela ce a scris şi cronica oficială, adică Radu
Popescu.
Radu cronicarul a scris cronica Ţărei-Românești până
la 1722, când s'a călugărit; dată de la care a mai scris
până în 1728 despre istoria altor feri ale lume; pănă ce
muri în fine în 57285).
_ Ca să terminăm cu Radu Popescu să vorbim în fine
oficială a sa, numită încă şi Cronica

lui Ma-

vrocordat şi cu drept cuvent.
Popescu ca amic al Domnului a voit să remână cronicarul palatului, nu numai la Vodă Brâncoveanu ci şi
la Mavrocordat. Domnia lui Ştefan Cantacuzino ce separă
pe

aceştia

amândoi de

şi o

clar, nevoea

ce a

istoriseşte

cronicarul,

el însă

se arată ostil cu totul domnului, de oare-ce era din
partida opusă. Mavrocordat care era primul principe Fanariot în ţară, representa cel mai bine aceasta partidă, încât
Popescu era acuma cel mai fericit, de aceia ajunsese şi
Ban de Craiova sub acest Domn, scriind şi cronica sa din
cele dou& domnii, în anul 1722, când se şi călugări, cronică
“ce nemerit merită să fie numită de « Cronzza Jui Nicolae
|
Mavrocordat» .
D. lorga în darea D'sale de seamă, arată clar, cât se
poate

de

făcut

pe

cordat să se mai scrie o nouă cronică

Nicolae

oficială

Vodă

Mavro.

asupra

fap-

telor întâmplate de la 1700 încoace.
Aveam ce e drept cronica lui Greceanu, ce ajungea
până la 1713, în cele dou& manuscrise, din cele patru ce
ati r&mas, aveam

şi cronica

anonimă

a Popescului,

gea până în 1715, de ce atunci Mavrocordat
firul tocmai din 1700?
1 Vezi în cron. oficială, vol. 1V, p. 27.
2) Vezi în cron. anon,, vol. V, p. 180.

737ă;

3) cCronica sea oficială»e tipărită în vol. IV, a Mag,
cronica anonimă e tipărită în vol. V al aceleași operi.

ist,

ce ajun-

voise să reia

cât şi istoria

a/for

In privinţa cronicei anonime a Popescului nici nu ne
opri să discutăm, căci Popescu poate nici nu arătase

„vom
cui-va

manuscrisul

cronicei

independent şi ca un
un cronicar de curte.

anonime, în care

adevărat

Deci să trecem la aceia

scrise

cu

totul

scriitor, şi istoric, ci nu

a Greceanului, care

ca

ajungea

până la 1713,şi să dicem: dacă Mavrocordat voia să aibă
o cronică a sa, să fi dispus ca cronicarul să înceapă din
1714 de când venise densul în Țara-Românească, dar nu
din 1700, când domnise încă Brâncoveanu.
D. Iorga însă după un studii foarte argumentat, a-

junge

la aceste

conclusiuni, ce resumă

împins pe Mavrocordat, ca Popescul
mai din 1700,

toate

motivele ce ai

să înceapă cronica toc-

Este, că: Popescul, fiul Chrizei cum spune D.

Iorga:

«era un om curagios, şi-i fu uşor să acopere cu draperia
de aur a linguşirei meşteşugite, sângele ce pata treptele

tronului. .....

acest

curtesan

oriental,

care

mult

nu

mai

avea de

o consciinţă prea simţitoare» 1).
Popescu o fi fost din neam de boeri, o fi avut şi un domn
român în neamul seci, şi rude, luptători pe câmpiile resbelului şi strămoşii ucişi de domnii tirani; însă vai! era

tipul boerului veacului
guşirei işi

găsise

loc,

al XVIII-lea, în care cangrena

lin-

în

de

care frumoasele

sentimente

mândreţe personală și cinste, începură să fie alterate, pentru a fi înlocuite cu sentimentele cele josnice de szfuzere

către străinătate, de umilinţă şi servilism
pentru

că

era

tiran;

către cel mai tare,

având încă şi silă pentru tot ce era ro:

mâvesc, era tipul boerului 'czozoz/ şi conrupt de şcoala bizantinismului, şi a fanariotismului celui mai dârj.
Incâr Mavrocordat nici nu putea să găsească alt scrii-

tor mai nemerit care să aşterne pe hârtie, laude la adresa

lui, de cât pe Radu fiul Chrizei de la Popescii, din Ilfov,
câci Radu la semnul domniei şi mai cu seamă a domniei
turco-fanariotice se închina şi făcea temenele până la păment. Alt motiv ce mai aduce D. lorga, e că Greceanu
1) Vezi în analele academiei, 'fom. XXI,

p. 382.
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până în 1699 ce e drept, lăuda pe Mavrocordat, astfel, vorbind de nunta llincăi, una din ficele lui Brâncoveanu, cu Scarlatache fiul lui Al. Mavrocordat exaporiton,
spune: «feciorul prea învățatului şi prea stimatului marelui
MavroDragoman al porţei turceşti, al lui Alexandru
cordat»1).
Lucrurile însă se schimbară. Scarlatache muri în 1699
23

lunie

st. v., în 9 Octombre

acelaşi

an

muri

Popa

NIi-

colae, agentul lui exaporiton pe lângă Brâncoveanu. Exaporiton apoi luându-şi multă mândreţe în urma celor întemplate
de la Carloviţ, nimeni nu mai ajungea la vorbă cu arogantul

grec, ura deci, luă locul prieteniei, între familia Mavrocordat şi

Brâncoveanu, aşa că, domnescul cronicar al Brâncoveanului,
Radu Greceanu în ultima sa parte tratează această ură şi
din înţelept ce numia pe exporiton în 1699 înaintea succesului de la Carloviţ, acum după 1700 numeşte pe exaporiton: «Spurcatul şi vrăşmaşul acela, Alexandru Mavrocordat, Marele Dragoman al Impărăţiei turceşti, carele
poate fi, că şi veche pizmă şi reutate asupra Domnului în
inimă hrănia, având prieteşug cu spurcatul acela Vizir
Azem»,.
Sati în alte locuri unde vorbind de Grecii veniţi în
ţară dicea: «telpizia sai d/estemăfza cea Grecească 2).
Această parte a cronicei nu putea să o accepte deci
Mavrocordat, căci Greceanu batjocorea şi pe Greci şi pe
strămoşii sei, şi de aceia vedem că pune pe Popescul
curtesanul acela, linguşitorul oriental al pulpanei fanariote
domneşti, ca să scrie o cronică în avantagiul Mavrocordaţilor, reluând firul tocmai din locul de unde Greceanu începea a fi sever, dar drept cu Grecii; adică de la 1700 încoace, cea-ce a şi constituit însuşi cronica aceasta a Radului
Popescu numită ofzzală sau AJavrocordătească, pentru că a
fost scrisă sub impulsiunea lui Nicolae Vodă Mavrocordat
in anul venirei sale la domnia Țerei-Româneşti 1714. Cro1) Vezi în vol. II, op. cit., p. 353.
%) Vezi în analele academiei, Tom. XXI, cuvântarea D-lui Iorga;
manuscrisul

original

al cronicei

Greceanului

ce

ajunge

până

în

1713.

note după
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nică ce e
cum

tipărită în Magasinul

istoric,

şi în istoria Ţe&rei-Româneşti

volumul

editată

de

G.

IV,

pre-

lonid

în

Bucureşti.

1859,

Această

cronică după

moartea

lui Popescu,

a fos le-

şi

oficial în

gată de cele-lalte cronici de la descălecatul ţărei, până

a doua

domnie a lui

Mavrocordat

publicate

1729, din ordinul lui Nicolae Vodă Mavrocordat
feţelul de divan Radu Lupescul 1).
Acuma

venim

la

Crozzca

de

în

logo-

Dălăcenească.

Vestitul Aga Constantin Bălăceanu inimicul de moarte

al Brâncoveanului

şi şeful

partidei germane

din

ţara Ro-

mânească de la finele veacului al XVII-lea, generalul Major
şi Comite al Nemţilor, ce căzu vitejeşte pe câmpiile de la
Zerneşti, când

cu lupta generalului

Heissler şi Brâncoveanu

(1690), lăsă la moartea sa fii, pe loan Bălăceanu, care va

avea
1%

să se

Acest

răfuească

cu Nicolae

loan Bălăceanu, când

Mavrocordat.

Oltenia

fu anexată

Austriei

(1718), atunci când partida germană devenise foarte puternică aci, în Muntenia, şi densul ca unul ce ducea o politică
la fel cu tatăl s&ă, trecu Carpaţii cu o sumă de boeri, în

cap cu Bezadea Gheorghe Cantacuzin, candidatul la domnia
țărei şi sprijinit de Nemţi. Acest loan Bălăceanu, se însură în Ardeal cu Ilinca,

fica Postelnicului Brezoeanu. loan Bă-

lăceanu însă nu avu viaţă lungă, căci în 1737 isbucnind din
nou resboii între Turci şi Nemţi, şi densul Bălăceanu fiind
din partea Nemţilor, Turcii îl prinseră şi îl uciseră sub zidurile monastirei Cozia.
”

Soţia sa

muri

în sărăcie la Sibiu

lăsând trei fice, ce

fură crescue la Viena, şi cunoscute de Germani sub numele de «Czje Zei grefine Bălătence» 9); ear de Români
« Wemfoazcele, cocoanele Grohului sin Conteş» 3). Ele fură:
Smaranda, Maria şi Ilinca, acestea trăeaă în Viena cu o

pensiune ce li se servea de monare
1) Vezi

în analele

academiei,

“Tom,

XXL,

din caseta imperială;
p.

387,

447

e

vorba

pag. 21.
2) Adică ale Grafului, Comitelui Ioan Bălăceanu,
saii de

3) Sin Conteş=fiul
fiul săi.

lui Bălăceanu

Conteş, adică,

şi Mag.

ist,

vol

IV,

de Constantin Badea,

|
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una din ele, Smaranda
două

însă r&maseră

încă

se căsători
în Viena;

la

Bucureşti,

a doua

cele-lalte

Maria

veni

şi

densa la Bucureşti, a treia rămase acolo!).
De aci începe cea-ce este important pentru Cronica
Bălăcenească şi D. Iorga spune: «De la această odraslă bălăcenească adică (Ilinca) sau de la sora sa mai mare Maria,
primi Samuil Klein la 1770 un manuscript de cronică a Ţ&rei-Româneşti, care sub numele de cronica Bălăcenească a
încurcat multă vreme pe istoricii noştri literați, câţi ati
fost» 2). Samuil Klein a transcris în litere latine :nanuscrisul Bălăcenesc împrumutat de la Maria, sau de la sora-sa
(Ilinca) Bălăceanca.
Aceasta o spune însuşi el la finele manuscrisului s&ă
căci copia celui original r&măsese la Bălăceanca; eată nota
finală a lui Klein, ce ne indică isvorul original: «Hanc historiam descriebendam Samueli Klein
concesserat femina
quzedam ex illustrissima familia Balacian, que anno 1770
Vienze morabatur» 3).
După redacţiunea lui Samuil Klein, Vasile Vlad în
1780 a scos o copie pe româneşte, după cum spune dân“sul în ultimele rînduri ale manuscrisului s&i: <Şi aşia venind noi cu scrisul historiei de la anii lui Christos 1629
quare este în anul 1723 (sic), facem gatatul, promitind que,
en temp, şi mai încolo am conthinua. Şi s'au scris aceasta
historie mai întei de toate de Samoil Klein în Vienna

1) De aceasta, şi de a doua Maria, vorbesc nişte documente ale timpului:
Scrisoarea baronului Penklern către Vodă Gr. Ghica din 22 Octombre 1748 unde
baronul austriac arată Domnului muntean miseria moștenitoarelor neamului slăvit al

Bălăcenilor, cum le numeşte el «due figlie Pa/agiani>?)

precum

şi altă scrisoare a

aceluiaşi baron tot către Ghica.Vodă din 30 Octombre 1748, unde le numeşte «alle
due figlie orfane della familie Pa/agiana»**)şi un al treilea raport tot al lui PenXlern către împărăteasa Maria Theresa din 31 Octombrie acelaș an, unde le vedem
iarăşi: dasz das installirungsgeschăffi deren Pa/zigianischen zwey Erbineren in ihre
Vâtterliche possessionen in der Wallahey»> %%*%),

2) Vezi în anal. acad. T. XXI,
în

p. 391.

3) Vezi în anal. acad. T. XXI, p. 391 Notă şi 447
Manuscriptul de la Oradea mare, citat de D. Iorga
*) Vol, VI, Col, Doc,
**) dem, p. 6os.
***) Idem, p. 606.

Hurm,

p. 604

cuvîntarea

D-lui Iorga

şi
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anul 1770,iară acum în această formă de pre ace de intei,
se au scris de Vasilie Vlad, în anul. 1780 i[n] Vienna!).
Acest manuscris al lui Vasile Vlad, azi, se găseşte la

mare.

Oradea

Afară de acest manuscris din Oradea mare, mai e
unul în biblioteca Academiei române din Bucureşti, manuscriptul 5372).
Cronica aceasta bălăcenească începe cu anul 1627 şi

ajunge până la

1728,

adică,

restimpul

de

la Alexandru

Vodă lliaş, până la al s-lea an din a doua domnie a lui
Nic. Mavrocordat din Ţara-Românească.
Ea incepe cu anul 1627 căci, cam de prin veacul al
XVII-lea Balăcenii deveniră mai însemnați în istoria ţerei.
Veacul al XVil-lea cam pentru toate familiile boereşti a în-

semnat începutul rolului lor istoric, căci Balăcenii de la vornicul Badea Bălăceanul ușurelul 3) sau ilustrat în istorie.
Cronica Bălăcenilor este un amestec din cronicele lui
Constantin Căpitanul, Greceanu, Popescu și părţi noui ale

compilatorului Bălăcenilor

«sciri bălăceneşti» 4), cum le nu.

meşte D. lorga, ea cuprinde de la 1627 până la 1688
cronica lui Constantin Căpitanul Filipescul, cu mici excepţiuni, căci cronica Filipescului nu putea să convină cu totul Bălăcenilor,

lui

viţa

de

Filipescu

oare-ce

Şerban-Vodă,

ruda

în Cantacuzenii,

lovea

Bâlăcenilor

şi amică

politicei

lor 5). De la 1688 încoace compilatorul Bălăcenilor avea la
îndemână încă cronica Greceanului şi cronica Popescului,
manuscrisul anonim.
Greceanu insă făcuse -adevă&rata apotheosă a Brânco.

veanului 6), cum spune D. Iorga, de oarece acesta lăudând
pe Brâncoveanul, scria în vederile Domnului,

1) Vezi în Nota

2)
3
1)
5)

Vezi
Vezi
Vezi
Aga

(5) Tom.

XXI

an.

acad.

D.

şi Domnul era

Iorga.

în analele acad. idem.
în partea III a acestei cărţi «neamul Bălăcenilor, originea».
în an. acad. Tom. XXI, p. 395.
Constantin Bălăceanu ce peri în lupta de la Zernești (1690), erea gi-

nerele lui Şerban-Vodă
capii partidei naţionale

Cantacuzino, şi el Bălăceanu erea în acele vremuri unul din
a Românilor, părtașe politicet germare și susținută de Şerban

Vodă Cantacuzino cât şi de descendenţii săţ,
$) Vezi în anal, acad. T. XXI, p. 392.

cae

Li
4

3

şi densul în partida germană. Mai "nainte încă de a fi «dlevenit Voevod lam văzut ca mare logofet în timpul domniei unchiului s&i, Şerban Voda Cantacuzino, trimis fiind la
Viena într'o solie diplomatică, pe când Şerban Vodă pusese
temelia politicei germane in Ţara-Româncască.
L'am v&zut pe Brâncoveanu în vremea domniei sale,
conducând acelaş fir politic ca şi Şerban-Vodă. Atunci însă
pentru ce Greceanu să fi fost eliminat de Bălăceni în cronica lor? Trebue însă să ne aducem aminte că lam v&zut pe Brâncoveanu şi inimic al Nemţilor, căci el în cei 25
de ani de domnie, a schimbat felul politicei sale în patru

renduri, amic când al Turcilor, când al Nemţilor, când
ambilor de. o dată şi când
secure |
La începutul domniei
tenul “Turcilor. Bălăcenii
mai cunoşteaă pe ruda lor,
oară, fostul sol

Constantin

Ruşilor, până

în Ardeal

Brâncoveanu,

ce peri

al
sub

sale lam văzut că devenise priere&maseră ca sahstisiţi, căci nu
Constantin Logofetul de odini-

al lui Cantacuzino

Bălăceanu

al Domnului

al

din

la Viena,

şi de aceia Aga

devine vrăjmaşul de moarte
care

ură ese

că,

capul

lui

Bălăceanu e adus din ordinul lui Brâncoveanu în Bucureşti
după ce remase împuşcat corpul pe câmpul Zerneştilor.
Cum deci Bălăcenii puteai să se slujească de cronica lui
Greceanu care

aşternea

asemeni

lucruri? acuzend

de la în-

ceput până la sfârșit purtarea Bălăcenilor; zicend despre
Aga Balăceanu când cu uneltirile sale la Viena în contra
Domnului român: că «nu'l lăsa ticălosul, trufia, ci credea în
fantasii nebuneşti»> 1).
Nu puteai să se slujească nici de cronica Popescului
în manuscrisul

anonim 2) căci; aceasta

ca

un

curtesan orien-

tal al Domnului scria şi densul după placul coroanei, zicând despre Constantin Bălăceanu că el ca şi «Bâlăceanii
tot-deauna îşi întindea mintea după nişte păreri nebune» 5).
De cronica oficială a Popescului4) puteai Bâlăceanii să
1) Vezi în Mag.

ist., cron.

Greceanului,

2) Publicat în vol. V, Mag.
3) Vezi în vol. idem

p.

ist., p. 93:

103.

4) Publicată în voi. 1V din Alag. ist.

p.

104,

vol. Il.
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se slujească pe ici, pe colea, căci ea începea din 1700 cu
istorisrea evenimentelor, şi în 1700 vestitul Aga Bălă.
ceanu era mort deja de 10 ani. Trăind acuma moştenitorii sei care nu jucară rol decât sub domnia lui Nico.

lae Mavrocordat

(1714

incoace), ca

partizani tot ai poli-

ticei austriace, şi de care Popescu nu voeşte a pomeni.
Remânea deci compilatorului cronicei bălăceneşti inter-

valul de la 1688.până la 1700 adică de la încetarea lui
Constantin Căpitanul, până la începutul cronicei oficiale a
lui Popescu,
fiind

ostilă

de care puteau
neamului

umplut de compilator,
Dar

mai lipsea

Bălăcenii să se servească,

lor, erea

deci

un interval

ne-

de 12 ani de

în mod absolut original.
ceva:

Am

v&zut

nului se opreşte la moartea Domniței
Şerban Vodă, măritată cu postelnicul

că

cronica

Căpita-

Smaranda, fiica lui
Gligore Bileanu 1),

încât mai r&mânea compilatorului bălăcenesc intervalul de
aci până la alegerea Brâncoveanului, interval ce avea să .
coprindă moartea lui Şerban Cantacuzin-Voevod. De oare:

ce alegerea putea să o ea după Greceanu

sai Popescu, în

anonim căci, alegerea nu avea de aface cu Bălăcenii nimic, reluând apoi redacţiunea oficială a Popescului.
D. lorga spune că această legătură adică punctul mor-

ţei lui Şerban Vodă ar fi găsivo comiplatorul bâlăcenesc
în manuscriptele mitropolitului Auf, însă nici acesta nu'i
convenea, căci şi acesta era favorabil lui Brâncoveanu şi
Stolnicului 2) (Cantacuzino, ambii schimbaători în politică).
D. lorga ne reproduce această legătură ce va coprinde moartea lui Şerban-Vodă, (scriere de aminteri, origi-

nală a compilatorului bălăcenesc, dar de sigur copiată mai
terdiu de un român filo-latino) şi
inedită, o reproducem şi noi după

e foarte interesantă:

ne spune că ea erea
analele academiei căci

«După ce ai trecut quatva

temp de

la moartea filiei sale, Şierban-Vodă aă eşit la preumblare
la venat, pre la Fantana rece şi, trimeţiend pe pecharnici
[cu ogarai şi cu copoil], prin tufele de prin prejur [şi el
1) Vezi în vol. II, Mag.ist., p. 35.
2) Vezi în anal. acad., Tom. XXI,p. 393.

sadea da priviia de la corturi]: au prens vr-o quativa epuri
şi aducândui la cortul lui, ai împărţit quativa la boeri şi
quativa i-ai dat la cochnea domnească, întru quarii s'au
nemerit o epuroae cu puli în pantece, pre carea spentecandu o, ati aflat que era gata să fete un puliucuz2 capete
şi patru picioare, d'innainte un cap trăgea în o parte şialtul în alte parte, şi trupurile la mediloc era inbinate, de
nu se conosceva inbinatura, quare aducândul la Domnul,
fiend şi patriarchul Deioniscie şi lenaque Logofătul Cariofil, se mirară şi telcuind unii întrun quip, alţii în alt quip,
iară Cacavela dascalu au dis que din neamul lui SierbanVodă vor să se radeice 2 capete să stee în potriva unuialtuia şi unul va trage în o parte, altul în alta şi va fi mare
stricăciune pamentului acestuia, de vreme ce acest semn
minunat s'a aflat în ţara aceasta, şi aşia s'a întemplat,
que dupe moartea lui Sierban s'a rădicat acestea doă capete: Constantin-Vodă despre Turci şi Beleţcejanul, generele lui Sierban despre Nemţi1) şi imponcisaţi fiindă unul altuia, multe rele au făcut ţiarii pre qum la Domniea lui Cons-

tantin

Brancoveanu

quote-va

vreme,

Craiova?) cum que
cu posti nemtiesci,
Deci Sierban-Vodă
coveanul Logofetul
ciune, se faza bine
rurile

se

au venit

și primind

va

spune.

veste

lDupe

de:la

aceasta trecând

Banul

Viteila

de la

Veterane generariul vine de la Cerniti
que se ernedie în Ţiara-Românească.
în dată au trimis pe Constantin Brânşi pe alţii boeri cu daruri şi cu rogase treaque în Ardeal. Quare, luând da-

rogacionia,

au

trecut

în Ardeal.

Dupe aceasta, vedînd Sierban que Nemţilor li umblă
bine, que bat pe Turci şi le iau cetati, şi Țiări, ai socotit cu ai lui fraţi se trimitie la Vienna la Caesariul sol cu
carti despre ţiară să se închine Caesarului şi se ciară hosti

în ajutor asupra Turcului, qua se disleipias|ca] lângă

Cae-

sariul, şi qua să nu priciapă aceasta Turcii, ai dis que
trimite sol cu carti, que se impace pe Imperati între scine,
se nu mai facă ateta versare de sange. Şi cu acestea da1) Constantin

Vodă

Brâncoveanul

și Constantin Aga

2) Banul Vintilă Corbeanu de la Craiova,

Bălăceanul.
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ravera pe Turci, fiend superati de atetia bătălii nenorocite
şi cugetând que li voliască benele, i-ai dat volie se trimitie sol, şi ai

trimis

patru

boieri: pre

Iordache

Spetariul,

fratele săi (Cantacuzino) pre Serban (Wiădescul), pre Constanti Bălăceanul generile seu şi pre Sierban Căpitanul nepotul sei. Iară aceştia ducându-se quatre Vienna, SierbanVodă se bolnăvi şi muri în Octomvrie în 30, şi s'au îngropat la Cotroceni, domnind diece ani. Dic unii que Con-

stantin Stolnicul, fratele s&ă, (Cantacuzino) lau otrăvit prequum

şi el

mai

pre

urmă

ai mărturisit

acest,

pre-quum

mai înainte om spune» 1).
De aci autorul cronicei Bâlăcenilor intră în aceiaşi
materie, ce se găseşte şi în cronica Greceanului saăa Popescului, scriind în acelaş fel în ceea ce nu priveşte pe Bălăceni, căci cum e vorba de Baâlăceni el întrebuinţează acele
expresiuni bălăceneşti sau «sciri> cum le spune D. lorga?).

In ce consistă oare însi aceste

sciri

sati

expresiuni bălă-

ceneşti?
Consistai în acea că autorul cronicei ca o rudă sai
ca un amic de familie, ori politic, al Bălăcenilor, căuta în

veri-ce împrejurare a scoate

pe Bălăceni în

relief

atunci

când poate alt autor i-ar fi acusat, găsind'i vinovaţi, el com:
pilatorul cronicei Bălăcenilor îi laudă, aşa pe când Popescu

în cronica sa anonimă şi Greceanu în a sa, spun despre
Aga Bălăceanu că fiind lângă generalul Heisler şi lucrând
în contra

Brâncoveanului

umbla

după

nişte

păreri

nebune

şi vicleşuguri în contra ţării şi a Domnului, căutând a
face ca Nemţii să se pogoare în ţară3), compilatorul cronicei

bălăceneşti

din contră spune:

<Aga

Constantin

Bălă-

ceanul fiind lângă Heisler pururea îl îndemna să se pogoare cu oştile să ia ţera, iar Constaatin Vodă nu voia; ci

1) Vezi în analele acad. reprodus de D. Iorga p. 394—395,
Tom. XXI. —
Această legătură între Cronica Căpitanului şi cronicele Greceanului şi a Popesculu!,
D. lorga spune că a fost inedită și că numai o copie ne-a rtmas, o copie însă carn
latinisată și modernisată de Samuil Klein (Vezi op. cit., p. 393).
2) Vezi op. cit, p. 395.
3) Vezi în Mag. ist., vol. V, p. 103, anonimul lui Popescu, și vol. LI, cronica
Greceanului,

p.

140.
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tot se zpzfoncisa» !), în acest fel continua deci mereu scriitorul cronicei Bălăceneşti.
Cronica bălăcenească se termină cu anul 1724 al cincilea an al domniei, a doua a lui Vodă Nicolae Mavrocordat, când a sfârşit didirea monastirea Văcăreşti de la bariera
Bucureştilor.
D. lorga spune că această cronică bălăcenească s'a
făcut pentru /oan Bălăceanu fiul lui Constantin Aga, loan
Bălăceanu ce fu ucis în 1737 la Monastirea Cozia, «de
Turci în resbelul lor cu Nemţii, se vede deci că din îndemnul acestuia cronica aceasta se alcătuise.
Autorul ei, sigur nu se ştie, până acum nu s'a putut
afla, de sigur insă cum am spus, că va fi fost unul din
neamul lor sat amic cu dânşii.
Singurul care a reprodus Cronica Bălăcenească aproape
toată, a fost Gheorghe Şincai în a sa «Cronică a Românilor>

în volumul

III;

de oare

ce acel

volum

îmbrăţişează

epoca

ce coprinde Cronica Bălăcenilor (1627—1724).
Şincai poate avusese manuscrisul copiei lui Samoil
Klein, contimporanul s&ă.
__D. Sbiera spune că Şincai împărtăşise manuscrisul şi
lui Enghel care scriind despre Istoria Românilor, pe nemţeşte
Va tradus în acea limbă în a sa operă, pe ici pe colea?).
Şincai numeşte această cronică în a sa operă «Codex
Balaciantanus» sai «Codex Valachicus manuseriplus Baacianianus»

sai

«Istoria

Bălicenească»

3),

Şincai reproduce pasagii întregi din manuscrisul bălăcenesc, aşa că, în a sa cronică se poate vedea stilul în
care a fost scrisă această cronică a Bălăcenilor.
Acum venim la o cronică foarte puţin cunoscută, aceia

pe care D. lorga a numit'o Conza

de la Cluj, de

oare-

ce aceasta nu se ştie nici cărei familii a aparţinut, nici de
cine a fost scrisă, ci numai şi numai atâta tot, că, singurul
exemplar al acestei cronice, cunoscut până azi se găseşte
1) Vezi în Şincai «Cronica Romanilor»
reprodusă

cronica

Bălăcenilor

vol. II], ediţ. II, p.

şi intercalată.

2) Vezi op. cit. a D-luf Sbiera, p. 211.
3) Vezi cronica

lui Şincai,

vol. III,

p.

137,

157, etc.

235,

unde

este
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depus în museul ardelean

de

la Cluj, pentru care cuvent

D. lorga i-a şi dat acest nume 1).
Această cronică se compune

până la domnia
De

lui

aci întrebuinţează

nimul român,

pe. Stoica

cu excepţiune

originale, însă foarte

din

cronica

Căpitanului

Constantin Basarab 1 Şerban. Cârnul.
scurte;

că pe'ici
aşa

de

Ludescul,

adică

ano-

şi colea

sunt

părţi

pildă,

la locul

unde se

vorbeşte de Domnul Mihnea al III-lea, în cronica Clujului
se dice Mihnea III, «grec /ăcătuş» eară nu ccămătar» ca

în cele-lalte, vorbeşte apoi
Antonie vodă de la Popeşti.

mai pe larg de orzgznea ui
Vorbind apoi de domnia lui

Radu Leon-vodă spune că «Grecul Ba/asache a fost spânzurat la Ocnă: pe când în celelalte cronici nu se dice

aceasta.
Când ajunge la domnia Brâncoveanului
încă

şi cronica

bălăcenească,

în fine

întrebuințează

compilatorul

cronicei

clujene termină -cu un panegiric despre domnia Brâncoveanului care e cu totul original, unde spune că Constantin-Vodă domnind 25 de ani aă didit şi dres monastirile
Horezu şi Brâncoveni peste Olt, iar în Bucureşti: S-tu
Gheorghe, S-tu loan şi S-tu Sava, de asemeni şi Doamna

peste Olt ai făcut monastirele Mamul şi Surpatele, precum
şi altele câte toate ?).
Discursul

Domnului

către

rei e scos earăşi din cronica

fii s&i

cu

Bălăcenilor,

ocadiunea

eară de

ucide-

aci ina-

inte până la sfinţirea Văcăreştilor fară nici o deosebire
reproduce Cronica Popescului.
Cu alte cuvinte această cronică coprinde Istoria Ţerei-

Româneşti de la descălicătoare, căci Constantin Căpitanul
de acolo începe (1290) şi până la (1724), anul sfinţirei
Monastirei Văcăreștilor de sub a doua domnie a lui Ma.vrocordat.
D. lorga crede că această cronică
a fost redactată

de un boer român de o
1) Vezi

în anal.

acad.,

Tom.

2) Vezi pasagiul cronicarului
academiei.
3) Idem, p. 404.

activitate politică, mai ştearsă5).
XXI,

p. 403.

reprodus de

D. Iorga în Tom.

XXI

al.

anal.
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D. lorga mai face menţiune despre «o cronică a zsfortei Jiri. Româneşti» şi anonimă care se găseşte la Academia

Română în manuscrisul

cu N.rul 439, ea

coprinde

pe

Căpitanul în mare parte şi în compunere D. lorga spune
că e aproape inversul cronicei clujene !) D. Iorga ne mai
raportează încă o cronică mai mult parţială căci 'ea nu
vorbeşte de cât despra un timp. foarte scurt, e cronzza exPedifiunei Moreci. Singurul exemplar manuscris ce avem
despre această cronică e acela păstrat de Academia Română cu N'rul 264 purtând titlul de: «/sfozia ostzzii ce
Sau făcul asupra Amoreii la anul 7223».
Nemuritorul Kogălniceanu în «Archiva Românească»
1860 în vol. II, a tipărit acest fragment după manuscrisul
in folio al Marelui Vornic Alexandru D. Sturdza din Moldova, poate că tot acest manuscris e azi în posesiunea
academiei.
In acest fragment se vede lupta întreprinsă de Sultanul Achmet al lil-lea în contra Veneţianilor, spre a lua
Morea precum și amestecul lui Ştefan Cantacuzino ultimul

domn

pământean al Românilor, silit fiind de Sultan a par-

ticipa la luptă ca unul ce era vasal Sultanului.
Despre acest resbel am vorbit în capitolul domniei
lui Ştefan Vodă după cum s'a văzut mai înapoi când domnul român trimesese fel de fel de proviziuni de mâncare
şi zaharea oştirilor turceşti de aci din ţară, în mijlocul renei, cu mai mulţi Căpitani boeri.
|
* Din acest fragment reese că şeful misiunei a fost «(Vel

Paharnicul Statie Leurdeanul» 2), acesta era fiul

vestitului

vornic Stroe Leurdeanul. Fragmentul acesta e foarte interesant pentru istoria “Ţărei-Româneşti căci coprinde două
lucrări importante: 1. Povesteşte desluşit şi pe larg uciderea şi casna Brâncovenilor, cea-ce denotă că autorul cronicei a fost faţă; 2. O expunere amănunţită a campaniei
Turco-Veneto din 1715, cea-ce face ca fragmentul să fie
5) Vezi în op.

cit., p. 405.

1) Vezi în Archiva istorică a Iaşului ediţ. II, vol.
«Istoria ostirei ce s'a făcut asupra Moreit>, p. 6.
59175

II, de M. Kogălniceanu.
49
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interesant pentru întreaga istorie universală, descriind di cu
di mersul luptei şi peripeţiile drumului de la Constantinopol până în peninsulă.
Aşa despre Brâncoveni partea importantă e aceasta:
«după aceea ati trimes şi la Constandin Vodă pe Mustafa
Agasi, şi pe imbrohorul cel mare al Imperatului, carele după
aceea şi Rikiap Caimacam au. stătut, şi sosind la Bucureşti
în miercurea cea mare de iângă Paşti, aă prins şi pe Cons:
tantin-Vodă, şi ducându-l la Edeculă cu Doamna, cu coconi şi cu ginerii săi, şi rădicându-i de acolo i-ai dus la
Bostangii,

după

la țărm,

ce ai spus

şi dându-le

caznă

ca

să-şi spue

tot şi ai luat

pe

sama

Miriei,

avuţia,

când

au

fost în ziua Sântămăria: mare, la un ceas de zi, pogorândus& Împăratul jos la mare, la Paşa-Kioşciul, ai poruncit de
i-au adus înainte pe Constandin Vodă şi pe patru
lui, pe Constandin, pe Stefan, pe Răducanu şi pe
şi împreună cu dânşii şi pe Enachi Vacărescul ce
Cluc, iar pe Doamna cu fiica sa Bălaşa, pe nora

cu Dinicul copilul

ei!),

cu

coconiai
Mateii,
era Vel
sa Aniţa

ginerii şi capichihaele i-au

Iă-

sat în lanţuri. Deci după ce i-ai scos, întăi au tăiat pe
Constandin Beizadea, apoi pe Ştefan, apoi pe Răducanu,
pe Matheii, pe Văcărescul, apoi pe Constandin Vodă, şi
râdicându'i de acolo în parangă, i-au suitla poarta cea mare

ce se kiamă Babihumai, despre Sfânta Sofia, de i-ai lepadat
în ţărână,

unde

alergă

şi acolo pân la amează

noroade

zi stând,

mari

şi mici

poruncitai

de'i

vedea,

Hasan-Paşii

de i-ai ridicat şi i-au aruncat în marea» 2). (Aci urmează
despre zălogirea cocoanelor şi a Doamnei, până ce ai fost
liberate în schimbul enormelor sume de bani).
Am ţinut să reproducem âci acest pasagii căci este
foarte clar şi bine istorisit. Scena aceasta a uciderei este
cea mai bine înfăţişată din toate isvoarele istorice origi:

1) Agi e vorba de Aniţa Balș soţia luf Constantin bezadea Brâncoveanu şi a
nepotului, Dinicul, adică Constandin,
fiul lor, acel personagiii atât de mult disputat
de cronicari, şi ultim coboritor al neamului Brâncovenesc din care ai descins Brânco:
venii veacului al XX-lea.

2) Vezi în op. cit., p. 8. Arh. rom. ist. ost. de Kogălniceanu

sul

Vornicului

Sturdza.

după manuscri-
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nale

ce avem,

se

vede

că

autorul

fusese

martor

ocular,

fusese insă şi toţi aceia despre care am vorbit la capitolul IV al acestei cărţi, însă nici unul nu se exprimă
aşa
de clar şi complect în istorisire ca autorul acestui fragment
istoric 1). .
In al doilea rând am spus că autorul ne vorbeşte de
amenuntele expediţiunei şi ale resbelului; ne expune totul
în culori destul de vii, dar scrie într'o limba cam curioasă,
plină

de

cuvinte

greceşti

şi turceşti,

bine

spune

M. Kogaăl-

niceanu în a sa notiţă: «Era la 1715, 0 epocă când ȚaraRomânească şi Moldavia desbrăcate de ori-ce simţiment
naţional se copseseră pentru dominaţia străinilor. Fieştecare va putea judeca după această descriere» 2) (adică
după însuşi fragmentul cronicei autorului).
D. lorga spune că în nici un alt monument literar
român nu se găsesc atâtea turcisme ca în istoria imp. Ottoman de Văcărescu, şi în aceasta; dar spre dilerinţi de scricrea Văcărescului, în aceasta mai găsești cuvinte greceşti şi
italiene, ca : republică, bai'o, Soldaţi, prevedor, straordinarii,

prințip, armadă, consilium şi neologismul de Zerucă3).

De aci D. Iorga conchide că
să fi fost scris de un român ce a
stantinopol, şi trăit prin saloanele
Deprins a vorbi o românească aşa

cu tot soiul de

plante

exotice.

D.

acest fragment a trebuit
şezut mult timp la ConTurcilor şi Fanarioţilor.
de stricată și împănată

Iorga

crede că va fi

fost vre-un sol român de prin 1691, r&mas în Țarigrad,
care sol să fi urmat și acum pe Ambasadorul extraordinar,
State Leurdeanul peste tot locul în Constantinopol.
În cursul scrierei cronicei însă se pomeneşte şi numele

altor

întovărăşitori

ai

Leurdeanului, aceştia

sunt: vlorga

Buicliul, un armean», «un fecior, servitor» al cărui nume
nu se dă, şi în fine pe «Constantin Vătaful» acesta e singurul boer. Se vede că expresia «boerii româneşti» la
1) La Capitolul IV nu am vorbit despre acest fragment istoric cu
ocaziunea
uciderei Brâncovenilor, căci nu ne erea cunoscut atunci, când
am scris acel capitol.
Aci, de aceea lam reprodus, ca să ne corijăm omiterea
de acolo.
2) Vezi în Arch. Rom. Notă, p. 5.

3) Vezi op. cit. în anal. acad, p. 423.
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acesta se rapoartă,

pe acesta

îl crede

că

d. lorga

e

au-

torul fragmentului, singurul cărturar din fragment 1).

Acuma trecem la alte ordine de scrieri istorice aparţinend tot ramurei ştiinţifice: escrierz/e. de Zsforie uUntver-

sală şi particulară
până în 1717».

Țara: Românească

ce sa lucrat tot în
|

Printre cele d'intâi
Mocsa.
|

vom

vorbi

de

Cronica

ui Mihai

D. Sbiera spune că manuscrisul acestei cronice a fost

găsit la Bucureşti de D. profesor rus V. Gregorovici, care
Pa cumperat şi a publicat ultima parte dintr'ensul, într'o

cărticică ce a tipărito în 1839.

După

D-lui Gri-

moartea

însă, întâmplată în Odesa la 1877, manuscrisul
Rumanţiov din
mocsiane a trecut la museul

gorovici
cronicei
Moscova.
La 1878 D. Profesor şi academician Gr. G. Tocilescu
a întreprins un voiagii la Moscova şi a scoso copie fidela după manuscrisul cronicei mocsiane, punând'o la Bucureşti, la disposiţiunea D-lui B. P. Hasdeu, ce nu a întârziat de a o şi tipări în opera D-sale «Cuvinte den Bătrâni»?)
insoţind cronica încă de uu studii întreg de stilistică şi
gramatică lecsică.

Cronica poartă titlul de

«Inceputul

până la David, de impărăţia

lui David

dentâiii»5)

lumiei

Cronica începe cu zidirea lumei, vorbeşte de
cele mai însemnate ce sat întâmplat până
vorbeşte apoi de Impărăţiile lui «Nevrod»,
Asiriei, de genealogia neamului ovreesc, de

până

evenimentele
după potop,
Egiptului şi
la Abraam

robirea

la

Babilonului, de a lui Ariavarsam de a lui Alexandru Macedon şi de a lui Ptolomet.Trece apoi la Impă&răţia Troe-

nilor,

şi ajunge

la începutul Romanilor vorbind de rega-

litate, republică şi împărăție.
Cronicarul trece apoi cu istoricul

la

împeraţii

1) Vezi în anal. acad, p. 422 după op. original p. 69—74—5,
2) Vezi în op. cit, Tom. 1, p. 343—406, 1878 Bucureşti.
3) Idem p. 345.

r&sări-

şi 106.
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teni şi ajunge

la

Mihai

Duca

1105 (6613),

pre acestea în anul (16203).
De la 1105 încoace cronicarul
evenimentele

până

la

1489

descrie

descriind

cum

scriind desîncă pe

scurt

cădut

Cons-

a

tantinopolul.
Cronicarul de şi român cum vom vedea mai la vale,
nu ne vorbeşte de loc de intemeerea Țerei-Româneşti. Citaţiuni despre Domnitorii români de asemeni sunt foarte
rare, așa nu întâlnim de cât: pe Dan şi pe Mircea citați?)
Cea-ce e msi curios încă, este că cronicarul când ajunge
la anul 1359 vorbeşte de descălecatul Țărei-Moldovei, pe
când de al Ţerei-Româneşti nu pomeneşte nimic.
D. Sbiera se miră de acest lucru şi se întreabă că,
cum se face de cronicarul nu vorbeşte şi de descălecatul
Țerei-Româneşti, vorbind numai de cel al Moldovei, cu
atât mai mult încă, că Cronicarul era Valah, şi opera sa
fusese scrisă în "Țara-Românească?
D-sa r&spunde că cronicarul foarte bine a putut să
vorbească numai de descălecatul Moldovei şi nu şi de cel
al “Țărei Româneşti, căci până la dânsul nu se scrisese nici
o cronică în Ţara-Românească care să vorbească de descălecatul ţărei, pe când în Moldova se scrisese deja cronici ce vorbeati de descălecatul ţărei, și aceste cronici uşor
pătrunseseră de acolo, şi aci peste Milcov, prin contactul politic cel aveam noi cu Moldovenii.
Cronica aceasta o putem considera ca cea d'ântâi
scriere de 7sforze universală ce o aii avut'o Românii. Autorul

cronicei

se denunţă

el

însuşi,

la locul

scrierei sale,

unde începe după anul 1105 5), el începe aşa de frumos:
«Până acilea s'au scosă dentr'alte cărţi slavoneşti pre limba
noastră vieţile şi petrecerile împărăteşti ce au fostă de începutul lumiei până la Mihail fecorul Ducaei, atunce aă
fostă numărul anilor 6613, ce.cum nu poţi ajunge naltul
cerului

nice

1) După

adâncul

cum

spune

pământelui,

nice

însuși în a sa cronică,

2) Vezi în op. cit. p. 402-—404.
3) Vezi în op. cit. a D-iui Hasdeii,

marginea

p. 409

p. 399—400.

Tom.I,

lumiei,

cuv.

den

şi

Bătrâni.
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cum nu
riei, aşa
ce sfinţi
unii pre
aă scris

se poate număra stealele ceriului, nici năsipul mănu se poate afla adâncui scripturilor, că unii de
părinţi leatopişeţă ai scris de unele, alţi de cele,
une locuri, şi de unii împărați aă îmulţit (sic), alţi
mai scurtă, iară acilea s'au adunată că î scurtă şi

că î de totă.

Şi iaste

tale,

sfinţiei

zici

o prea înțelepte

părinte Kir Teofil; episcopul de Rabnicu ! iată şi eii robului
sfinţiei Tale, mai micul și mai apoi de toţi şi ticălosul câZugăvul

Moza

Mihail,

cati

miu

fostă

(sic)

stiința

şi .am

preceputii ei, am nevoită de am scrisii. Deci să ca[de să]
punem și noi odihna condeiului» 4).
Afirmaţiunile unor literați români, că Moxa nu ar fi
fost român, ne par cam neîntemeeate faţă de frasa aceia a
cronicarului (de la pag. 3992), când începe după anul 1105

şi zice «s'a scos dentr'alte cărţi slavoneşti pe /zmba noasră»

adică limba

românească

în

care

şi-a

scris opera.

Alt manuscris de cronică este:
Copia lui Jon Duburuzăi din Braşov, acesta a tradus cronica mitropolitului Dorotheii din Monemvasiea (Grecia), cronică ce vorbeşte pe scurt de cele întâmplate de la

facerea lumii până la 1629, manuscrisul lui lon
gocmanu,

adică

paracliser

Buburuzâi

de biserică, se găseşte adi

seul Hohenzollern din Sigmaringen.

Eruditul

în mu-

profesor ger-

man Schuchardt ne spune că el a vezut acest manuscris
în numitul musei după cum relatează Profesorul Dr. Gr5ber în a sa operă).
Alt manuscris de istorie universală este:
Cronograful de la Buze, acesta dice D. Sbiera e de
peste 8oo pagini, despre acest manuscris a vorbit în Convorbirile literare pe anul 1877—1878 D. Profesor Iacob
Negruţi.
In 1880 acest manuscris erea în posesiunea poetului
Eminescu căruia îi servise la tesa sa, spre a dovedi că

1) Vezi

în op. cit, p. 399.

2) In op. dlui Hasdeu.
3) Vezi în opera sa «Zeitsohrife fiir romanische
raportat de D. Sbiera, op. cit., p. 245, Nota 3.
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limba românească este de mai bine de 200 de ani neschimbată.
D. Gaster de asemenea în 'chrestomaţia sa a vorbit de
acest manuscris, ce fusese scris pe la 1638.
Ultima lucrare de istorie universală până în 1717 este:
Cronica lui George Brancovici 1636— 1690. Despre
densa ne-a vorbit însuşi descoperitorul ei, D. profesor Ar.
Densuşianu, de la lași, în Revista «Critica literară» 1). D-sa
a descoperit

această

cronică

în Ardeal,

ea începe

cu

face-

rea lumei, vorbeşte pe scurt de istoria veche, trece apoi
la Romani, vorbind de August şi de Constantin cel Mare.
Trece

apoi

la istoria

Slovenilor,

Bulgarilor,

Români-

lar, Ungurilor, Saşilor şi Ruşilor ajungând până la anul 1686.
D. Ar. Densuşeanu probează din conţinutul cronicei
că densa a fost alcătuită între anii 1686—1690, în ȚaraRomânească, de Românul din Ardeal, Georgiu Brâncovici.
fratele mitropolitului Sava2) (în realitate Serb). Tot acest
Georgii Brâncovici însă în unire cu Enghel spune D. Ar.
Densuşeanu

a mai

scris

şi:

Genealogia neamului Brancovicilor de care s'a folosit
Raiciă şi Enghel în scrierile lor5).
Acum venim la scrierile de zsforze particulară.
Printre scrierile de istorie particulară scrise şi apărute
în Muntenia

nu

am

avut

până la

1717

de

cât

«/sfozza

oş-

firei asupra Moreei» atribuită acelui -Constantzn
Wătaful
boer din suita Dumnealui Vel Paharnicului Statie Leurdeanu, ambasadorul extraordinar al Voevodului Ştefan Cantacuzino la Sultanul Achmet al III-lea în campania Moreei
din

1715;

după

cum

am văzut, când am

vorbit despre

cro-

nicele ]erei-Româneşti.
In Moldova sau scris mai multe scrieri de istorie particulară. Cronicarilor Moldoveni le plăceau se vede mai

mult a scrie pe lângă cronica ţărei lor, şi despre alte ţări şi
popoare.
1) Anul

1,

1893

p. 47—103

şi 360-— 390,

reprodus

de

D.

Sbiera,

p. 248.
2) Vezi în op. cit. a D-lui Sbiera, p, 248.
3) Brancovici,

ascendenţii

Brâncovenilor

din

Țara-Românească.

op.

cit,
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D. Sbiera în cartea D-sale : e Meşcări cu//urale şi diterare ia Români din stânga Dunării I50gp—I71q, Vor:
beşte despre literatura ambelor ţări surori, după cum
arată şi titlul operei, noi în lucrarea de faţă prin acest ca-

pitol VII

nu

am făcut

noastre, adică de a nu
nească nu şi de cea

de cât să urmăm

norma lucrărei

ne ocupa de cât de Țara-RomâMoldovenească, şi deci nu ar fi

loc a vorbi aci de activitatea literară din Moldova, pentru
a complecta lacunele ce au fost în Ţara-Românească, după
cum nu sar cădea de asemeni a vorbi de [ara-Românească când ar fi vorba să scrim despre “Ţara Moldovei,
putâid

totuși

numai

într'un caz, atunci, când ne

am propune

a scrie despre ambele ţeri sai despre Românii ce formează
adi Regatul României.
Trecem acum la alt gen de scrieri, făcând parte tot

din grupul

producţiunilor ştiinţifice.

Scrierile

Geografice.

Pentru-ca

la

un

popor

să se

desvolte gustul scrierilor geografice, trebue ca acel
să aibă şi o activitate comercială

alta, o scriere

geografică

desvoltată.

de cât un mijloc

popor

Căci ce

este

prin care

un

popor poate să dobândească cunoştinţe despre țările streine? un popor însă, o ţară care nu are un comerciă des-

voltat, de sigur că nu poate

avea nici scriitori geografici,

de oare-ce, causele şi împrejurările produc pe oameni, germenul de şi poate că există, dară el nu găseşte medii apt
pentru ca să se desvolte.

Comerciul "Ţ&rei Româneşti până mai în veacul trecut
era nedesvoltat, căci Românii nu se ocupai de comerţ, el
erea în mâinele
în al Românilor

Grecilor, Armenilor
nu, şi de ce oare?

şi

ltalienilor,

numai

Pentru că o ţară tânără, o ţară vasală şi invidiată de
“toţi vecinii, nişte uriaşi în comparaţie cu noi,
ţară al cărei popor trebuea dilnic să stea cu arma în mână, pentru

ca să-şi apere hotarele, de
ocupe

sigur

că nu putea să

şi de comerţ, câre nu este alt-ceva

ment frumos şi necesar în
al acelei ţeri.
Atuncea ne vom

organismul

întreba, cum

se mai

de cât un orna-

politic şi economic

se făcuse

de

sa

scris
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şi pe terenul istoric, căci dacă nevoea cerea resbelul, ci nu
scrisoarea, nu puteai să stai de scrisoare! Aceasta însă
aşa a şi fost, căci de abea în vremurile veacului al
XVII-lea la Români, a început să se desvolte o literatură
istorică naţională, scrisă. De abea de atunci începuse să
se scrie mai serios şi mai mult, căci până atunci nu am
vădut de cât 1 sati 2 scrieri produse, până atunci cereaii
cumplitele vremuri, încât numai de scrisoare nu ne ardea»
cum

spusese

din reutatea

nemuritorul

Grecilor»,

Căpitanul.

Miron

cum

Costin,

spunea

saă

«turburare

Constantin

Filipescu

Dacă insă aceşti scriitori precum şi alţii, s'a găsit
să scrie din veacul al XVII încoace, despre istoria ţărilor
române, aceasta ai făcuto cu un just motiv căci, ce este
alta istoria? decât povestirea făptuirilor unui popor, care
trebue să r&mână aşternute pe hârtie pentru a vedea ge.
nerațiunea viitoare ce aă săverşit strămoşii lor, pentru a
le trăda o patrie.
Eata deci cum causele lucrurilor lucrează şi produc oameni la fel cu întâmplările, —, şi în acest moment un
instinct se naşte la acei oameni destinaţi de soartă ca să
devie scriitorii, literaţii unui popor, şi să ea ast-fel condeiul
în mână, lăsând de multe-ori spada, sau urmând cu amândouă spre a aşterne pe hârtie, cea-ce a văzut însuşi la un
resbel, sai în statul s&ii, întrun interval de ani în care a
vieţuit.
lată deci cum a fost de s'a născut cronicarii noştri,
şi cuventul pentru care nu am avut în veacul al XVII-lea

scrieri geografice,

Dară nu numai un comerţ desvoltat într'o ţară; şi de
aci exportul produselor, poate da naştere la o activitate
literară geografică, ci şi mișcările politice din acea ţară.
Mişcări politice, ce e drept;la Români aă fost multiple
în toate vremurile, natural după timpurile în care am trăit.
Căci la vremuri de restriște de câte-ori oare bărbaţii
politici români nu trecea dintr'o ţară suroră în cea-laltă
ŞI vice-versa?

sati se

mai

ducea

şi printr'alte

fie că se inrolai în oştirele monarchilor

acelor

ţări

străine,

ţări, sau că
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locuiaii acolo. Acest contact deci cu străinii să nu fi dat
oare naştere la o activitate literară geografică din partea
vre-unui Român? sigur că da! şi chiar vedem o desczzere
geografică a Ţăre- Româneşti la un doc cu fara Moldovei
dară nu de un scriitor muntean ci de moldoveanul Miron

Costin din veacul al XVIl-lea 1), neputând

să vorbim

însă

de densa aci, căci aparţine literaturei moldovene.
Aceasta este singura scriere geografică relativ la Ţara:

Românească

până la 1716

cunoscută până adi.

,
Venim acum la:
Scrierile Juridice. A vorbi despre scrierile juridice
ale Românilor din Ţara-Românească până la 1717 este mai
mult a arăta origina legislaţiunei Ț&rei-Româneșşti căci, până
în 1717 scrierile juridice la Românii de dincoace de Milcov, aă fost foarte puţine, şi când spunem scrieri juridice
dacă

voim

să luăm

bue să înţelegem

adevăratul

al cuvântului, nu tre-

termen

şi scrierile de drept canonic

cari aparţin

unei ramure cu totul aparte a dreptului civil, unei legisla-

fiuni cu totul deosebite legislaţiunei ordinare, legislaţiunei
generale.
Scrierile de drept canonic ce e drept au fost des:
am vorbit de
până în 1717
tule în Ţara-Românească

dânsele în capitolul literaturei

religioase,

reaminti în cel al legislaţiunei.
Am spus însă că s'a scris

puţin

foarte

acesta al scrierilor juridice până la 1717

vom

şi le

pe

mai

terenul

dincoace de MIl-

cov, lucru ce vom dovedi la locul cuvenit, şi că deci ca
o consecinţă a acestei sărăcimi de scriere juridică trebuie
să vorbim mai întâi de originea legislaţiunei române din
Țara-Românească, pentru a arătă de unde neam tras noi
Românii dreptul de a fi judecaţi şi de a judeca, şi cum
am avut acest drept?

A vorbi însă de originea legislaţiunei române de din-

coace de Milcov şi deci şi de întregul ei mecanism până
în 1717,în acest paragraf, pe care lam reservat numai şi
numai

literaturei;

ar

fi

a depăşi

peste

') Vezi în cronicele inedite de D. Ion Bogdan,

regula

1895, p.139—204.

scrierei,
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căci dacă în adever şi literatura juridică face parte din literatura

unei

ţeri, nu

trebue

să uităm

că la începutul aces-

tui capitol am vorbit că vom deschide un paragraf special
şi despre /egzs/afunea fărei- Româneşti până în 1717, găsim deci cu in acel paragraf este mai nemerit ca să vorbim

şi de scrierile juridice, lucru

pe care

*l vom

face; tre-

cend

acuma la:
Scrierile limbistice. Activitatea literară pe terenul
limbisticei în Ţara-Românească până în veacul al XVIII-lea
este datorită mai mult influenţei religioase apusene ce căta
a.se înjgheba şi în ţerile române şi în tot orientul European.
Am vEdut că activitatea literară biserizească în Ţara
Românească a inceput de prin veacul al XVI-lea căci toate
scrierile în manuscrise din care multe s'a şi tipărit şi din
care mai păstrăm adi, ai fost lucrate de prin veacul al

XVI-lea încoace, atunci unii din Români însufieţiţi de sen.timentul religios ca şi de cel naţional s'au. pus pe capete
ca să traducă bucăţile religioase, cele mai alese, din vechiul şi noul testament, spre a putea fi, dacă nu citite dar
cel puţin audite de tot poporul, pentru ca să se desvoite
într'Ensul

sentimentul

religios

al bisericei

creştine

ortodoxe

de răsărit.
Testamentul

vechii şi noă am

veEdut

că era redactat

în

greceşte sau slavoneşte şi de aceia acei scriitori traducători pentru ca să poală traduce pe româneşte bucăţi din

acele scrieri

ale

testamentului,

ai avut

trebuință

ca să

aibă la îndemână toate cuvintele româneşti strânse la un loc,
ai avut trebuință de un vocabular, un dicţionar căci, oricât de bine ai cunoaşte o limbă, în toate expresiunile ei
şi în toate

formele

ci

flexionare,

vine

momentul

când

te

găseşti înaintea unui cuvânt, ce nu'l pricepi, de aci deci
am ajunge la conclusia că activitatea literară limbistică la

Românii de dincoace de Milcov a fost contimporană cu activitatea literară theologică ori bisericească, de oare-ce una
fără alta nu a putut lua fiinţă; şi aceasta într'adever, căci
cercetările istorice sunt cu noi.

D. B. P. Hasdeu în opera D-sale:

<Cuvente den B&-
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trâni Î), ne vorbeşte

de

matică slavo-română»
manuscris
la foaea
până la
tervaluri
La
căci,

caz

gicfronar slavo-român

cu0 gra-

scris între anii 1600 şi 1630;

acest

cuprinde scrierea d'intre anii 1600 şi 1630 de
41 până la a 215-a; ear gramatica de la a 216
a 253-a, coprindându-se între aceste foi şi innescrise sati complectate de mâini streine.
1740 manuscrisul însă a fost stricat în valoarea sa

el căgend

dei 2), acesta

în mânele

la sporit

unui

cărturar, ne

spune D.

Has-

cu câte-va foi, şi dânduii titlul de

«Lexicon

anul
(2

slavic

1740»
Casete)

N

ART + acmn>

Acest

manuscris cu totul

turarului coprinde

cu adausurile din 1740 ale căr-

282 foi, dintre care ultimele de la 261

până la 282 sunt nescrise, iar primele, de la 1 la 39 sunt
pline de adausuri şi adnotări lexice de pe la finea secolului trecut, socoteli aritmetice, astronomice şi recete medicale. La 1757 acest manuscris căduse în mâinele dascălului
Nikita care '] botezase cu numele de /z5szon în loc de
Lexicon adică Amuxon în loc Acăukon. În 1797 ne spune
D. Hasdeu manuscrisul era în mâinele unui individ ce

subscria franţuzeşte Mr. Jean de Talmatzy5). În 1878 când
a eşit de sub tipar opul D-lui Hasdeu «Cuvente den B&trâni>, D-sa spune că acest manuscris preţios, preţiosissim,

se găsea în posesiunea D-lui Dim.

Al.

Sturdza

aparţinân-

du'i D-sale, şi ei cred că foarte nemerit ar fi ca acest manuscris vocabulariă pentru a se deosebi de cele-lalte manuscrise vocabulare româneşti; în concordanţă cu limbele streine cu care au fost scrise, să fie botezat cu numele de czzanuscrisul vocabulariu Sturdzan» căci atunci toți ar şti că

1) Vezi în operă, T. I, Anul
2 p, 261, op. cit.
3) Idem.

1878

Bucureşti,

p. 261 —266.
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e vorba de acela mai vechii şi preţios manuscris vocabular
român cu data de 1600.
Autorul acestui manuscris dicţionar este necunoscut,
el este însă Muntean şi ca dovadă, D. Hasdeu aduce cuvintele munteneşti dintr'&nsul: dazză, rinichi, Dan pe care
autorul '] numeşte «Domn» şi se ştie că Baszu/ în sens de

Domn adică quasi-principe al Ţe&rei-Româneşti nu a fost de
cât în Oltenia (Banul de Craiova, saă de Severin) căci în
Moldova

erea

o boerie

mică

şi recentă,

deci

nici vorbă de

Banul. moldovean.
_
Acest manuscris D. Hasdeă spune că a fost utilisat
şi de nobilul scriitor călugărit Pama Berinda moldovean (adică mireneşte Po4/ şi cu numele de familie for.
mat, în Berzndezu), pentru a sa scriere paleo-slavică ce a
publicat'o la R&v în 1627, sub titlu de: «Lecsicon:sloveno-rusesc> Î). Ne oprim însă aci cu Lecsiconul lui Berindei căci nu intră în cadrul lucrărei noastre ca să vorbim
de producţiunile literare din Moldova.
D. Hasdei în examenul D-sale asupra acestor două
scrieri emmanuscrisul vocabulariu Sturdzan» adică cel din
Țara Românească şi PDzcfionarul luă Berindei din TŢaraMoldovenească ajunge la conclusia că cel muntenesc a fost
anterior celui moldovenesc şi că ambii scriitori poate s'a
servit de o scriere lexico-grafică şi mai anterioară lor,

presupunend

deci

D.

Hasdeii

că va fi fost o lucrare de

acest gen şi mai veche în Nuntenia ca cea d'intre (1600—
1630), aceasta însă este de domeniul presupunerilor căci
până in present cea mai veche scriere de vocabulariiă
slavo-român este zpazuscrzsul Sturdzau.
D. Sbiera ne vorbeşte despre un dicţionariti slovenesc

româresc din
« Frântura

a

doua jumătate

a veacului al XVI-lea 2),

de vocabulariai slovenesc-românesc»

găsită

de D.

Dr. E. Kaluzniacki în 1893 în biblioteca naţională

a Bel-

gradului serbesc într'un codice

321

miscelanei

1) Vezi în op. cit. a d-lui Hasdeu, p. 262.
2) Veză în Mişcări

culturale

(1504 —1714),

p. 263.

cu No.

la
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pag. 77, despre acesta
fir slav. Phil.» 1).
D.

Sbiera

ne

mai

ne vorbeşte
vorbeşte

Valachico-Latinum compus
du-se după opera D-lui
ME mir însă ce a făcut pe
nerei acestui dicţionariu la
dei nu a putut vedea de

şi
şi

«lagic>
de

un

în

Archiv.

e /Dec/zonarzzi

cam pe la anul 1670» 2) luînHasdeu «Cuvinte den Bătrâni».
D. Sbiera să fixeze data compu1670 căci luindu-se după D. Has.
cât «înainte de 1743,de oarece

eată ce spune D. Hasdei: «In biblioteca universităţei din Pesta
între manuscrisele celebrului istoric unguresc Pray, mi s'a
întâmplat a descoperi o cărticică în 16, intitulată: DDzczzonavium Walachico-Latinum compusă înaiute de 1743, fundcă la finea volumului sunt scrise în acel an nişte notițe

de o altă mână. Asupra punctului că autorul erea un Român din Banatul Temeşan sunt de acord şi D. Haşdeu şi D.
Sbiera, aşa că nici nu ar fi trebuit să vorbim de această scriere de oare-ce ea este o producţiune literară posterioară anului 1717 după cele spuse de D. Hasdeu, pe când noi ne
oprim cu anul 1717 pentru tot subiectul lucrărei noastre,
cât pentru punctul că vorbim şi de producţiunile literare
de către Românii din Ardeal asimilându-le cu cele din ŢaraRomânească, aceasta am explicat'o pentru ce o facem şi o
mai spunem şi acuma: ori ce lucrare literară care apărea
în Ţara Românească sau în Ardealul Românilor era r&spândită şi citită de toţi Românii de dincoace ori de dincolo
de Carpaţi. Nu trebue să uităm earăşi că Domnitorii Români din veacul al XIII şi XIV au avut posesiuni întinse
în Ţara Făgăraşului, Amlaşului şi a Sâmbetei de jos, cât
şi unii boeri munteni. De unde şi obiceiul pentru acele
vremuri că: Domnitorul Ţerei-Româneşti să se numească
«Voevod
al Ţerei-Româneşti, Amlaşului şi Fagăraşului

Duce» obicei r&mas adi încă la Mitropolitul Primat al
Românilor, de al « Ungrovlachzei». Eată deci ce ne-a silit
pe noi ca sâ vorbim şi de producţiunile literare române
de peste munţi, socotindu-le ca asimilatele Țerei-Româneşti,
1) Vezi în Tom. XV, p. 48—53.
2) Vezi în op. cit., p. 263.
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fiind aceasta şi în spiritul lucrărei de faţă. Un curent ce
împuterniceşte şi mai mult thesa noastră este că nu trebue
să uităm că tocmai la finea veacului al XV-lea când înce:
puse să se plămădească mişcarea literară românească tocmai atunci un slăvit Domnitor român /Mr/fazi 7 Basarab
pe care toată suflarea românească din Dacia Traiană la
poreclit cu numele de /z/zaz, a înfipt drapelul s€i şi în
Alba

luliă,

cetatea

cea

mai

de

frunte

a

Transilvaniei

şi

a adăugat pe lângă titlul său de Voevod al Ţe&rei Româneşti şi al Moldovei şi pe cel de al Ar7gea/u/ui, pe acele
vremuri deci un pas ne mai lipsea ca un ocean de Ro-

mâni

să se întinză de

la Dunăre până la Alba luliă, uniţi

toţi sub un singur stindard şi Domnitor. Asasinatul însă
cel laş al lui Michai, ne răpi dulcele vis.
Altă lucrare e încă:
Vocabularul s/ovenesc-românesc
scris pare-mi se în conlucrare de mai mulţi; după cum se
vede din cele scrise pe scoarță «Eu Coman logofăt, Lu
Tudosie monah, (acestea la început) ear la fine «L)ionisie
eromonach

13, 7202.
a fost o
Din

ot

sfinta

Mitropolie

za

Bucureşti,

Septembre

(adică 1693) D. Sbiera crede că acest Lexicon
prelucrare după lexiconul lui Berindeiu 1).
1670

avem

vocabularul

s/ovenesc-românesc,

ma-

nuscrisul e găsit în biblioteca societăţei istorice şi archeologice din Moscova.
|
Episcopul Râmnicului şi al noului Severin a mai des:
coperit în eparchia sa încă un vocabu/ariu sloveno-român Scris
prin 1659 de eromonachul Mardarie, manuscrisul e depus
la Academia Română.

_

D. Sbiera ne mai vorbeşte încă de un /exicon de zer-

buri ce se găseşte în biblioteca din București şi alcătuit
prin 1705 2).
Acestea sunt operile lexice ale Românilor de dincoace de Milcov scrise până în 1716, acum trecem la sezzerile de natură filosofică şi morală.

Scrierile filosofice la Români până in acea
1) Vezi în op. cit, p. 264.
2) Vezi op. cit., p. 264 şi în Chrestomaţia D-lui

Gaster,

p. 355,

epocă

T.1,

nu
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au fost socotite
tul domeniti

nici o dată ca formând

al ştiinţei, ele dacă

s'au

o ramură din vas-

produs,

erai

conside-

rată ca nişte înv&ţături mai mult morale şi făcute tot din
punctul de vedere de propagaţiune al sentimentului religios
creştin.
Cea mai însemnată scriere de felul acesta, este: âz7€păturile dlui Weagoe-Vodă
Basarabul (scrise între 1512—

1521).
Aceste învățături ale lui Neagoe-Vodă coprind trei
capete: 1. Înv&ţături date de Neagoe-Vodă către fiul său
Theodosie şi către alţi Domni, cum se cade domnilor să

şadă la masă, să mănânce şi să bea. 2. Învățătura lui Nea-

goe-Vodă către iubitul sei cocon şi către alţi domni cum
şi în ce chip vor cinsti pre boeri şi pe slugele lor care vor
sluji cu dreptate. 3. Învățătura lui Neagoe-Vodă către fiul
seu şi către alţi Domni ca să fie milostivi şi odihnitori.
D. Sbiera spune că manuscrisul acestor învețături
Va avut spătarul moldovean Antonie Sion din Moldova,
care Va dăruit bibliotecei vechei şcoli de la S-tu Sava din
Bucureşti, şi au fost publicate sub titlul de: «Inveţăturile
bunului şi credinciosului Domn al Ţerei-Româneşti, Neagoe
Basarab Voevod, către fiul seu Theodosie Voevod» 1).
D. Hasdei a publicat de as+meni înveţăturile acestea
în opera D:sale, Archiva istorică 2), spunend că în biblioteca centrală din Bucureşti se află încă două copii, una făcută poate după original în 1654, iar alta mai recentă
în 1816.
Copia din 1654 fusese în posesiunea lui Stefan Cantacuzino

ce a domnit

de

la

1714—1716,

în

această

copie

lipseşte mai multe foi, însă cea 'din 1816 e complectă.
După stilul limbei, copia din 1654 se crede că ar fi
fost scrisă în epoca lui Mathei Voda Basarab care tocmai
domnea în acel an, încât se poate deduce de aci că Neagoe Vodă, originalul nu'l scrisese româneşte, ci slavoneşte,

şi s'a tradus în

1654

pe

româneşte,

ori

1) A se vedea în Revista Română a lut Al. Odobescu,
2) Vezi în Tom. I], p. 2, 112—133.

că
p. 103.

copia

din
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1654 a fost scrisă a doua oară după original, dar modernisată după limba ce se vorbea în veacul al XVil-lea ci
nu în al XVl.lea.
D. Sbiera mai spune că acum câţi-va ani un înveţat
profesor rus a mai descoperit în biblioteca poporană din
Sofia încă un manuscris de înveţături moralo-filosofice de
la Neagoe Vodă Basarab, manuscris foarte voluminos şi
scris pe slavoneşte. Intre alte capitole din acest manuscris se vede şi unul interesant, purtând titlul de: «Cu
Zrebue să vorbească Domnii cu Solii, dacă vede că vorba
cu pace va da vesullate bune».
|
Existenţa

acestui

manuscris,

scris

pe

.slavoneşte

de

Neagoe Vodă, zice D. Sbiera, că întăreşte şi mai mult cea
d întâi ipotesă asupra manuscrisului din 1654 şi că el, ar
fi fost scris tot pe slavoneşte şi tradus numai în româneşte la 1654.
In Moldova se scrisese mai multe scrieri de natură

filosofică,

nu

e loc

însă

a

vorbi

de

ele

aci.

In Muntenia

această singură scriere a fost descoperită până adi.
Ca să terminăm cu producţiunile literare de natură
ştiinţifică mai avem de adaogat și categoria scrierelor: de

frevestire

şi căhndarastică.

Poporul Român şi-a desvoltat gustul literar cu timpul şi după. împrejurările care i le-au adus soarta.
Dacă Romanii au contribuit cu o bună parte în calitate de părinți ai Românilor pentru ca să întrupească într'Enşii gustul scrierei fie în prosă sati vers, despre întâmplările trecute şi presente ale întregei naţiuni din restimpul
veacurilor, nu e mai puţin adevărat că at mai contribuit
şi alte popoare cu care Romanii at avut de a face mai
terdii, fiind în contact cu dânşii.
Chaldeii și Egiptenii ai fost cunoscuţi în toate vremurile ca popoarele cele mai superstiţioase şi cunoscătoare. în
astronomie, şi de aci acea credinţă, că, există o legă-

tură

între

om,

fenomenele

naturei

şi

corpurile

cereşti,

de unde ai dedus că omul poate săşi prevadă soarta
toare într'unul din aceste corpuri cereşti.
59175

50

_vii-

176

Chaldeii

şi

au fost

Egipţienii

Grecii,

cu

în contact

şi aceştia de pe urmă cu Românii, Bulgaro-Slavii.

Am văzut mai "nainte cât de lungă şi puternică a fost
înrîurirea slavonă asupra Românilor, încât toate obiceiurile
acestora de sigur foarte uşor prindeau rădăcini şi la Români. Este lucru cert, că în lume, nimic nu naşte, trăeşte

şi piere de cât în virtutea unei cause, trebue să se întemple un fenomen, pentru ca să treci de la efect la causă.

La un popor însă acestpentruce? şi de ce? demonstrarea
adevăratei cause, a lucrului, rămâne ceva mort, recurgând
la nişte credinţe pe care densul dice că nu e bine să
le cercetezi causele, de oare-ce sunt mistere ce trebuesc a fi
încadrate în rama sfintei scripturi: «Crede şi nu cerceta». Aceste mistere aparţin ursitei, căci fie-ce om şi are cartea
vieţei sale care este păstrată de D-zeu şi acolo este desinată calea fie-cărui individ, cu toate fericirile și nenorocirile
lui, aşa că dacă “i s'a întemplat ceva r&i, nu trebue să se
mire nici să prea plângă, de oare-ce aşa i-a fost scris, dar
noi păcătoşii de noi, care nu ştim ce e scris în cartea vieşei acelui om, căci ea este cunoscută numai lui D-zei, de si-

individ a-

gur că nu ne aşteptam la aşa ceva pentru acel
cuma însă că s'a întâmplat
«aşa i-a fost să-i fie».

Credinţele
tură,

şi anume

între

|

şi egiptene

chaldeene
că,

putem

nu

fie-care

ereai de

.este

om

o

cât că:

de

spune

altă na-

legătură

constelaţiune oare-care.

Aceste credințe am spus că ai trecut la Greci

Slavi de unde şi la Români, şi
literați şi la noi prin veacurile.
aceste credinţe sati superstiții.
Natalițierul scris pe la 1620

în Ardeal, el se găseşte în
se vede scris despre

dință a venit
pur slav.
Mai

şi la

aşa s'au găsit unii oameni
trecute ce at scris despre
Aşa avem AR/denzța sai
de popa loan din Sin-Petru

Negoian?),

codicele

soarta omului

în zodiă,

de la Slavi căci şi numele de

sunt apoi:

cu o

într'ensul

această

Rujdeniţa

cre-

e

Gromounirul sai tunelariul ce explică

1) Vezi în Col. lui Traian, an.

1883, Hasdeu.
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o mulțime de întemplări având drept explicaţiune
tunetul
sati fulgerul ori cutremurul de pământ. Această
scriere se
găseşte scrisă intr'alta, scrisă pe la 1660 sai
16801) şi
numită Zyemuraviii care explică la om bătăil
e vinelor,
ori ale ochiului, ori al mâncătoriei de palme,
şi semnelor
albe şi negre
de pe unghii.
Acum trecem la Câ/indăristică.
Bărbatul

literat

român

Gh.

Barițiu, de

peste

munți,

crede ca să fi existat călindare la români încă
de prin
veacul al XVI-lea, şi să se fi tipărit unul chiar
româneşte.
D.. Sbiera spune că această aserţiune Gh. Barițiu
şi-o întemeiase pe existenţa în registrele de comptabilitate
ale Braşovului a unei notițe ce dicea că «în anul 1569
sa cumpărat pentru solul moldovean 72 Câ/ndarii cu
6 denari» 2)
Această afirmaţiune însă cade în domeniul contro
verselor, ca lucru sigur şi pipăit nu putem vorbi
lectorului de
cât de aşa cunoscutul:
« Calindar,
Ce se kiamă Folet Novel,
karele dupre limba
Frăncească în Românească
s'au întors
de jupânul loan Romanul:
—

1693

—.

D. Al. Odobescu a vorbit în Revista Română 3) pe
larg

despre
Dar

calendarul folet novel, şi l'a insoţit şi de aşa numit
ul

al îni

Constantin

Vodă

Brâncoveanul

adică însemnă-

rile dilnice autografe ale Domnului, aşa cum
le-a găsit
scrise.
La capitolul: «Portretul lui Constantin Vodă
Brânco-

veanu»,

etc.,

din

*) Vezi în Cipariu
p.

175.

Vezi

raportat

în

această

carte.

<Principia»,
op.

cit,

a

p.

D-lui

am

114 și
Sbiera,

pomenit
Gaster în

p.

Vezi

opera

la Tomul

I, p.

657—679,

anul

acest

< Chrestomaţie>, vol. 1,

268,

2) Vezi în opera « Catechismulă Calvinescii», Sibiii
1879, p.
riţiii, raportat de D. Sbiera, în op. cit. p. 269,
5)

despre

1862,

98, de

Gh, Ba-
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diar din Câlindar;

seamă

aci este locul a face o dare de

despre această producţiune literară.

Odobescu vom
de conchisă şi

D-lui
poate

Din studiul destul de larg al
căuta a forma şi noi o notă cât se

înţeleasă despre aceste calendare.
Dice repausatul întru fericire Al. Odobescu că la 1860
a fost însărcinat de Ministerul Cultelor şi instrucţiunei pu-

blice ca să facă o cercetare, şi apoi o dare de seamă despre toate obiectele antice şi interesante pentru istoria naţională, a Românilor, mergend prin monastirele ţărei; şi
aşa în biblioteca monastirei Horezu 1), din judeţul Vâlcea
a găsit printre alte importante manuscrise şi cărţi, o mică
roun

de curat, pe
broşură cartonată în 40 şi scrisă destul
mâneşte, în cirilic, din veacul al XVIII-lea, coprindend

pe anul

Calendar

1701, cu prognostice politice şi precedat

de o precuvântare dedicatoare, adresată principelui Constantin Brâncoveanu şi subscrisă de lon Romanul. Al. Odobescu ne mai spune câ oamenii de la monastire (se vede

din călugării bătrâni) i-au spus că alte calendare de acestea
au fost luate şi duse la Bucureşti

coveanu?).

case

Al.

La Bucureşti

Brân-

de Bezadea Grigore

la Beza-

dus

sa

Odobescu

și acolo ridi1) La acea monastire, Domnul avusese casele sale de reşedinţă
acolo la Horezu sa
şi această monastire spre pomenirea neamului Măriei Sale;

tot ce scăpase din casa Brâncoveuească în urma

jafului

averei sale şi plecărei

dus
la 1860 se găsea alăîntregului neam la Stambul. Al. Odobescu spune că atunci
de autori bizancolecțiune
marea
şi
monastirei
biblioteca
în
calendar
turi de acest
părinți ai bisemulți
mai
cel
şi
Ducange,
de
XIV-lea
al
tini, tipărită Sub Ludovic
I, p. 659, Notă). Mai
pice! creștine, în ediții greco-latine (Vezi în Rev. Rom. vol.
Sa: găsit acolo de Al. Odobescu

și un vechiii exemplar în fol. ediţ. l-a 15222

<Dic-

Nuceriei, tipărit de Zaționarului cellii mare elinesc al lui Varie Favorius episcopul
că această carte a fost
haria Calliargi Cretesul». Pe scoarța acestuia“ stă scris grecește

a lui Ion Grimăticul

Moldaviei la 1677 în Arasterdam»,

și mai jos se vede că:

de

logofăt (ce atunci erea
la dânsul a cumpărato la 1683 Constantin Brâncoveanul Vel
La Honu).
Brâncovea
Constantin
lut
mâna
cu
autentică
e
mare logofăt; semnătura

rezu mal se “păsește şi un exemplar încă din ediţia lui Favorius,
rită de

Antonie

Bartoli

cu o dedicație

Brâncoveanu

lui Vodă

vat în oţel de Alex. de Via (Vezi idem Odobescu, p. 662).
2) Grigore

Brâncoveanu,

Bibescu şi al Zoei Mavrocordat,
doptiv

(descendentul

Constantin

de

sânge

fiul cel

mat

mare

fiică adoptivă
din

logofătul Brâncoveanu fiul

Constantin

al Principelui

a iui Grigorie
Vodă

Veneţia

1792, tipă-

şi cu portretul săii greGheorghe

Domnitor

tatăl a-

Brâncoveanul

Brâncoveanul,

prin

lui Bezadea Constantin Brâncoveanu

nepoțelul

cel ucis la

Zoe; adică Zoe Mavrocordat
Stambul în 1714) şi al Safiei Balş (Mătușă de soră cu
at, ear Safta cu acest
ce era fica sorei Saftei Balş, ce se măritase cu un Mavrocord

Gr. Brâncoveanu).

Zoe Mavrocordat adoptată de Gr. Brâncoveanu

şi de soția

sa,luă
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dea Gr. Brâncoveanu-Bibescu şi i-a expus jalb
; acesta
a
a
încredinţat şi cele-l'alte călindare lui „Al. Odobescu ca să le
dea publicităţei ca unul ce erea literat, şi ast-fel Bezadea Gr.
Brâncoveanu încredinţă Domnului Odobescu un volum în 49,
mic, cu 152 feţe, în care sunt legate unul după altul nişte
calendare din epoca lui Vodă Brâncoveanu pe anii 1693,
1694, 1695, 1699 şi 1703, titlurile se află în întregime,

să dăm unul ca să vedem

cum sună, pe cirilic 1); eacă ce

stă scris de pildă pe calendarul

anului

1693.

« Călindar
ce se kiamă Foletul Novel
de anul 1693
karele după limba
Francească, în Rumânească
S'ati întors

de jupânul loan Romanul
1693.

pe cel din

1695
după

vedem

tot în cirilic scris:

« Prognostic
kălindarile Frânceşti scrise:
Anul
1695»

prind

numele

2)

Aceste călindare după cum arată şi titlurile lor, coindicaţiuni astrologice asupra politicei, tem peraturei
de

Zoe

Brâncoveanu-Basaraba

(cum

puse de adoptator ca fiul prim născut ce'l

se nnmeaii

toţi Brâncovenii)

va avea dânsa la

şi se dis-

măritiş cu veri-cine,

să
pârte pe lângă cel al tatălui și pe cel de Brâncoveanu, și
ast-fel Zoe măritându-se cu
Vodă Bibescu, avu întâi pe Bezadea Grigore care purta
numele
de Grigore Bibescu Basarab Brâncoveanu (Bibescu după tată sii, ear Basarab
Brâncoveanu după al
mumesei care în fond era o Mavrocordătoae, dară prin adopțiune
o Băsărăbă Brâncoveancă) apoi pe Bezadelele Wicolae, Gheorghe, Alexandru
şi pe Domniţele Z/ise,
Cafherina şi Zoe care cu toţii și toate afară de primul născut,
purtară numele tatălui
lor, de Bibescu. (Vezi detalii în această carte la genealogi
a neamului Brâncoveanu

după

isvoare autentice),
1) Noi

am

tălmăcit

aci cirilicul în litere latine,

2) Vezi în op. cit., Al. Odobescu,

p. 658.

(op, cit.

Odob., p. 627).
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şi feluritelor evenimente
cursul anului.

Obiceiul domnea
de

a

se

face

al

de

astrologie

pe MWos/radamus

în

Englitera

Lilly (14644).

La

noi în ţară avusesem

manul, jupân

(adică

sale

în

boier)

scoase

din

pe
care

cu prognostice;

(1503—1560

Il-lea)

nosticele

în lume

în Europa de prin veacul al XV-lea

almanahuri

în Franţa aveam
ric

ce avea să se întâmple

Zaensbere

şi

pe

pe acest Jo Ao-

mărturiseşte

Frâncescile

sub Hen-

(1636)
că:

kalendare,

«prognu

toate

câte ei în cărticelele lor ai scris, sunt; ci numai cele câte
i Sati părut că periergia părţilor noastre, ar poftia auzi,

le-a pus, iar altele a lăsat»)).
Romanul declară că a scos
tele ale astrologilor,

tori Italiani, Romanul
şi eată care sunt:
de

aceste calendare din

osebit Italiani2). Aceste

scrieri şi

alau-

îi citează în cursul prognosticelor sale

Gran

Pescator

de

Chiaravale,

Tartana

Stelle, Nova Sybilla, Bretania de Influis, Fruniola, Pallade

Astrologa, Gran Venator de lato oscura, Gran Pescator de
Cumanio, Nova Fenix, Burigot, Rette di Merlotti, Scrutinia
Stellelor, Contra Tartana şi alţii3). Pe aceştia Romanul îi

întoarse spune Al. Odobescu pe limba românească 4), ca Domnul să aibă de trecerea

vreraei în orele de linişte.

Acestea le întorsese Romanul după cum spune dânsul
însuşi în a sa epistolă dedicată lui Vodă Brâncoveanu) nu
pentru vre-un cred&mânt închipuitor «tras din pornirele
şi mişcările cerurilor, din stările zodiilor şi altele ca acelea
din care acei astrologi scot şi. își fac meşteşugul lor> (de
oare-ce Romanul însuşi dice) : «Mult nu mai stai de me€

mir care să fie acea pricină de mișcă pe aceşti astrologia
scrie, şi a povesti de acestea când vedem că nu es şi nu
vin tocma, cele ce ei spun»6).
1) Prin limba Frâncească, Romanul înţelege limba Italiană
; și adi se numeşte
încă lingua Franca pe țărmurile orientale ale Mărei Mediterane (Vezi nota în Odobescu, vol. I, op. cit. p. 658).
2 Vezi în epistola dediratorie lui Constantin-Vodă pe anul 1694, citat de
Odobescu în op. sa, p. 631, Notă.

3) Vezi în op. cit. Odobescu,
4) Idem,

p. 658, Notă.

p. 659.

5) Vezi în Calendarul pe anul 1693, citat în Odobescu
6) Vezi idem, op. cit., p. 659.

op. sa, p. 659. Notă,
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Cu toate acestea pentru trecerea de vreme a Domnului Romanul le-a scris că de oare-ce Domnul era cam superstiţios (cam aşa reese din cele scrise de Del Chiaro pentru
tot neamul

Brâncoveanului,

vezi

halucinaţia

ficei Domnului

la pag. 340 din această carte) încât îi plăcea a ceti despre acest soii de lucruri.
Al. Odobescu crede că aceste calendare ai existat
pentru fie-care an din cursul domniei lui Brâncoveanu
(1689— 1714), de oare-ce însemnările făcute de domn pe
fie care calendar al anilor pentru care avem câte unul
ne. dovedeşte că Domnul purta calendarul pe anul acela
neîncetat la dânsul, căci vedem însemnări di cu di din
cele ce "i se întâmpla nu numai când el era-la Bucureşti
dar ori şi unde, fie la una din moşiile sale, ori la Andria-

nopole.

Aceste

insemnări

de propria sa mână.

ale

Al.

tea lor cu alte însemnări

Domnului

Odobescu

sunt

autentice,

a demonstrat

autografe ale Domnului

scrise

identita-

şi de:

clarate însuşi de Domn că sunt scrise de mâna sa; asemănarea este perfectă spune Al. Odobescu 1).
Aceste note Al. Odobescu le-a publicat în Revista română, ele formeagă fo/z/u/ Wove/ al calendarelor până adi
descoperite,

adică

pe anii

1693,

1694,

ŞI 1703.

Aceste

câlindare

«Foletul Novel»

1695,

este

1699,

de o

1701

impor-

tanţă neme&surată pentru istoria naţională a Românilor căci
ele pe când arată şi iubirea astrologiei pe atunci la Români, arată încă şi acele însemnări autografe ale Domnului, despre toate ce i se întâmplase di cu di, încât avem o
istorie vie a epocei sale, pentru ânii pentru care avem calendare.

Nu vom reproduce toate însemnările calendarelor gă-

site, după cum a făcut Al. Odobescu căci la D-sa a mers
acest lucru; făcând un studiii special despre ele, adică; «Calendarele saă diarul lui Constantin Vodă Brâncoveanul» ci
1) Vezi izvoarele ce aii servit de a proba acest lucru lui Al. Odobescu enunțate în Rev. Rom., vol. 1, p. 661—663.
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vom

reproduce

numai

câte-va

note

din

cele

mai însem-

nate pentru ca cititorul să vadă importanţa lor:
Pentru calendarul anului 10931)
fața 5-a
+ Av.2)

10. Vineri am purces
Mogoşoaia.

+ Av.

20. Duminecă

7 Av.

1.

Av.

de la Bucureşti la

am purces

de la Mogo-

şoaia la Târgoviştea.
Luni am sosit la Târgoviştea.

27. Miercuri am sosit la Piteşti la vii?),

La calendarul pe anul 1093.
fața z5-a.
Vedem:

+ Mai

3. Vineri am

+ Mai

8. Miercuri am purces de la Craiova,

purces
purces

de la Brâncoveani.

+ Mai

17. Vineri am

+ Mai

19. Am

de la Drincea.

+ Mai

31. Nea venit ferman cu Mehmet Aga al Viziriolui ca să ne întoarcem înapoi la

sosit la Cerneţi, Duminecă în lăsata secului de Sinpetru.
cealelealte bogazuri€), să păzim?).

1) Dupe
A). Odobescu,
p. 664).

însemnările în cirilic
not am

tipărite în Rev. rom, după original, de

scris aci aceste însemnări

cu

litere

latine.

(Vezi

în

către.
op. cit.

2) Adică luna lui August.
3) Despre drumul lui Brâncoveanu la viile de la Piteşti am vorbit încă în
capitolul <Portretului săii» din această carte. El se ducea la vii când voea se se mai
odihnească de atâta zel politic. Viile lut de la Piteşti eraii vestite, patriarhul Macarie

al Antiochiei vorbeşte adese-ori în uvragiul săii «Călătorie în 'Ţara-Românească»> traducerea. lut Belfour, Englez. Vezi în part, VIII, secţ. II (raport. de Al. Odobescu în
op,

cit., p. 654.

Notă).

1) Bogaz == vorbă turcească = trecătoare de munte.
5 Op. cit., p. 668.

183
p

Za calendarul pe anul 1699.
fafa

217,
vedem.

Gen.t) 31. Am
Fev.

2. Am

trimis pe Kucioc. Căp. şi .....2)
alţi căp. cu 30 de pungi (zlo3) .

la Odrii la Boeari.
trimis pe Gruiţa Căp.

i Bartolomeu Căp.

cu un car cu 30 de pn.) la Odrii.
Fev.

8. Miercuri au venit Dumitraşco cu Racoviţă şi
cu Barbu Cornea 5) de la Odrii cu veaste,
că ni sai dat domnia cu hatişerif în
toată viaţa noastră.
Fev. 10. Vineri spre Sâmbără la 4 ceasuri de noapte
au răposat maica6) multă jale şi mâhnire lăsându-ne.

Fev.

16. Joi am trimis pe Afendul cluc. la

Fev.

pentru tărguiale de Paşti 7).
17. Vineri au venit Fratila ios. de la Odrii cu

Țarigrad

veste că au tras împ&ratul hatul la baratul8) care ne-au făcut ca să ne fie
danie în toată viaţa noastră 9).
La fața 26 a calendarului pe acelaş an
vedem:

Mai

1. Luni am luat iarbă de curăţenie.

5 Adică luna lui Ianuarie,
2) Locul ros în manuscrisul original,
3) Nu cred să însemne cifre căci ar fi 73,070.
4) Pâiny.
5) Acesta era de sigur Barbu Brăiloiu fiul Banului Cornea căci el așa se numea Barbul Cornea.
5) Muma lui Vodă era Stanca fiica lui Const. Post. Cantacuzino ea esie astrucată la Monastirea, Brâncoveni (Jud. Romanați).

7) Aceste târgueli după cum se vede în condica

părători

de sacâz şi taftă de stegari,
8) Adică şi-a pus iscălitura pe decret.
9) Vezi în op, cit, Odobescu, p. 671.

vistieriei

se făceai

în

cum-

.
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Mai

4. Joi am lăsat sânge?).

Mai
Mai
Mai

8. Luni am purces den Bucureşti la Obileşti şi
9. Marţi am ajuns.
13. Sâmbătă am luat la Obileşti seama o-lor 2) şi
am scos şi o măsea despre stânga.
Mai 20. Sâmbătă ai venit de la Moldova pohtindune la nunta lui Dumitru Beizadea.
Mai 22. Am purces la Bucureşti şi am ajuns.
Mai 23. Marţi.
Mai 253. Joi Am trimes pe lenake Văcărescul Aga sol,
şi cu daruri la Moldova la nunta lui
Beizadea Dumitrașco, tot într'această di

au

Tot

venit Velisar de la Odrio5).

ast-fel şi pe calendarul

din 1703

se vede nişte în-

semnări ale domnului descriind tot parcursul s&ă la voiajul

Andrianopolului şi arătând itinerariul urmat din Bucureşti
până în Andrianopole adică: Bucureşti, Copăceni, Călugăreni,

Daia,

Giurgiu,

Rusciuc,

Cernavoda,

Turlac,

Osiniţa,

Kiutukler, Inumlari, Dragoikil, Gialicabac, Comarova (d'incolo de Balcani), Paşa.Kie, leni-Kie, Ciuciuk, Dervel, Ar-

naut-Kie, Cefi şi Andrianopole (sai Odreiu4).

lată deci importanţa acestui « Călendariti, Folet Novel»
atât din punct de vedere al răspândirei cunoştinţelor şi

practicărei

astrologiei

pe

acele

vremuri

în

Ţara-Româ-

nească cât şi a acelor însemnări autografe care ne înfăţişează adi din scenele cele mai intime ale vieței ilustrului
Domn.
Acuma venim la a doua ramură a scrierilor terenului
lumesc ; adică:

1) E vorba

aci de

2) Poate Oamenilor.

boala

lui Brâncoveanu

-

din

1699.

3) Este vorba aci de nunta lui Dumitrașcu Cantemir-Vodă fratele lut Antioh
cu Casandra fiica lui Şerban-Vodă Cantacuzino din Muntenia, la care nuntă printre
solii domnitorilor streini, din partea lui Brâncoveanu-Vodă, vine Aga Ienache Văcărescul, vezi în Letopiseţul Moldovei Nic. Costin, Tom.
II, p. 49 şi op. cit. Odobescu, p. 672. Notă,

1) Vezi în însemnările
Odobescu,

op.

cit, p. 674—676

sale pe Calendarul anului
şi p. 675.

Notă.

1703 şi în notele

lui

Al,
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tura
rea

Ramura beletristică. Această
frumoasă a unei ţări, după
ei.
La

acest

fel de

sentiment al omului

literatură

nu

ramură conţine literacum arată şi denumiconlucreadă

nici

un

alt

de cât al frumosului. Estetica este prima

coardă care înstrunează o bucată

literară din acest fel de

literatură.
|
Inima omului, sufletul lui este în stare de ferbere când
el este chemat de propriile sale sentimente ca să producă
o bucată literară de această speciă.
El când compune o asemeni producţiune nu are în
gândul s&ă nimic alt-ceva, de cât idea de patrie, de mărire
a neamului, a poporului şi a ţărei sale, sentimentul acela de
dragoste către tot ce este al sei şi din
îl iubeşte, Literatura beletristică nu este

al s&i şi pe care
deci o literatură

reală ea nu ne represintă evenimente şi fenomene din viaţa
materială,

ea din contra

este o literatură ideală, ea ne re.

presintă, ne înfăţişeadă mai mult de cât naturalul, ea vede
totul mai măreț mai frumos, mai sublim, ea este literatura sublimului şi a idealului, ea este literatura unei fericiri
la care tot tinde inima omenească, ea presintă realităţile

închipuite de autorul acelei bucăţi literare.
Vasile Alexandri neuitatul poet român dice că «Românul e născut poet» şi aceasta cu drept cuvânt căci modul cum densul a trăit veacuri întregi, Pa făcut poet, cel
puţin dacă nu
rul Românului

în natură, dar în suflet, de oare-ce
e bun, milos, duios, simţitor şi

fantesie,
„Felul cum
acela, secular de
acele isvoare cu
şi de prin acele
tainice, lau făcut
Apoi toate

caracteplin de

a

trăit dânsul la făcut să fie aşa, traiul
prin stâncile munţilor Carpaţi, crestate de
apă rece ca ghiaţa şi limpede ca cristalul,
păduri şerpuite de micele pârâe cu şoapte
să fie idealist.
acele crude r&sboaie, în care vitejia vre-

unuia ajungea faimă peste tot locul.
Acestea toate deci ai format

causele producţiunei unei

asemeni literaturi la Români.
Această literatură

ai „cărei promotori

nu

ai fost nici

7836

burghedul

nici aristocratul ci numai şi numai

el a trăit în asemeni
neatins de influenţele
Această literatură dic,
naţionalităţei noastre,

ţ&ranul căci

condițiuni şi el şi numai ela r&mas
limbelor şi sentimentelor streinătăţei.
ne oglindeşte adevăratul caracter al
adevăratul caracter românesc care ne

arată gintea din care facem parte şi de care ne tot fălim,

de aceia această literatură s'a mai numit şi foporană, de
oare-ce ea, e fructul poporului.
Această literatură având un ast-fel de caracter, foarte
bine a putut să se propage numai prin viul grai şi de
aceia ea s'a şi împărţit în /z/erafură poporană nescrisă şi
bterătură poporană scrisă.
Literatura poporană nescrisă este producţiunea poporului şi păstrată într'o naţiune prin transmiterea bucaţilor

literare prin cântec, din gură în gură.

Literatura poporană scrisă este mai mult producţiunea
oamenilor culţi ce au scris despre un subiect adese-ori
străin naţiunei lor, însă r&spândit în întreaga lume.
Ne

merge

oprim

mai

aci

cu

nainte am

acest fel de

literatură,

trebui să studiem

căci dacă

am

ceea-ce am studiat

deja la începutul acestui capitol VII din această carte, unde
începutul literaturei lam consacrat literaturei poporane pentru a putea ajunge apoi, la literatura cultă.
Acum trecem la studiul unei
chiul culturei 'Țerei Românești.

alte

ramure

din trun-

LEGISLAȚIUNEA

D. C. Dissescu 1), vorbind de

c<originele dreptului ro-

mân» spune că: «Poporul românesc, cu origina lui DacoRomană trăeşte de aproape 2000 de ani. În acest timp el
a suferit, sa luptat, a cugetat, a simţit; a /zebuzt dar să
se supue şi unei puteri morale, unui drept şi în tot cazul,
Săl creeze pe măsură ce nevoile desvollari sentimentul de

apărare» ?).

!) Profesorul

de

drept

public

la Universitatea

2) Vezi în originele dreptului român, p. 7—8.

din

București,
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D-sa pentru a descoperi originele acestui drept la Români, recurge la conştiinţa lor naţională şi ca dovadă dice
că, tot ast-fel s'a credut până mai în vremurile dinapoi şi
pentru istoria noastră politică, precum şi pentru poesia populară şi cele-lalte ramuri ale literaturei şi artei, până-ce
în fine istoriografiii români ca de talia lui Hasdeu, 'Tocilescu, Xenopol şi Urechiă au dovedit str&inătăţei cât de
interesantă şi bogată este istoria noastră politică, şi Alexandri care a reînviat poesia populară pe care mulţi o credeau chiar neexistentă, precum şi alţii în cele-lalte ramuri
ale literaturei şi în artă b).
D. Dissescu mai adaugă că: «Precum cu siguranţă putem cunoaşte caracterul unui om din trăsurile obrazului
s&i,

din privirea

sa sufletească,

tot aşa

din

limba

şi

mo-

ravurile sociale şi juridice ale unui popor putem cunoaşte
în ce stare de conștiință se găseşte. Limba şi dreptul
unei naţiuni sunt /szogromza ei. Studiind această fisiognomie la o epocă oare-care, putem cunoaşte starea sufletească a naţiunei, la acea epocă; şi invers, studiindu-i starea sufletească, îi putem determina expresiunea: «moravu-

rile, dreptul» 2).
Aci se nemereşte

expresiunea

Yzoulet de la «College de France»

precisă și

că:

clară

a lui

«Trecerea de la

psichic la juridic este iresistibilă, fatală» 5).
Pentru a cunoaște însă limba şi moravurile sociale şi juridice ale unui popor după cum dice D. Dissescu, şi aceasta
ca un ce inevitabil. pentru a putea ajunge la studiul legislaţiunei acelui popor, căci acesta înseamnă cuvântul lui
YVzoulet, că: «Trecerea de la psichic la juridic este iresistibilă, fatală»; trebue să studiezi mai întâi istoria, de dânsa te
isbeşti mai întâi ca să poţi pătrunde mai departe cu cercetările literare, ştiinţifice şi artistice ale acelui popor, care
toate acestea formează acel trunchiă al culturei naţionale

dintr'o ţară. Cugetătorilor mari

ai vremurilor

1) Vezi în originele dreptului român, extras după pag, 8—9.
2) Vezi în op. cit. al D-lut Dissescu, p. 10.
3) Idem, după Yzoulet, p. 9.
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le-aii scăpat însă din vedere acest mare adevăr căci, Montesquieu dice: «Il faut cclairer les lois par Lhistoire» 1) şi
cugetarea lui Montesquieu găsind ecoi şi în spiritul unui

jurisconsult

european, vestit,

pecetluit cugetarea

lui

din Franţa ; Ortolan, care a

Montesquieu

în această

frasă,

că:

« Tout historien devrait âtre jurisconsulte, tout jurisconsulte
devrait &tre historien» 2),
Când

ne aflam deci

în

faţa unor

asemeni

aserţiuni,

care ne dovedesc aci în specie că studiul legislaţiunei unui

popor ar fi imposibil dacă nu ai poseda mai întâi
al istoriei, şi că deci ca să ajungi la unul trebue

noşti mai întâi
mână,

nici

pe

vorbă

istoriei naţionale

cel-lalt,

nu

mergend

mai

este

a acelui popor

că,

amândou&
recunoscând

trebue

pe cel
să cu-

mână

în

existenţa

ca să fi existat

şi

legislaţiunea sa, sai că necunoscând'o încă pe aceasta
din urmă baz€adu-te pe existența istorică, trebue să des-

coperi şi pe cea a legislaţiunei.

D. George

Tocilescu?) în opera D sale4) distinge trei

perioade în istoria dreptului româna, după diferitele feluri
de legislaţiuni ce ai fost transplantate, ori născute pe solul Românilor: 1. Perzoada dreptului clasic roman Şz cu-

Zumiar care cuprinde epoca de la transformarea Daciei în

provincie romană de către Impăratul Traian şi până la
fondarea voevodatelor Țerei-Româneşti şi Țărei-Moldoveneşti (veacul al Il-lea— veacul al XIII-lea, Traian — Radu-

Negru şi Dragoş-Vodă).
Greco- Roman

2. Perioada dreptului bizantin sai

şi a codeficaţiunilor naționale care

epoca de la descălecatul ţărilor

garea

codului actual

civil

(veacul

române
al

până

coprinde

la promul-

XIII-lea
— veacul

al

XIX-lea, Radu-Negru şi Dragos-Vodă — Alexandru Ion |
Cuza). 3. Perioada dreptului francez care cuprinde epoca

G.

1) Vezi în opera sa «Esprit des lois».
2) Vezi în op. sa «Histoire de la legislation romaine>

Tocilescu,

historique
1853, p.
5)
1)
main>.

doctor

în drepc

al Fac. din

citațiunt de D, George

Paris, vezi citaţiunile

în opera sa:

<Etnde

et juridique sur Vemphyttose en droit Romain, Frangais et Roumain,
Paris,
393.
Profesor de procedură civilă la Universitatea din Bucureşti.
Vezi op. cit. în paragraful îl al Cap. «Notions historiques sur le droit Rou-

189

de la promulgarea codului civil până în dilele noastre (veacul al XIX-lea, Alexandru lon I Cuza — Carol | de Ho.
henzolern ?).
|
Perioada Ia, veacul al II-lea
— veacul al Xlll-iea.

D. George Tocilescu spune că la anul

106 când îm-

p&ratul Traian a transformat Dacia în provincie romană,
instituţiunile, limba şi legile la de Roma fură sămănate şi
în Dacia. Ear coloniile romane pe care Traian le-a adus în
Dacia pentru a o popula, în restimpul veacurilor suferiră
năvălirile barbarilor pogorâţi din Asia şi şi-ai conservat
inima şi sângele lor roman.
Dreptul roman în vremea supunerei Daciei de către
Traian era în special format din constz/ufinnzie imperiale :
edicta, mandata, vescripta, decrela ; din senaturz-consulte, din
edictele magistratilor, (edicta perpetua) şi din operile Jurisconsulțelor.

Coloniile romane constituite după chipul şi asemănarea
Romei, muma patrie, primiră aceste legi, şi populaţiunea
indigenă, adică Dacii, ati trebuit să primească şi dânşii
aceste legi căci puterea celui mai tare predomina, conform
legei învingătorului, şi la Romani era o disposiţiune a
legei conchistei ce suna ast-fel că: proprietatea solului
provincial adică a provinciei conchise, să treacă la fofu/us
zomanus: ear vechii proprietari (aci în specie proprietari
Daci) să devie numai niște posesori, plătind pe fie-care an
un tribut (pectzga/).
Dacia a fost supusă direct Romei şi guvernată de ma.
gistrați romani, aşa încât dreptul roman în întregul sei,
a fost aplicat în toată Dacia şi nu numai Romanilor între
dânşii, dar şi Romanilor cu Peregrinii şi Peregrinilor singuri.
D. “Tocilescu crede că pe lângă Fazcfum provinciale
aplicat în Dacia, care va fi fost o copie fidelă a Ldzc/u/ui
fretorilor de la Roma, sa mai aplicat poate şi un jus £roviuciale, adică, dreptul culumiar, acele disposiţiani devenite legale şi născute din obiceiuri, din moravuri (c4famă),
pe care drept cutumiar Romanii “] vor fi găsit în fiinţă în
5) Vezi în op. cit., p. 394—395.
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Dacia în epoca învingerei, lăsând totuş
i aceste afirmaţiuni
în domeniul conjecturilor, din cauza
neexplorărei subiectului în această specie D,
Această stare de lucruri ţinu în Dacia
până ce Ro-

manii

se slăbiră

din

causa

deselor

năvăliri

ale

barba

rilor,
când se şi retraseră, cea-ce se întâmplă
la anul 274, când
Aurelian strămută coloniile romane în Moes
ia peste Dunăre.
Acest fapt al strămutărei coloniilor roma
ne de către
Aurelian în Moesia, a dat naştere la
o problemă foarte
încurcată

din

istoria

naţională

a Românilor.

Astă-di

însă
majoritatea istoricilor aă deslegat'o în sensu
l că, nu toţi colonii au plecat din Dacia
traiană cu Aurelian,
ci ai
r&mas
mare

parte,

fie din

causa

intereselor

lor

mater

iale,
fie din a celor psichice
; şi că deci restul de coloni, rămaşi,
continuând a trăi sub acţiunea năvălirilo
r barbare, nu'şi

perdură

nici conştiinţa lor naţională cu legile şi obice

iurile
lor, apoi nici barbarii nu şi le-ai impus
pe ale lor, căci şederea lor în Dacia era efemeră şi nu
trataă pe coloni ca

pe nişte inimici, ci din contră le mulțumea
i

pitalitate.
Totuşi

de a lor os-

D. Tocilescu recunoaşte,şi cu drept cuvîn
t că,
dreptul voman scris, căduse în desuetudine pent
ru că nu mai
erau şefi romani, nu mai era magistraţi
i romani care să'l
impue şi să] propage populaţiunei, aşa că
r&mase numai
acel dre4/

cutumzar care pentru a se desvolta, nu
avea necesitate de impulsul magistratului roman,
putând a se des.
volta

de

la sine,

printre rândurile poporului, fiind

tocmai
poporul, streaja acestui soii de drept,
conservându'şi însă
caracterul roman.
Fiind deci în Dacia în această epocă,
care se pre-

lungi până

nea romană

în veacul al XIII,
care se

propaga

cu totul străină legislaţiu-

în imperiul

din orient, adică
codicele lui 'Theodosie din 438 şi al lui Justi
nian din 529

Şi 5342).

rr

1) Vezi în op. cit., p. 396 şi la Nota 2,

2) Vezi

în op.

cit

p.

397,

D.

G.

Tocilescu.
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A doua perioadă, veacul al XIII-lea — veacul al
XVIIIdea (limita subiectului nostru, 1717).
Studiul legislaţiunei din "Ţara-Românească în această
epocă, este foarte strâns cu istoria, căci el prinde rădăcini în această ţară, tocmai în epoca plămădirei, întemeerei ei.
D. Disescu vorbind de originea legislaţiunei române,
când vine la întemeerea 'Țărei-Româneşti, adoptă părerile
D lor Hasdeti şi Onciul 5), adică: Intemeerea Ţerei-Romă.neşti

întrun

mod

treptat,

treptat

de

către

Basarabi,

mai

întâi Bani ai Olteniei apoi principi (veacul al XI-—XIII-lea,
scrierea D-lui Hasdeu), Pe de altă parte, pe timpul când
Basarabii puneau temelia Țerei-Româneşti în Oltenia. In
acest timp, din Românii de dincoace de Olt, veniţi de
peste Dunăre, la un loc cu cei rămaşi în Oltenia, încă de
pe timpul lui Aurelian, şi cu Bulgarii, 'şi intemeaseră un
stat Româno-Bulgar, la anul 1186 sub împeraţii românobulgari Petru şi Assan (părerea D-lui Onciul), imperii ce
inu până la năvălirea Tătarilor din 1241, când Românii

se

desfăcură de Bulgari

pentru a

pune temelia

statului

Român.
Aşa dar D. Disescu în Asanizii şi Banii Basarabi vede
întemeetorii “Ţ&rei-Româneşti 2).
Deci, aceştia doi trebue să fi fost promotorii theoriilor juridice, cel puţin dacă nu scrise, dar sub formă de
«cutumă», după cum vom vedea imediat.

Până adi nu sa descoperit nici un codice de legi scrise
în Ţara-Românească, (adică Muntenia), anterior veacului
al XVII-lea, aşa încât ne întrebăm, că după care legi se
conducea acest popor de la Milcov până la Cerna?
De sigur am putea r&spunde că, după placul şi poruncile domneşti,

Domnul era judecătorul suprem, totuşi

nu!

Nu sosise încă vremile de nefericită memorie ale vea.
cului al XVIII-lea ce adusese domnia Fanarioţilor, cu acel
1) Vezi pentru D, Hasdei
tru D.

Onciul

<Originele

2) Vezi op. cit., p. 12—1ş,

59175

«Magnum Etimologicum Romanize>, Tom. IV și pen-

principatelor

române».

!
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principiă despotic de: «OQuod principi placuit legis habet
vigorem». M. Kogălniceanu, spune în această privință: «Le
prince n'est rien sans les nobles»"), şi aceasta pentru că:
«La principaute€ n'est pas hereditaire, chaque €lection presente de nouveaux debats de nouveaux combattants et de
nouveaux rivaux...... en Valachie et en Moldavie, ou la

principaute n'est pas hereditaire »2).
Kogălniceanu spusese, că Principele nu însemna nimic
fără boeri, însă în alt loc justifică pentru-ce, şi dice: «Le
prince ne pouvait donner aucune oi, si elle n'6tait sanc-

tionnce par le Mtropolitain
Au

commencement

et les boiars du conseil. .

de le&tat Valaque,

les

boiars

n'ctaient

pas comme ies nobles d'aujourd'hui, c'etaient de puissans
seigneurs feodaux, obeissant ă leur prince quand ils le
voulazent» 3).
Lucru confirmat şi de N. Blaremberg, când dice: «Car
auparavant (adică atunci) le pouvoir des princes avait 6t€

limite par celui des boyards qui des leur cote agissaient
de la manitre la plus arbitraire vis-ă-vis de leurs sujets »4).
In urma acestei mici these, ne vedem puşi în posibilitatea să deducem că, poporul român de dincoace de Milcov, în acele vremuri, nu sa putut conduce după arbitra.
riul Voevodului şi că deci, 722 Domnul finea doc de cod ale
/egi, întrebarea vine șine atunci?
Aci este loc să r&spundem că, cu/ume/e adică acele
disposiţiuni legislative conservate de popor, frzz fradifiune
şi apărute prin chrisoavele Domnilor, cea-ce a format «O/zceiul Pământului » .
D. George Tocilescu, vorbind şi D-sa de acest obiceiii al pămentului, mai adaugă încă şi frasa: «ll est plus
que probable, que les ordonnances, les chrysobulles (crisoavele) des princes, ont reglemente beaucoup des ma1) Vezi

2) Căci
Jogăiniceanu,
citaţiuni dupe
3) Vezi

în Histoire

de

la Moldavie

et de

la Valachie,

Berlin,

1837,

p. 223.

în tot-d'a-una am avut sistemul electiv-ereditar (vezi op.cit. a lui M
p. 223 și în această carte partea III, «Despre alegerea Domnului» cu
alţi autori, încă.
op. cit, p. 75.

1) Vezi în cEsais compare sur les institutions, les
Roumanie par N, Blaremberg, 1886, Bucureşti, p. 755.

lois et les

moeurs

de

la
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tieres de droit, mais malheureusement nous n'en possedons
aucun vestige, de sorte que nous sommes reduits â de
pures conjectures > 1). In conjecturi însă nu voim a ne perde,
să venim la realităţi !
Să ne oprim deci la studiul obiceiului pămentului, de

care ne isbim mai întâi, căci el a ţinut loc de

legi până

la codicele lui Matheiu-Basarab de la 1652. Sâ vedem mai
întâi fondul dreptului al acestui obiceiii sati reg? cartumiar
şi apoi vom veni şi la procedura sa,
Obiceiul pământului; fondul dreptului.
Din teoriile istoricilor: noştri după cum a demonstrat
şi D. Dissescu, reeșind că Asanizii imperatorii Româno-Bulgarilor (1186) şi Banii Basarabi (veacul al XI—XIII-lea) ai
Olteniei, ai fost întemeetorii statului român de dincoace de
Milcov,

şi că deci

aceştia

ai

fost

promotorii

teoriilor juri-

dice ale Românilor, conservate prin graiă în aşa numitul
obicei al pământului.
Se cade să studiem e la cine /e-am mportat, ce erati
aceste prinpii, şi cum aceşti doi factori ai vespândil aceste principii ale bgistafiunsi ?
D. Dissescu dice că, am importat acest obiceii al pămentului, de la Slavi: «Aşa dar în epoca imperiului al
doilea bulgar, Slavii ne-au influențat pe noi, dându-ne în
cea mai mare parte vechiul nostru Drept public şi Drep-

tul pe carel numeam:

«Obiceiul pământului» 2).

D-sa însă mai adaogă şi dice, că această influență
venită de la Slavi, începe de mai de mult, încă din veacul al V-lea; pe la anul 679 când se formase primul imperii bulgaro-român (părerea unor istorici), imperii ce durase vr'o trei veacuri şi mai bine, în care timp, încă alaturi de influenţa legislativă, -mai conlucrase şi cea religioasă 3); totuşi

D. Dissescu conchidând, recunoaşte conserva-

“ţiunea caracterului
noastre,

căci termină

roman

în

capitolul

naționalitatea
ast-fel:

«Noi

şi

1) Vezi în cEtude historique et juridique sur Vemphyttose»
dului

roman,

p:

397.

2) Vezi în originele Dreptului

3) Idem p. 15.

român, p.

15.

obiceiurile

Românii,

mai

cap. asupra drep-
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puţin

numeroși

ment etnic

de

roman,

cât Slavii,
sângele,

am

limba

dar am luat obiceiurile juridice

numai

la aite

păstrat

slave.

Influenţa este deci,

parţială şi diferențiată de întemplări
contacturi,

din

causă

că

puternicul ele-

şz multe obiceturi romane,

de acelaşi ordin

împrejurările

sunt

bite şi aproape unice în felul lor» 1).
In această

declaraţiune

pe care o aduce

deose-

D. Dissescu,

nu se zăreşte oare şi sorgintea romană a acelui obiceiu al
pămentului, pe lângă cea slavă? de sigur că da! şi D. G.

Tocilescu întăreşte această versiune, când vorbeşte de existenţa acestui drept cutumiar al Românilor de dincoace de
Milcov, mai înainte însă de întemeerea Țerei-Românești ca.
stat (veacul al XIII-lea), dicând: «Mais le droit &crit romain
tomba €videmment en desuetude Zoar faire place au droit

coutumter,

qui

dans

sa

substance?)

server les caracteres romains».
Dreptul cutumtar

numai

de

la Slavi,

la Români

Dacia

moins,

nu a fost

a

di

con-

introdus

deci

adică, el nu conţine într'Ensul

ceiuri juridice slavone,
din

au

traiană,

numai obi-

dară şi zomane, căci dacă Românii

înainte

de

a

cobori

văile

Carpaţilor,

pentru a'şi întemeia o ţară aci în valea Dunărei, ai avut
dreptul cutumiar voman, (părerea Dlui G. Tocilescu) de sigur că ei au păstrat, dacă nu întreg acest drept cutumiar

roman, dar şi-au conservat multe obiceiuri ale acestui drept,
care la un loc cu cele importate de peste Dunăre de la.
Slavi, ai tormat dreful cutumiar al Ţărei- Româneşti.
Această

părere

asupra

originei dreptului

cutumiar

ro-

mân care este a noastră proprie ni se pare şi cea mai întemeiată pentru că este de acord şi cu istoria. Am spus

că este a noastră proprie căci ea reunește părerile cele
dou€ şi deosebite ale D-lor Dissescu și G. Tocilescu.

Banii Basarabi ca întemeetori ai banatului oltenesc
.
dpi.
au adus cu denşii. din. Dacia. Traiană,
toate obiceiurife :ro-

mane,

de oare-ce

1) Vezi

în originele

2) Op. cit., p. 397

dânşii

dreptului

sunt

Român,

acei coboritori ai

p.

17.

«Cap, Fmfiteosei la. Român».

Daco.Ro-
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manilor, necontestaţi de nimeni, ai adus deci şi acele o4zcetură juridice din dreptul culumiar voman.
Asanizii

iarăşi

întemeetorii

statului

român de dincoace

de Olt, în unire cu Ronânii trecuţi de Aurelian la 274,
peste Dunăre şi cu Bulgarii, formând acele 2 imperii românc-bulgare (veacul al VII-lea şi al XI-lea opiniunea d-lui
'Onciul) ati adus acele obzcezari jurzdzre din dreptul culuzar

slav, care confundându-se

cu

cele

aduse

de

Banii

Ol-

teniei de la Romani, a format acel Vregi cufumzar român, de
care Românii se serviră până la codicele scris din 1652.
Noi vedem deci un dublu isvor în dreptul cutumiar
român, unul 7oman şi altul sfavoz, aceasta este parerea ce
am

spus

ci

o expunere
a

D-lui

e conformă şi cu

proprie reunind

Dissescu

şi alta

istoria

şi cu faptele,

pe cele

a D-lui

2 păreri

ea

este

isolate,

una

Tocilescu.

Că obiceiurile juridice slavone, ai predominat ca formă
în dreptul cutumtar român, asupra obiceiurilor juridice române,

aceasta

aşa

este,

însă

este

şi

natural,

căci

acuma

noi Românii, eram în contact viu cu Slavonii, contact ce
devenise aşa de întins în veacul al VIl-lea, încât dacă în
dreptul

nostru

acestea

nu r&maseră

păstrate

de

nescris,

coboritorii

erai

şi

de cât ca
unor

obiceiuri

nişte

juridice

suveniruri

iluştri părinţi

şi

romane,

preţioase,

transmise

din

generaţiune în generaţiune, dară perdendu-se de sizur cu
timpul, căci ori-ce ai face, o stare de lucruri veche se desagregă şi se distruge încetul cu încetul, când ea se găseşte în mijlocul unui mediă noi.
D. Dissescu de aceia şi spune că fondul juridic al Românilor a fost aproape identic cu cel al Slavonilor şi aduce
şi exemple ca: proprietatea fonciară în persoana boerilor, tot
de o dată şi oameni de arme ai principelui. Obşreasca adunare,

sai

adunarea

generală

membrilor acestei adunări
de jurământ a principelui

a

cetăţenilor,

convocarea

prin trasul clopotelor, prestarea
la intrarea sa în funcţiune, pe-

deapsa talionului în materie de drept penal, torma juraţilor
şi a conjuratoarelor în materie de drept civil, ca în divorţ; obiceiul caznelor pentru a obţine mărturisirea unui presupus viaovat, acele ordalii saă judecăţile lui Dumnedei şi altele
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multe,

cari toate

nostru

vechii,

arată

din

cel

perfecta

descendență

al Slavilor.

a

dreptului

"În thesa noastră asupra legislaţiunei nescrise,
adică a
dreptului cutumiar, am conchis la conclusiunea că,
această

specie de legislaţiune, este resultanta obiceiurilor Juridi
ce
slavone şi romane. D Dissescu spune în această privin
ţă:

«Legislaţiunea nescrisă o găsim în oireiu/ pămentului
, cuventul <obiceiti» este slav, ca şi cuvntul «Pravilă>.
«Obiceiul pămentului» cuprinde un amestec variat de reguli
ju-

ridice,

moştenite

din

neam

imitate ori împrumutate?

Prumutate de la Slavi»1).
Deci

D-nu

Dissescu

în neam.

credem
când

Sunt

ele

create,

saă

că în mare Parte sunt îmspune

cî4

mare parte» mai

lasă a se înţelege că cu o mică parte a mai contribuit

şi

alt cine-va, la aceste «obiceiuri juridice» ; însă cine
ar fi- putut fi acel alt cine-va pe lângă Slavi, în acele vremu
ri din
veacului al XII-lea încoace? de cât Romanii, autori
i noştri,
de care am şi vorbit în acest capitol ca de nişte
promo-

tori ai legislațiunei noastre în primele timpuri.
Vom vedea chiar şi când vom vorbi de legiuirea scrisă
a lui Mathei-Vodă de la 1652, că vom găsi dispos
iţiuni
juridice romane într'Ensa, conservendu-se deci până
în aceşti timpi parte din legislaţiunea romană, aşa că legisl
aiunea nescrisă de la noi, din ţară, a fost imposibil
ca să

nu

fi

coprins

şi

din

legislaţiunea

timpurile celei scrise, o vedem.

romană,

de

oare-ce

în

Ă

Să deducem deci câte-va exemple juridice din această
legislaţiune nescrisă a obiceiului pămentului, fie acele
exemple luate din istoria Moldovei ori a Munteniei,
puţin

ne importă căci aceleaşi instituţiuni erai în ambel
e țeri
surori, afară de mici excepţiuni care în cazul de
față nu

sunt, de oare ce, aceleaşi obiceiuri Juridice au fost în
ambele principate 2).
Să începem mai întâiti cu normele dreptului penal căci

acesta

1)

era cel mai elementar

Vezi

în op.

cit., p.

?) Vezi în Ist, Rom.,

şi mai

primitiv.

28.

Vol. IV,

D. Xenopol,

p. 89.

797

Crimele şi delictele, nu erai ca adi, de interes public,
ci privat, delicuenţii nu se pedepseau din oficii, ci numai

dacă cerea partea vătămată, se aplicau deci legile civile în

toate chestiunile juridice, fie de drept penal, fie de cel
civil, să aducem un frumos exemplu în această privinţă:
« Cavalerul Guillebert de Lainoy, ambasadorul regelui francez,

Carol

al Vl-lea

şi al celui englez,

Enric

al V-lea, cătră

mai mulţi principi răsăriteni, trecând din Litvania în Moldova pe timpul lui Alexandru cel Bun, în anul 1421, se
întâlneşte cu domnul, la Cozia !), de unde se îndreaptă către
portul aşezat pe Marea Neagră, Moncastrul sai Cetatea
“Albă. El ne spune în opera scrisă de densul: «Voyages
et ambasades 1399—1450 de Messire Guillebert de Lan2), că înainte

noy»

de

în acel

a ajunge

oraş,

el

şi cu

tăl-

maciul săi, fură apucaţi de nişte hoţi, care-l resturnară la
pământ, îl despoiară, ba îl şi bătură şi răniră greu la braţ,
lăsându'l numai în cămaşă, legându-l de un copac, pe malul
Nistrului, unde stătu toată noaptea în pericol de moarte.
Dimineaţa totuşi îl deslegă şi scăpând din mâinele lor, gol,
veni ast-fel în târg. Se furase francezului 130 de galbeni,
toţi banii lui de drum, afară de alte lucruri. După stăruinţele puse de el pe lângă guvernorul Cetăţei Albe, care cea lui Alexandru-Vodă, nouă din făptuitori fură prinşi
tate era
înaintea

şi aduşi

ştreangul

lui, cu

la gât, lasându-se în voia

lui, de a-i omori sau a le ierta viaţa. Fiznd însă că hoți îi
vestituise banii; de Lannoy se rugă a di se dărui dalele5).
Fată deci diferenţa, căci adi poate șă se roage vătămatul, de judecător ca să nu se mai pedepsească cel ce
Pa vătămat, fiind că i sa restituit lucrul furat, şi judecătorul nu va putea să erte, căci nu mai merge pe ertate,
de oare-ce, cel ce a vătămat nu rămâne numai un simplu
obligat către partea vătămată, ca atunci; ci devine au-

tor al unei infracţiuni penale,

zescu,

şi

deci

faptul

în sine tre-

1) Sat în județul Fălciii. Vezi în dicţionarul Geografic al României ; de
Bucureşti 1877 (citat de D. Xenopol, vol. IV, op. cit., p. 91).

Xenopol

2) Citat în Archiva istorică a D-lui Hasdeii, Tom. ], p. 129, raportat
op.

și p. cit. la Nota

5.

3) Vezi în vol. IV, op. cit., D. Xenopol, p. 9t.

Frun-

de

ID.
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bue pedepsit, pentru a se da un exemplu

dinei publice

de linişte a or-

în stat.

Din acest principiu ce domnea

țiune nescrisă
rescumperarea

atunci în acea

legisla-

a obiceiului pămentului, a mai decurs şi
pedepsei prin bani daţi acelui vătămat sau

rudelor sale, în caz când ar fi fost crimă,

vedem

deci că

se aplica principiul că: şz crimele sunt de domeniul
frivat
şi deci justiţiabile de egiuivea civilă,
Aşa

Bun

avem

un

al Moldovei,

document

de

la

în care se vede

Alexandru

câ un

Vodă

oare-care

cel

Jurjie

şi-a r&scumperat gâtul de la Balotă şi Oancea dându-le
ca
gloabă o parte din satul s&ă Tămrătăşenţi, «Ştire facem
cu

această

în judecată

carte

a noastră

pe Jurjie,

cum

acest

şi a rămas

adevărat

Jurjie

ca să

sbir,

trasă

r&scumpere

gâtul său, şi eată gloabă acel Jurjie dedu înaintea noastr
ă.
a lui parte din sat din Tamrătăşenţi slugelor noastre
Balotă şi Oancea» 1),
Tot

cu bani se rescumpe&ra

şi pedeapsa

morţei, avem

mai multe documente între care unul de la lon

Vodă

cel

cumplit al Moldovei 1572 Octombrie 5, unde vedem
:
ț «l6nne Vodă, etc., am dată acestui ţigan anume Nicola
e
uă treime din cincimea satului Balotescii şi cu loc de moră
în apa Putnei, care territoriă şi lă cumpărase ellă cu 120

zloți tătăreşci încă în dillele lui Alessandru-Vodă, dela Toma

şi sora lui Stanca şi nepotul lor Dumitru, trebuind banii
lui Toma pentru a se rescumpera din pedeapsa morţii, deci
săi fie lui Nicolae cu tât venitul, Şi nemine să nu se

amestece contra

acestei

cărţi

a noastre

scoasă

Octombre 5» (semnat însuşi Domnul 2.
Rescump&rarea pedepsei prin bani,
germarno slavă.

este

în

laşi 7081

de origină

La Germani această răscumpărare după legile barba.
rilor se numea Werghela,
când

La Slavi era admis sistemul r&sbunărei private în caz
în urma mortului r&mânea familia, dacă nu r&mânea,
1) Vezi

în vol,

2) Vezi în Arch,

XI,

Uricariul

ist., Hasdei,

« Colecţiuni

de

acte»,

p. 111, vol. ],

p.

12,

199

atunci intervenea
la făptuitor.
Românii

nu

autoritatea care lua o amendă
admiseră

în tot,

nici

sistemul

în bani de
barbarilor

Germani nici pe cel al Siavilor; însă mai mult se apropia
de Slavi, căci ei ai admis teoria r&scumperărei celui ucis
prin bani, nu însă din iniţiativa statului, cum se practica la
Slavi ci din propria iniţiativă a familiei celui ucis 1).
Mai aveau însă şi confiscarea averei pentru cazul de
crimă de mare tradare (adică către Domn) însoţită de pedeapsa cu moarte, când vinovatul fugise.
Confiscarea averei se făcea nu numai în persoana vinovatului, personal dânsul, ci şi în afamiliei sale, această pedeapsă barbară spune D. Xenopol şi are origina în prin:
cipiul feudal admis de poporul românesc în acel timp, că
imobilele devin proprietatea individuală, numai prin concesiunea domnului, anume chiar şi acele ce aparţineaă prinţilor neatârnând de vre-o danie domnească ?).
Intrăm acum în materia dreptului czuzi, începem cu
froprielatea.
Proprietarul unei moşii, era supus la oare-care restricţiuni, el ca să vîndă moșia sa, trebuia să întrebe mai
întâi pe copii săi, apoi rudele sale, începând de la cele mai
apropiate, şi apoi pe vecini; dacă nu voesc săo cumpere
şi numai dacă aceştia refusati, atunci putea să se adreseze
la străini, de nu urma aceste reguli, copii ori rudele puteaii să r&scumpere moşia vîndută, dacă probai că iu ai
fost întrebaţi.
Documentul din 1782 al Moldovei vorbeşte de aceste
obiceiuri juridice ca de o străveche deprindere?).
Un document muntean din 1638 confirmă acest lucru
în el vedem cum un oare care «armaş Marco vinde vornicului Hrizea o casă de rumân cu partea sa de pământ
1) Vezi în op. cit, a D-lui Xenopol, p. 93, vol.

IV,

după

Zers,

în

«Das

Recht der Russen», Dorpat, 1826, p. 213—220.
2) Vezi în op. cit, D. Xenopol, vol. II, p. 187 și 538, şi vol, IV, p. 94
3) Vezi documentul în Uricarul vol. XI, p. 257,la art. 8al doc. Respunsurile
divanulut Moldovei la întrebările ocârmuirei austriace din Bucovina. Nu am reprodus coprinsul documentului căci e lung,
aelteste
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den satul Gemenele,

cu preţ de

12 galbeni ungurești după

ce mai întâi înştiinţase fraţii şi megiaşii s&i>, eată partea ce
ne interesează: «şi am vândut noi acest rumân de bună
voia noastră cu ştirea tuturor fraţilor noştri şi a megiaşilor,
den sus şi den jos den prejurul locului, ca să-i fie dum.
nealui rumân şi ocina stătătoare ohavnecă, şi fecorilor
dumnealui şi nepoților şi strănepoţilor»!).
In acest obiceiu juridic se vede un fel de conzanzsm

pe care nul putem asemăna
venit pzz7 existând
vonă, îl asemanăm

cu cel al Slavilor unde a de-

şi adi la toate popoarele de viţă slacu cel al Romanilor căci Romanii dacă

au avut la început

stăpânirea

proprietăţei în

comunitate,

mai terdii, ea sa înlocuit cu cea individuală; o asemeni
evoluţiune sa întâmplat şi la Români, căci proprietatea co-

munistă a dispărut, venind cea individuală în locul ei.
Acelaşi lucru a fost cu proprietăţile mari cât şi cu cele

mici, moşneanul
nitorilor

sei;

mort

ear

lăsa

fie-care

moşia
din

sa în 7palzv7szune

aceştia, partea

lor

moşte-

respectivă,

la moştenitorii lor, aşa că cu timpul ajungea ca pămentul
care la început fusese al unui singur moşnean sai bătrân,
acuma să'] stăpânească după un veac, de pildă un trib întreg, de 60, 70 oameni, toţi rude între denşii şi coboritori

ai autorului comun,

se ştie în procedura

dreptului,

la

ce

controverse a dat naştere citarea moşnenilor în judecată.
Aci D. Xenopol vede iarăşi un obicei juridic roman căci
chiar numele de de/râz însemna veteranus (nume roman)
căci soldatul roman după ce îmbetrânea, eşea din cadrele
oştirei şi ca drept recompensă i se dedea de către impe.

rator o bucată de pământ ?).
Această, theorie admisă

la înstr&inarea

bunurilor

imo-

biliare, decurgea de sigur din principiul neînstrinărei averei din neamul căruia acea avere aparținuse, şi numai în

cazuri

extreme,

în

cazuri

şi de vecini, să o cumpere

de

neexistenţă

de copii,

străinii, căci adese-ori

de

rude

am vedut

1) Vezi în Arch. ist, vol. |, p. 23.
2) Vezi în E. de Lavelleye. «De la propri6t€ et de ses formes primitives>, Paris,
1882, p. 164, citat şi de D. Nenopol, în op. cit, vol. 1V, p. 96 în Notă. Vezi idem
şi la p. 97.
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când

Domnilor,

în chrisoavele

câte

ei întărea

moşie

o

unui boer, în urma vre-unei slujbe aduse ţărei sai domniei, fie prin calea armelor ori a păcei, diceau: «Această
moşie ce'i dice..... cu toate trupurile ei, vii, păduri, heleştae, mori şi cele-lahe să fie danie făcută de noi.......
Voevod, prea cinstitului boer al domniei noastre şi să o
veci

în

densului,

dânsul, şi feciorii
stăpânească
se înstrăineze şi să se vindă».
I)omnii obişnuiai această

şi să

nu:
cu

în documente mai

formă

seamă când dărueai o moşie spre a fi de baştină întrun
neam, adică acea moşie după care boierul să 'şi ia numele
familiei sale.
Int”un document de răscumpărare a unei moşii vîndute
pe nedrept de către un moşnean vedem 'că se spune chiar:
«ca unul ce era moşnean şi neîngăduind el ca să .intre
alţii streini pe lângă moşia lui» 1).
Altă formă a comunităţei proprietăţei, dice D. Xenopol, mai este încă înfrâ/rea ; de origină cu totul slavonă,
adică când doi proprietari se prindea frafi nedespărirfi în
care caz cel r&mas în viaţă moştenea imediat pe cel mort

mai dinainte afară dacă lăsa copii.

Avem în acest sens documentul lui Vlad Vodă Călugarul de la 1490 domn al Țărei Româneşti, prin care el
dă din satele O/asa, Petreni şi Zopceşti, lui Laţco boerul
domniei, şi acesta la rândul lui dând nepoților lui de

frate, jupânul Andrian
«Ca

ei să fie fraţi

şi jupânul Lupul, şi Laţco gicend:

nedespărţiţi,

ear ori cui

din

ei se va

prileji a muri mai înainte de cei-lalţi, să nu se vindâ partea lui, ci se treacă la cei urmaşi

dându-se

un cal bun»2).

|

domniei

mele

Acum venim da dreptul de moştenire. Acest drept la
Români 'şi are origina din dreptul roman, care admitea
moştenirea egal la bărbaţi şi la femei. Novela 118 a împăratului Justinian 'şi avea perfect aplicarea ei în dreptul

1) Vezi documentul

278—190—103

din

1698

în

condica

logofeţiei

la Arch. Statului, citat de D. Xenopol,

2) Vezi în Arch.

ist, p. 6, vol.

|.

Brâncoveanului-Vodă,

p. 98, Notă, vol. 1V.

p.
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cutumiar român în cea.ce priveşte moștenirea:
Wu//a
froducenda dferentia sine masculi sine
feminae Sint»

dem

înve-

deci o abatere generală de la dreptul slavon
sau ger-

man barbar, care
bărbaţi şi femei.
Avem

așa

admitea

un

o

diferenţă

document

de

moldovean

moştenire

(muntean

între

se

vede
că nu sa conservat) din 1549 dat din
Hârlău, de către
Iliaşi- Vodă fiul lui Petru.Rareş care arată
împărţeala moş.
tenirei averei boerului Vascu Epure în
cele 5 părţi a ce.
lor ş stârpi, împărțeală făcută de
Domn, şi în care se
vede că atât femeile cât şi bărbaţii
aă luat parte egală

din

moştenirea lui

Vascu

Epure, ce lăsase

moşia

Bosânceşti 1). De asemenea natură mai sunt
şi alte documente
posterioare.
D. Xenopol spune că această disposiţiune
era pentru
moştenirile a z7eszar (fără testament),
cât şi pentru cele
testamentare unde se practica acelaşi
sistem ; (documentele
mai posterioare ale Moldovei totuşi
arată că nu se putea

testa unui moștenitor mai puțin din a treia
parte a averei?).
Cu toate acestea era excepţie pentru
fiicele care se
măritaseră şi primiseră zestre fie mobiliară
fie imobiliară, la

moartea părinților. Ele nu mai veneai
la masa moştenirei,
fie că părinţii le mureaă cu testament.
ori fără, în acest gen
avem testamentul

postelnicesei

Ilinca

Cantacuzino,

soţia
postelnicului Constantin Cantacuzino
(din 1611), care la
moartea ei lăsă 12 copii, 6 fice
şi 6 feciori, vorbind în
testament numai de feciori şi nici
de cum şi de cocoane,
— de sigur că le inzestrase mai nainte
—, şi de feciori numai de patru, câci la doi li se deduse
dinainte averile lor.
Acest testament care e o adevărată podoabă
filosoficomorală, D. Xenopol la reprodus
în întregime în Archiva
istorică a Iașului3), în el se vede
cum densa jupâneasa
Elina a lui Constantin Cantacuzino
şi-a facut testamentul
în op,

1) Vezi în Arch, ist, vol, |, p. 43, citat
şi de D. Xenopol, vol. 1V, p.

cit,
2) Vezi în Uricarul,

întrebările

puse

de

guvernul

vol.

5) Vezi p, 249-—252.

XI,

austriac

p. 255,
al

cap.

Bucovineţ.

V,

respunsul

divanulut

100
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înaintea plecărei ei la Ierusalim, pentru a plânge păcatele
sale înainte de moarte, testament redactat de amicul casei

Cantacuzino, cărturarul Stoica Logofătul Ludescul.
Cum

i Mateiu,
Călineşti

dânsa

lăsă

celor

4 fii aiei,

i Mihai,

Constantin,

i lordache, moşiile: Mărgineni, Filipeşti, Sarcile,
şi Cucleş, fără ca cei doi coconi Drăghici ş

Şerban să se amestece, de oare ce soţul ei Constantin pos-

telnicul le făcuse parte bună de averi încă din viaţă, cu care
câştig

şi-a făcut

Cum
ca

dânşii

osebit

dânsa de asemeni

să se amestece

în

fiind

sate,

oprea

tocmelele

vremuri

norocite.

pe muerile feciorilor ei,
lor,

căci

ele

nu

aveau

treabă la acest fel de lucru, ci să-și păzească fie-care trebile şi cum în fine conjură pe fii ei la dragoste reciprocă,
lăsând îngrijitor de toată casa şi de avere, pe cel mai mare
fiă, Constantin 1), şi cum afuriseşte cu 325 sfinţi părinţi ş
cele-lalte, pe cei ce se vor amesteca să strice acest al e
aşedămiînt.
(Scris de logofătul Ludescu dupe înveţătura jupânesei
Elena star postelniceasă, în satul dumisale Gor-Mărginen ,
meşiţa Septembre 1, 7190 (1681 ?).

Din potrivă se. vede însă la testamentul Radului Buzescu care la moartea sa lasă doi prunci (Radu şi Marza)
lăsând şi acesteia 1/3 din moșiile sale, ear lui Radu 2/32).
Acest obiceiă ca fetele să nu vină la moştenire după

moartea, părinţilor lor, ci să rămână cu dota constituită la căsătorie era contrarie dreptului roman, care permitea fiicei
măritate să ea şi densa o parte egală cu fraţii, disposţie
foarte equitabilă, cu toate acestea la Români în această
privință nu era ast-fel ci era după cum am vEdut la tes-.
tamentul Elinei

Cantacuzino, obiceiă

de

altminteri

foarte

în

rădăcinat în deprinderile poporului român şi de sigur de
origină slavă.
Acest obiceizi se vede înlăturat în prima pravilă de legi
1) Vestitul

boer

orator şi diplomat

de la curtea lui Brâncoveunu- Vodă.

2) Vezi în Archiva Societ, știinţ, şi lit., Iași, 1899, No.

1, p. 252.

1 şi publicat în Yoaea societăței Româ.
3) Testament din 1609 Septembre
nismului, p. 516 de D. Gr. Tocilescu, cit. de D. Xenopol, op. cit, vol. IV, p. 102,
Nota 34,
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scrise a Românilor, rao:/a ui Matheii. Vodă
din 1632

de care
vom vorbi în general la locul cuvenit, în aceas
tă pravilă la
casul aci în specie vedem la «glava CCLXXI
IIda capul, Benru prefuzre
muerească,

a moştenirilor : Copii, au parte bărbătea
scă, au
aceia să. preţuesc să moştenească pre părin
ţii lor

ŞI pre mumăni» 1). La «glava CCLXXVII

capu/, pent

ru aducere, vedem earăşi: Tatăl cându'şi mărit
ă fata Şi se tocmeşte cu dânsa ca zeastrea ce "iau dat
să fie pentru toate
lucrurile ei, şi mai mult să n'aibă treab
ă în bucatele lui.
Acea tocmeală n'are nici o putere, nici
adeverinţă, nici se
opreaşte fie-sa a nul moşteni de va muri
fără de carte, dar
ce se face? aducă'şi ia întâi zeastrea
carea "1-aă dat tatăsăi şi darul dinaintea nunţei şi le ames
tecă cu bucatele
tătâns-săi, şi aduc şi fraţii ei hainele 'şi
eat ce vor avea
de le va fi dat tatăl lor când au fost
vii, şi atunci împart
toţi fraţii tocma, şi ceale ce sai fost
dat de zeastre, şi
ceale
ce

saii

au

nu
făcut

fi adevărat

s'au fost dat zeastre, iară carea
tatăl lor la moartea lui sai muma,

cât

va face
aceia va

ai vrut şi ai scris» 2), de asemeni şi
la
«glava CCLXXIX pentru Pârtile al Fecto
rilor şi al Fatefor, carii
el zar

ai luat de la

vor să

za,

vedem

Tatăl lor fărtile sale, şi muvina
iară:

ori

care

de

în feciorii

carii
Sunt parte bărbătească va lua bucate, şi
de în feate, zeastre
aceia nu pot într'acest chip să intre
întru moştenire cu

ceia-lalţi fraţii carii n'a luat,

ori-ce

le-ai

dat

nunţei, sai alte
Mathei-Vodă
fiicelor înzestrate
faţă de fraţii lor,
Milostivul Domn

din legiuirea
pămentului.

tatăl

lor,

de nu

haine,

vor

aduce

zeastre,

la mijloc

daruri,

dinaintea

bucate» 3),
|
observase această nedreptate în privinţa
care r&mâneaă în tot-d'a-una în daun
ă
pentru averea moştenită de la părinţi.
român, înlătură aşa dară acest principiu

nescrisă

a țerei, sai aşa

Acest principii ast-fel cum

numitul obiceii al

“1 adoptase

Mathei-Vodă,

1) Vezi în pravila originală întoarsă în
slove latinești, pag. 295.
?) Vezi în Pravilă 1652 pag. 298.
%) Idem p. 299—goo.
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am

spus

că'l aveau

el exista

şi Romanii,

şi în legiuirea bi-

zantină, în hexabiblonul În Flarmenopol unde vedem: «si
pater suam dotans filiam pactus est, ut dote pro se data sit contenta, neque in hereditate ipsius partem habeat, hoc
pactum non valet, neque prohibitur succedere patri intestata
obeunti filia, dum dotem fratribus, qui in potestate remanserant, confert » 1).
Disposiţiunea modificată aşa de Matei-Vodă fu în vigoare până la codicele lui Ipsilanti-Voevod din 1780 care
earăşi strică glavele din legiuirea lui Mathei-Vodă (1652)şi
reîntemeiă vechia stare de lucruri din obiceiul pământului,
pe baza că cea-ce a fost în obiceiul pământului nu trebue
stricat şi ast-fel în condica lui Ipsilante vedem la «cap pentru moştenire, $ 2 că: după ce se va înzestra fata de la
părinţi, să nu aibă nici cum. voie după moartea părinţilor ei să intre la moştenirea lor, sub cuvânt ca să pună
şi zestrea ei la mijloc, ci să rămână mulţămită cu zestrea
ce va fi luat» ?).
In codicele lui Calimach-Vodă pentru Moldova şi Caragea-Vodă pentru Muntenia (1816 şi 1817) se vede con:
servat tot acest principii din condica lui Vodă Ipsilante şi
anume

la codicele

Calimach,

$

1or3

se vede:

«fiicele

în-

zestrate nu pot cere senisfora, dar nici sunt silite să pună
la mijloc zestrurile» ear la codicele Caragea art. 17, fâcând aluziune şi la obiceiul pămentului dice: «numai feciorii moştenesc deopotrivă, şi pe fete de vor fi neînzestrate, datori sunt să le înzestreze şi să le căsătorească» 5).
Aceste disposiţiuni în acord cu vechiul obicei al pământului pe nedrept de aminteri, au ţinut până la legiuirea din 1865 introdusă în principatele române, care ştim

că prin art. 669, 751

şi urm. din codicele civil a înlăturat

cu totul principiul vechiului obiceiu

al pământului

consem-

1) Vezi în Manuale legum sive Mexabiblos cum apendiciis et legibus agrariis
Constantin Harmenopoli ediţ. Heimbach, Lipsiae 1851, vol. VILI, p. 633 citat de D
Xenopol op. cit, p. 103 în Notă, Vol, LV.
2) Vezi în cEdiţia originală a Condicei lui Ipsilante Voevod 1780 şi în a
ale
doua, ediţie publicată de I. M. Bujoreanu în colecţiunile de legiuiri vechi şi noi
Românie! citat de D). Xenopol, p. 103, Nota 35, Vol. 4,

3) Citaţiuni de D. Xenopol în vol

ÎV, p. 103, op, cit.
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nat şi în codicele de legi ale lui
Ipsilante, Calimach şi Caragea, şi a reîntrodus după legiuire
a franceză a lui Napoleon I (art. 745, 843 şi urm.) acel
eaşi principii ce le găsim în condica lui Mathei-Voda Basa
rab din 1652, “inspirându-se şi dânsul pentru acest prin
cipii după hexabiblonul lui Harmenopol de la Bizanţ, în
care se vede consemnat acel principii al dreptului roman,
de egalitatea dreptului de moştenire al descendenților,
fii şi fice, făcându-se _raport la masa comună.
Ce lucru curios că, tocmai de la
Mathei Basarab, la
1864 să revenim pe adevărată cale,
Ce e drept; partea nedreaptă a aces
tui principii de
„moştenire fusese introdusa aşa de la
sine, prin contactul
ce noi lam
avut

cu

Slavii,

nu

ne

dedeam

seam

a de marea nedreptate. Domnul Român Math
eit Basarab se con.
vinsese de această nedreptate şi de
aceia o înlătură în
codicele săi de legi. Fanariotul Alex
. Ipsilante însă sub
paravanul că voeşte să păstreze obic
eiul pământului românesc, strică întreptarea lui Mathei Vod
ă ŞI reinstitue prin
scris, ceia-ce inconscient Românii prac
ticau prin obiceiuri,
el nu voia să Ştie de datoria ce se
cade unui Domn dea
îndrepta strâmbătăţile poporului săi,
nu era Român, nul
durea, pentru-că nu simţea româneşte.
Caragea de asemeni,
şi a trebuit ca de abea la 1864, să
ne întâlnim cu vechiul
principi din codicele lui Mateii Vodă
(1652) şi să strigăm clucrurile bune nu pier nici o dată
.»
La 1864 domnea însă Alex. loan] Cuza
, care în diua
de 4 Decembre acelaşi an, după lovitura
de stat, promulgă
prim

ul codice de legi române pentru ambele
principate.
După ce invită pe membrii consiliului de
stat), ca să elaboreze

un cod civil, luând de model pe ce/ z7a/z
au, care nu
se votase încă, dar al cărui proect era vota
t?) (de Ministerul Pisanelli din Italia).
Preşedinte al consiliului de stat era C.
Bosianu care de-

1) Desfiinţat prin art. 131 din Constituţiun
e şi prin legea de ia 12 Iulie 1866.
2) Adresa Domnului cătra consiliul
săi de stat din 11 lulie 1864, No.
8og,
unde se vede că consiliul de stat «va avea
în vedere condica Italiană». (Vezi citat în
Dreptul civil român, vol,
[, de

D.

Alexandrescu,

p. XXIII,

-
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venise un mare jurisconsult român, în urma studiilor sale
de drept făcute în Franţa, aşa că admiraţiunea lui era
pentru codul francez (codul lui Napoleon) încât Jurisconsultul român lăsă la o parte idea de a se avea în vedere codul italian pentru elaborarea codicelui civil român şi nu
făcu cum se spunea în adresa Domnului, ci lua în examinare codul lui Napoleon, de şi mai inferior celui italienesc,
după cum recunoaşte şi D. Alexandrescu D, şi împărţi acest codice la membrii consiliului de stat, toţi oameni
eminenţi în ştiinţa dreptului şi în mai puţin de 2 luni,
el, C. Bosianu preşedinte al consiliului de stat, X. Szraz,
Alex. Papadopol Catimach, G. Vernescu, A. M. G. Aposto-

eanu

şi Alex.

Cyetzescu

membri,

elaborară

codicele

civil

român 2) care promulgat de Domnitorul Alex. loan 1 Cuza
fără insa a fi supus corpurilor legiuitoare; ci prin simplu
decret princiar; dar mai "nainte fiind citit tot într'o şedinţă
solemnă la care presidase Domnitorul8).
Cea d'intâi ediţie a acestui codice a fost scoasă de

reposatul

întru

fericire

justiţiei, atunci,

Nicolae

Vasile Boerescu,

Kreţulescu.

fiind

ministru al

1) Vezi în operele D-sale, Dreptul civil român, p. XXIII
şi în Droit ancien:
et moderne de la Roumanie, p. 490.
2) Acest fapt mi reamintește codificațiunea franceză a lui
Napoleon Bonaparte
care ca Consul încă, prin actul însuși ce prevedea formarea
unul guvern consular, anunțase prin legea âin 19 Brumariii anul VIII, art. 9,
tormarea unef codificațiuni de
legi civile. Lucrările începură în 24 Thermidor, anul
VIII al mare! revoluţiurii și
printr'un decret al primului Consul din aceași
di, se institui o comisiune supremă
care alcătui codicele civil francez, comisiune pusă
sub președenţia vestiţilor juriști:
Tronchet (preşedinte de Tribunal al casațiunei); ear
mem
: Bigotbri
Preameneau (comisarul guvernului şi procuror general); Porfalis comisar
al consiliului şi ministru, unul
d'între cei mat mari jurisconsulți şi în acelaş timp
și filosof); și Mfal/eville (membru
al tribunalului casaţiunei) vezi în vol, 1. Laurent,
p. 24-25.

3) Această promulgare era

de la 2 Mai

1864,

reunise

toate

legală, căci

puterile în

voltător al convenției de la Paris din îs

Cuza-Vodă

mâinele

August

în urma loviturei de Stat

sale și conform

1858, decretele date

statutului

des-

de principele
român prin proposiţia consiliului de Miniştri și al
consiliului de stat aveaii putere de
lege (Art. 18 al statutului), decrete cari mai în urmă
s'aă ratificat de corpurile legiuitoare (vezi în; Droit ancien et moderne de la Roumanie
, p. 491 Notă, D-l Ale-

xandrescu),

Acum câţi-va ani D. G, Mârzescu a găsit în Archiva
Ministerului de justiţie
în dosarul No, 53, manuscrisul original al codicelui civil,
cn lucrările consiliului de
Stat şi semnătura lui Alex. I6n 1 Cuza; în manuscris
se văd 1936 articole pe când
în textul tipărit ştim că sunt 1914, se vede că s'aă făcut
mai multe rectificăr! în.

urmă (vezi op. cil., p. 491),
59175
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După
legile

aceasta, în cursul anului

penale, tot după cele

eraă judecaţi la fel,
tru

după

1865,

francese, aşa

sai

elaborat

şi

că Românii acum,

una şi aceaşi

lege, egală

pen-

toţi.

"Alt obiceiu era acela, că fraţii nu puteau să răstoarne
daniile ori testamentele făcute în favoarea străinilor, aşa
avem un document de la începutul veacului al XVIII-lea,
ce conţine dania Todosiei, fiica lui Onciul către unul Onofrei Vrânceanovici, pe care "1 ia drept, fiul ei, dându-i toate
moşiile ce le avea: «iar fraţii, saă neamul ei, să nu se amestece la aceasta» 1).
Moștenitorii, chiar fii de aveau nu puteaii beneficia de
moștenire dacă mai întâi nu plăteau toate datoriele defunctului lor părinte, ori a altui decedat, ori-cine ar fi fost

dânsul 2), acest

principii

era de origină

romană,

căci el

era consacrat de juriştii romani «Deducto aere alieno».
Când moştenirea era împovărată de datoriile decedatului, moștenitorii puteai să se lapede de moştenire, lăsând'o în seama creditorilor, de oare-ce primind'o puteau
să pericliteze pe a lor, era atunci cea-ce adi este a priimi
o succesiune sub beneficii de inventar (art. 704 şi urm.
C. C.), sau renunţarea direct ia succesiune (art. 695 şi
urm.

în

care

e coprins

şi

art.

700,

ce

ştim

la ce

mare

controversă de drept a dat naştere adi).
Un document din 1695 ne înfăţişează aceasta şi anume:
murind Hristea Vistiernicul şi lăsând doi fii, pe Radu clucerul şi Gheorghe Postelnicul aceştia nevoind apriimi, moşiile, Românii şi “Țiganii ce r&măsese de la tatăl lor, se
duc la divan şi declară că renunţă la moştenire în favoarea- datornicilor părintelui lor, să ea fie-care ce i se va
cuveni 5).
Averea zestrală imobiliară se putea vinde în acele
1) Vezi Archiva ist,
Cit.
idem

p.
de

104.
2) Vezi în operele
D.

Xenopol,

p.

vol.

lui Miron

ZII,

p.

Costin,

203, citat şi de D. Xenopol,
documente

din veasul

vol. 1V op.

al XVIII-lea citat,

104.

3) D. Xenopol citează acest document reproducând'l după
lui Brâncoveanu needitată, la Archiva statului, p. 140.

condica

logofeţiei
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vremvri,

ci nu

ca

azi;

e un

document

din

1676

în care
vedem cum se vinde o vie de zestre
de către soţ, cu consimţimântul soţiei sale, ce e drept, dar
tot se vinde: «Adecă: eu Stan Abageru din preună cu
femeia mea Fişa şi
cu copii mei care Dumnezeii ne-ati dat.
„ŞI mărturisit cu
acesta al nostru zapis, ca să fie de bună
credinţă la mâna
părintelui popii lui Dionisie, precum
să se ştie că i-am
vEndut sfinţiei lui, viea noastră care
ati fost dată -de zestre însă de la socrul meii popa Dobr
e» D,
Din unele drepturi atingătoare de propr
ietate, din do.

cumentele

ce le mai

avem,

se poate

observa exist

enţa servitudinei în cea-ce priveşte cursul unei
ape curgetoare, şi
trecând printre două proprietăţi, servi
nd de hotar între ele.
Avem un document în privinţa schimbăr
ei matcei acelui riă,
ce slujea de hotar, între acele proprietăţ
i, documentul ce e
drept, e moldovean, el e de la Vasile Vodă
-Lupul, am spus
însă mai "nainte, că în cea-ce priveşte studi
ul obiceiului pămentului, pentru Țara Românească, ne
vom sluji, fie de documente
muntene

fie moldovene,

de

oare-ce

obiceiuril

e Juridice erau aceleaşi în ambele țări surori.
Prin acest document Vasile-Vodă hotărăşte,
că schim.barea cursului rîului, nu poate să atingă
drepturile proprietarilor riverani, şi deci dispune că: hotar
ul între cele dou&
moșii

să

fie zo/ matca

cea veche

a rîului,

şi anume

al Cyacăului?) (căci el curgea pe acolo).
Vedem un obiceiti Juridic, tot de origi
nă română, ce
e drept dar, jurisconsulţii romani făcus
eră diferență între riurile publice şi cele private «de
acquierendo rerum
dominio» (Digest Lex VII $ 3—6); disti
ncţiune păstrată
şi de codul nostru civil de adi (art. 476
titlul: « despre distincţiunea bunurilor, comparat cu 578
şi urm.: «despre servitudini ce se nasc din situațiunea locur
ilor»).
In chrisovul lui Vasile-Vodă care constitue
un element al
<obacezului

(Cutumiar),
1) Vezi
2) Vezi

pământului»
nu se vede

sai al acelui drept

această

în Uricarul, p It, Vol. VII.
doc, din 1639, în Archiv. ist,

român

distincţiune pe care

D, Hasdeu,

vol. I, p. 94.

nescris

juris-
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consultul roman o făcuse între bunurile de domenii public şi cele de domenii privat, distincţiune care a avut
efectul ei la servitudini, şi care de asemeni -adi e păstrată
de codul civil; se înțelege, spiritul Românului în acele
vremuri nu era pătruns de o aşa mare fineţă juridică ca
să conceapă toate acele meşteşugiri ale dreptului, la care
jurisconsulţii romani munciseră decimi de ani întregi; să
ne mulţumim totuşi că găsim o origină romană.
In cea-ce priveşte dreptul obligaţiunilor, isvoarele istorice din perioada aceasta a dreptului cutumiar, e destul
de săracă, de oare-ce daraverile personale d'intre oameni,
erai foarte restrînse, şi mai toate afacerile cum spune şi
D. Xenopol se raportau numai la dreptul de proprietate),

încât mai toate documentele

ce

le

găsim

în această pri-

viaţă se referă indirect tot la proprietate. Vom cita totuşi
două documente, unul relativ la 2 sc/zz6, document din
anul 1718, 30 lunie de la Mihail Racoviţă Voevod, prin
care anulează schimbul făcut de proprietar pentru două
sate, prin faptul că acel schimb nu'i aparținuse. Documentul
„priveşte pe vistierniceasa Maria, v&duva lui Ilie postelnicul
Cantacuzino

din

Moldova,

ear

satele

sunt Bălţăteşti şi Mân-

jeşti din judeţul Neamţului?)». Al doilea document e privi:
tor la zâ/ogire, document de la Gaspar-Vodă Graţian 3) al
Moldovei din anul 1619, 3o Maii, prin care se dă creditorului moşia zălogită numai după judecată «Facem înştiințare precum au pirit de faţă înaintea noastră, sluga
noastră Gavriil diacul, pe rudenia lui, sluga noastră Teutul
biv logof&t, pentru cinci jărăbii ce au avut zălog de la
unchiul lor Thoader din partea lui din Bălileşti drept 63,
taleri bătuţi» €).
|
Acum să trecem la acel principiu al dreptului civil
din dreptul cutumiar, pe care D. Xenopol le numeşte «4a-

1) Vezi în vol. IV, op. cit. p. 105.
2) Vezi în Uricarul, p. 365—377, vol.

V.

3; Jtalian de origină, venit la domnie prin
4) Vezi în Uricarul, vol, X, p. 152.

'

sprijinul Fanarioţilor din Țarigrad.
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7averi înlernajronale»

ID) şi anume,

mai

întâi la

condi frunea

strâinilor în Ţara Românească.
Dintre streinii ce ai căpătat în vremurile trecute calitatea de cetăţean român, au fost mai cu seamă Grecii,

căci cu aceştia ati fost mai mult Românii în atingere,

din

causa vasalităţei lor, către Sublima poartă, al cărui fir politic după câte am văzut până aci, era dus de denşii.
Nu vom vorbi. aci de primele atingeri ale Grecilor cu
elementul ce va da nascere poporului român, adică cu elementul roman adus în Dacia de Traian, element ce avenit
acolo odată cu toţi coloniştii, aduşi de marele împărat,
din

toate părţile imperiului roman (Asia minoră, Iliria, Galia?), între
care au fost şi o sumă de Greci, după cum dovedeşte inscripţiunile de pe tabelele cerate3) şi element ce a avut a-

ceiaşi

soartă

ca şi toate

cele-l'alte,

adică

de a

fi

absorbit

roman

cu mult

de romanisarea cea puternică ce a mistuit pe toate elementele streine, pentru a triumfa şi a se conserva numai elementul roman.
Deci să lăsăm la o-parte elementul grecesc de aturici,

element ce de sigur a fost

mai

distrus de cel

'nainte de formarea statelor române.
Să vorbim deci de elementul grecesc venit asupra Românilor de la întemeerea ţărei lor, încoace.
Am vorbit însă mai 'nainte, mult4), tot în această carte,

despre înrîurirea grecească, am văzut acolo causele
în virtutea cărora ea sa manifestat; am văzut că fusese
un ce
fatal ca dânsa să se manifesteze, că acel ce fatal, era
va-

salitatea noastră către imperiul turcesc, unde acei Greci erat
a tot puternici şi indispensabili imperiului, din' cauza culturei lor, am văzut că acea înriurire a elementului greces
c
ce în ţerile. noastre s'a manifestat pe trei căi şi cele mai
sporni
; comerțu
ce l şi religiunea, despre care cititorul a văzut că densele începuseră încă dupe la 1393 încoace5),
ear
1)
2)
3)
4)
5)

Op. cit., vol. IV, p. 106.
Eutropius și Capitolinus.
Vezi în Xenopol, vol. 1, 163—176,
Vezi această carte, cap. 1, ÎI, UI
Idem.
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N

influenţa
cu

politică ce se accentuase

seamă, după

moartea

lui

cu

deplină

Mihaiu Viteazul,

putere, mai
de

oarece de

la 1611 până la 17:14 întrun restimp de 103 ani, se întemplă şeapte revoluţiuni făcute de elementul naţional, contra

acestui

Aci
privinţa

element

străin

sau

deci nu mai e loc
istoricului

acelei

grecesc.

a

repeta cea-ce

înriuriri,

ci numai

am

şi numai

spus

în

a

a-

răta condiţiunea lor juridică pe pământul Țărei-Româneşti.
Pentru a vorbi insă de aceste condițiuni avem necesitate
de câte-va exemple:
Pe calea comerțului de sigur Grecii aveau ca scop de
a se îmbogăţi, încât alergau la fel de fel de mijloace, ca
să poată agonisi averi cât mai curend. Un document din
1469 arată că se întemplase proces comercial între un Sas,
un Italian şi patru Greci aci la noi în ţară, proces judecat de palatinul Neagu al Domnului muntean Radu cel
frumos 1).
In cea-ce priveşte calea religiunei am văzut resultatul

desastros la care ajinsesem 2), mijloacele
acriminaliste ce le
în sfintele

noastre

intrebuinţaseră
locaşuri,

cum

cele

călugării
ei

ai

infernale şi
greci

aședaţi

la

falsifica-

recurs

rea documentelor numai şi numai ca să arate vechimea
închinărei monastirelor noastre, sfintului munte şi aceasta
din cauza arg/zrofilzei, căci acele sfinte monastiri zidite de
domni

şi boerii

noştri

erau

inzestrate

cu

decimi

de

moşii,

încâr ele inchinate sfintului munte, veniturile acelor averi
treceaii în buzunarele streinilor de la muntele Athos, ca, monastirele S-tu Ştefan de la Meteur,
Vatopedului, Sfinta
Agora, Ezer şi altele; am văzut că un asemenea fals

a fost făcut de acei călugări greci încă de pela anul 1410
(documentul lui Vladislav-Vodă, fiul lui Mircea, dovedit
de fals*) alt fals la 1616, document de la Radu-Vodă
Michnea, altul de la 1618, de la Gavriil Movila 4). Călugării greci comiteaii asemeni falsuri, pentru că aceste averi
) Vezi în Columna lui Traian, Hasdeii,
: Vezi în această carte, Cap. II.
3) Idem Cap. Il,cu sorginţele luate,

+, ldem

* ldem

p.

127,

anul

1874.
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ale monastirelor să încapă pe mâna lor, ei plastografiat
ast-fel în modul cel mai neomenos sigiliut domnului, şz cânt
fe gândeşti

că

aceşti câ/ugări

erati

veniţi

aci,

din

păr.

Zile văsăritului. < Aduşi find de unii domni vomâni după
cum făcu Radu cel mare (12960—13508 ) cu fatriarchul grec
Nifon ?), al Constantinopolului, pe care “1 făcu Iitropohit
al Ungro- Viachiei, aducendu-l aci ca să zusufle credință
Românilor. «Ei să domnesc, ear tu să ne îndreptezi» ?),
după cum îi dicea densul, şz că pe aceşti călugări greci
Românii îi primiră ca pe nişte sfinți căci ci veneazi alin
niște

locuri

ce crai

vecine

cu

sfintul mormânt,

loc unde

su-

ferise Mântuitorul, Domnul nostru Isus Chyistos, car în
schimb denşii (adică călugării Greci) să profile de această
încredere ce le o da poporațiunea Cogati a firei şi să
despoaze fara de averile ci, Gătânduşi joc de sfintele noastre
locașuri, falszficându-ie întărituriie domneşti şi daniile dboeeşti, îustrăinându-le la aî dor. Profitând deci dle neştiința
Poporului, stare de lucruri însă ce se termină cu domnia
lui Mathei-Vodă Basarab, care în anul 1639 dă un chrisov
prin care îşi arată toată indignarea şi disprețul, pentru aceşti
călugări greci, punând capăt nelegiuirilor lor. După cum.
am vEdut documentul întreg reprodus de noi 3) şi din care
mai repetâm încă aci: «când se întîmplă de stătură a fi
mitropoliți şi domnitorii ţărei oameni străini nouă, nu cu
legea sfintă, ci cu neamul, cu limba şi nu moravurile cele
rele, adică grecii, care spurcându'şi mânile lor în ocări-

toarea mită sub vicleana taină, începură a vinde şi cârciu.

mari

sfintele

monastiri

ale

ţărei

şi lavrele

domneşti

a le

supune metoace dajnice altor monastiri de pre în ţara grecească şi de la Sveta Gora, facându-le hrisoave de închină.
ciuni fără de ştirea sfatului şi fără voea sobor ului» 1). Prin
care document milostivul şi dreptul Domn reia toate mopastirele închinate la sfintul munte în acest mod viclenese
1) Vezi în această carte p.

76—26.

*) Vezi în cronica anonimă, domnia Radului Vodă
cel mare,
3)
Vezi în această carte p. 19.
3) Vezi în original în această carte

p.

19

şi în Uricarul, vol,

V, p. 327—336

.
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şi le repune earăşi în vechea lor stare de lucruri, adică
sub Țara-Românească 1).
In cea-ce priveşte acuma calea politicei care nu a fost
de cât o consecuenţă a acestor două căi, căci prin mijlocul comerțului și al religiunei ei ai ajuns şi în trebile po-liticeşte după cum spune D. Xenopol că «închinarea monas
tirelor de către greci a precedat, a înlesnit şi a deschis ca"
lea politicei» 2),
Că aceşti greci ai căpătat o mare putere în ţtrile
române, am v&zut causele, efectele şi resultatul în tot cursul acestei cărți în cele două capitole, căci acesta a fost
scopul lucrărei de faţă, de a studia înriurirea lor pe toate
căile pe care sa manifestat.

Totuşi să mai reluăm

ceva din

firul

trecut

pentru a

începe cu acesta, ce priveşte pe acest capitol.
Noi eram vasali Turcilor, am văzut de ce le eram lor
şi de ce nu s'a putut să fim altora. Turcii aveati mare necesitate de Grecii vechei Bizanţi, căci ei erat înv&ţaţi, înveţaseră de mici prin universităţile din Padova şi altele
erai de asemeni şi mari negustori de diferitele mărfuri.

„putea

Turcii

lăsaseră

comerţul

în mâinele Grecilor

căci denşii

(Turcii) erau un popor resboinic şi cuceritor încât nu avea
în cap comerțul ci resbelul, ei nu ştiau franţuzeşte nici
italieneşte, limbele necesare atunci în diplomaţie, aşa că
aceste două lucruri: bogăţia, ce decurgea din facerea comerţului şi cultura, şi deci cunoştinţa limbelor franceză,
italiană şi încă şi altele le-au adus Grecilor indispensabilitatea
lor în imperiul turcesc, după ori-ce resbel Turcii făcea apel
la lădile de bani ale Grecilor, la ori şi ce act de corespondentă făceau apel şi la condeiul lor; de aci deci şi fumurile acelea în capul acelor Greci, v&dând cât de mare preţ
și cât de necesari sunt ei Turcilor, încât de aci exigenţe şi
exigenţe de la Turci.
Se ştie însă fasele prin care au trecut domniile ro
mâne față de puterea sultanină de la 1393 incoace, domnii
1) Vezi

din

document

la p. 20,

2) Vol, III op, cit. p. 456-—457.

citată în această

carte,

315

aleşi de poporul român,
Zenttorii

tronului,

din

domaz: aleşi dintre boerti firii, moş-

osul domnului,

din

în lipsă ae aceştia dintre alte neamuri ;
ereditar deci în plină fiinţă. Domnii
mai întâi pe viaţă, pe 7 ani, apoi pe
preînoire a domniei, mulţi din Domnii
dreptul din Constantinopole şi din cei
din

frageda

lor

copilărie

acolo,

între

neamul

lui

sati

sistemul electivnumiţi de Sultani
3 ani, cu drept de
veniţi Domni de-a
crescuţi de mici,
călugări

şi dascăli

greci, creerul şi inima lor imbibată de teoriile codului zesualico-machiavabic, în capul căruia sta scris, principiile: :
«secretul face succesul» şi «scopul scuză mizioacele», de

aci

deci

delicte

şi urgii

groasnice

în guvernarea

unei

țeri. In virtutea acestor întâmplări, prietenii mari se întinse
între Grecii de la Stambul şi Domnii de la Bucureşti
prietenii însă nu de inimă ci de interes, căci acei Greci.
ce sprijiniseră pe unii Domni români în numirea lor la tronul Moldovei saă al Munteniei, nu visat de cât interesul;
ca dânşii prin această prietenie să poată intra în legături
de rudenie cu acei domni, căpătând ast-fel calitatea de fomâni (de oave-ce religia era aceaşi, şi în obicerul pămâuZului nu se glăsuea impostbihtatea, de cât pe acest motiv),
ca în urmă să ajungă la boerii şi încetul cu încetul şi la
domnii, şi reuşind acei Greci din causa abilităţei lor, căci
iesuitul reuşeşte în tot-da-una, sub masca bunătăţei, el as-

cunde linguşirea

cea mai josnică,

sub

masca

prieteniei el

ascunde răutatea cea mai perfidă, el vrea să pară a fi
un adevărat forumăil pe când este șarpele cel mai veninos aceste toate însuşiri le conţinea splendid de bine
trupul Fanariotului bizantin, încât candidatul la domnia
română, un biet boer reuşea lesne la Țarigrad, dacă
avea lădile de bani ale vre-unui Grec la spatele săi. De
aci însă după căpătarea domniei o sumă de obhgafiuni din
Partea domnului român şi a neamului săi, către Grecul cămătar, obligaţiuni, ca: de a căsători pe fiică, fiii sai rudă
de a sa cu acel grec, fiică, fii sai cine-va din neamul lui;
obligaţiuni de a aduce pe acel rec Gsai pe cineva din
neamul lui în “Țara-Românească și a'i da vreo boerie, mai
întâi pe la curte, apoi şi în divan, acestea deci contribuind
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la mijlocul de a imbuiba Ţara-Românească cu aceşti Greci,

de

sei

a curci

clasa

cetăţeneşti

domnitorii

da nouă

boerească

române,

română,

pentru

aceștei ţări şi încă

Românilor

nafionalismu,

exemplu

virtute,

de

ca

să

a

ei în

aibă

mări

cercul

urmă

şi culezanța

de Patrzotismu,

energie

şi morală,

care

după numele

să

cla-

devie

de a ne

vomânismu,

Nu aștern aci numai vorbe, istoria se scrie prin documente, dar vai! avem documente ele nu ne lipsesc. Nu
am avut mijloace ca să caut şi alte documente de cât
cele
relatate de D. Xenopol în a D-sale istorie, că or mai fi
şi
altele, ori nu, nu putem afirma, căci Ştiinţa istoriei este
o
ştiinț ce poate face progrese dilnice, ea e o comoară nesecabilă, numai timpul şi iarăşi timpul cel infinit, poate aduce noui descoperiri, ce nici odată nu se vor stirşi.
Aşa dar marginindu-re în această parte la cele expuse de D. Xenopol, Dsa dice: «Ast-fel de încusctiri între
familiile române şi Grecii Constantinopolei sunt vechi,
mai
ales în Muntenia: O mătuşă a lui Dan al II-lea (1420— 1425)

se numia

Ca/inzchia!),

ei

trebue fără

îndoială să fi fost de obârşie greacă «de către mătuşa
doamnei mele Doamna Callinichia > 2).
Pătraşcu cel Bun tătăl lui Michaiu Viteazul (1554—
1557) se însurase cu Greaca Zzodora, a cărei frate lane
câpătă prin această încuscrire dregătorii însemnate în Ţara
Muntenească 3), căsătorit şi el cu o boeroaică română şi ajun:
gând postelnic mare sub Pătraşcu cel Bun, vistiernic mare
sub Petru Cercel, şi în fine cea mai mare boerie după
domn, Mare ban de Craiova sub Mihnea al II-lea, şi capu
chehaia la Constantinopole. Ajungend ast-fel nepotul
sei,
Mihail, viitorul viteaz voevod, ca veneticul de unchii
sâ-l
protegiuească și să'l facă ispravnic de Mehedinţi. Intre
anii 1586 şi 1590 agă şi stolnic, şi în finesub Alexandru
Vodă

al III-lea, ban

cest lane despre

care

de Craiova, din

ambasadorul

1) Vezi din documentul original în Arch.
2) Vezi în op, cit, vol, IV, p. 460.

5) 1dem

p. 158.

care deveni

Pezzen

ist. vol,

Il, p.

Domn.

spune

19,

câ

A.

era
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ca toţi Grecii un intrigant de frunte, cel mai trădător ce
au existat vre-odată pe pământ»!). Alexandru fiul Mircioa€i era însurat cuo greacă din Galata Constantinopolei.
Maria fiica lui Petru Schiopul de asemeni mărită pe fiica
sa după un grec din Constantinopol,
Zottu Ţigara»?).
Asemeni înrudiri deveneau tot mai dese între clasa
boerească

română

şi grecii Fanarului

din Țarigrad, şi chiar

de pe aiurea. Cu cât ne apropiăm de epoca întronărei fanarioţilor în “Țara-Românească (1716), aceste îinrudiri devin
mai frequente, ca ele să devină apci v regulă în timpul
domniei

lor (1716 —1821),

aşa

că

prin

daca va fi scăpat o familie românească
cu

una

grecească fanariota,

Sâ

mai

acest

chip

nu ştim

ca să nu se alieze

aducem

încă -şi

ake

exemple despre asemeni înrudiri până la anul 1717. Constantin Cantacuzino devenit mare postelnic sub domnia lui
Matheiui- Vodă Basarab (1633) se căsători cu domniţa Elina
fiica lui Radu Şerban Basarab, despre care nu avem ni:
mic de spus, câci, frumosul sei rol corect şi plin de inimiă
nu a putut de cât să servească de exemplu de patriotismu
pentru boerii români din acea epoc.5), apoi descendenţii
din acest Cantacuzean care se aliară fii, fiice, aproape
cu toate familiile boereşii române, aşa că dânşii se românisară cu totul).
Din familia Mavrocordaţilor, Scarlat mare paharnic, al:
Țerei-Româneşti, în vremea lui Vodă Brâncoveanu 1689—
1714 se căsători cu Elina fiica Măriei Sale5).
Din „familia lui Rizu-Rangabe avem pe fanariotul Manolache Rangabe fiul lui Andronic Rangabe de la Țarigrad,
care se căsători cu fiica lui Constantin Vodă Brâncoveanu
1) Vezi scrisoarea lui către archiducele Ernest din 13 lan. 1590, col. doc,
p. 131—132, vol. INI.
2) Vezi în Relaţiuni istorice despre ţările române de la finitul veacului al
XVI-lea şi începutul celui al XVi1 de Melchisedek, p. 6, vezi în analele academie!

Hurm,

vol, JL, seria IL anul 1882. Vezi în Xenopol, vol, IV, p. 461.
putut
Rizu

3) Despre viața şi activitatea sa politică am vorbit în această carte unde sa
aprecia (vezi la capitolele II, [Il şi IV),
.
4) Vezi genealogia lor originală în <Buciumu!> lui C. Bolleac şi în cartea luf
Rangab€ «Livre d'or de la noblesse fanariote»,

5) Vezi idem

de Constantinople,

Rizu-Rangabă

şi în Einile Legrand, genealogie des Mavrocordatos
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domniţa Bălaşa, pe acesta cronicarii noştri îl numesc Manolache Andronic, ce fu şi mare Ban de Craiova în timpul
domniei socrului său 1).
Din neamul Roseteştiior fanarioți, avem pe Nicolae Rosetti căsătorit cu domniţa Ancuţa a lui Constantin Vodă

Brâncoveanu ?).

Am enunțat aci numai câte-va alianţe între
domnitoare române, afară de acestea, câte Şi câte
încă între familiile boereşti române?).
Mulţi din aceşti greci devenind mari boeri
Românească şi ocupând cele mai mari boerii, aşa

a fost:

familia

Cozesz

rei descendenţi jucară
contribuind

chiar

originară

din Chios

şi

|
familiile
mai erai
în Țarade pildă

din

a ca-

un rol însemnat în Țara-Românească,

la desvoltarea

culturală,

lucru

ce am

vă-

dut în acest capitol VII când am vorbit de literatura bisericească a ţărei şi ce '] vom vedea la paragraful « Autorilor literați greci» numele de Cozessz e citat prima oară
într'un chrisov dela 1529 al lui Moise-Voevod şi alte două de
la Radu Voevod din 1536 şi 15384), de asemeni şi alţi Coressi intraţi în r€adurile boerimei veacului al XVI-lea
. «Coressi logofătul cu feciorii lui ce cumpără moşia Bărcăneşti
şi Vlăduleşti în 1567»; «alt document din 1570 vorbind de
înrudirea aceluiaşi Coressi cu Crestinul Stan» 5,
Pe timpul lui Mircea Ciobanul (1546—1 560) întâlnim
pe grecul Manta (nu se ştie din ce neam) voind a lua moşiile sequestrate ale lui Radu vistierul ca el să le dăru-

iască călugărilor de la Ezer6).

|

Pe vremea lui Michai-Viteazul Grecii formau deja o
bună parte din boerimea română. D. Xenopol spune că
1) Vezi

idem

în Rizu

2) Idem p, 113,

Rangabe,

3) Se poate vedea pe ici pe colea exemple. prin cronici, prin documente şi
în
unele cărţi de genzalogii ca în Rizu-Rangabe «Le livre d'or des Phanariotes,
în O.
G. Leca <«Famihbile boerești române» și alte răonografii.
.

4) Vezi în Columna lui Traian pe anul
5) Cipariii în <Archivă», p. r02—181,

cit. p. 636.

$) Vezi
pag. 462,

în

Arch.
”

1877, p. 571
citație de D.

îst. a D-lut Hasdeii, vol. IL, p..68,

citaţie de D. Hasdeii.
Xenopol, vol. III, op.

citat

D.

Xenopol

idem
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vestitul Ban Mihalcea al Craiovei era grec !), (unii istorici
pretind însă că era român din neamul Cândescilor, sa al
Mihalceştilor, lucru însă cel dăm sub toată reserva) grec
era şi vistiernicul Stavrinos despre care vom vorbi la paragraful «Autorilor greci» de asemeni şi Manta de care
vorbirăm mai sus ce jucă rol sub domnia lui Mihai ca
Ban de Craiova şi vestitul intrigant lane pe care Pezzen
| descrie în culori aşa de veninoase către archiducele
Ernest 2).
Acest. tumult grecesc făcu pe marele Domn Michai în
unire cu Battori să prevadă întrun articol al tractatului
lor: <Graecus natione inter duodecim juratos Bojeres esse
nequeat neque aliquod munus et officium spectans ad gubernationem illius regni obire possit> adică: intre cei.12
boeri juraţi care erai să participe la dieta Ardealului, să
nu poată incăpea nici un grec, nici să poată obținea vre
unul o dregătorie privitoare la ocârmuirea Munteniei»3).
După moartea lui Mihai ştim că succedase epoca domhitorilor grecisaţi sub care slujbele românești ajunseră în cea
mai mare parte în mâinele grecilor, am văzut în cele 6
revoluţiuni (de la anul 1616—1633) nume de greci ca
Tugalas,

Sofialistul,

Balasache,

Pavlache

care

ajunseseră

oameni de încredere ai domnilor, paharnici mari, cluceri
mari şi gramatici şi mai ştiă ei ce, însurându-se cu fiice
de boeri români. De asemeni pe: Caraman/ei, Flrisoscolei,
Lambrino, Wotlaras, WVlastos familii mai de seamă dar tot
greceşti, tot venite aci înainte de 1717, şi jucând rol sub
domniile lui Şerban Cantacuzino-Voevod şi BrâncoveanuVoevod.

Lucrul însă nu r&mâne aci căci nu numai grecii căpătaseră ast-fel naționalitatea română prin însurătoare cu boeroaice române sai prin funcțiunile lor, ci şi alte neamuri
de oameni, aci recurgem earăşi la o notă importantă a

D.lui Xenopol în care vedem:

«Pe lângă Greci mai

i) Vezi op. cit, vol,
“III, p. 462.
2) Scrisoarea din 1ş lunie, 1590 de care

3) Vezi doc. Hurm., III, p. 212,

vorbirăm

mai

sus

întâl-
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nim din când în când şi alţi streini în dregătoriile ț&rilor
române, dovadă că ori-cine putea fi urcat în ele prin voia

a tot puternică a domnului.

Aşa pe un Sarandino logofăt

încă pe timpul lui Dan al II-lea document de hărăzire de
moşii lui Stoica, Dumitru Vlăscan, Petru şi Sişman din
1430 martori semnaţi: Jupânul Badea vornic, jupânul Sarandino logofitu, Negrilă Spătar, Stanea Stolnic» 5).
Pe Contele A74//70 Pimercati numit de Ciro Spontoni
general sergent major al principelui Radu Şerban (1601—

16112).

Aceştia numai în Țara-Românească căci în Moldova
alţii încă.
Aceste personage de sigur se pierd în naționalitatea
unui popor şi istoria au le poate consacra multe rânduri
căci ele nu erai de cât nişte fulgere ale unei furtuni trecătoare, pe când grecii erau un torent perpetuă de
care
istoria trebue să vorbească pe larg de oare-ce ei ai constituit cum dice D. Xenopol «un element neapărat şi fatal în desvoltarea vieţei româneşti» 3).
Că am terminat cu partea istorică a paragrafului juridic putem intra acuma în studiul s&ă, adică: «a condiţiunei juridice a streinilor în Țara-Românească» lucru pe care
nu am fi putut trece, căci în această privinţă istoria a mers
eraă

mână în mână cu legislaţiunea.

Am vEzut cum străinii se căsătoreai cu fiicele de români sati stră&inele cu fii de români şi cum acei streini
veniţi aci în ţară, căpătau câte o funcţie, câte o boerie infiltrându-se ast-fel în clasa boerească prin dublul efect
şz
al slujbei dor şi al vudeniilor lor de căsătorie.
Vom vedea acuma cum ei în virtutea acestor dou&
cause dobândeai calitatea de cetățeni români şi deven
ea
astfel Români de drept dar poate de fapt nu. In această
privinţă întâlnim mai multe documen:e ale timpulu
i, aşa
unul de pe timpul lui Brâncoveanu unde vedem pe
un

vol.

1) Vezi în documentul de la Dan din 1430, Sept
15 în Archiva ist. 1, p. 74.
2) Vezi Hist. de la Transilvania, Veneţia 1635, p. 208—233
citată în Nota 42
3. op, cit. D. Xenopol, p. 464.
-

3) Idem finele Notei.
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Proca armaşul şi cu soţia sa C/zrro ambii din Rumelia
cumpărând moşia lui Chrizea vistiernicul și retrăgându-se
apoi în Muntenia, Vorbind de aceasta ca de ţara lor, trimiţând încă pe ginerele lor Saw/za spre a vinde mai târdiu această moşie chiar lui Vodă Brâncoveanu însuşi» 1).
D. Xenopol din citarea unui document de care vom
vorbi şi noi mai la vale, deduce că: calitatea de cetăţean
român o mai putea dobândi nu numai streinii deveniți
boeri cu câte o boerie românească saii însuraţi cu o fiică
de boer român, ci chiar şi acei străini care nu avusese
vre-o

boerie

în țară aci, şi care

nu

se însurase,

ci

pur

şi

simplu fiind-că cumpărase un imobil rural, ba ceva mai
mult, str&inul putea fi şi Turc, acest de pe urmă caz juridic.
din obiceiul pămentului, totuşi remâne o suposiţiune căci el
nu se întemeiază de cât pe aserţiunea cum că există un
document din 1560 unde se vede scris numele de Z/amza
Zarcul,

document

întărit de Petru Vodă, fiul lui Mircea, prin

care se şi dărueşte satul Aninoasa bisericei din Tergovişte,
iscându-se un proces din această danie între Viădica Efrem
al acelui sfânt locaş şi pretinsul proprietar al moşiei, acel
Hamza Turcul.
Faptul acesta de existenţă întrun document român,
şi în asemenea împrejurări al lui ZZamza 7urcul a dat de
bânuit d-lui Xenopol cum că Hamza era Turc sai de origine turcească şi creştinisat apoi, după cum arată şi numele său de /famza cu supranumele de Turcul ?).
D. Xenopol mai la vale însă revine şi spune că acest
fapt cum că streinii ne-boeriţi puteai cumpera moşii, este
2ualoeluzc 3).
Imobile urbane însă puteau cumpăra, şi tot D. Xenopol ne citează mai multe documente în această privinţă,
toate insă privesc pe Moldova, şi nu am putea umplea

Xenopol
de

D.

1) Vezi în condica

lui Brâncoveanu,

la Archiva

statului,

p. 140

în vol. 1V, op. cit., p. 107),
2) Vezi documentul in Venelin «Vlaho-bolgarskaia gramota, p.
Xenopol,

cu interpretarea

în Nota 49).
3) Idem p,

108.

de care am

vorbit (vezi op.

(citaţie de

175,

cit., vol, IV, p.

citat

D.

şi

108,şi
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lacuna

asupra

celor muntene,

sul divanului Moldovei

de

cât reproducând

către guvernul

Bucovinei

respun-

în

1782

în care se resumă toate acele documente, oglindindu-se într'Ensele acest principiu din obiceiul pământului: «Armenii
şi Jidovii n'su avut după dreptate a cumptra moşii la
ţară de veci, nici au, iar casă şi dughenila terguri aă putut
şi pot cumpera, însă Armenii numai, pot cumpăra şi vii» D,
Un alt principiu juridic din obiceiul pămentului, mai
era încă asupra înstreinărei populaţiei şi în de obşte a
averei câştigate în ţară de către străini.
Numai copii str&inului puteati moșşteni în ţara noastră

vre-un

imobil

rural,

în lipsă

de

copii, rudele

nu

moşteneaii

nimic, ci proprietatea decedatului străin venea Domnului
ţerei. D. Xenopol dice că avem deci şi noi dreptul de alze-

nagiii «le droit d'aubaine»
vinţă e un

document

ca Francezii.

moldovean

de

la

In

această

1725,

pe

citează
ID). Xenopol, de la Mihail Racoviţă
moşia lui Dracea armaşul, om strein de țară

copii, dăruind

însă Măria

“|

Vodă, ce ea
şi mort fără

Sa, moşia, monastirei Neamţului 2).

Aceste două de pe urmă principii juridice

fost vorba

pri-

care

de străini, se poate vedea

că

în

care a

interpretarea

ar-

ticolului 7 din constituţiunea pe care o au adi Românii, e justă

şi conformă cu vechiul obiceiu al pământului «cum că,
str&inii nu pot dobândi imobile rurale în România» nu pu-

teai dobândi nici atunci, în veacul al XVI-lea şi n'au pu-

tut dobândi

nici

odată

suficient să ai un singur

de când

există Românii,

document

despre

un

căci este

lucru

din

timpul ce nu exista legi scrise, şi să conchizi de aci, că
aşa au fost obiceiul mereu, de oare-ce un document de pe
vremea legilor nescrise este o oglindă în care se reflectează
obiceiul întregului trecut al acelui popor.
Aceste două principii ne mai arată încă, cum acei străini
puteau deveni Români şi deci proprietari, uşor foarte uşor,
câci numai căsătoria şi boeria română erau singurele piedici.
1) Vezi în Uricarul,

109.
2) Vezi documentul
Xenopol, vol. IV, p, 110.
pag.

vol,

XI,

p. 263,

citat

de

D.

Xenopol

op.

în Condica lui Asaki needitată, II, p. 504,
.

cit.,

citație

vol.

IV,

de D.
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Românii de oare-ce ai avut atât de a face cu străinii
se pare de la prima vedere că ar fi trebuit să aibe sta.
bilite câte-va principii juridice şz de drept internațional.
Din
documentele rămase nu s'a cules însă nimic în această privinţă până acum, totuşi din multele tractate încheiate
de
domnii români cu Craii străini, ca cel turcesc, nemţesc, rusesc, leaş şi unguresc se poate culege câte-va reguli de drept
internaţional şi acestea însă privitoare mai mult la dreptul
penal de simplă poliţie şi poliţie corecțională, de pildă turburările aduse de streini în oraşele româneşti, pedeps
ele
aplicate neplatnicilor străini în relaţiuni băneşti cu Românii
;

şi altele

de soiul

acesta.

Ne-am dat toată sihnța ca capitolul tondului dreptului 77 /egrs/afiune să fie cât se' Poate mai complect, am
căutat a strânge cât se poate mai multe Princrpii juridi
ce
din legislapiunea nescrisă a ferei- Româneşti până la 17:
7,
Princapii ogiindite în chrisoavele Domnilor acâstei feri şi
în

“unele

ordonanț:

ale divanurilov

or,

de oavre-ce acestea sunt

singurele isooare din care sa putut culege aceste petrice
le
Breftoase, care fie-care este o antică. fentru originea legisla.
fzunei

române.

Acum că am studiat fondul dreptului să trecem la
Procedura sa.
Se cunoştea ca principiu, în procedura dreptului neScris, chemarea la judecată a părței fârâte, şi dacă bip.
Seşte farlea se presupunea că ea fuge de judecată şi deci
se condamna în bpsă, după buna regulă ca ce/ ce fuge de
Judecată nu ave dreptate.
Se mai cunoştea de asemeni ŞI: frincrpiul descinderi.

for da fața locului de către un împuternicit al

puterei ju-

diciare, spre a constata asupra litigiului ce ar face obiectul
unui proces dintre părți.
Principiul lucrului judecat nu se cunoştea în acele

vremuri |).

1) Acest principii

a fost introdus

lamentului organic, el fusese conservat
codul Caragea '] ignorase.

39173

la not deabia

și în

în anul

1835,

legislaţia veche scriă

în urma

a ţărei,

regu-

chiar
.

53

și
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Aceaşi cestiune putea veni de

nenumărate

renduri

în

faţa diferiților domni ea nu se pertracta nici o dată. Mijloacele de dovadă erai de 2 feluri: 10 ese/z adică
acele documente anterioare pe care se basa noua judecată
şi 20 marturii care erau nişte persoane ce depuneaă ştiinţa lor asupra cutărui fapt, sub prestare de jurămînt, în
divan, în faţa

domnului, din

ori şi ce clasă ar fi fost dânşii,

de obiceiă
principii se
Vodă din
lui lIvaşcu
ce consista

de 12,ori de 24.
pot vedea în acest document
1586, 12 Octombre, prin care
Vornicul Golescul monastirei
în satele Poenari, Căpuţinenii

fiind în număr
Aceste 5
al lui Mihnea
întăreşte dania
Vieroşul, danie

şi Chiaenii pe care le câştigase în bătălia de

la Făntâna

Țiganului tatăl sei, Radul clucerul, de la Radu-Vodă Călugărul (1521—1522) și care după vremuri trecând în mâinele grecului Manta postelnic, din causa emigraţiunei lui

Radu clucerul Golescul. Cel d'intâi (adică grecul Manta) le

închinase monastirei Ezerului a călugărilor Greci, lucru ce
a dat naştere la acest proces unde se văd acele ş principii juridice ear ca resultat câștigul Vieroşului şi deci
pierderea Ezeriului. Fată documentul :
«Cu mila lui D-deă I6nne Mihn€-Vodă, domni a tâtă
țerra ungro-română, fiului marelui şi pr&-bunului AlessandruVodă. Dă domnia mea acâstă poruncă domnescă sântei şi
D deescei monastiri numită /zezosi ca să-i fie satele anume
Poenarii, Căpuţinenii şi Chiaenii cu tote hotarele lori,
care sate sunt drepte şi vechie moşie alle 72/fânului /vaşcu
Vornicăi, meritate şi câştigate de către tată-sti Radu, mare
Cluceru

în gallele 7eposatului Radu- Vodă

Călugărul, pen-

iru dreptu credincisa slujbă, când îşi versase sânge în
bătălia de la Fontâna Țiganului, unde s'a luptat Radu-

Vodă, cu Stroea Pribeagul, mai în
Mirc€-Vodă sa întâmplat Clucerului
ţerra ungară,
căpând acele

urmă
Radu

în timpul lui
de a fugi în

şi apoi sub fiulii lui Mirc€, Petru-Vodă, însate în stăpânirea Grecului Manta, postel-

nicului,

le hărăzi

Ezeră;

în fine în dilele părintelui

cu

întărirea

domnească

monastirei

domniei

mele,

numită

reposa-

tuli Alessandru-Vodă, se sculă respectatul boieri domnescă
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fostul vornic, Jupânul

Ivaşcu,

lor de

se apperaii

la Ezeriă,

care

intentând

processu

dicând,

că

călugări-

le sântti danie

acelle sate de la I&nne Petru-Vodă şi de la Grecul Manta
postelnicii, atunci părintele domniei melle Alessandru-Vodă

sa pusi a cerceta şi a judeca dupe dreptate și dupe lege:

de “ulâiii vedu crisovuli lui Radu. Vodă şz al/d veposatului
Petraşeu- Vodă 1), din care se descopere, că acelle sate
ai fost hărăzite Clucerului Radu de la Radu-Vodă, şi "i
le întărise chiar Petrașcu-Vodă măi "nainte de a le da
apoi

căllugărilor

de

la Ezeru;

dupe

aceia

însuşi

Jupânul

Joaşeu Vorniculii aduse înnaintea părintelui domniei melle
Alessandru- Vodă 12 doieri cari ai mărturisit Şz ci cu
sujfletele lor?), cum-că acelle sate de 'ntru 'nceputui, domnesci, fură hărăzite Clucerului Radu de la Radu-Vodă şi
încă şi dela Petrascu-Vodă; dupe aceea a cumpeniti Alessandru-Vodă t6te mărturiele de mai sus
împreună cu
părintele Kir-Vlădică Serafimi şi cu părintele episcopi
Mihail şi cu toţi boierii şi măcar că dupre dreptate şi

dupre legea divină se vedea că acele sate sunt în adevăr
alle Jupânului Ivaşcu Vornicul, fiind dăruire mai întâi Clucerului Radu de la reposatul
Vodă,

totuşi

domnia

mea

Radu-Vodă

nu

sa

încă a trimisă pe veposatuli părinte
acollo

da aceile sate,

ca să

vidă

şi dela Petraşcu-

mulţumită

cu

cu

Fir. Vlădica
ochii

astea,

cz

BEutimă

îni adeverulii

Şz

să întrebe pe megieşii de *mprejiuri, 5) cari ad Şz
mărturisităi atunci părintele mei lui Alessandru-Vodă în tocmai
ca şi cei 5 boieri, deci în acesti chipă ai perdut de totu

processuli călugării de la Ezeră înnaintea lui AlessandruVodă, părintele domniei melle, şi cresovulă contrariă cu

care se laudă ei că ară fi avândă dela domnia sea, să nu
se credă nici odată fiindi înșeleciune, de vreme ce ci
atunci n'aii putut înfrunta pe boierul domnesc Ivaşcu Vornicii, cu tâte astea și acumiă în dilele domniei melle, s'az

1) Dresele.
2) Marturii.
2)

Cercetarea

la fața

locului şi încă prin

marturi,
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mai sculal şi a doua dră!), Călugării de la Ezeri adducendu până înnaintea mea ca şi altă dată înnaintea părintelui meu Allessandru-Vodă, şi ai sorociti pe călugării de

la Vieroşiu

la judecata

domniei

melle

punându-le

di la

Sânta-Paraschiva, deră, pe cându câllugării Vieroşeni ai şi
venită la di şi la termeni la înfăţişare înaintea domniei
melle, că//zgării Fzereni nu Sai presentati, ci ai mințitii
şz sai vuşinalii2), perdând şi astă-dată procesulă ca şi în
dilele părintelui domniei melle, reposatului Alessandru-Vodă
şi fiind-că boierul domnescii Jupânuli Ivaşcu Vornic a hărăzită acelle susi dise sate a-nume Poienarii, Capuţinenii
şi Chiaenii să fie alle sântei şi D deeşcei monastiri numite

Vieroşu, pentru suffletele şi pomenirea însului Jupân Ivaşcu
Vornic şi a fratelui său Clucerul Albul, şi “a părintelui
lor Radu

Cluceru,

danie,

să fie moşie

dupre

ca

de aceea

şi domnia

ohavnică

mea

în veci,

de

întărim
nime

acestă

neatinsă,

porunca domnescă.
lată şi marturii domnesci:
Jupânul

Mitre,

Jupânul

Kisar, mare

Gheorghe,

mare

Vornic;

Logotăt;

Vistier;

lon, Stolnic;
Radu, Paharnic;
Petru, Spătar ;
Mihalaki, Comis şi
Parasckiv,

Postelnic.

eară essecutorii, Mitrea, mare logofăt. Am scrisă ei loană
Ganescu, în oraşul Bucuresci, Octombre 12, annul 7094: ri
(1 586)»

3),

In acest document am cules cele 5 principii

cedura

dreptului,

acuma

să trecem

de

pro-

la altele.

D Principiul lucrulăl judecat ne find în ființă.
2) Principiul perderel procesului în cas de nevenire

3) Vegi în Arch, ist. vol, 1. part. [, p, 68—69.

a pârâtuluă

în instanță.

(Ivașcu vornicul, zidi monas-

tirea Vieroşul din jud. Muscel în veacul al XVI-lea, el este fiul lut Radu Clucer și
frate al lui Albu din Golești, vedi în condica monastirei Vieroșul la Archiv. Statului.

Ear copia în posesiunea mea.
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Era cunoscut încă principiul c/emdzei Părfei interesate
da judecată, prin acea citațiune, hârtiă, sai fidula dom-

nâscă cum se dicea atunci, care ţidulă se lăsa la casa pi-

ritului prin vre-un s/ubaş domnesc.

„D.

V. A. Urechiă, dice D. Xenopol,

un document

în

moldovenească,

această

căci

e

de

privinţă;

el

a dat la lumină

priveşte

însă

ţara

la Vasile-Vodă-Lupu ; într'ânsul

vedem «săi lepede hârtia de zi dată» 9,
Domnul ori judecătorul ce judeca o afacere avea puterea discreţionară de a amâna afacerea de 2 sasi 3
ori dacă se dovedea că pirttul nu să Putut presenta la

Judecată pentru

o cauză

bine motivată.

D. Xenopol dice

că de la Brâncoveanu-Vodă ne-a remas un atare document în care e vorba de o amânare a procesului din
cauză de bâlă a piritului 2).
Dreptul de oposiție de asemeni era lăsat la discrefia

" Judlecătorului.

|

Era cunoscut încă principiul depunerei unei caufiuni
de către partea câştigătăre, în afacerile ctvaie; cauțiune
sai /zerîe cum se numea pe atunci; ce se depunea în
vistieria domnescă şi fixată de Domn, ea avea efect de a
împedeca reînceperea judecăţei, de 6re-ce am spus mai
sus că principiul «7es judicata» nu era cunoscut.
D. Xenopol spune că acest cuvint de: hierie, forte
sati f/zeruie pare a veni de la turcescul VErE, VerIsta=garanţie. Etimologie cunoscută d-sale de D. loan Bogdan» 3).
Nici un document muntean în această privinţă nu
avem la îndemână ; moldoveneşti însă D. Xenopol citează
vre-o şase începând cu anu 1461, de la Ştefan cel Mare
tocmai până la 1663.

Prin depunerea acestei /zezîi piritul

înceapă procesul,

op.
op
D.

1)
D-lui
2)
cit,

dupe

cum

se

nu

mai

putea să

vede în documentele

mol-

Vegi publicat in diarul Voința Naţională No. 665 anul III, citat
in vol. 1V,
Xenopol p. 114, N5. 12,
Vedi in Condica logafeţiei lui Brâncoveanu, p. 149, citat
de D. Xenopol,
p. 114, Nota 3,

3) Vezi în Archiva Societ, ştiinţ. şi lit. din Iași, citaţie în vol. IV,
ist. Rom,,

Xenopol,

p.

119

şi în Nota

16,

.
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dovene

«pentru care

de

acum

înainte

să

nu aibă a mai

trage pe dânsul (adică pe câștigătorul procesului)
cată nici să'l mai supere în veci» 1).

la jude-

Acestă împedicare la reînceperea aceleaşi judecăţi avea

efect cât timp şedea la domnie acelaşi domn, căci dacă se
schimba Domnul el nu mai era r&spundător de hiertia pri-

mită la vistierie de predecesorul s&ii.

Neplata unei datorii atrăgea dupe sine o fedeagsă per-sonală asupra debitorului, în plus şi perderea averei. In
documentul din 1695, din vremea Brâncoveanului vedem :
fiind Petru sulgerul dator unui neguţitor anume Dona,
taleri 250, şi neavând bani să-i plătească şi având strânsoare, punându'! ia opreală la Alexandru Ciauşul de aproză,
dl fost nevoit a-şi vinde mobila» ?).

Acest obicei era o rămăşiţă de la Romani din legea

celor A// za//z unde însă pedeapsa era exemplară, căci
permitea tăerea corpului debitorului în atâtea bucăţi câţi
creditori erai, lucru ce nu trebue să ne mire, căci ela
fost în fiinţă la toate popoarele la originea lor.
Am vorbit mai 'nainte de mijlocul probaţiunei prin

marturi, acum vom

vorbi

de 7urători,

dovedea nişte fapte ca prin martori,
unei pers6ne prin jurămîntul altora,

printr'Enşii nu se

ci se întărea afirmarea
se împuternicia cum

spune D. Xenopol un jurămînt individual 5).
Acest mijloc de probaţiune spune D. Xenopol era împrumutat de Romani, de la Germani, el era un mijloc de
dovadă

subiectiv, pe când

vadă obiectiv 4.
vință avem

de

Un
la

mărturia

document
Mathei-Vodă

era

important

găsesce

pretext

în

mijloc de do-

această pri-

Basarab (1633)

se vede cum Vasile spătarul voind
neasa sa Maria,

un

prin care

a se despărţi de jupâca

«muiere ră şi neînțeleaptă», jupâneasa

să

dică

însă

că densa

e

nu se lăsa şi

1) Vezi documentele de la 1461, 1574, 1581, 1589, 1629, 1648 și 1663, citate în vol. [II a Ist. Rom. a D-lui Xenopol, p. 118—119, documente moldovenești,
2) Vezi în condica logofeţiei lui Brâncoveanu la Arch, Statului, citat de D:
Xenopol, vol. IV, p. 121, Nota 18.
3) Op. cit, vol IV, p. 128.

4) Idem p. 127.
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cere ca să fie

dreptăţită

dilele lui Mateiu-Vodă
adunase

în diua

de

după

la soborul

eclegea

ţărei»,

şi vine în

întreg al ţărei care se

Blagoveştenie şi cere

dreptate, în chri-

sovul Domnului se vede procedura jurătorilor : «Şi nu am
putut opri domnia mea să nu'şi iee Giupâneasa Maria,
legea, 72 Giupânese pe văvaşe domneşti, ca să Zrure cu
sufletul lor pe sfinta evanghelie înaintea părintelui nostru

mitropolitul Kir Vlădică Grigorie, cum nu este grupâneasa

Maria, nimic vinovată de acele cuvinte cu năpaste şi asupriciune>. Ea jură împreună cu cele 12 jupânese că este
nevinovată şi Vasile spătarul este dat r&mas de lege şi

„de judecată 1).

Din acest document vedem cum cine-va jura pentru
on6rea şi cinstea alt cui-va, deci eată l-a diferinţa între
Jurători şi martori. de Gre-ce martorii Jurati pentru existenţa, ori nu, a cutărui fapt;— a Il-a diferință mai era că
martorii se luau din ori şi ce treaptă socială, şi cu just
motiv, căci cine se potrivea a fi la întâmplarea cutărui
fapt, acela se lua, pe când la jurători, din contra se lua
în tot-deauna dintre persoanele de aceeaşi treaptă socială
cu înpricinatul în favoarea cărui se depunea jurămiîntul.
Numerul jurătorilor începea de la 6 şi mergeaii până
la 48,

ca de

pildă

în

documentul

lui

Radu-Vodă

1538,

«şi am dat Domnia mea lui Jupân Ivaşcu paharnicul /zge
45 de boieri», sai altul de la Mihaii.Viteazul 1597, «ci

au luat lege peste 48 de boieri pre răvaşe domneşti»2).

Dacă nu venea numărul de jurători fixaţi de Domn
sai dacă nu prestaă toți jurămintul, procesul era perdut
căci se presupunea că atâtea conștiințe, trebue să jure ca

să spele vina cui-va.
La martori

era

contrariul,

nu

se

căuta

numărul,

ci

expunerea faptelor asupra lucrului îmtemplat.
Avem un document cu aceste puncte de la Mircea1)
p. 20, în
2)
Români»
Xenopol,

Vezi doc. în Mag. ist, vol, I., p. 206, citat şi de D. Xenopol, vol. IV»
Nota 33.
Vezi în Arch. Statului, citate de D. Ge. Tocilescu. Studiul:
«Juriul la
publicat în Foaea Societăţei Românismul, anul 1870, p. 467, citaţie a D-lui
p. 123, vol. IV, op.cit.
,
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Vodă unde vedem: «Şi n'au putut nici
ai remas de lege şi de judecată ?).
Jurămîntul se făcea la jurători
sfânta biserică, pe sfânta evanghelie şi
Dacă jurătorii juraă strâmb ei se
luaă

în

câte

1654,

6 boi

vedem

de

om;

pe

întrun

vremea

de cum

să jure şi

ca şi la martori în
pe sfânta cruce» 2).
pedepsea şi li se

lui Constantin

document:

<Am

mea pe acești 12 jurători de le-am luat

globit

de

Şerban

Domnia

la unul

câte

şease boi, precum este legea pentru că ai jurat strâmb» 3).
D. Xenopol vede în Jurâfori pe conjuratores din dreptul medieval german a legei Salice, care dispunea a nu se
primi martori. contra capului şi averei sale. «Contra capul
suum et contra suam hereaitatem non debit homo accipere
Zestes» 4).
Conjuratores la germani înse se întrebuinţai numai
în legile penale5), pe când jurătorii la Romani se între-

buinţai şi în cele civile.

La Români un jurămint cu jurători se putea resturna
cu un numer de jurători îndoit, ca se /ua lege feste lege cu
un număr îndoit de jurători», avem mai multe documente

între care pe cel al lui Vlad-Vodă Călugărul (1490) şi cel

mai' vechii; în care se povesteşte judecata între un boier
Petru şi un altul Mateiu de la o moşie, dicând Domnul

în el: că s'a fost sculat Petru de a jurat cu 12 boieri şi
a luat hotarul de jos; Zar ze urmă zarăşi sa sculat Ma-

feri de a jurat cu 24 de boieri şi a
de Jos» 5.

Mai

sunt

şi

această privinţă.
Jurătorii se admiteau
avea dreptul la /ge este

alte

recâștigat acel hotar

documente

posteridre

tot

în

numai părţei reclamante, piritul
dege, adică la numărul îndoit de

jurători şi numai în casul când ar fi perdut.
1) La Archiva Statului,

citat

de

Tocilescu

în

Foaea

Rom,

citație

a D-lui

Xenopol, vol. IV, p. 134, Nota 41.
2) Vezi întrun document moldovenesc 1673; Arch. ist, vol. III, p. 467.
3) Vezi Arch. Statului, citat in Foaea Rom. de D. Tocilescu, p. 469, citaţie
a D-lui Xenopol, vol. 1V, op. cit., p. 135:
:
1) Vezi in «Corpus juris germanici» de Walter. Lex Salica» II, 15, citaţie in
vol, IV, op. cit., D. Xenopol, p, 136.
5) Vezi in Setzer şi Strippelmaa, cilaţie de D. Xenopol, idem p. 138, Nota 52.

%) Vezi in Arch, ist. 1, p. 66, citat de D. Xenopol, vol, IV, p. 139.
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In unele cazuri se întrebuința 7urăfori ca Judecători
Sfre a ancheta faptul şi a judeca, în care D. Xenopol
vede o asemănare cu aceia ce se petrecea la Englezi, o
Judecată prin popor!).
Aşedământul jurătorilor la Români, după cum vedem,

a fost foarte vechiă,

a venit la Români prin

contactul cu

str&inătatea2), Mai sus am vorbit de Conjuratores de la
Germanii, care se asemănau cu jurătorii noştri.
Asemănare earăși între jurător:i noştri şi Jurafii Englezilor, dar numai în ceea-ce priveşte cazul când aceşti jurători erai şi Judecători, ca de pildă în acest document
din 1591 de la Raz Giurgi Vel Ban al Craiovei în care
vedem: «Scris-am răvaşul nostru Vouă z2 megiaşi (urmează
numele) pe care v'a luat pe cinstea noastră Moldovanul şi
cu Stănilă de acolo, pentru-că ai avut gâlceava acea la
scaun înaintea noastră pentru moşia Crăciuneasa. Deci noi
n'am putut şti cum le este lucrul, ci ei s'aă învoit şi v'a

luat pe cartea noastră să-i judecafi»3).

Acest aşedământ al jurătorilor la Români a mai venit
şi de la Sârbi, Bulgari, Croaţi, Poloni şi Boemi.
Aşa de pildă în Zaconicul 4) lui Ştefan Duşan, regele
Sârbesc din 1340 găsim: «De acum înainte să fie jurămînt
şi pentru puţin. Pentru un lucru mare să fie 24 juvători
(noporauz);

iar

pentru

o

afacere

lucru

mică

12;

iar

pentru

un

mic 6... >5).
In Croaţia asemenea găsim pe jurători în aşa numita
«lege a Vinodului» din 1280 «care prevede 24 de juraţi,

12 şi 6,

după cum

e

cazul

de

de la Curte»6).

.
richt>

1) Vezi în vol, IV, p.
de

Biener.

235, op. cit,

grav

după:

2) D Tocilescu şi Hasdeii vede în Jurători

cel d'intâiii în Foaea
în Arch. ist., HI, p.
p: 460,

Românismului,
145—156).

p. 463—503,.[,

«Das
o

înaintea procesului

englische

Geschwornenge

origine romană.
1870,

iar pentru

(Vezi pentru
cel de al II-lea

3) Vezi la Archiva Statului reprodus de D. Tocilescu în Foaea Românismului,
citat de D.

Xenopol,

4) Corpus juris.
5) Vezi studiul

în vol, IV,

Zaconicului

în Arch,

p.

144.
ist., vol,

%) Vezi în D. Xenopol, op. cit., p. 149.

III,

p.

145

de

D.

Hasdeii.
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In Boemia

de asemenea

vina unui

om

se curăța prin

jurămîntul altor oameni ce juraă în favoarea lui 1).

Din aceste relaţiuni reese clar că instituţiunea jurătorilor ai avuto Germanii şi popoarele slavice. Românii
fiind în contact veacuri, cu aceste popoare, cu unele în mod
întrerupt, cu altele în mod continui, ai primit aceste instituțiuni cu acele mici modificări care ai fost de sigur un
resultat al rosăturei timpului.
In Polonia avem chiar exemplul reginei Sofia, soţia

regelui Vladislav Iaghello, acusată de soţul ei pentru adul-

teriă, ear soţia curăţindu-se de acusaţiune prin jurămîntul
ei şi al şeapte femei cinstite: «Que Ja 7oyne se purgea
moyennant son serment et dle sept nobles et preudes femmes 2,
Am terminat cu prima parte a legislaţiunei, adică cu
e/egisiafrunea

nescrisă».

Am

vedut

cum

dânsa

era

conser-

vată de popor şi în popor, şi cum principiile ei au r&suflat
pe ici şi pe -colea prin acele cZrzsoave domneşti şi ordonanfe
care nu erai alt-ceva de cât oglinda fidelă a acelor prin-

cipii juridice din legislaţiunea nescrisă.

Că numerul principiilor juridice din această legislaţiune
or fi fost mai multe, aceasta se poate foarte bine; noi

însă nu putem afirma

de

cât

când

ne

vom găsi în. faţa

unor documente ce ni-le va însuma, de oare-ce documentele
formează condica lor. Pânâ la noui descoperiri de documente să ne mulțumim însă cu acele principii de care am
vorbit mai sus. Atât pentru fondul cât şi pentru procedura dreptului şi să le considerăm ca pe nişte esfrebune»,
căci într'insele am v&dut multă, foarte multă asemănare cu
principiile juridice de adi, corespundătoare lor.
Acum trecem la:

Legislaţiunea scrisă. Aceasta s'a manifestat la Români şi pe limba românească, mai întâi pe calea legiuirei
*) Vezi D. Xenopol, op. cit., p. 149.

2) Vezi idem D. Xenopol, după: «Histoire des roys et princesses de Pologne»
par le Sieur Jean Herbert de Fulstin, castellan de Sarava, 1573, p. 144. (Carte
foarte.
rară şi comunicată D-iui Xenopol de D. Mathet Cantacuzino din Iași).
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bisericeşti. Am spus pe limba românească, căci, activitatea
ei a consistat mai mult în nişte traducţiuni de pe condi-

cele slavoneşti.

Intre puterea civilă şi puterea spirituală a fost la Români în tot-d'a-una o legătură strânsă. Biserica a trăit în

Stat în tot-d'a-una în o bună armonie cu puterea civilă.
Biserica română merei a recunoscut supremaţia Statului şi

s'a considerat ca parte integrantă din sînul ţ&rei, la rîndul

seu statul a considerat pe biserică de instituţiune cea mai
aleasă şi cea mai de frunte în stat. De aceia dânsa s'a ŞI
bucurat de acele mari privilegiuri, şi a ocupat un rol
de frunte în toate afacerile politiceşti ale ţărei. Cu naşterea literaturei la Români a fost natural deci ca să se
producă elemente și pe tărâmul juridic şi de la cine putea
țara să aștepte acest eveniment, atunci în veacul XV, XVI
şi XVII, dacă nu de la cărturarii bisericei; ei, care erai
toată diua cu cărţi slavoneşti şi elineşti în mână.
De la aceşti apostoli ai bisericei nu a putut eşi însă
de cât niște lucrări religioase, de dregz canonic, de oare-ce

ei se vor fi ocupat cu mai mult drag de drepturile şi da-

toriile preoţilor şi călugărilor, mai întâiti de a se fi ocupat
de cele ale civililor. Aşa dar ne vom opri la studiul
legislaţiunei scrise, de drept canonic pur, până a veni la
cea civilă.

Cea mai veche scriere juridică la Români

a fost deci

de drept canonic şi aceasta e Pravi/4 sfinților 318.

Găsim.

această pravilă în aşa numitul Codzce AMeagoiau. O scriere
în manuscris, scrisă la 1620 de popa din Sâm Petru din

Transilvania,
Transilvania,

aparţinând familiei Neagoe,
ajungend cu posesiunea până

originară din
la D. Ştefan

Neagoe, profesor din Bârlad. In acest codice de la pagina
1 până la 255

sunt alte scrieri,. şi

anume

Alexandria

şi

Floarea darurilor, de la p. 255 până la 272 se găseşte însă

aceasta: «fravi/ă a sfinților părinți 318, după învățătura
marelui Vasilie». In această pravilă se vede datoriile preoilor la mărturisire, la daruri şi la numirea lor de propagatori ai învățăturilor creștineşti.
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De la pagina 272 a codicelui începe altă scriere,
anume Bogdanicul, de care nu e loc a vorbi aci 1).
A

7640.

doua

Aceasta

scriere juridică este Pravi/a mică din Govora,

e o

scriere

juridică

de

drept

canonic şi

de drept civil, de oare-ce are părţi ce. priveşte pe Zreofi
cât şi pe mpzreni, după cum vom vedea din cele ce vom
relata imediat.

Titlul ei este:
« Pravilă,

aceasta

taste direptatoviu

de lege,

focmele a sfinților Apostoli,
Zocmile de 7 saboari;
către aceasta şi a preacuvioşilor părinji,
învăţătorilor lumaei.

Tipăritu-se-adl în tiparna
Prealuminatuiuă Domn
* Jo Matei Pasarabă
Woevodă
a fată fara Ungrovlahiei
în mânăstirea

Govora,

vă leato 7149.
zară de la naşterea lui FIristos 100»).
Pe pagina l-a verso se află stema Domnilor Basarabi:
Vulturul cu crucea în clonţ şi cu otablă spânzurată de gât

pe care se vede gravat

Bucur

(probabil biserica lui Bucur),

ciobanul

de a-supra

lângă

o

biserică

luna, în dreapta, şi,

soarele în stânga, ear totul acoperit de coroana domnească.

In capul paginei se vede inscripţiunea: Za frea luminata
stemă a milostivilor Domni Basarabi, iar pe de lături |iterele d. E. At. E. E. [. 3. V. cari înseamnă pe slavoneşte:
Milostizo,

Bojrero,

Mathei

Basarabă

Zemli

Ungrovlashiis-

fa, care se tălmâceşte aşa: Cu muza lui Dumnegeii MaZeii Basarată Voevod şi Domnu Ţării Ungrovlahiei.

1) Vezi în Mişcâri culturale etc, a D-lui Sbiera, p. iri şi în Columna lui
Traian, anul 1883, p. 322—329,
«Codex Neagoianus>, carte poporană de la 1620

şi publicată de D. Zozn
2) Vezi în textul

1884, p. 1.

Bianu.
original

tipărit

|
după

manuscris

de

Academia

română

în
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Pe pagina a doua recto se văd 72 versuri asupra
stemei fărei scrise de Uyzz/ Năsturel ot Fiereşti 1).
Pe pagina a doua verso se vede o predoslaură câtre
Zofi nastaonici scrisă de mitropolitul jăvei Ti cofil.
Pe pagina a patra recto se vede o notiţă a preavestitului: Egumen Meletie Macedoneanul al Govorei, cel
ce a tipărit această pravilă.
De la pag. 5 până la 170 este coprinsul pravilei.
Titlul înăuntrul pravilei începe aşa: « Pravila sfinților Apostoli
şi a sfinților de al şaptele soboru, Drea ogodnicii şi de dumnegeii purtătorii părinții noştri, de episcoji, şi de preoţi
şz de călugări şi de oameni mireni Şz de oale îuvăfăZuvele»?).
De la pag. 170 recto până la 174 recto se vede seara
cărței, iar finele se închee prin o notiţă a erornonachului
Ştefan Ochrideanu şi o alta ce zice că preţul cărţei a costat
21 costande de argint.
.
|
D. Sbiera crede că acest codice govorean este o
origină a unui nomocanon grecesc, publicat la Paris, în anul
1677 de profesorul de teologie de atunci, Iohannes Baptista Cotelarius în opul său «Ecclesiae graecae monumenta»
(1.1, p. 68—158). Aceasta, pentru-că se văd multe asemănări

între

acel

nomocanon

şi: codicele

govorean 5).

Mai crede D. Sbiera că codicele acesta grecesc

al lui

Cotelarius a fost tradus «întrun mod oare-care> din greceşte în slavoneşte de boerul Uriil (Udrişte) Năsturel din
Fiereşti (Hieresci), adică Her&scu, rudă după soţia lui cu

Domnul

Matei Basarab.

Aceasta

fiind-ca

boerul Herescu

era

om

priceput

şi

cărturar mare, după cum "| numea mitropolitul Ve:iaam al

Moldovei, şi ca deci el din îndemnul lui Vodă să fi tradus
textul pe slavonește, după care s'a tipărit mai apoi pe româneşte. Despre traducţiune însă şi tipăritură să vorbim

1) Boerul

Udrişte Năsturel

2) Vezi op. cit., recto 3.

3) Vezi în op. cit., p-

p. 64—68,

124,

de la Herăşti,
după

,
Fântânele

şi

Codicele

dreptului

bisericesc,

Cernăuţi, 1886, tipărite de D.. profesor de acolo Const. Popovic
i.
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acum: Notiţa aceia (de la începutul pravilei de la pag. 4
7ecto a exemplarului tipărit de Academia română la 1884)

a lui Meletie Macedoneanul, de care am vorbit mai sus, şi
alta de la fine (acelaşi exemplar, p. 174) a lui Ştefan de
la Ochrida, ne arată că traducătorul acestei pravile în româneşte de pe textul slavon (pe care ID). Sbiera crede că
la tradus din elineşte logofătul Her&scu), a fost călugărul

Mihail Moesa, sai Mocsalie de care am vorbit deja la capitolul scrierilor religioase ; iar ca supraveghetori a acestei

lucrări ai fost egumenii Meletie Macedoneanul şi Ştefan
Ochrideanul, căci iată ce se citeşte în notițele lor din
pravilă:
«Din ordinul prea luminatului Domn lo Mateii Basarab Voevod, şi cu bine-cuvintarea prea-sânțitului Ar-

chiepiscop
toată ţara

Teofil, din mila lui Dumnedei Mitropolit a
Ungrovlachiei, s'a Zzpărit această carte nu-

mită Pravilă, de mine cel mai umilit dintre preoți, Medetie Macedoneanul, Egumenul Comunităjei viejuttorilor
din mânăstirea Govora, hramul Adormirei prea-curatei
Născătoare de Dumnedeii. De aceia vă rog, cititorilor
acestei cărţi, de va fi ceva greșit, cu a spiritului blândeţe

să

îndreptaţi,

şi

pe

noi

toți

ostenitorii

aceştia,

să bine-cuvîntați, iar nu să blestemaţi; căci nu a scris
mână de înger, ci mână supusă greșelei și de lut»1),

A

doua

notiţă e aceasta:

59

«Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului şi cu îndeplinirea Sântului spirit, această carle a prescris-o de pe
slavona în limba românească Michail Mozalie, şi după
aceia, din ordinul și cu cheltuiala prea luminatului
Domn Io Mateiii Basarab şi cu bine-cuvintarea prea-sfinitului Archiepiscop Kyr Teofil, Mitropolit a toată ţara
Ungro-Vlachiei, afându-mă întru aceasta cu ieromonachul
Ștefan din Ochriaa şi am tipărit această carte. S'a început a se scrie când a fost anul 7149, iar de la nașterea lui Christos

1640, luni,

în întâia

Duminică

a sân-

tului post, apoi s'a terminat luni, în a şaptea săptămâna

) Vezi în exemplarul tipărit de Acad. română, p. 4, recto, şi in «Bibliografia
Romănească veche, 15083—1830», de D. Ioan Bianu şi Nerva Hodoș, 1898, p. 112.
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a postului din același an. Drept aceia rog pe cititori
dacă ceva greșit veţi afla, să îndreptaţi, iar pe cel cea
scris acest isvod cu iertare să-l învredniciţi, ce pe noi

cei ce am

tipărit această,

să nu

ne blestemaţi. > 1)

D. 1. Bogdan crede că exemplarul slavon de pe care
Moxalie să fi tradus pe cel românesc, a fost descoperit
la
mânăstirea Neamţu 2),
Această aserţiune trebue luată în contrazicere cu aceia
a D-lui

Sbierea,

logofătul Năsturel

ce

crede

Her&scu,

că textul

tradus

slavon

fiind

a fost scris de

din

manuscrisul

elenesc; în casul acesta nu cred că manuscrisul lui Her&sc
u
tocmai din Țara-Românească să fi ajuns în Moldov
a, la
Neamţu, şi de acolo tot un contimporan cu Herescu (Moxalie) să”] ia pentru a'l traduce pe româneşte.
Faţă deci de această stare de lucruri, mai ponderată

pare

aserţiunea

D lui 1. Bogdan.

Exemplarul

tipărit

de

Academie în 1884 cu litere latine a fost tipărit după
cel
original tipărit în cirilic, cel tipărit cirilic a fost tipărit
însuşi după manuscrisul original scris în Ţara-Românească
.
Acum venim la cea mai importantă legiuire scrisă, a

Românilor, până în veacul al XVIII-lea. Aceasta este:
Pravila cea mare sait Codicele hi Matei
radă, tipărit la Tîrgovişte în 1652.
Să intrăm în studiul ei:
Titlul ei este:

Vodă

Basa-

«Indreptarea Legiei
Cu Dumnezeu
care are
Toată judecata archierească şi împerătească
|
De toate vinele

Preoţeşti şi Mireneşti

Bianu

) Vezi idem în exemplarul
și Hodoș, p. 113.

Acad.,

2) Vezi în Cronice inedite, Bucureşti,
|
.
şi Hodoș, p. 114.

p.

174

recto,

și

în

op.

cit.

a

D-lor

1895, p. 90, citat şi în op. D-lor Bianu
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Pravila
A sfinţilor Apostoli, Acele 7 soboare şi toate cele neameastnicet)

lângă acestea şi ale Sf, Dascăli a lumei
Vasilie

Vel 2), Timothei,

Nikita,

Nicolae,

theologia Dumnezeeştilor bogoslovi
scrise mai

nainte i tocmite

cu porunci și

învețătura Blagocestivului Imp&rat
Kyr loan Comninul
|
de cuventătorul diacon al marei Besearici lu D-zeă
şi păzitori de pravili

Kyr Alexie Aristenu.

lară acum de înttiii prepus3) tot despre Elineşte pe limba
Românească cu nevoinţa și oserdia şi cu toată cheltueală a

prea Sfântului de Hristos

Cu

Kyr Ştefan
mila lui Dumnezeă Mitropolit Tirgoveştei, exarh
plaiului şi a toată Ungro-Vlabhia.

In Tirgovişte

In typographia prea luminatului mei Domn lo Matei
Voevod Basarab, în sf. Mitropolie închinată Inalţărei Dom|
nului Nostru Is. Christos.
Marie în 20 vleat 7160, al lui Christos 1652»%).

Acest titlu e încadrat de
mai mulți sfinţi

pe

de

lături,

nişte

gravuri

dedesubt

e

ce represintă
stema

ţărei şi

de-asupra o scenă religioasă. — Titlul e scris cu litere ne_gre şi roşii.
Exemplarul
mează
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pagini

pravilei tipărit la Târgovişte
în folio,

25

nenumerotate

în 1652 forşi 796

nume-

şi Găbl,

cu litere

rotate, pagina de o rînduri. In cuprinsul volumului afară
de gravurile ce înconjură titlul mai sunt încă şi nişte gravuri în lemn representând pe S-tu Vasilie, întâiul sobor
1)
)
3
4)

Pământene, locale.
Cel mare.
Prelucrată
Vezi în exemplarul tipărit în tipografia Curţii:

Jatine, ediţiunea N. Blaremberg
Bianu şi Hodoș, p. 191.

şi 1. Missail,

1871,

Walter

precum

și în cirilic în op.

D-lor
-
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de la Nicea şi al şaptelea ; multe ornament
aţiuni de tipar
şi câte-va frontispicii şi finale precum şi
«semnul care iaste
dat de Dumnezei pre Sfinţilor Mitropoliţ
i ţărei UngroVlachiei» !).

După

două scrisori

chului Daniil

din

Panonianu

capul

către

pravilei,

una a mona-

Mitropolitul

Stefan;

şi

a
doua însuşi a Mitropolitului Stefan, exarhul
Plaiului şi a
totă Ungro-Vlahia către toți sfinţii Apostoli,
Archiepiscopi,
Mitropoliţi, Episcopi, Egumeni, Duhovnici,
Protopopi şi
către toată rânduiala obştească, se vede
modul edificărei
acestei Pravile şi traducţiunea ei.
Aşa în scris6rea lui Daniil către Mitropolit
ul Stefan,
între altele vedem:
<cu mai micul, prostulă şi plecatul
prah desuptă pici6rele cinstite ale sfinţiei tale
(o sfinte creştete)
de

mulţi

lachedemoneni,

voii

cu

toată

inema,

cu
blagoslovenia şi îndemnare sfinției tale, a
prepune aciastă
îndreptare, de lege dă pre /imâa ellinâscă Bre
bimba prâstă
rumâniscă 2). Nu doară dăinui nevrednicia
prostimei mele,
dă veîntr'o învăţătura învățată, fără numa
i cât m'am ispititi a linge pre din afară puţinelu Grammati
ca şi Sintaxisul ce cu toată ppzu/4, înfelepția, arătavă,
spuneră ŞI în-

dreplară,

a

frați

cuviosului

a

dlui

şi

amândoi

de la Fo,

HNezetasca scriptură.
Scrisoarea

întru

zeromonahă

Pantelemon

Ligariai,

vestiți şi fârte

Ayr

dascăli

Ionatie

Pe-

desevârşii

îscusiți întru toată dum.

e semnată :

«Al Presfinţiei tale nedreptnic rob,
Danii M. Panonianii 3

Din scrisoarea Mitropolitului

Stefan către

bisericesc se vede earâăşi sorginţi
1) Vezi în originalul

textului

reprodus

190— 203.
7) Aci par=că ar avea aerul monahul

cea latină

de pe timpul

colonizărei Daciei,

paraţie cu cea Zafină de la Roma.

3) Vezi în op. cit. a D-lor Bianu

59173

pentru

în op.

să
adică

și Hodoș

D-lor

vorbească
de limba
dupe

tot clirosul

traducerea

Bianu

de

limba

şi Hodoș,

pag.

română

ca de

clatină vulgară

original,

p.

pravi-

în com-

193.

54
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lei, într'un
gere de în
înpărătesca
Patriarchii

loc din acea scrisâre vedem: «Şi am făcut al€multe şi bogate Pravile, trimeţândă pân' şi la
cetate, ia Pre sfântul nostru, şi a toată lume
(că n'am vrut să scriu dă pre câle tiparnice,

fiindu-mi temă; că de căndi ai încăputi cărţile Pravoslaviei la mâna ereticilor, ei nai lipsit a nu băga câte-va
zizanii) fân ce am aflat la cinstitul nostru fiii sufletesc
Ayr Gheor. Caridi de ia Thrichis, carele ai fostii ÎI vis.,

scrisă cu mâna, judecata toată

avhiertscă

şi lângă dânsa

și împărătiscă, cu toate canoanele ale sfintelor Soboară şi
Apostole şi a Marelui Vasilie şi a altoră dumnezeeşti şi
Sfinți Părinți, înpreună cu
Theolog dumnezăeşiilor
Bogoslovi, scoasă şi tocmită cu poruncă şi învățătura blagocestivului împărat Kyr loann Comninulii, cu mave şi multă
socofință, de pravosiauniculii întru dascăli Diacon şi păzitoriii de toată Pravila şi canoanele nouei Besereci Kyr
Alexie Roanii 1). Şi aşia cu multă userdie şi îndemnare
o am scos de întunerecă la lumină şi cu buna voe a lu-

minatului şi blagocestivului mei Domn lo Mathei Voevod
Basarab şi cu tot sfatul Măriei Selle, cu blagoslovenia

Părintelui meă Paisie Patriarhul lerusalemului, şi cu îndemnare a doi fraţi iubitori de Dumnezeii şi tocma slujitori ai
oblostiei smereniei noastre.
Tipăritu-se-ai, ca se fie de folosul tuturor de obşte,
ca o grădină plină de flori mirositoare ale raiului, sat ca
un vistiariă deobşte Bisericii» 2).

In ceea

ce

priveşte

de

locul

tiparului

însuşi

titlul

Pravilei arată.
Dupe exemplarul Pravilei tipărite la 'Tergovişte în
1632 sa tipărit şi reprodus tote exemplarele din acestă

pravilă ca de pildă cea tipărită în întregime la 1871 de
N. Blaremberg şi de Missail ce formează un volum mare
de

451

pagini.

Pravila lui Mathei-Vodă formează 417 capitole « G/aze»
cum

se dice în text.
1) Alexie Aristiniu ce se vede și pe titlul broșurei,
2) Vezi

idem

în op.

D-lor

Bianu

și Hodoș dupe

textul original,

p. 200—201.
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Pravila începe cu Glava: Pezzrw Judecătoriu cum
i
se cade se fie miloserd1).
şi să nu crează cuvintele nimănui

fără de întrebare ?), eară ultima glavă este:
Părfeală pentru când
viefii muerii lui 3).
T6te glavele ai
sorgintea glavei, fie
cari dupe Aristin, fie
naitul,

coprindend

note mărginașe în pravilă, care arată
din canoanele sfinţilor părinţi, cu esplidin theologia lor după Anastase Si-

şi respunsuri.

Intregul pravilei e însă cum

legere de canâne greceşti
In asemănare
1646

cu

spune

D. Xenopol

o cu-

din manualul hexabiblos

Harmenopol €).

deja în

Carte de des-

nu trimite bărbatul cheltuială de hrană

pravila

în monăstirea

al lui

lui Mathei-Vodă se tipărise

Trei

Erarhi de la laşi de

tre Domnul Moldovii Vasile-Lupu o pravilă de legi.
Pravila

însă

a lui Matheii

e mai

vastă

că-

ca a lui Va.

sile Lupu.
Pravila lui Matheii-Vodă conţine un amestec de materii; nu putem spune că ea e pur și simplu numai o condică de legi, căci în afară de cestiunile de drept mai sunt
şi altele cu totul diferite, dupe cum vom vedea.
Cuprinsul ei e cum spune şi D. Xenopol, mai mult o

culegere de canoane ale bisericei.
In ceea ce priveşte

pravilei

observăm:

dreptul

Pentru

obiceiul

canonic

printre

al] Bisericii;

glavele

pentru

Pa-

triarhii, pentru preoţii, pentru episcopii, pentru pâri aduse
acestora, pentru anathemă, pentru afurisire, pentru numele
lui lisus Christos, pentru post, pentru sfintele Ic6ne, pentru cele 7 sobre.
|

In cea ce priveşte

disposiţiuni,
aşa

de pildă

dreptul penal,

fie în glave separate,
vedem:

Pentru

martorii

se primesc; pentru cei-ce vor sudui

oamenii

Domneşti,

pentru

1) Milostiv,
2) Vezi în op. cit, ediţ.

i
Missail,

găsim de

asemeni

fie în glavele canonice,
ce se primesc

şi nu

pre judecător sai pe

cei ce vor sudui sau vor vătăma
Blaremberg,

3) Vezi în op. cit. ediţ. Missail, Blaremberg,
3) Vol. IV, op. cit, p, 174 —1975.

p.

15.

p. 451.
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solii, pentru cei ce vor sudui pe boieri, pentru însurătoare
fără de leage, pentru cei ce umblă cu bani răi; pentru
Ovrei de se va boteza şi face preot, pentru diacon şi preot
de va curvi; pentru preot dei va curvi muiarea; urgie
tocmită asupra celor ce despart nunta, pentru bărbaţii ce

vor lua două muieri;
'şi va afla muierea

pentru

curvind

furtişag,

şi

curvarul; pentru ucideri.

va

pentru

ucide

pre

omul care
densa şi pre

In cea ce priveşte dreptul civil

găsim

ce trebue

earăşi disposi-

aduşi

la judecată de

ţiuni ca: Pentru
pirişi; pentru

marturii

cei-ce iai camătă;

pentru

godite, pentru virstele logodiţilor;

muierile

cele lo-

pentru junele ce se va

logodi şi va muri; pentru care vini se despart oamenii
casnici; când va trebui bărbatul să facă zapis muierii;
pentru rînduiala spiţelor nuntelor; pentru a opta spiţă de

sânge; pentru însurarea şi ce este însurarea;
cea dintâiii; pentru

falcidii;

pentru

pentru nunta

tovărăşie,

pentru

ju-

rămiat 1). Acestea sunt numai câte-va glave ce le-am citat,

căci cu totul
Afară de
sunt şi altele
pildă : Pentru

sunt dupe cum am spus 417.
aceste disposiţiuni de drept am spus că mai
care nu privesc de loc materia dreptului, de
care zile se chiamă none şi ide ; pentru 24

de slove ale buchilor ; pentru câte mile ţin ostroavele cele
mari, pentru câţi munţi mari sunt.
Aşa că de
aceea pravila lui

Mathei

este

vastă,

căci putea multe lucruri să nu le pue sai să le pue mai simplificat.
D.

Xenopol

Vasile-Lupu
oare-ce

nu

e
are

spune

mult mai
acest

că

în

această

bună

amestec

ca
de

privinţă

pravila

a. lui Matei-Vodă,

lui

de

materii 2).

Am crede că acum odată ce Țara-Românească poseda
un codice scris, legiuirea nescrisă nu s'a mai aplicat,
lucrul e însă cu totul contrariă, căci din obzcezari/z Jarzazce

nu erai

nici unul

coprinse în condica lui Matei-Vodă,

de

oare-ce densa a fost prototipul manualului lui Harmenopol ;
1) Vezi in Catastivul Pravilei (adică în tabla de materii) op. cit.
2) Vezi op. cit, vol. 1V, pag, 156—159.
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în care desigur obiceiurile juridice române nu puteai figura,
căci dânsele aveaă cu totul o altă sorginte, o sorginte
romano-germană-slavă.
Ca să încheiăm acest capitol al legislaţiunei, mai avem
de vorbit despre Capetele de Zoruncă din Tîrgovişte, 17 1g,
tipărite în dilele domniei lui Ştefan Cantacuzino (1714— 1716)

de Gheorghe Radoviciă 1).

Această carte coprinde mai multe porunci bisericeşti
către tot clirosul bisericesc.
Mai este încă o lucrare juridică religi6să apărută peste
munţi2): Aşegămintele bisericeşti din 1675, date de Mitro-

politul Sava din Ardeal în urma unui sinod ţinut la Alba.
Iulia.

Aşeclăminte conservate în opera lui Petru Maior, «Is:
toria bisericească», însă acea parte nepublicată, lucrare
românească şi cea de pe urmă e Car/za legilor din 1036,
scrisă de un anonim; într'insa se vorbeşte de legile biseri-

ceşti ale mitropoliei Belgradului3).
|
Aci se termină capitolul studiului legislaţiunei,
la

trecem

Acum

MEDICINĂ.
Asupra

istoricului

puţin, mai puţin

de

medicinei

române

sa

scris foarte

cât asupra istoricului ori-cărei ramuri

din activitatea culturală a Românilor,
D. Gion singurul numai s'a ocupat într'un
special despre această cestiune:
In

1892,

în diua

rinţă la Atheneul

de

român

16

Februarie,

despre

a ţinut

«Doftoricescul

mod
o

mai
confe-

meşteşug în

1) Vezi în op, cit. D. Sbiera, p. 131, după Em. Picot: cNotice

biographique
sur Inmprimeur Antime Ivireanu,
metropolitain de Valachie», publicată în <Melanges orientaux publies par cole de langues
orientales vivantes,
Vienne, 1886, p. 515—516».
2) Vezi op. cit, D. Sbiera, p. 130, citat după Cipariu în cActe și fragmente
»,
et bibliographique

Blaj,

1885,

p.

145—1şe.

3) Vezi idem p. 130, după op. cit. a lui Cipariu, p, 257—263
.
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trecutul ţărilor-române»>, conferință ce a şi tipărit'o în o
cărticică mică de 80 pagini.
In 1899 însă eşind «Istoria Bucurescilor» de sub tipar,

scrisă tot de D-sa, la pag. 633 am găsit titlul: «Boale,
Spitale, Doftori în Bucureşti până la 1800», subiect tratat

în 34 de pagini de format

mare.

Afară de aceste dout lucrări care ne dă mai mult saă

mai puţin o notă generală despre practicarea medicinei în
trecut, la Români, mai avem manuscrisul d-lui Dimitrie Lupaşcu
despre «Medicina babelor sai spitalul descântecelor, reţe-

telor de doftorii

şi

vrăjitorii băbeşti>,

Academiei române 1), în urma
prof. loan Bianu, bibliotecar

tipărit

în Analele

unui raport favorabil al D-lui
şi membru corespondent al

Academiei, cât şi unele documente din colecţiunea Hurmu-

zaki şi citaţiuni de ale cronicarilor în ale lor scrieri, în care

adese-ori se vede pe ici pe colea numele veri un doftor
strein venit în Țara-Românească pe la curtea vr'unui Domnitor,

Acestea

sunt

deci,

şi

atâta

tot,

scrierile

pe

care

ne

vom baza .noi ca să tratăm, pe cât ne va ajuta puterile,
despre medicină în Țara-Românească până la 1717, vorbind bine înțeles, în acest capitol numai de activitatea ei
sub impulsiunea şi în timpul epocei naţionale, câzi de medicina atât de mult propagată de doftorii greci vom vorbi în

capitolul general al întregei

activități

culturale din fara

noastră, datorită strenilor.
Medicina a avut obstacole în desvoltarea ei ca nici
o alta din ştiinţe, aceasta din causă că popoarele s'au
arătat în tot-d'a-una îndărătnice, când a fost vorba dea se
civilisa şi în medicină.

Cei ce ai practicat medicina în vremurile vechi, aă
suferit în tot-d'a-una greutate, pentru a convinge pe sufe-

rind,

de încredere.
Să vedem însă

şi să vorbim
la Români.
3) Tom.

XII,

de

de densa

seria II, anul

ce

această

neîncredere

la Daco-Romani

1889—1890,

p.

7—128.

ori

teamă,

ca să ajungem

şi
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La

Roma,

în

primele

timpuri,

doctorul

nu era un

«edicus» luat în sensul de doctor de boale interne, ci era
<Vulnerarius:
(doctor de vâni), aşa că el tăia, era mai

mult chirurg, de unde
Primul

poporul

'] şi numea

doctor la Roma a fost un

vulnerarius carnifer Archagathon,

ecaruzfer».

carnifex,

el se numea

fiul lui Lysanis 1).

Această credinţă groasnică o are încă şi adi oamenii
de jos de tot, lipsiţi de cultură, ei cred că doctorul, mai cu
seamă chirurgul, e un cală, un gâde, uri măcelar, ce tae şi
spintecă la oameni.
Romanilor nu le-aă plăcut de loc medicina şi de aceia
„nici nu ati prea învăţat.
Catone cel bătrân dicea că Romanul nu trebue să fie
bolnav şi nici nu trebue să înveţe medicina. EI spunea fiului s&ă: ezn/erdizi de medicis» (te-am oprit de a consulta
pe medici). În schimb însă cunoşt
o singură
ea reţetă: varza

crudă, ce o dădea la pojar ca şi la scrântituri şi la melan-

colie.

Romanii

diceau că medicina

|
de Greci

este demnă

şi

de aceia le-ati şi lăsato lor ca s*o practice; ei se credeati
destul

de viguroşi şi sănătoşi ca să

doftorii.

Aveai

nu aibe necesitate de

acea gravifafe romană,

aşa

că aceia

dintre

Romani care sar fi fâcut medici nu ar fi fost bine priviţi
de loc şi sar fi numit imediat a/ Graecos fransfugae?).
Cel

d'întâi

medic

istoria l'a păstrat,
a practicat

din

Dacia-Traiană,

este medicul

la Apulum

al

cărui

nume

Zitus Arfius Divixtus, care

în Transilvania,

ca oculist

şi

trăia

prin veacul al II-lea după Christ, în timpul Antoninilor. D.
Gion crede în al lui Antonin-fiul sau Marc-Aurel.
Aceasta ne-o dovedeşte fecefea-reclamă a. lui Divixtus,
găsită prin ruinele de la Alba.lulia.
Că mai erea şi alţi chirurgi în veacul al II-lea, o

”) Vezi în c<Doftoricescul

meșteșug

din

trecutul

ţărilor române»

de D. 1. Gion,

p. 13, după «La Medecine, histoire et doctrines» pae Ch. Daremberg (Paris, 1865),
şi «De re rustica: Caton» în «Etudes Medicales sur les poătes latins> de P. M. MEni&re, Paris, 1858).
2) Vezi în op. cit. D. Gion, p. 12, după Caton în Daremberg, p. 14.
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mai dovedeşte și lancetele, cauterele şi alte instrumente de
chirurgie, găsite la Turnu. Severin 1).
D. Gion crede că Divixtus nu era un colon Roman

în Dacia, ci Grec, aşa că nu ar fi loc la aplicarea principiului catonian

După

<a graecos fransfugae »

trecerea coloniştilor romani în Moesia, de către

Aurelian, la 274 d. Chr. spaima şi ura de doctori
la descendenţii colonilor Romani (adică la Români), fu aceiaşi
,
căci acum medicii vor deveni nişte adevăraţi ccarnefiri».
Împărații de la Bisanţ în urma unei crunte lupte
cu
Româno Bulgarii sau numai cu Românii din Pind
şi de la
Dunăre, întrebuinţaă pe medici ca să tae în bucăti
pe căpitanii români ceii prindea în luptă. şi ast-fel doctori
i, după
ce îi tâeati în bucățele mici, se supuneau ridiculei
porunci
a împăratului lor, ca să facă a învia pe ucis.
«În anul 24
împeratul (bizantin) Constantin Copronym prins-a
i şi pre
Hristin căruia la Sthama, “i-ai tăiat mânele și
picioarele,
apoi ai adus doftori să cerce alcătuirea omenească
şi aşa

lau ars după aceia»?).
In

faţa

unor

asemeni

barbarii,

de

sigur dec? că în

sufletul Românilor se va fi împlantat ura şi teama
de me-

dicii din
uzfici şi
asemeni
porului,
aplicate.
La

vechime, care cu drept cuvânt se numeai cazgâdi, încât să nu ne mirăm adi, dacă mai vedem
credinţe despre doctori în clasele de jos, ale pocredințe moştenite de sute ani, pe când ele
erau
Roma

medicii

se

mai

numeat

circulatoves,

iar

la

greci «ferzodevti», adică doctori ce mergeau
din casă în
casă și din oraş în oraş. Vizitele acestor doctori
erau plătite foarte scump; în bsni de adi ar fi făcut
40— 50000 lei

vizita,

De

aceia şi medicul lui Clavdiu lăsase o avere
la
moartea sa de şease milioane şi Thesalus dou&
milioane 3),
Gr.

G.

1) Vezi în Ist. Bucurescilor de D. Gion,
Tocilescu,

făcută

Academie!

2) Vezi în Cronica Românilor,

torii Meschellei și S. Theofan.
3) Vezi în «Doftoricescul

în diua

de

p. 635,
20

după

Martie

comunicaţiunea D-lui

1897.

Şincai, vol. 1, p. 225, ediț.

meșteșug»

de

D.

Gion,

p.

15—16,

1886,

după

în Notă,

scrii-
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Românii, după cât se par, în vechime
eraă mult mai
sănătoşi de cât adi; poate din cauza traiu
lui lor încă din
primele vremuri. De dre-ce Ştim că
mai întâi regiunea
muntoasă a Țerei Româneşti o locuiseră
dânşii.
Un cronicar polon din vechime, Oricovius,
spune despre noi: «Românii sunt nişte s&lbateci,
pentru-că nu sunt
nici odată bolnavi»1). Când se înbolnăvea
ii, nu şedea în
casă, ci căuta ca tot prin mijlocul aerul
ui să se însănătoşească, şi ast-fel se scoteau afară din casă
şi se aşedaii pe
prispă.
Despre acest obiceiii dovedesc şi scriit
ori clasici Herodot, Strabon şi Maxim din Tyr ce spun,
că'l practicată
popoarele din Orient. «De artis medicina
e per aegrotorum
apud veteres in vias publicas et templa
expositionem incrementis» 2).
D. Gion spune că: «Lucru e puţin proba
bil, dacă la

curtea lui Mircea-cel-bătrân au fost doctori5).
Doftoricescul

- meşteşug în Țara-Românească, adică acest
mesteşug practicat de medici, nu începu de cât din
veacul al XVI-lea
încoace, de atunci incepură să vine pe la
curţile Domnilor
români

medici

de

la Bizanţ,

Arabi,

Grezi,

Italieni

şi

Evrei,
căci Bizanțul în veacurile trecute forma
puntea de trecere,
gura aceia de scurgere prin care trecea
în ţările române
veneticismul cult.
Aşa că doftoricescul meșteșug ce a încep
ut în araRomânească în veacul al XVI-lea nua fost
de loc practicat
de
Români,

ci numai

de streini,

şi de

aceia

nici nu'l

vom
studia în acest capitol care este consacrat
numai şi numai
culturei din epoca naţională.
Intrebarea vine însă de pus: Până în veacu
l al XVI-lea,
de când începură a veni doctori streini în
Țara-Românească,
Românii nu cunoşteaă medicina sub nici un
cuvânt? Aceasta

de sigur că ar fi fost imposibil, căci, cu toate
că Orecovius
i) Vezi în Istoria

Moldovei

de

Drăghici,

2) Vezi în Daremberg, op. cit, p. 35,

meșteșug»,

p.

î4, Notă,

3) Op. cit. D, Gion, p. 16.

p. 31.

citaţie de D.
,

Gion

în

<Dofioricescul
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ne făcea sâ/bateci, fiind-că

Strabon

şi Maxim

eram prea

din Tyr,

ce

sănătoşi,

spuneai

ear Herodot,

că

oamenii

po-

poarelor din Orient când se bolnăveau se căutai la aer și
cu aer, însă un ce fatal este, că trebue să fi în viaţa ta
odată bolnav sau dacă nu bolnav grei, dară indispus, căci
boala este un ce de care nimeni nu scapă ca şi de moarte.
Un accident neprevădut "ţi aduce o indisposiţiune su-

fletească şi instinctul de conservare te împinge ca să cauţi
remediul

necesar spre a te însănătoşi.

Instinctul de conservare e înnăscut

în om

şi el a existat

în toate vremurile, aşa că omul, dar, şi-ar fi căutat şi remediul.
In Ţara-Românească dacă până în veacul al XVI-lea
Românii nu găsea remediul prin medici, fiind-că ei nu existai încă, lati cunoscut însă prin mijlocul Gafelor şi al că/ugărilor, aşa că până în veaculal XVI-lea când a început
epoca doftoricescului meşteşug, practicat de medicii streini,
Românii din 'Ţara.Românească s'a folosit de medicina băbească şi medicina călugărească, de care ne vom ocupa şi
noi aci, ca unele ce ai format tipul medicinei române din

epoca naţională a vieţei noastre de Stat.
Medicina băbească. Doctorul Costache Vârnav care
practica medicina acum 60 de ani în Moldova, dice că
leacurile

babelor

române

vin

de

la Roma),

zeama de ceapă a lui Pliniu cel bătrân,

ce

între

şi

altele,

babele ro-

mâne o dai de ochi; apoi varza lui Catone, ce o dădea
el la ori-ce boală şi cine ştie de la ce babă de la Roma
învățase acest leac, căci ce înseamnă alt-ceva de cât fraza
înlerdizxi medzczs 2), cu

(te-am

care

se adresa

dânsul

oprit de a consulta pe medici), dacă

către

fiul-săi

nu de câta se

lua după leacul băbesc.
Un german, Sultzer, carea venit în veacul al XVIII-lea

1) Vezi în: Physiographia
Columna

lut Traian,

anul

1872,

Moldaviae
şi în Istoria

(Budae,

1836),

Bucureştilor

de

citat
D.

de
Gion,

D. Hasdeii'în
p. 641.

2) Vezi în «De re rustice», Catonis, în Etudes Medicales sur les pottes atins
de P. Mânitres,

Paris,

1858,

et

cla

Mâdecine,

(1865), citat de PD. Gion în Ist. Bucur., p. 641.

histoire

et doctrines>

de

Daremberg
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prin Țara-Românească şi a şi scris despre istoria Românilor, spune că nu este boală pentru care babele române
să nu aibe vreo doftorie 1).
Aceasta cu drept cuvânt, căci aproape totalitatea boalelor, medicii de adi le tratează prin masage ca extern şi
doftorii făcute mai cu seamă din ierburi, ca intern.
Aceste dou& metode şi babele române din vechime le
cunoşteau; ele le aplicai de sigur întrun mod mult mai

primitiv şi simplu.

Masagiul

se numea

«Trasul

babelor»

sai «frecatul dabelor». Când diceai: «îi
e de Frecălură ; ori,
de ras», se ştia că ai gâlci de răceală ori de aplecare pe
trup, pe la încheieturi.
In cea ce priveşte ierburile, de sigur că nu erai preparate ca adi întrun mod atât de perfect, mijloacele cele
ascunse ale farmacii nu se cunoştea; dar plămădite în câte
„o ulcea de pământ la vatră, de multe ori făcea un efect
mai bun şi mai inofensiv întregului organism de cât multele
şi variatele doftorii de adi, ce se iau pentru tămăduirea
unui organ şi în schimb înbolnăvind pe altul.
Această practică a medicinei, babele şi-o manifestaseră
sub patru forme: 1. friz descântere; 2, frin vrăjitorie ;
3. Brin frecături şi 4. prin doftoriă.
Am vorbit şi mai 'nainte că D. Dimitrie Lupaşcu posedând

un

manuscris

de

«Medicină

română la tipărit în analele sale?).

a

babelor»,

Manuscriptul tipărit in analele Academiei ne
generală despre aceste descântece, vrăjitorii şi
beşti. In prima parte a manuscrisului sunt 54
însoţite de reţetele lor, pentru vindecarea a 43 de

în a doua

136 de vrăjitorii şi doftorii.

Academia

dă o notă
reţete bădescântece
boale, iar

Să ne inchipuim aşa de pildă o babă de soiul acesta,
pe Șopârloaica Țiganca, Mitrana Indrăcita sat Chera Anastasia ori Baba Neacşa şi să facem portretul lor, ca
să ne

înfăţişăm

de

scena

ce trebuea

să

se

petreacă

1) Vezi in Geschichte des Trans-Daciens, vol,
III, Viena,
Gion, idem p, 642.
2) Vezi în Tom. XII, seria II, anul 1889—9
0, p. 1—125,

între

1782,

dânsa

şi

p. 56, citat

.
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bolnavul, când era sa'l descânte, să'l vrăjească, să'l tragă,
sai să'i dea vr'o buruiană s'o bea.
Cu o figură cât o smochină, cu capul gol şi părul
vilvoi, ca o smintită, se repedea din spre uşă spre patul
bolnavului, cu ochii mari şi inroşiţi, ca para focului, pri-

viadu'l ţintă spre al vrăjitori.
Cu mâinele întinse spre bolnav, par'că ar fi avut de
gând să'l gâtue, 'şi plimba pe tot trupul lui degetele cele

sbârcite, lungi şi subţiri la frecături de tot felul, şi pe loc,
şi prin sus şi prin jos şi pe coastă şi pe la încheiaturi,
cari mai de cari mai plăcute şi mai făcătoare de minuni.
In acest timp însă nişte buze subțiri şi intrate în
n iuntrul cerului gurei, moşmoneai nişte vorbe nearticulate
pentru diferitele deșcântece ce trebueaiă spuse, după împre-

jurări; din când în când suflând înca în bolnav,

imprime pe dânsul descântecul.
In aceste momente de supremă ipnotisare şi
tisare părea că se descarcă în bolnav, de la babă,

dul electric al unei puternice pile.

ca să se
magnetot flui-

|

Ca conclusiune însă la toată această operaţiune,
lăsatul cortinei, se audea încetişor din gura babei:
așa?» şi tot ea respundea: «lacă aşa, că prea vrei
multe, şi cine ştie multe, moare. Leac şi noroc
Dumnedei şi atâta tot»).
Dacă baba nu reuşea a vindeca pe bolnav, mai
şi cu bobii; dacă nu reuşea nici cu acestea, numai
începea cu doftoriile.

pentru
«De ce
să ştii
să dea
dădea
atunci

B&uturile veneau în prima linie plămădite şi fierte câte

4 Şi 5 ceasuri, acele erburi, în câte o ulcea la vatră.
alifia şi argintul vit.
Dacă

toate

acestea

erai

zădarnice,

atunci

bolnavul din casăşi se espunea pe prispa casei,

Apoi

se ridica

afară, la

drum şi pe acolo ori-ce trecător ce trecea şi se oprea de
sigur la gemetul suferindului, spre a'l întreba ce are, ear
acesta r&spungend trecătorului, dacă 'și aducea aminte de a
avut şi densul vre-o dată această boală şi cu ce a fost
1) Vezi aceste vorbe în Ist. Bucur.

de D. Gion, p. 643.
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căutat de sa vindecat, spunea bolnavului,
devenea singurul mijloc de lecuire.

ast-fel că acesta

Acest obiceit s'a practicat în întregul Orient încă din
vremurile cele mai înapoiate. Istoricii Herodot, Strabon şi

Maxim de la Tyr ne-o spun); obiceiă încă în fiinţă şi adi
prin satele noastre. Erburile laxative, Reventul, Siminichia

şi Lipitorile de primăvară erai principalul lucru, acestea de
pe urmă

mai cu seamă

înoească,

căci a venit

la lăsarea

primăvara»,

de

sânge

diceau

«să se pre-

babele.

Se lăsa sânge, până ce bolnavul. saă chiar şi omul
sănătos, dar doritor de preînovirea sângelui, cădea pe brântci,
cum spune D. Gion, de prea multă slăbiciune. Am văzut
şi pe Vodă Brâncoveanu «lăsând sânge de primăvară
la
viile sale de la Piteşti» 2).
D. Gion spune că acest mijloc 7] întrebuința. şi me-

- dicii Franciei din veacul

al XVIII

Guy

curg&toare,

sânge

Patin şi Fagon:

«Primum purgare, ensuita sazgnare», apoi se cânta doctorilor «Dzguus, dagnus est intrare în nostro docto corpore»
5).
Aceste babe ce gâtuiaă la miezul nopţei câte un
cocoș negru, pe la r&scrucile uliţelor, sai de pe câte un
pod

vă&rsând

plămădit
credeati

într'o

apă

în câte un clondir;
că se

sau le dădeau

fac strigoi

drumul

părți.

de

miel

negru,

ele care desgropau morţii,

şi'i ardeau

la

pe ape curgătoare

lumina

ce

candelelor,

săi ducă

în alte

Toate aceste babe ce faceai vrăji şi farmece groaznice, cei dădeau beuturi felurite pe cari de multe ori le

lua unul spre a se însănătoşi altul, în cât se întâmpla
cum
dice D. Gion:
«Tu te ungeai, tu beai, pe iine te încondeia baba cu efuviele-i magnetice şi un altul se facea
sănătos»,.

Exemple de desgropatul şi arsul morţilor se practica la

noi de aceste babe, până

în vremurile veacului al XVIII-lea.

1) Vezi în Daremberg : «La mâdecine, histoire et doctrine,
» p. 31, citat în Doftoricescul meșteșug de D. Gion, la pag. 14.
2) Vezi în cap. VIL din aceasta carte la «Calenda
rul Folet Novel».

3) Vezi în Dr. Raymond:

berg,

op.

cit. de D,

Gion,

<Les Medecins au temps de Moliăre>

p. 644.

și în Darem-
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ceva,

In vremea domniei lui Suţu în 1785
căci vedem însuşi .pe Domn dând

se întâmplă aşa
nişte cărţi către

caimacamul Craiovei şi ispravnicii celor 5 judeţe pentru

a

le face cunoscute de ceea-ce a audit. Domnia dice: <Am
fost luati Domnia mea înştiinţare, cum că între aceste trecute dile la Mehedinţi sai întâmplat de ai murită câţi-va
oameni de peri-pleumonie şi oamenii ai intrată într'o pă-

rere, cum că arii fi eșz/7/ sfripoi şi dintr'această ar fi mu-

rit, după care părere a lori ai pusti şi at desgropatii pe
unti, arena şi trupurile dori, dându-le pe apă!)
Cantemir de asemeni spune pentru Moldova că dacă
ţi-era calul ori măgarul bolnav, te duceai la babă, baba
descânta, tu beai apă sai doctorie, şi măgarul ori calul se
făcea sănătos»2).
|
Aceste vrăji şi farmece ale acestor babe, poetul român

Bolintineanu le-a cântat.

Mihnea şi Baba într'adever este o bucată splendidă în
acest fel. Poetul ţi-se pare de la prima vedere, că are prea
multă fantesie în strofele sale, dar vai! au fost babe de

sigur ce erau
Mihnea

la

şi Baba.

fel

cu

cea

cântată

de

Bolintineanu

în

Aşa, de pildă între altele, vedem la poezia

lui Bolintineanu:

«In peşterea Carpaţilor
O oră şi mai bine
Vedi templul Pacinaţilor
Ce cade în ruine.
«Aci se fac misterele
De babe blestemate
Ce scot la morți arterele
Şi hârcele uscate.
aAci se ferb şi oasele
In vase aurite,
Aci s'adun frumoasele
Când nu mai sunt dorite.»
1) Vezi

Urechiă.

în vol.

|,

Ist.

Rom,

p.

401—402,

Seria

2) Vezi în «Opere», ediţ. Acad., vol. II, p. 156-157,
Gion, p. 645.

1774—1786,

citat

şi în

de V.

A,

op. D-lui
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Sau

în blestemul

Babei către Mihnea:
Blestemul,

Ori unde vei merge să calci, o tirane!
Să calci p'un cadaver și 'n visu-ți să-l vedil
Să strângi tu în mână-ți tot mâini diafane,
Şi ori-ce ţi-ar spune tu toate să credi.
Să-ţi ardă plămânii d'o sete adâncă,
Şi apă, tirane, să nu poţi să bei!
Să simţi tot-d'a-una asupra-ţi o stâncă!
Să înclini a ta frunte la cine nu vreil
«Să nu se cunoască ce bine vei facel
Să plângă ! insă lacrimi să nu poţi vărsa,
Şi ori-ce dorinţă și ori-ce îţi va place
Să nu poți, tirane, să nu poţi gusta!
Să credi ca ești genii, să ai dile multe,

Şi toţi ai tăi să moară, iar tu să trăești!

Şi vorba ta nimeni să nu o asculte,
Nimic să-ți mai placă, nimic să dorești».

După care blestem succedă mai multe
toare asupra sermanului Mihnea, între care:

scene

urgisi-

«Şi mii de mii de spaime
Veniaii din iad ridând
Pe Michnea să defaime,

Căci ast-lel baba are
Mijloc de r&sbunare
Pe mort nesupărând»!).

Dimitrie Bolintineanu a înfățișat
în această tradiţiune aşa după cum

pe babele vrăjitoare
erati ele în natură.

Poetul român a cugetat și a simţit la fel cu Shakespeare,
când a scris faimoasa tragedie Macbeth, unde la actul al
IV-lea,

scena

I-a,

vedem

nişte

vrăjeli

din

partea

tot aşa de groaznice ca şi al babelor române

lui Bolintineanu.

între

babelor

din basmul

1) Vezi în poeziile lut Bolintineanu, vol. 1, 1877, tipărite de
G. Sion, p. 395,

cBasme»,
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Aşa de pildă în mijlocul unei pesceri întunecate, unde

se aude un

tunet înspăimântător,

vedem

că

apar

rele ce se adună în jurul unei căldări şi spun:
ÎNTÂIA

Trei

ori a miaunăit

galbenul
A

VRĂJITOARE

motan.

DOUA

VRĂJITOARE

Trei ori și încă una

Harpia

ne-a strigat:

A TREIA

VRĂJITOARE

este vreme,

la treabăl

ÎNTÂIA

vrăjitoa-

aricele-a gemut.

VRĂJITOARE

«Inprejurul căldărei în cerc să ne învârtim,

Măruntae otrăvite la fund să asverlim,
Broască ce sub piatră rece
Di şi noapte, trei ori dece.
Somnoroasă, s'a culcat

Şi venin a asudat,
In oala

fermecată

D întâi fie aruncată
Oase de șarpe din mlaştine scos,
Fiarbă în ciaun, fiarbă vârtos.

Ochiii
Coadă
Limbă
Dinte
Pentru
Ca o

de șopârle şi deget de broatec,
şi unghii de câine sălbatec,
de buchnă şi creeri de cioară,
de lup şi cucută amară
farmec cumplit, puternic la stricare
zamă din iad fearbă în căldare,
TOATE

Cu

stredanie

(strigă)

la treabă,

Focul arde, oala fearbă'l»!)

"1) Vezi tragedia Macbeth, de Shakespeare, traducere din englezeşte de
P, Carp, Iași 1864, p. 66, şi în ediţ. corect. Socec, 1886, p. 89—9o.
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Mai urmează apoi de aceste blesteme
de cari înspăimEntătoare.

lacă deci rolul babelor,

nu numai

teribile cari mai

la noi în ţară,

ci

poate în toate ţările din Europa, căci de sigur
realitatea
din vremurile de atunci a inspirat pe marele
şi nemuritorul Shakspeare ca să consacre în piesa sa Machb
eth un
rol atât de groaznic acelor vrăjitori, rol plin
de blesteme
şi de vrăjeli, care mai de care mai frumos.
Babele mai erat ajutate în vrăjelele lor, ne dice
Cantemir în cea ce priveşte Moldova (obiceiuri însă
în fiinţă şi
în “Ţara-Românească) şi de către Căluşări şi Urs.
Cantemir spune că bolnavul se aşează pe pămân
t şi
Căluşari jucăă în jurul s&ă, ţipând;:
Din

călcăi încetișor |

Hi ! din talpă binișor!
Hop!

o dată

Şi altă dată!
Sus de două
Jos

de nouă

Pân' la patru-deci și nouăl»!)

Aceste chiote îngrozeau pe bolnav,
în cât poate de o emoţiune vie se făcea
O cumplită reacțiune se întempla
săi. Primăvară ursul, după ce năpârlea

buinţat pentru a călca pe bolnav.

”Î impresionaă atât
sănătos.
în tot organismul
părul, era între-

Suferindul era scos afară, învelit într'o cergă, se aşeda
cu spinarea în sus culcat la pamânt, pe burtă, şi ursul
se

urca pe şalele bolnavului, iar ţigauul ţipa:
«Din

călcăi încetișor

Şi din talpă binişor!
Sus,

Martine !

Țin-te bine
|
Că'ţi daii pâine cu măslinel»

Din

aceste descântece,

vrăjitorii şi reţete băbeşti

1) Vezi in op. cit. Cantemir, p. 142—143.
59173
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spus că D.

Dimitrie Lupaşcu

a

posedat

un manuscris

ce

se găseşte tipărit în Tomul XII al Analelor Academiei ro-

mâne

(1889—1890)

şi acolo vedem

54 descântece însoţite

de rețetele lor pentru vindecarea a 43 boli şi 136 de dof.

torii, însoţite de vrăjitorii fără descântece.

Ast-fel din descântece să luăm de pildă:
Cântecul de orbalţi (brânca).
— «Voi, trei fete mari,
Din ceri făcute,
Din cerii crescute

Cu trei seceri de oțel făcute
5. Cu

poale

ridicate,

Cu mânile suflecate,
Unde vă duceţi,
Unde mergeţi?
— Ne ducem să secerăm

10. Dealurile, văile, grânele, oarzele, fânețele.
— Nu vE duceţi să seceraţi
Dealurile, văile, grânele, oarzele

VE duceţi la (nupzele bolnavului)
Şi secerați orbalţul.
15. Din rădăcina dinţilor,
Din audu urechilor,

şi fânețele.

Din vederile ochilor,
Peste marea neagră îl daţi,

Unde cocoșu negru nu cântă.
20, Cerul negru nu bate,
Acolo

să chee,

să răschee,

Şi (numele bolnavului) să remâe luminat curat
Cum Dumnegeii la lăsat,

Reţetă.
Să se descânte pe obrazul bolnavului de trei ori într'o
di cu secerea D.
Poate că şi lui Constantin Brâncoveanu Vodă 'i-se
spuse acest descântec de către o babă din curtea dom1) Vezi in Tom.

XII,

Analele

Acad,,

op.

cit,

p.

1.

357

nească, când se inbolnăvi de orbalț,

când

era

să meargă

la Andrianopol pentru plata haraciului la Sultan.
Ce e drept, aceste descântece culese de ID). Dimit
rie
Lupaşcu sunt pentru Țara-Moldovenească, dar
de sigur
aceleaşi erai şi în Țara-Românească, de oare-ce
obiceiurile
nu erai variate în cele două ţări surori.
Doftoriile şi vrăjitoriile fără descântece
am spus că
sunt 136 în colecţiunea D-lui Lupaşcu. Să luăm
cea nai
obicinuită dintre ele, de pildă:
Pentru

Guturai.

Doftoriă: Să iei făină de popuşoi (porumb), să pui
pe
cărbuni aprinși şi fumul care va da, săl tragi pe
nas.

Vrăjitoriă:

Să săruţi

“simță acela 1).
Am

terminat

Medicină

cu

pe. un altul în spate,

medicina

călugăreasca.

băbească,

acum

Pe lângă babele

fără să
trecem

care de multe ori erai nişte făcătoare de minuni;.
considera şi icoanele.

Caracterul Românului e foarte superstițios,

la

vrăjitoare,
se

fatalist

mai

şi

religios, aşa că el avea o incredere oarbă în
divinitate,
aceasta a şi fost o fericire pentru densul, căci în r&stim
pul
veacurilor suferind fel de fel de nenorociri, a găsit
cel puţin în dumnedeire un puternic sprijin, o măgul
ire sufletească, un ajutor moral care nu l'a lăsat să
piară în ne-

grele suferințe ale restriştei.

Cine e religios, în tot-d'a-una nu se desperează,
căci
credința e un nobil amic, cel de pe urmă şi cel
mai adeverat, care nu te lasă să pieri, căci aşa pe neaşte
ptate te
trezeşti

din

vezduh

cu

un

ze,

ce'ţi mai

îndulceşte

soarta

în acele momente de întunecime a minţei şi a suflet
ului; în
acele momente unde totul ţi-se pare perdut.
Medicina călugărească consista în minunile ce
le credeai oamenii că le pot face sfinţii sau sfintele,
sprea scăpa
pe bolnav din ghiarele morţei.
1) Vezi in Tom,

XII,

Analele

Acad.,

op.

cit, p. 35.
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D. Gion spune

că, de când evanghelistul

Luca a zu-

grevit pe Maica Domnului, de atunci a început credinţă în
icoanele făcătoare de minuni!).
Tradiţiune zicea că noi Românii avem la noi în ţară

patru icoane de
ghelistui Luca 2).

ale

Maicei Domnului

zugrăvite de evan-

La Roma, qice D. Gion, nu se găseşte de cât o «singură
icoană de a lui Luca, şi anume în biserica Si Maria fn
Ava Coela.
Printre icoanele fâcatoara de minuni din Bucureşti, D.
Gion enumără: pe: Marca Domnului din biserica Săvindaului, această icoană acuma dice-se că este la Constantinopol;

Maica

Domnului

de la biserica Olari,

Icoana

de la biserica

Sfânta Vineri a boerilor Năstureli-Hăreşti; /coana SfârZului doctor Pantelimon, Cosma şi Damian; Icoanele sfânţilor //ara/amâze, Atanasie şi Visarion, făcătoare de minuni la boala ciumei; Icoana sfântului Sea,
care Sfint
ţinea în braţe un copilaş cu faşă de pânză în mână, pe
care se citea: ze mi sa dat de Dumnegeii a păzi pruncii.

De aceia şi acest Sfânt era implorat pentru a lecui pe

copii bolnavi.
In 1664 ne spune Cronicarul că trimise Dumnedei
judecată lui Gligoraşcu-Vodă Ghica?) «că se bolnăvi un coconii

ce

mică

înfăşiati;

erea,

foarte

ear

rei,

şi făcea

ellă

săria

grozăvii

ca

unulă

multe,

de

eă

era.

30 de ani,

şi

tottu sbiera şi ţipa ca caii, până-și dedea duchulă şilă în-

gropară

în biserica lui Michaii- Vodă».

De sigur că Vodă

n'a

Stelian.
«Ad imposibilia “nemo

apelat

şi

la icoana sfântului

obligati»,

nici

chiar pentru

1) Vezi in Ist. Buc., p. 646.
2) Moaşte

de

ale

evanghelistului

S-tul

Luca

sunt

la

Bistriţa

lângă

racla de

argint a S-tului Ioan Decapolitul, făcută de Bălașa Doamna lui Constantin-Şerban-Vodă.
Vezi în Biserica

ortodoxă,

Rom.,

pe

anul

1876,

p.

14,

politul (citat în op. D-lui Gion, Ist. Bucur., p. 646, Nota

Călătoria

1).

lui Neofit

Mitro-

) Am văzut în această carte la capitolul Domniei lui, cum dânsul se făcu soţ.
cu toţi vrăjmaşii Cantacuzenilor, pentru a le săpa groapa peirej. De aceia gice Cro-

nicarul aci, că Dumnedeii

trecuse acum judecata lu! Vodă

Ghica,
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Sfânţi,

dice D. Gion.

imposibilul

“1

pot

Eu

Sfinţii,

cred însă din contra

căci

aceasta

că tocmai

este

o

minune

şi de aceia minunile nu le pot face de cât Sfinţii şi
puterea dumnegească, «ad imposibilia nemo obligatur», se
poate dice pentru oameni, căci în adevăr mâna, capul şi

sufletul omenesc nu poate face ceva imposibil; când recurgi
însă la puterea divină, atunci te poţi aştepta şi chiar pretinde, aceasta însă bine înţeles pentru cel ce crede şi are

ferma convingere,

căci

dacă

nu

cregi,

nici să te încerci,

căci

în van va fi; trebue să fie un medii apt pentru ca să
se
poată stabili acel curent electric între tine şi puterea
divină,
Afară de rugăciunele dese înaintea unei sfinte icoane,
mai erai şi alte credințe: Se atârnai icoane de patul
bolnavului, “i se puneai cruciuliţe pe pept, legate cu câte
o

panglicuţă de gât; “i se puneau

câte o sfântă

moaşte sub

pernă, mai cu seamă câte o moaşte de aceia ţinută în
catifea; moaşte ce slujise şi lui taică cel mare ori vre-une
i

bunice,

în cazuri

de

extrem

pericol;

“i se duceati

rufele

la

biserică spre a se ţine acolo 2—3 dile; "i se da apă
sfinţită de dimineaţă; îi se aducea câte un preot acasă
de'i
dicea la cap cu glas înăbuşit privegherea şi maslul, acatist
e
şi molitfe din ale stintului Vasilie-cel-mare şi făcător
de

minuni. Când se spuneai rugăciuni din ale Sfântului Ioan
Zlatoust (loan-gura-de-aur), atunci se știa că bolnavul e un
muribund, aceasta era ultima, sforțare a medicinei călugă-

reşti.

D. Hasdeu crede că din veacul al XVI-lea există texte

de conjuraţiune pentru scoaterea dracilor D,
poi muma bolnavului, sora, verişoara, ori iubitoarea
lui, dădea giuvaericale, iconiţe şi galbeni la icoane ca
să
le implore milă şi minune; se duceau în biserică şi acolo
şedeai ceasuri întregi îngenunchiate în faţa unei icoane,
în
întunerec, numai cu câte o candelă aprinsă şi de sticlă
ro.
şie ori verde, prin care str&bătea nişte raze slabe.
1) Vezi în
haci înainte

de

«Cuvinte din Bătrânt>,

1580

(citat de D.

Gion

Manuscriptele
în Ist; Bucur.,

lui
p, 647,

popa
Nota

Grigorie din Mă2).
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Acolo se rugau densele cu ochii umedi şi duioși, cu
privirea tristă şi melancolică, de-ţi-se rupea inimă privindu-le,
la icoanele facătoare de minuni, doar se va însănătoşi dragul mamei de acasă.
Aşa e de multe ori: credința învinge ș/zzuza, căci vin
de acele împrejurări, în faţa cărora ştiinţa r&mâne nulă şi

surdă. Medicii nu mai ai nici un
nici un secret al medicinei ca să'l

de sigur
implori
minuni,
D.

mijloc, nu mai
dea bolnavului,

cunosc
atunci

momentul desperării a sosit şi singurul braţ ce
nu e de cât divinitatea: divinitatea e făcătoare de
când vrea, face şi imposibilul.
Gion spune că nu'şi aduce aminte în ce notiță ma-

_nuscrisă a cetit că o mamă

care se ruga la biserica Sărin-

darului singură în biserică, a audit icoana trosnind cu atâta
putere, încât sermana mumă sa speriat şi a cădut Jos
moartă. Trosnetul icoanei simulase asupra mumei nenorocite, refusul rugăciunei 1).

D. Gion mai adaugă încă la medicina ieratică: Ungerea cu sfântul mir, cădutul la sfintele daruri, b&utul apei

în care a stat multă vreme o cruce de inorog, punerea
unui fer între dinţi când trag clopotele în Sâmbăta mare 2),
aposiţiunea mânilor unui patriarch sfint cum fu patriarhul
Nifon în vremea lui Radu-cel-Mare, atingerea moaştelor
unui mitropolit mort, cum fu Maxim Brancovici, şi în fine
ca ultim mijloc de tămăduire suprem şi foarte costisitor:
„aducerea la casa bolnavului a moaştelor vrunui sfint sau
vr'unei sfinte, bunăoară S-tul Daupazru Basarabov din Bucureşti sau S-ta /z/0/ea tocmai de la Argeş 3). Cât de bine
„descrie D. Gion, când spune că emoţiuni peste emoţiuni
cuprindeau pe oamenii din casa unde era aşteptate moaştele
vre-unui din aceşti sfinţi, căci tocmai în momentul când sicriul

cu

moaşte

nele oamenilor

era

să intre

pe

1) Vezi îu Ist, Bucur, p. 647.
2) Vezi în Biserica ortodoxă Română,

citat în Ist, Bucur,

poartă,

tocmai

atunci mâi-

ce duceati patul pe care era aşedat

de D.

Gion,

p. 647,

Nota

sicriul

1877, p. 571; obiceiurile superslițioase,
3.

3) Vezi în Ist. Bucur, de D. Gion, p. 647.
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puteai amorţi, sati caii se poticneaii, dacă el era aşedat
într'un car, aceste accidente insemna atunci pentru norodul aşteptător, că sfintul nu'l vrea, în cât desperarea co-

prindea pe toți.

In noaptea Paştilor, când preoţii eşeau afară din biserică ca glasul lor cel puternic şi vibrător să se pearqă
în înaltul cer înstelat; prin cuvintele: «Hristos a inviat din
morţii cu moarte călcând», ca să se convingă şi ereticii de
triumful creştinismului, atunci pe lângă biserică se audea
câte un țipăt înfundat al vr'unui epileptic ce se sgârcea
rezemat pe gardul vrunui mormânt, şi spre vindecare îi-se
turna în cap câte o doniţă de aghiazmă.
De friguri era scrisul cu litere arabe pe coajă de pâne
de însuşi mâna popei, el scria însă nişte vorbe ce nu le
pricepea nimeni. D. prof. Iorgulescu din Buzăă ne dă o formulă de acest scris, reţetă pentru friguri: « Abe 31: + Zu;
a doua di scria: Bode 31:-+: Zu, iar a treia di: Adele,
Bodele 31: +:+ Zut». Dacă făcea pe «Z» în «3» nemţesc
frigurile piereai şi mai repede!).
Se mai lua încă şi târnoseală de la biserică ca lecuire
de

boale

uşoare,

dacă

o furai,

era

pildă afumatul cu flori de la Domnul
guturai,

coliva

Sf.

Haralambie

şi mai

bine.

Aşa

de

Christos era bun de

şi altele

câte

toate 2),

Credinţa în vremurile d'inapoi era cu mult mai mare
ca adi, oamenii erai mult mai bigoţi. Când se rugau înaintea
Maicei prea curate sau înaintea Domnului nostru Isus Christos,
toată fiinţa lor se transforma, scufundaţi în gânduri adenci,
cu ochii ficși Ja icoană, cu trupul şi sufletul la religie, sim-

ţeau

că se stabileşte

între.

dânşii

şi

divinitate

în acel

mo-

ment un curent puternic, nevedut, neaudit şi nepipăit, dar
vai! cât de simțit.
Această încredere oarbă, această reacțiune în tot organismul lor avea de multe ori efecte fericite, căci bolnavul
făţa de aceste emoţiuni, de aceste contorsiuni al întregului sistem nervos se făcea bine şi atunci vai! câte şi mai
1) Vezi citat in Ist. Bucur.
" 2) Idem.

de

D.

Gion,

p. 648,

Nota

1.
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câte daruri în onoarea lucrurilor sfinte şi sfinţi
te, bani, scule
şi moşii acelei biserici, acelui preot prin
mijlocul căruia
Dumn

edei s'a înduplecat să audă rugile păcătoşilo
r de pe

păment, ca ei să se tămăduiască,
acea de vecinicie.

spre a nu trece la viaţa

Veacul al XVIII se apropie, călugării, egumenii
şi ar-

chierei

Greci

se aşedară

deja

copii, eparhiile şi Mitropolitul

al întregei Ungro-Vlachii.
de

acum

înainte;

căci

Felul

Grecii,

arghirofili chiar şi în religiune,
cărţi documente şi documente
Matei-Vodă Basarab şi Radu
a goni pe Grecii călugări din

rocită şi de
naseră

suferindă,

mânăstirile

în mânăstirile româneşti, epis-

ț&rei, pe tronul archipăstorese

din

causă

greceşti

când

dânşii

de

se va schimba

bani,

prin

observară

că atât

e de făcut bani, şi în adever nici nu

şi milioane le aduseră lor practicarea
dicină.
nu e

aci,

a vorbi,

a fi

că acei călugări închi-

hrisoave

ență avea medicina ieratică asupra Românilor,

Locul

căutat

am v&dut în cuprinsul acestei
de la unii Domnj români ca
Leon-Vodă, cum s'a încercat
această ţară atât de neno-

munte.

Acuma

lucrurilor

iubitori

căci

falşe,
de

sfântului

mare

'şi diseră:

întârdiară,

infu-

aci

milioane

acestei specii de me-

în acest capitol nu ne-am

propus a ne ocupa de cât de medicină din
epocă naţională.
Avem un alt capitol separat, unde vom
trata de toate ra-

murile
însă
cina
na
care

activităței culturale

în Țara-Românească,

profesate

de streini, în acel capitol vom vorbi deci
şi de medipracticată de streini, în care se va vedea
atât med.
zeratică a clericilor greci cât şi medicina
dofloricească
a început'o tot străini.
.
Trecem deci la studiul altei ramure din
trecutul naţional al activităţei culturale din Țara-Rom
ânească.
BISERICA.

Nu pot pătrunde în studiul acestui capitol
până ce nu
aduc un omagiii D-lui profesor al facultăței
de teologie din
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Bucureşti, D. Constantin Erbiceanu, pentru cartea d-sale
«Istoria Mitropoliei Moldaviei şi Sucevei şi a Catedralei
Mitropolitane din laşi» (Bucureşti, 1888).
E o lucrare ce formează un volum mare de peste 600
pagini.
D. Constantin Erbiceanu are marele merit dea fi desgropat şi studiat vechimea creştinismului la Români.
D-sa însuşi, după cum declară în a sa introducere «îndemnat fiind la aceasta cu multă insistenţă şi de Domnu
l
Dimitrie A. Sturdza, fost ministru al cultelor şi instrucţiunii
publice» 1).
Cestiunea existenţei creştinismului la Românii din vre-

mile cele mai vechi,

D.

Erbiceanu

a tratat'o

în opera

sa, ca

introducere în 38 de pagini de format mare, căci după
cum
spune însuşi D-sa: «Cugetându-mă, că alt nimic n'arfi
mai
„Potrivit de a servi ca introducere în descrierea sânţire
i
măreţei bisericia catedralei Sântei Mitropolii din laşi, de
cât
expunerea faptelor ce probează vechimea creştinismului
la
Români 2)».
D. Erbiceanu a tratat în introducere, această cestiune
ca în fondul materiei să arate istoricul sfintei Mitropolii
a

ț&rei Moldovei.

Cestiunea istoricului sfintei Mitropolii a ţărei moldoveneşti de sigur că nu va privi în nimic capitolul de faţă,
unde noi nu vorbim de cât de Mitropolia Ţărei-Româneşti

până în 1717.
Cestiunea însă pe care D. Erbiceanu a desbătut'o în
introducerea operei sale: « Vechimea creştinismului la Ro-

mânii»,

aceia

ne este

pitol.

de

mare

Din cele 38 de pagini

folos

în

Şi

nouă

cea ortodoză

că confesiunea

şi

1) Vezi în Ist.

că am
<Mitr, Mold,

ca:

noastră

scrieri vechi ale
Româuzi suntem

a fost

vemas legați

de

şi Sucevei»,

Bucur,

2) Vezi idem în Introducere, p. III.

acest

care D. Erbiceanu discută

această cestiune, bazat pe documente şi
autorilor de mâna întâia, reese că: <A;

Vechi creştini,

în

1888,

în fot-da-ună

ortodoxism
p.

de da

III, Introducere,
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Patriarhul Folie, de când sa scindat biserica creştină în
biserica papală occidentală şi biserica ortodoxa orzentală,

că toate velafile noastre vehgioase încă de

mai "nainte

de

întemeerea statelor vomâne, sub prima lov forma de voevodate şi knezeate (veacul AJ—Ă/I/), mai "nainte chiar şi de
Yeocuparea pământului patriei noastre anul (270—12350), ce

atunci eva ocupat de barbari,
muri, velafiunile noastre de-am

mai "nainte, dac de aceste ureavut numai şi numai cu Pa-

Zrzavhul ae da Constantinopol, şi că am avut şz episcopri în
ferzle române, de dincoace şi de dincolo de Dundves D,
Existenţa ortodoxismului, deci la Românii pare
a fi simultanee cu însuşi apariţiunea lor pe pămentul Dacieitraiene aceasta și explică chiar fanatismul religios de care
au fost însufleţiţi Românii în toate vremurile, credinţa lor

oarbă

în divinitate,

de

la mare

până

la mic,

de

la vlădică

până la opincă, şi ca dovada de aceasta, toate acele daruri
de moşii şi fel de fel de bogății locaşelor sfinte, mânăsti
ri
şi biserici şi didirea lor de către Domnul ț&rei, de boerul
țerei ca şi de ţăranul ei, cestiune ce o vom studia
mai
la vale.
|
Biserica română a fost singurul aşezământ care a r&mas neatins de inimele învrăjbite ale oamenilor.
Am vădut în coprinsul acestei cărţi toate acele revoluţiuni ale partidei naţionale a țErei în contra elementului
grecesc ce crease o nouă partidă în ţară. Certurile lor
le
am vEgut cât de dăunătoare ai fost acestei nenorocite ţări,
cu toate acestea insă, când era vorba de biserică, ea a remas respectată şi sprijinită de unii ca şi de alții.
Această consideraţiune trebuea să o aibă Românul

pentru Biserică ca şi tot omul.
Căci în Biserica

noastră

naţională,

Românul a înveţat

sublimele principii ale moralei evanghelice:

pacea, iubirea,

unirea, frăţia, facerea de bine și tot felul de sacrificii pentru
a face bine unii altora şi tuturor împreună.

1, Vezi in op.
laș autor, p. X.

cit,

p. III—SXXVIII,

comparat

și cu

Cronicarii greci de ace-
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In

biserica neamul

românesc

reciproc între denşii bogaţii,
avuţi cu cei neavuţi.

cu

a învăţat să se iubească;
seracii,

şi să fie milostiv cei

Biserica noastră a fost temelia societăței noastre şi temelia existenţei acestui popor. Ea a fost o adeverată şcoală
de morală, de ordine, de disciplină, iubire şi unire pentru
Român,

căci cele

dintâi

şcoli,

în biserici

at fost,

şi das-

călii şcolilor, cărturarii bisericeşti au fost.
Din biserică sai învăţat a se păzi unirea duhului,
întru legătura păcei, un trup şi un duh, un Domn, o
credință, un. botez, iar Domnul duhul este şi unde este
duhul Domnului, acolo este adevărată libertate (dice apostolul Pavel).
Românii în tot-d'a-una ati avut temere de numele lui
Dumnedei, căci cum spune înțeleptul Solomon: «Inceputul
înţelepciunei este frica lui Dumnedeu», graţie numai acestei
temeri şi credințe, noi am străbătut restimpul cel furtunos

al veacurilor
trăsnete.

care

ne

adusese

nori,

din

cari

ai curs

numai

Cu năvălirile Barbarilor mai întâiii, apoi hărţuelile dilnice ale vecinilor, am fi trebuit de mult să perim dacă nu
am fi avut nici credinţa în Dumnedeă, nici teamă de numele săi.
Numai

cu

o asemenea

credință

ne-am

imbărbătat

sin-

guri, ne-am făcut curagiu singuri, şi ast-fel am învins.
Dar cum nu eram noi Românii să nu fim religioşi şi

să

nu

iubim

numele Domnului,

când

în biserica

noastră,

a

religiunei creştine ortodoxe de răsărit, am avut ca predicătorii pe oamenii cei mai mari ai bisericei, ca de pildă pe
prea strelucitul

şi luminat

Sf. loan Chrisostom,

gură de aur,

archiepiscop al Constantinopolului?
In ţările române, în tot-d'a-una clerul
a fost supus autorităţei bisericeşti, representată prin persoana Domnului.
La alegere nici odată Domnul nu săruta mâna Mitropolitului,

ci acesta

pe a Domnului,

lucru

cam

extraordinar!

Cantemir în descrierea Moldovei relatează aceasta:
« Primus metropolita ad sedentem in throno accedebat principem €jus manus deosculabatur».
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Cu

toate acestea se întemplaă şi excepţiuni, mai
cu
când venea câte un cap de biserică, străin.
Aşa se întemplă în 1654,
când Domnul ŢereiRomânești, Constantin Şerban săruta mâna patri
archului grec
Macarie, ce venise atunci în Muntenia 1).
Clerul trebuia să aibă respect mare față
de Domn,
căci Domnul era capul şi inima țerei, ear
clerul nu trebue
să formeze un stat în stat în acea ţară.
Aşa de multe ori Domnii când vedeati pe câte
unrepresentant al clerului că nu-şi făcea dator
ia, "1 mustra.
Cronicarul Nicolae Costin dice că «Domnul
Moldovei Anseamă

tioh Cantemir strigă întro di Vlădicăi de Huși
în plin

divan: «Popo! Ce nu judeci drept când vin
cărţile mele?
Ţi-oi rade pletele.» Atunci Vlădică eşind
de la divan cu
lăcrimi plângând, r&ă Paă blestemat?)
De aicea reese că representanţii clerului
până la egu-

men nu puteai intra sai eşi din slujba lor
de cât fiind nu.
miţi ori scoşi de Domn3).

Clerul însă în tot-d'a-una a fost amestecar
în trebile
țerei nu numai religioase, dar şi politice;
în divanurile ţErei
alături de boeri cei mari luaă loc şi
Mitropolitul şi episcopii ţerei. In cursul acestei cărți cititorul
a avut ocasia să
vagă semnaţi pe la finele chrisoavelor
domnești chiar în
capul boerilor divanişti pe Mitropolitul
ţărei şi episcopii,
după care numai succeda boerii.

Aceasta o făceaă domnii poate tot din causa

adâncei
lor credinţe, ca la veri-ce act al lor politi
c şi numele lui
Dumnedei să fie representat, prin repre
sentanții sei.
Nimic să nu se săvîrșească în numele ţerei
şi al neamului fără ca numele Domnului să
nu fie şi astfel să
remâe

făptuirea mută şi surdă la numele Domnului
cel a
tot puternic, ci să capete blagoslovenia
lui prin prea sfinţii
părinţii
ai bisericei,

representanţii

săi.

1) Vezi relaţia lui Paul de Aleppo, în
descriereu călătoriei sale prin
şi Muntenia, reprodus în Arch, ist,
vol. I, partea I|, p. 102.
vol.

2) Vezi în Letopiseţ, vol. II, p. 62, citat și
de D). Xenopol,

ilI, Nota

10.

3) Vezi Des. Moldovei,

Cantemir,

p. 146, citat idem p. 662.

Moldova

p. 661, op. cit,
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Din adenca credinţă religioasă întrupată în Român a
reeşit că tot locuitorul ţărei ce avea ceva avere, fie în bani,
sai în pământ, a dăruit dintr'Ensele sfintelor locaşuri, după
ce le-a ridicat tot densul din temeliă, sai le-a găsit ridicate de alții, în care caz le-ai înavuţit numai.
D. Xenopol spune în această privință: «De aceea s'a
şi grămădit atâta întindere de pământ în mâinele mânăstirilor, încât la secularizarea lor cuprinderea totală a moşiilor mânăstireşti să ajungă aproape la o treime din acea a

teritoriului întregelor ţări române,
sfârșite latifundii. se ridică

la

iar

25,000,o0o

venitul

acestor

de lei nuoi,

neceea-

ce represintă un capital de 500,000,000, urcându-se iar îm.preună cu nedesfundatele păduri la cifra uriaşă de un miliard

de lei!!)

|

1) Vezi în vol. III, Ist. Rom,, p. 660. Această cifră ce o dă D.

Xenopol ca

quantum, la care s'ar fi urcat adi averile mânăstirești, nu trebue de loc să ne sperie,
căci daniile Voevodilor ţărei, ale boerilor şi chiar a unora din moșneni, la mânăstiri,
ori la biserici particulare, aii fost fabuloase, de oare-ce fabuloase eraii și întinderile

de pământuri ce le avea o familie. Eraii familii de boeri ce aveaii câte 1şo de

mo-

şii; nu este locul aci a spune, cum le dobândiseră,
de pildă Buzeştit aveaii în al
XVIl-lea secol 128 de moșii. In ceea-ce priveşte danile la sfintele locașuri,
mă mă“gulesc şi eii, căci la cifra de un miliard, pe care o arată D, Xenopol ca quantum la
care ar fi ajuns adi averile acestor sfinte locaşuri, de care acum
ar beneficia
țara, a contribuit şi neamul mei, al Ozedenifor, cu peste 15 milioane de franci,
"de oare-ce Petre Obedeanu (:655—1720) a dăruit mânăstirei Jitian, jud. Dolj, moşiile Yemikul şi Csulinița?), ear fiul ştii Constantin Obedeanul (1688—1753) «bisericet
Ubedeanu» din orașul Craiova, zidită de dânsul în 1748, moșiile: Albești, Ostroveni,
Dosul Sandel, Seaca, Giurgiţa, Tâncănăii, Surlari, Cibrovu, (ce-i mal dice şi Poirojani, toate aceste în judeţul Dolj şi Afogașani din jud. Gorj??). Această avere, lă*) După cum se vede din raportul oficial deşpre privilegiile, averile şi veniturile mânăstirelor
din Oltenia 1ș31, Zunie 26. Raport făcut Impărăţiei sacre de guvernatorul Consiliului Transilvaniei Sr
Kâlcseri şi registratorul cesaricestel cancelării de resbel, Dobner. — Unde între numele tuturor mâNăstirelor olteneşti se vede și al «Mânăstirei Yitian», despre care se dice: «Clădită de către Bălașa,
muma Voevodului Constantin Şerban ; după Hand însă, ea a fost restaurată de către colonelul Petre
Obedeanul, care "i-a dăruit moşiile Vemikul şi Csuliniza cu 40 de supuşi şi cu privilegii excepţional:

de la Şeiban-Vodă Cantacuzino din anul 7189» (adică 1681).

(Traducerea e după limba

germană,

se

vede că Nemţii ai tradus titlul de mare Serdar al lui Petre Obedeanu prin cel de «Oârisz», colonel,
aşa după cum se vede în document. Vezi în vol, VI, cel. doc. Hurm., p. 445).
**). După cum se vede, în testameutulolograf şi originat alsăă «biv-vel paharnikul Constantin
Obedeanu», testament în posesiunea părintelui mei, colonelu! Vasile Obedeanu, descendent direct al
sus numitului donator, Biserica Obedeanulul a fost ridicată din temeliă în anul 1748 (v. inscripțiunea
pietrei de pe frontispiciul bisericei Obedeanu din Craiova). Testamentul poartă data de 1753. (Hrisovul
lui Alex-Voiă Ipsilantie prin care înființează şcoală, cu seminar, bursieri, şi spital în curtea bisericii
Obedeanu în camerile din pridvorul bisericel, poartă data de 1776, 26 Aprilie. (Vezi în Ist, şcoalelor
de V. A, Urechiă, citat la Tomul |, p. 37, după originalul din condica domnească de la Archiva
Statului). Testamentul lui C. Utedeanu e ccris şi subscris de mâna sa pe hârtie de pergament, în
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Biserica română ca ori şi care alta,
învățând credincioşilor doctrina ei, trebuea să se serv
ească cel puţin de
ştiinţa scrisului şi a, cititului, căci viul
grai nu era suficient.
In prima linie deci representanţii biser
icei trebuiai să ştie
a scri şi a citi.

Până în veacul al XVII-lea însă graiul oficia
l al bisea fost cel slavonesc, aceasta ca o cons
ecinţă
a influenţei slavone asupra noastră, influ
enţă ce am vădut
într'un mod fix,
ricei române

că s'a manifestat la noi pe timpul
impe:
riului romăho-bulgar (veacul al XII-l
ea) ca o urmare a celei începută

încă din al VIlL-lea veac.

sată de părinte și fiii la un loc,
forma a g-a parte din moșiile lui
Constantin Obedeanu, Vel-paharnic şi consilier
împărătesc al Austriei, Din venitu
l acestei averi, din
care se întreținea biserica zidită
de dânsul la Craiova a « Obedranulu
i>, AlexandruVodă Ypsilante a înființat după voinţa
testatorului exprimată în testament,
şi o școală
cu seminar și cu 12 bursieri pe
an, cât şi un spital cu doftort care
funcționase tot în
curtea, bisericei « Ofedeanu> până
în veacul trecut (şcoala şi biserica
și adi în ființă).
Soţia lut Constantin Obedeanu,
Stanca, de asemene a lăsat 2 moșii
în 1732:
Zidurile și Berelești, sfintei Mitrop
olii din Bucureşti, pentru ca numel
e ei să fie pomenit în

pomelnicul cel mare şi să fie îngropată

acolo în mormântul părinților ei,
după cum spune însuși in diata ci,
după ce filosofează viața pământeasc
ă, lăudând pe
cea viitoare: <Am mers la sfinția
sa prea cinstitul şi prea sfințitul
Mitropolit al țărei
"Chir Neofit “și al mieii sufletesc părint
e, de am închinat danie sfintei
Mitropolii, unde
se prăsnueşte hramul sfântului impă&r
at Constantin şi maică-sa Elena,
o moșie din jud.
Ilfov, ce se numeşte Zidurile şi
Bereleşa. ,. . . Deci fiind-că şi
r&ăposata maică-mea
Marica Milească şi rEposatul moșul
mei, Banul Barbu Milescul şi trei
frați ai mele
sunt îngropaţi în sfânta Mitropolie
aci în Bucuresti, unde mult păcăto
asa și
lui Dumnegeii voesc după săvârşirea
vieței mele să mi-se îngroape și oasele greșita
măcar de mi-se va şi întâmpla săvârș
mele,
itul vieţei mele peste Olt, și nu
aci, las cu sufletu
miei să aibe sfinția sa datorie a pune
nevoinţă la neamul miei să'mY facă anaco l
să'mY aducă oasele aici in Bucureşti,
midi
să le îngroape la un loc în mormâ
nt, unde sunt
şi ale maică-mi și ale neamului
mieă ..,.,
unde și numele
mi-s'aă
pomelnicul cel mare», lăsând ca
scriş la
epitrop pe ginerele e! Constantin
Filipescu, după
cum adevăreşte o diată a acestuia:
cAdecă ei Constantin Filipescu
biv-vel medelnicer
dinpreună cu soția mea Marica,
fata dumnealui rEposatului Const.
Obedeanu dat-am
ÎN

'8 pagine mari, nu l'am reprodus
aci, căci e prea lung, voii spune
numai atât
martori şi executori testamentari,
pe iubitul săă fii Dumitraşcu Obedea
nu, devenit
nerele săi Ştefan Pârscoveanu, devenit
vel Vornicţi).
*) Stanca Obedeanu era fiica lui
Dumitrașcu Brăiloiii, boerul călugăr
it
Mavrocordat sub numele de Dosithe
i Monachul, şi a Marikei, fiică
a Banului
Mariei Băneasa Filipească, (După cum
spune în diata ei în alt loc).

că închee, lăsând ca
vel Stolnic şi pe gicu forţă de Nicolae
Barbu Milessu şi a

Î). Boer vestit din Olteniă, devenit
Mare Ban al Craiovei în 1774, în
Cuciuk-Cainargi, numit prin ajutorul
urma tractatului de la
zzareșalului Potemkin, ales şi Domn
al
inaţionale, însă alegerea neconfirmată
de Sultan, pentru a se trimete fanario ţărei de boerii partidei
tul Alexandru-l psilantie(Vezi Ist,, Xenopol).
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Am mai vegut încă în alt loc cum aceşti călugări slavi
începură a trece Dunărea din cauza persecuţiunei Bizantinilor
şi a invada locurile noastre sfinte.
Toate acestea au contribuit deci ca clerul bisericei române să fie representat prin Slavoni şi ca atari ei să proo scrisoare la mâna prea sfinției sale părintelui Mitropolit, Chir Chir Grigore?) şi
la sfânta Mitropolie ca să fie de adevărință, precum să se ştie ca răposata soacră-mea
Stanca

Obedeanca

aii

fost

dat

danie

sfintei

Mitropolii

o

moşie

anume

Zidurile

şi

Be-

releşti . .
şi m'aă lăsat pe mine epitrop..... >.
Terminând aceste două acte; cel dintâi al Stancei Obedeanu cu vorbele de
blestem pentru cej-ce ar veni în poteiva așegdimântului ei și apoi cu tradiționala frază :
«Şi eii pentru mai bună adevărință mi-am iscălit numele miei cu mâna mea şi mi-am
pus şi pecetea jos, care și alţi cinstiți veliți boeri se vor iscăli mat jos, ca să se
creadă. Meseţii Dec. 29, 7261 (1732),

(ss) Stanca Obedeanca.

Pecelea

Mireon

Grigorios

martor.

ei

Costdin

vel

Dvornic.

Stefan

Văcărescu

vel Logofăt»,

lar în al doilea chrisov, adeverinţa lui Constantin Filipescu dată Mitropoliei,
ginerele Obedeanului şi ctitor al averei donate, se vede la sfârşit vorbele:
<Deci
pentru mai bună încredințare am dat acest zapis preasfinţitei sale, iscălit și întărit cu
peceţile noastre și cu alți boier! mari de cinste, să se creadă,
(ss) Constandin Filipescu, vel Medelnicer, martor.
Constandin Dudescu, vel Dvornic,
>»
Constandin Năsturel, biv-vel Ban,
>

Pecetiile lor

Constandin Brâncoveanul, vel Logofă, »
Ştefan Văcărescu, biv-vel Ban,
»
Creţulescul, biv-vel Ban,
Pârvu Cantacuzino, Logofăt,
Dumitrașco, Vistier mare,

In total deci
aveai,

15 moșii, în plus

pădurile

>
>
>

seculare

Maria

Filipeasca,

=)

e)

de pe densele

şi viile ce le

*) Venit în locul lui Neofit,
**) Acesta este nepoţelul, fiul lui Constantin beizadea şi nepotul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, singurul ce mai rămăsese în urmă tragediei de la Stambul din 1714.
*2*). Vezi documentele în Condica Mitropoliei din Bucureşti, aflată în Biblioteca Episcopiei
de la Curtea de Argeş. Copie scoasă, şi în posesia mea, autorul acestei cărţi.
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page credinţele bisericei ortodoxe de
resărit, fie prin grai,
fie prin scris, în
şă devie

limba

limba slavonă, şi
oficială, în biserică.

ca această

limbă

apoi,

În această carte am vedut că Românii
prin contactul lor
apropiat cu imperiul Bizantin, ce era
înțesat de Greci, ai suferit şi o înriurire grecească ce s'a mani
festat pe cele mai
spornice căi: a comerfului Şi a 7e/i
grunei.
Fiind-că aici e vorba de religiune,
să ne oprim numai
la densa.
Incă din anul 1359 vedem pe un
mitropolit grec în

Țara-Românească,
rica

lar Radu

cel

Vachzur Christopulos.
Mare

“Țărei-Româneşti

(1494—1507)

după

patriarh al

învățăturile

organizează

bise-

iui Nifon, marele

Constantinopolului care devine primul
Mitropolit al Ungro-Vlachiei, grec şi acesta de
origină.

Din acest moment deci în studiul Biser
zcei române ar
trebui să vorbim de activitatea cleru
lui representat prin
Siavi şi Greci.
Am spus însă că prima parte a capitolu
lui acesta (VII)
nu conţine de cât epoca naţională.
In partea doua a capitolului vom vorb
i şi de streini,
acolo deci vom relua firul întrerupt
şi al acestui capitol ca

ŞI pentru cele Talte.

Acum trecem la Șroa/ă.
Studiul şcoalei din Țara-Românească
este însă strâns,
cu cel al e/ocza/ei ştiznfelor, iterilop
ŞI filosofiei, căci, a
Studia cine-va, şcoala în Țara-Româ
nească, după ce va fi
făcut istor
icul

ei mai

întăi,

ca

instituțiune

de

cultură, va.
ajunge inevitabil şi la studiul acestor ramu
ri ale activităţei
cult

urale, de

oare-ce în

şcoală,

cultură, s'aă înveţat acele studii.

acest

focar

nesecabil

de:

Alături deci de titlui «proalei» pus
în capitolul ce urtrebue pus şi cel al elocinfei, fiterilor,
ştizufelor, şi
filosofiei
mează

cu reserva însă de a fi studiate la epoca
în care

ai început a se manifesta.
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ȘCOALA
Elocinja, Ştiinfele, literele, filosofia.

D. V. A. Urechiă dice că şcoala a fost
un factor
conscient al culturei naţionale la Români încă din
veacul al

XV-lea şi până în al XVIII-lea 1),
Documente despre existenţa şcoalelor în

“Ţara-Româ-

nească mai înainte de veacul al XVII-lea nu avem.
Cu toate acestea ne vom încerca a pătrunde
în veacurile anterioare celui al XVIl-lea, ca să vede
m dacă Ro.
„hânii de dincoace de Milcov au avut şcoli în acele
vremuri.
Ca argument adus la susţinerea acestei tese D.
V. A,
Urechiă, aduce. existenţa ZDracior de dogofeţze,
Aceştia

erau

acei scriitori din divanurile Domnului sau

de la cancelaria marelui logofăt, ce redacta actele
oficiale,

urice, cărţi domneşti,
ticulari, etc

chrisoave, vândări de ocină

între par-

D. Urechiă dice ca aceşti Daci, sai Grămătici
roerati pionii cei mai activi ai limbei române.
Lor li se datoreşte toată propăşirea scrisoarei român
eşti.
Ei nu erai numai cahigrafi ci şi concepişti 2.
mâni,

Aceştia

deşi

redacta

actele oficiale

în limba

slavonă,

căci aceia era limba oficială a statului, până în al XVIIlea

veac, ştiaui însă

a scrie

şi româneşte. Cuvintele

din

B&trâni

a D-lui Hasdeu şi Zapisele din secolele anterioare
veacului
al XVII-lea, aduc această dovadă, dice D.
V. Urechia 3),
De unde ati invăţat deci aceşti azaci, româneşte?
Căci
au trebuit să înveţe unde va ca să ştie a scri
şi a concepe
pe româneşte şi incă atât de frumos; căci adese
-ori prin

unele chrisoave domneşti se vede ca preambul

nişte cuge-

tări foarte profunde, se vede deci că, ele erai
produse de
un creer, ce se îndeletnicise mai mult sau mai
puţin cu un
citit mai ales.
1) Vezi în Ist. şcoalelor,
2) Vezi
“idem:
5) Idem,

591775

p. 3. București 1892, Tom. 1.
şi în schițe de Ist. lit. rom.,

p.

113.

56
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Aci este însă locul să spunem unde aă înv&ţat! Au
înveţat în acele şcoli brsericeşti de slovenze». Căci a-

proape pe lângă fie-care

biserică era formată şi o şcoală,

la care câţi-va ucenici înv&ţaii scrisul, cetitul şi slovenia,
atât cât erau necesare slujbei bisericeşti.
La acea şcoală care drept local, vara, avea tinda bisericei ear earna însuşi casa preotului, veneaă ucenicii de
înveţau carte de la dascălul lor, care era câte un preot
mai cărturar, de pe la câte o biserică.
După ce ucenicul ştia să scrie şi să citească slavoneşte înveţa a scrie şi româneşte, aceasta de sigur mer-

gând mai uşor, ca un ce decurs din fire.

In acește școli bisericeşti de sigur se citeau şi operile
religioase ce apăreau (Veacul al XVI-lea); opere care at
format începutul literaturei noastre, de care am vorbit la
locul cuvenit1).
|
A fost deci natural ca acei /Dzaci care erai din ucenicii ce învăţaseră pe la acele şcoli, să ştie a scri şi româneşte, pe lângă slavoneşte şi a face preambule prin uricele domnești.
De aceia deci trebue să recunoaştem în aceşti diaci
pe nişte adevăraţi promotori ai culturei naţionale a Românilor.
Biserica deci a fost mijlocul prin care Românii au putut avea şcoli, într'însa deci trebue să punem toată admiraţiunea noastră, căci printrinsa şi cu dânsa ati trăit
neamul românesc. Ea - ne-a învăţat să credem, şi tot ea
ne-a învăţatsă şi cugetăm şi să exprimăm cugetele noastre

prin graii ca şi prin scris.

În această privinţă cât de bine se exprimă T. Cipariu, când spune «preotul avea misiunea: după ce va isprăvi slujba bisericei, să facă scire cum să se strângă
pruncii în biserică, să-i înveţe» 2).

Din aceste şcoli au eşit de sigur

toţi acei

Dzaci de

1) Cap. literaturei,
7) Vezi în Acte și frag, Periodul din 1675, Cipariu, citat şi în Schițe de ist,
lit. rom. V. A. Urechiă,
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logofeţie despre care am vorbit mai "nainte şi am spus că
ei au fost promotorii scrierii şi vorbirei româneşti.
D. V. A. Urechiă pentru veacul al XV-lea şi al XVI-lea
ne aduce după documente, 5o de nume româneşti de PDzaci
români, începând cu «Neagoe de la 1497» şi sfârşind
cu
<Mihul 1558»1).
Acestea aă fost primele şcoli româneşti. Biserica deci
a fost aceia din care aii eşit prima scântee de cultură în
Ţara-Românească.
Cu începerea veacului XVII-lea, şcoala în Ţara-Ro-

mânească,

devine

o

instituţiune

puternică

şi

organisată,

după o metodă cu totul pedagogică, ea începe a'şi perde
vechiul ei caracter de şcoală bisericească, acum vom vedea
pe ici pe colea localuri mai spaţioase; vom vedea înveţân-

du-se nu numai a scrie, a ceti slavoneşte şi româneşte,
ci Şi
alte diferite materii ca: matematica, filosofia, eloquența,

etc., nu vom mai vedea dascăli numai preoţi ci şi mireni,
şi încă din cei iscusiţi în al cuvântului, culturei Şi scrierei.
Aceste schimbări toate, atât de bine făcătoare neamului

românesc,

'şi aveai cuvintul lor, căci vremurile acele grele

(adică de răsboiu), de care scriseră cronicarii Costin şi Filipescu în letopiseţurile lor, mai trecuseră ; acuma condeiul va lua locul spadei.

In acest

capitol

şcoalelor din veacul

torită şcoalei

grece

însă

nu

al XVII-lea,

putem pătrunde
căci existenţa

de la patriarchia

în studiul
lor era da-

Constantinopolului,

dascăli toţi aproape erau Greci aduşi aici de Şerban-Vodă
Cantacuzin şi Brâncoveanu.

Aşa că studiul acestui capitol trebue să'l închidem
deocamdată aci, şi să'l continuăm la paragraful «culturei Ţerei-Româneşti datorită streinilor»,

paragraf

de care vorbi-

râm mai 'nainte încă, şi de care am spus că va forma corolariul acestuia.
Să încheiăm

1) Vezi

deci studiul şcoalei

în Ist, şcoalelor,

T. 1, p. 7.

din

epoca

naţională
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şi să zicem
Românească

Venim

că singurele
au

fost

acum

şcoli din această

epocă

în Ţara-

şcolile bisericeşti.

la studiul artelor.
ARTELE

Dintre toate ramurile activităţei sociale, arta este aceia care ne înfăţişază natura, realitatea. Aceasta o înfăţişează. artistul, natura formează pivotul adevărat al operei, în
jurul căruja artistul cată a grupa tot produceri şi mai perfecte,

idealizând'o.

Oamenii în cari gustul artistic este păscut, simt necesitatea de a crea însuşi ei nişte închipuiri, puse în prac-

tică fie prin coloare, fie prin musică, fie prin piatră.
Ei fac atunci niște lucrări cari idealizează realitatea
lucrului. Ei inventează şi concep în revoluţiunea creerului
şi sufletului lor acea producţiune, mult mai frumoasă, mai
sublimă, de cât simplul ucenic silitor şi muncitor, însă nu
artist.
Această frumuseţe ideală nu o găseşte artistul, nicăeri, ea nu mai existase în omenire, ea este o producţiune
originală ; expresiunea concepţiunei autorului ei, concepţiune născută în acel artist, aşa întrun moment de expansiune fericită a gândurilor şi simţimintelor sale. Producţiune

născută fără trudă

şi chibzuinţă îndelungă

ci într'o clipă.

Refugiul artei este infinitul, căci ea nu are limite,
opere sublime se pot produce şi din ce în ce, mai sublime.

Sublimul se confundă cu geniul;

geniul

e înăscut şi

el e nesecabil în inteligenţa şi sufletul individului.
Geniul compune frumosul, idealul, care se vede rar
în omenire,

el se simte

de

artist,

şi numai

artistul cată

a'l

exprima şi a'l alipi realităţei.
Victor Cousin dice că fruinosul trebue să conţină z77Zate şi vavzelate; sigur, căci fără de acestea nu sar putea
concepe ideia frumosului, de oare-ce trebue mai întâiă ordine,
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proporţie, simetrie şi apoi diversitate, adică specie de nuanţe şi detalii cu totul unice.
G. H. de Coster pe de altă parte dice că: «scopul
suprem al artei e de a conduce pe om spre bine prin frumos, după cum şi al ştiinţei este de a'l conduce prin
adevăr» 1).
De aci deci fiindcă în cuvântul artă se implică şi
cel de frumos, de oare-ce ea exprimă frumosul, Artele şi-a

asimilat pe lângă dânsele şi termenul de frumoase.

Ne vom ocupa deci de studiul a7fe/or frumoase ale
Românilor.
Artele frumoase se divid în: aze/zfectură, pictură,
sculplură, muzică, poeziă, la care se mai adaogă şi danful.

Mai pot exista şi alte

subdiviziuni

ori-şi-ce specie a activitaţei culturale
Acelea

este generală

însă

es

din

pentru

diviziunea

ale azzi,

se poate
artelor

căci în

crea genii.

frumoase,

care

toată lumea.

Artele frumoase sai

născut de odată

cu omul, ele s'ată

desvoltat cu timpul, cu progresul civilizaţiunei, aşa că la
toate popoarele din lume, ai trebuit să fie artişti. Dintrun număr de oameni neapărat va fi trebuit să se nască

unul sati mai mulţi cu germenul geniului într'Ensul, aceasta
ese din natura lucrurilor,
fi la fel, un

individ

se

căci
naşte

speciele
criminal,

simplu muritor, gata de a primi
om învăţat dară nici odată genii.

nici
altul

odată

cultură şi de

Căci geniul nu se învaţă, el se naşte în

nu pot

genii,

a

altul

deveni

individ.

Fe-

ricită națiunea, din sînul căreia s'a născut mai multe genii,
căci «a duce pe popor spre fericire prin frumos, îl înalţă
în sferele divine, îi cultivă sufletul şi îi deşteaptă mintea.

EI scoate din intunerec pe neştiutor prin gustul frumosului

ca şi învățatul prin cel al
adeverul,

îl probează,

pe

adevărului.
când

Unul

demonstrează

altul îl idealizează.

Plecând din acest punct de vedere deci şi Românul
a trebuit să cunoască frumosul, şi el să se fi desfătat cu
deliciul a7/e/or frumoase,
1) Vezi în ist, artelor frumoase,

de N.

E. Idieru,

1898.
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Să le studiem :

Architectura.

Religiunea a avut un efect general

supra

a-

omenirei încă din vechime.
La noi Românii; dacă dânsa a contribuit la desvoltarea noastră naţională, în răsboaie ca şi în politică, a contribuit şi la viaţa noastră culturală.
D. Xenopol spune că întreaga mişcare artistică a
antichităţei, porneşte din viaţa religioasă» 1).

Credinţele religioase

ai fost cuibul

desvoltărei artis-

tice. Architectura orientală, grecească, şi până la un punct
şi cea romană pornesc de la zidirea templelor.
Lucrul nu rămâne însă aci, căci şi sculptura, muzica,
danţul, teatrul cu tragedia şi comedia, sai desvoltat tot
prin impulsul religiunei, din acele sărbători religioase.
Misterele lui Dionisos, zeul naţional al Grecilor din

vechime sunt născătoarea teatrului antic, după

cum

miste-

rele religiei creştine sunt a celui modern.
Stilul cel variat aparţine mai întâi bisericei şi de aci
se aplică și la monumentele mireneşti. Acest caracter Pa
păstrat şi arta modernă chiar. Pictura a pornit de la icoanele bisericeşti, muzica din cânturile aduse în lauda lui
D-zeu şi teatrul din misterile creştine.
Numai cu timpul arta a devenit lumească, în starea
ei embrionară şi de plină desvoltare, era cu totul reli-

gioasă 2).

După perspectiva istoriei, D. Xenopol ajunge deci a
dice, religiunea a fost pivotul din care s'a desvoltat toate
ramurile azizbr din toate ţările.

La noi ea s'a desvoltat după dogmele religiei creştine

ortodoxe greceşti —, și deci arc/ztectura românească este
Pur vehgioasă şi că mai întâi şi întâi ca sa aplicat clă-

direlor bisericelor 3).
Dacă

vorbim

deci

cit trebue să vorbim

de

architectura

bisericească,

şi de biserica românească.

1) Vezi Vol. III, op. cit., p. 669.
2) In acest sens vezi în op, cit., D. Xenopol, vol. III, p. 669.
3) Vezi op. cit., p. 674.
|

impli-

877

Biserica în vechime nu era de sine stătătoare.

Aci a-

târna de patriarchia Ochridei, aci de acea a 'Constantino-

polului.
Din mai multe şovăiri între deosebitele Chiriarcii care
se certau pe autoritatea spirituală asupra bisericei române,
biserica română a ajuns ear la vechia ei tulpină la patriarchia din Ochrida.
Starea noastră psihică se apropia mai mult de starea
psihică a Slavilor.
Ei deveniră creştini, asupriţi de împărăţia Bizanţiului,
firesc lucru era ca să se tot depărteze de împărăţia orientală şi să se “apropie de noi, ai trecut Dunărea deci călugării slavi şi ai găsit linişte şi refugii în creerul Carpatelui românesc. Acolo în vârfuri aă clădit câte un colţişor
(monastire), ca de acolo să'şi îndrepte rugile cele frumoase
către

cer.

Istoria

|

înseamnă

însă deabea

în veacul

al

XIV-lea,

Motru,

Wodiza şi

existen ţaunui călugăr slav venit aci, de peste Dunăre, este
Sfîntul Ncodem, originar din Serbia, el a întemeiat în

Țara Românească

monastirele

Prisfopu/,

monumentala Lavră a Zismanei !).
D. 1. Gion, în urma publicărei volumului IV din
«Magnum
Etymologicum Romaniae, Negru.Vodă, un se-

col şi jumătate din începuturile statului Ţărei-Româneşti
1230-—-1380» de către D-1B. P. Hasdeă, se întreabă, dacă,
Genovezii, Veneţianii şi Pisanii, cari ai brăzdat în vremurile
veacului al XII-lea şi al XIII lea Dunărea noastră, de la por- .
ţile de fer până la Nedeia cetate; Calafat, Giurgiă şi Brăila
aducând Românilor de atunci articole raguzane, veneţiane
şi genoveze, se întreabă dic, dacâ acestia nu ne-ati impor-

1) Aceste explicări le am luat din elstoria artelor frumoase» a D-lui N. E.
Idieru. Lacuneie ce se vor fi strecurat în paragrafele trecute din acest capitol
VII am
căutat tot merei a le umplea. Tismana a fost întemeiată în 1372 sub domnia
lut

Radu Negru, după îndemnul

Sf. Nicodim, construcțiune

şi Mircea cel mare. Reparată fiind în 1844 de
dim a scris o evanghelie pe pergăment la acea

eru, p. 68 şi în Notă.

-

terminată

de

Dan

Basarab

Vodă Bibescu. La 1403 Sf, Nicomânăstire. Vezi în op. cit. D. Idi-
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tat în ceva şistil de architectură, înv&ţându-ne
şi pe noi a
didi în chipul şi gustul lor? 1).
D. Gion respunde că nu ştie, şi de sigur căci,
docu-

mentele

italiene

ce

ai putut vorbi
mânești, graţie
Ceea-ce se
de întemeerea

ne

dovedesc

afirmările

de

mai

sus, nu

de niscare-va didiri pe pămentul “Ţărei.Ro.
impulsiunei acelor streini, veniţi pe aci.
ştie, e că, în veacul al XII-lea, înainte deci
Ț&rei-Româneşti ca stat, aveam în judeţul

Râmnicul-Vâlcei lângă apa tradiţionalului Lotru,

un

castel

ce se numea «Casfe/lul de Ja Lotru» situat pe
stânga Lotrului, lângă satul de adi Golotreni, acolo îi dăruis
e regele

Bela

al IV.lea

al Ungariei, contelui

sas,

Conrad,

printr'o di-

plomă din 1233, tot terenul numit Loviştea, adică
de unde
începe Lotrul până unde se varsă în Jii. Atunc
ea Ungurii

stăpâneati Mehedinţul şi Saşii o porţiune a Vâlcei.
Aci, acest

Conte

ternică cetate, de

sas, ridică

unde, de

mânii; această cetate până

multe

un

castel

întărit

ori luptatauă

ca o pu-

el, cu

Ro-

în al XV-lea veac a servit de

fortificație Românilor căci retranşamentele ei ati
fost vestite.
Springfels venise în 1720 în ţara noastră şi dice
în

« Beschreibung der usterreichischen Wallachey» (vezi în
Un-

gariches Magazin, t. II, 1738, p. 183), că a
văzut la
matca Lotrului rămăşiţele unui castel vechii numit
« Dopozz.
şor> ; editorul Seigvert dice că acel castel era Zotho
rvar 2).
Domnişor, acea poreclă ce se da de ț&ranii noştri
i
tuturor pretendenţilor la domnie, Domnişor era
deci şi contele Conrad căci, în 1233 era Castelanul Vâlcei
şi poate năzuia gânduri de domnie românească, domnie
trufanda —;
spre a tăia poftele lui Radu-Basarab voevodul
saă Banul
Olteniei de la 1230—1245.
Ce să mai zicem de cetatea Nedeei a lui Michail
Basarab (Liten), Catolicul, de la 1245—1278,
care primea

în cetatea port, corăbiile

Genovezilor

şi

ale

Veneţianilor

1) Vezi în Ist. Bucureştilor, p. 499— 500; după <Magn.
Etym. Rom.» vol. IV,
p. CXXIX; eHistoire du commerce dans le Levant
au moyen-âge»>, de Heyd, trad.
de Furcy-Renaud
Italiani

in Oriente

(Leipzig 1885) pag. 528 și urm, <Le Colonie
in medio Evo», Venezia 1836, vol. I, p. 133,

2) Vezi op. cit. a D-lui Hasdeii, p. LXXXVIII—XCV.

Cemmerciali degli
Vol. II,p. 22—23.
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şi care trăea într'un

fast occidental, căci se catolicise I). Ce

să mai zicem de cetăţile Tirgovişte, Bucur
eşti, Buz&u Şi
mai ales de vestita Cefaiz dz Floci întem
eiată sai redidită

de Alexandru

Ce să mai

Vodă

Basarab

spunem

în

la 1310—1315.

fineşi de

cetatea

tota lui

Alexandru Vodă Basarab din 1330, cetatea
Argeşului,
cea cetate de care vorbeşte regele Ludovic în
diploma
1347 2) « Castrum- Argas», fiul lui Carol
Robert cel
tut până la măduvă de Români.
Acea cetate din creştetul munţilor Argeşului
mai
nord de Curtea de Argeş şi cunoscută adi
de cetatea

Negru-Vodă,

unde

Alexandru

Basarab

avea

castelul

adin
bă.
la
lui
săi

întărit 3).
|
Ce să mai spunem în fine şi de castelul de
la Giurgi, cu acele ziduri, turnuri şi porţi întărite,
al lui Mircea-Vodâ

şi moştenit de fiul seu, Vlad Dracul, castel
de care

ne vorbeşte nobilul călător din veacul al XV-le
a 7efan de
Wawrin, seigueur du f'orestel, care venise
cu armatele francese şi veneţiane pe Dunărea românească, după
cum spune
el însuşi în a sa scriere: « Croniques d'Engleter
re» 4. Apoi
D. Gion ne mai vorbeşte de zidirile imposante
ale veacului al XV lea, ca: frumosul palat al lui Radul
-cel-frumos:
şi de acele cetâţui armate cu baliste anglic
eşti, fropugnacula e! fortalia, de care vorbeşte şi Şincai
5).
In veacul al XV-lea Românii ai avut şi archit
ecţi str&ini veniţi în ţara lor.
Facem pomeneală de vestitul architect Theod
or, Grec,
care adause un noă turn şi un zid de apăra
re la Cetatea
Albă

a lui Ştefan cel mare al Moldovei, sub priveghier
ea

părcălabului de acolo după cum arată însuşi
inscripţiunea
ce se vedea încă la 1865 pe vechile turnuri
ale AkermanuÎI

1) Idem CXXIX—CXLVII.
2) Vezi în Katona,
3) Vezi în op. cit, Hasdeu,

p. CXCI, după alți autori şi documente şi
în
Thesaurul de monumente storice vol, |.
Discursul lui Ion Puscariii la asociația Tran=
silvaniei în 1862.
.
4) Vezi în Ist, Bucur, a D-lui 1, Gion, p. 500;
după op. cronicarului 'Tom.
II, Paris, ediţ. (1859) p. 137—139.
5) Vezi op, cit. D. Gion, p. 500 şi 1—30.
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lui ori cetaţei Albe:

«Cladirea zidului sfârşindu-se

cu

aju-

torul lui D dei, pogârâ-ţi graţia, lesu-Christe, asupra ziditorului» a 2-a: + Ruga lui Z/eodorz. . . . . Şerbulă lui
D-deii ț lesu Christu

biruesce,

4 Acestă

cetate s'a zidită în

dilele pre evlaviosului principe lonă Ştefan-Vodă, prin îngrijirea magistrului provinciei şi commendantului cetăţei
E
+ Mântueşte maica Domnului pe Şerbulu t&ă (locul anului nedescifrabil) pe Ştefan!).
Viaţa pe care ai dus'o boerii noştrii din cursul veacurilor XIII până în al XVIII, acea viaţă belicoasă şi ne-

astempeărată, acea

viaţă turburată de vijeliile

luptelor cu

vrăşmaşii, i-au făcut ca şi locuințele lor sa fie nişte cetăți întărite, cu turnuri cu bolți şi cu arcade, ca la adică
să lupte eicu oamenii lor în contra inamicului, chiar şi din
casa lor.
Pe lângă alte dovedi documentale ce voi aduce cititorului despre existenţa acestor clădiri şi deci a unei architecturi oare-care la Români, aproape din primele lor
timpuri ca viaţă de stat, ţii să vorbesc de descripţiunea
făcută de străinul archidiacon Paul de Allepo despre ŢaraRomânească, în cursul voiagiului s&u cu Patriarchul Antiochiei, Macarie, prin Moldova şi Ţara-Românească între anii
1650—1660, descripţiune ce ne înfăţişează perfect de bine
localităţile,

obiceiurile,

architectura

şi pictura,

toate

vă.

dute

de ochii autorului?).
Paul de Allepo descrie cea-ce văquse la 1650, această
stare de lucruri de sigur exista de mult la Români, din

cele ce le vom vedea relatate de Aleppo ne vom face
o idee
despre vechimea artei architecturale
Să vorbim mai întâi în cea-ce

la Români.
priveşte de

locuinţele

1) Vezi sub anul 1473 în Arch. ist, vol. |, p. 178, D. Hasdeu, (tradus din
originalul).
2) Originalul descripțiunei fu scris de Allepo în limba arabă, Belfour a traoriginalul în englezeşie «The travels of ,Macarius, Patriarchi ot Anuoch. Lon-

grecește
dus

don: 1836, sq, în 4. D. Gheorghe I, Căliman a tradus traducerea engleză a lui Belfour în românește. şi redacţiunea Archive! istorice a României a corectat și contruntat această traducere cu textul original și a publicat'o în Archivă (vezi în vol. |, p.
59—110, D. B. P. Hasdeu). Acesta e cel mai preţios document despre traiul ro-

mânului din veacul al XVII-lea.

881

boerilor, de acele castele întărite, şi apoi de

gioase care în adevăr

clădirele reli-

sunt expresiunea stilului architectonie

al nostru.
Când ajunge la Târgovişte Aleppo cu Macarie, el zice
despre Palatul Domnesc al Domnului (atunci domnea Ma-

theii Vodă-Basarab):
«Curtea beiului muntenesc e mare și înconjurată de
un zid de piatră. . . . In mijlocul curţii este un colosal
turn de piatră, foarte înaltii şi servind de fanală (beacon)

pentru ceasornicul orașului 1).

In “Tergoviște sunt băi calde turceşti, cu

pâle pe malul rîului. . . .»2)

frumoase

cu-

Când ajunge la Filipeşti satul şi monastirea marelui
Postelntc Filipescu, în cea-ce priveşte casa sa, zice: «Palatul Postelnicului, compus din ziduri princiare, care uimesc
simţirea, şi sunt mai frumoase de cât acelea din capitală.
Eli

are

o delici6să

baie

caldă

din

frumoasă

marmură,

la

care apa se aduce pe roate din riuli, — ce serveşte de
asemenea prin nenumărate canaluri, pentru irigaţiunea |ivedelor şi a grădinelor. Camerile sunt în tocmai după modelul acelor din Constantinopol. Zi adevtr, Zoți aristocrații
munteni posedii ville admirabile din punctul de vedere al
architecturei. Fie-care

din

ei mai are câte o monăstire a şea,

bine-inzestrată.
Toţi rivalisează, întrecându-se prin frumuseţea — zidiilor şi stabilimentelor. Aci se încheiă toată ambiţiunea

şi mândria lor. Când se întmplă ca vre-unul din ei să fie

destituit,

el se

retrage

la vilă,

petrecându-şi

restul

vieţei

între edificiile sale şi în vecinătatea mânăstirei sale» 3. Aa

se încheie traducerea din archiva istorică, în textul englez
se vede vorbindu-se şi de Bucureşti. Vom vorbi de den.

sul cu ocazia palatului de la Curtea-Veche.
cule

Castele,

cetăţi,

şi locuințe

1) Vezi în Archiva

2) Idem p. 107,
3) Op. cit., p. 107,

cu

cetăţuici,

lespezi

turnuri

şi case

istorică, p. 89—9o.

cu

bolte şi arcade,

bolovănite

aii

avut
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Românii;
deşte.

documentele

veacurilor

XV — XVIII

ne-o

dove-

Vom vorbi de fie-care ca să dovedim şi architectura lor.
In privinţa architecturei însă am spus la începutul capitolului că religiunea a fost promotoarea architecturei române, din cauză că ea s'a aplicat bisericelor mai întâi.
Am avut însă locuinţe mirenești; acestea deci în ce
stil au fost? urmat'aă ele tot stilul bisericesc, adică acel stil
grec-brzantin, importat de noi de la Bizanţii prin Slavi?
Stil ce s'a întrupat perfect în toate bisericele noasţre? saă

au avut alt stil? eată

o întrebare foarte

grea,

căci pers

pectiva istorică în privinţa monumentelor mireneşti este
foarte săracă la noi, timpul a distrus tot,
Cu toate acestea pe ici pe colea sunt ceva sorginţi
istorice, aceste sorginţi le-au comentat şi I-nii L. Gion
în capitolul D-sale asupra architecturei române!) şi D.
Idieru în 2 capitole, unde studiază architectura română în
perioada slavonismului, şi din veacul al XVI-lea până în al
XIX-lea2). Aceste două scrieri cunosc despre architectura
românească din trecut; voii forma şi ei aci un al patrulea
capitol despre architectura neamului nostru din trecut, în
această modestă a mea scriere.
Nu mă voiă pronunţa asupra stilului românesc de cât

după ce voiii examina

mai întâi fondul

istoric.

D. Gion

spune că o inscripţie de la S-ta Vineri-Herească a Bucureştilor arată că boerii Herăști în 1520 aveai casele lor
cu lespedi3). Cronicarul Greceanu vorbeşte de «Curți bo-

lovănite şi de facerea şanţurilor de apărare în jurul lor>4).

Silesianul scriitor al lui Mihai-Viteazul, Baltazar Walter, pomeneşte de palatul de pe malul Dâmboviţei, insă

fâră muri şi alte întărituri. «Palatio prope novum sub urbe
monasterium, sine arce murisque ad Dembovicem fluvium

extructo
"9
2)
3)
4)

commorante» 5).

Vezi
Vezi
Vezi
Vezi

în Ist,
în Ist.
op. cit,
vol. 1],

Bucureștilor,
art. frumoase
D. I. Gion,
Mag. ist, p.

5) Vezi în 'lhes, de

mon.

p. şoo—513.
p. 67—74 şi 00—I25.
p. 5o2, Nota 1.
150, rândul II,

ist. P. Ilarian,

p.

14.
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Mai întâi se cade a vorbi de architectura Palatului
Domnesc de la Cuz/ea Veche. Să facem însă nota istorică
a acestui Palat.
Pentru întâia dată în 1473 se vorbeşte de Cerazea
Dâmboviței şi de palatul cuvei domneşti a lui Radu-Vodă
cel Frumos, cu ocasiunea învingerei sale de către Ştefan
cel mare al Moldovei!).
In 1593 se vede şi alt palat, însă decare ne vorbeşte
Walter după cum am văzut mai sus acesta era cel noă
zidit de Michnea Vodă tot lângă cel vechii.
Palatul de la Curtea-Veche era aședat în faţa podu-.
lui Dâmboviţei de lângă Palatul Justiţiei de adi, dealul pe
care era ridicat era inconjurat cu ziduri. In 1640 Petru
Bogdan Baksici, episcop, visitează Bucureştiul şi zice că palatul domnesc e mare dară căzut în ruina. Mathei-Vodă se

ţine mai mul la Târgovişre unde are

un

palat mult

mai

biserici,

case

grandios ca cel din București 2)Paul de Aleppo contrazice pe Baksici, şi spune că
curtea domnească din Bucureşti e foarte frumoasă și mai
mare ca cea din Tergovişteă), această aserţiune pare a
predomina căci şi cronicarul Filipescu dice: «Că până la
acest Domn (Mathei Voda-Basarab), puţine ziduri aă făcut
Domnii cei mai de înainte; iar Matei-Vodă a înfrumusețat
țara

cu

de

tot felul

de

ziduri,

mânăstiri,

domneşti £).
In 1654 pe timpul domniei lui
domnească să strică şi atunci Domnul

lui Radu-Vodă
1) Vezi în

158—159.

Michnea III, curtea
locuia la Monastirea

a unchiului Măriei Sale 5),

cronica

luf

Ureche,

2) Vezi în călătoria lut Bogdan

vol, I., din

Letopiseţul

lui Kogălniceanu,

Baksici din 1640 (şi pe la Bucnrești)

p-

publi-

catia Monumenta historiam Slavorum meridionalium spectantia ; raport
al Dlui 1,
Gion în studiul: România în secolul al XVII-lea 1891, citat şi în Ist.
Bucureștilor,
p. 108 idea.
3) Vezi în Travels:of Macarius (Londra 1836) part. VIII, p. 375, citat în

Ist. Bucur, D. Gion, p. 108 Nota. (Această
neşţia în Archiv. ist. a D-lut Hasdeii,
î) Mag. ist., vol. [, p. 393.
idem

p.

5) Paul
108.

de Aleppo

în Travels

parte

nu am

of Macarius, cap.

VIII,

găsit'o

tradusă în româ-

p. 402,

citat D,

Gion,
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La 1674 Grigore-Vodă Ghica zideşte un nou Palat
pe care îl termină Duca-Vodă. Ghica fusese acuzat la Cons-

tantinopol în divan că «le-a fost puind Giupânesele de ati
fost cărând var şi piatră împreună cu Țiganii cei de divală
la curţile domneşti» 1).
In 1678 un călător ungur trecând prin Bucureşti dice:
«Duca-Vodă, un om destul de frumos, fa/azu/ sc regal şi
destui de strălucit, mulţimea curtenilor indestulătoare, ora-

şul Bucureşti foarte mare şi bogat» ?).
Constandin-Vodă Brâncoveanu a ridicat palat mare,
Cronicarul Greceanu dice: «Mai făcut-ati şi casa cea domnească ce este de stâlpi de piatră şi este cu trei cafaSuri». . . . «şi alte case au făcut despre Doamna iar din
temelie încă două renduri de case» 5).
Ştefan-Vodă Cantacuzino mai adaugă un palat mic

de opt odăi în

dosu

de

Palatul

coconilor

ce'l

ridicase

Brâncoveanu pentru fii s&i4). La 1714 se ucide la Stambul
Brâncoveanu, se ucide la 1716 şi Ştefan
Cantacuzino;
la 1717 se ridică N. Mavrocordat din Bucureşti de către boerii germano-fili şi în 1718 arde oraşul şi curtea

domnească.

Curtea-Veche

se repară

sub

domniile Mavro-

cordaţilor dară în mod simplu, nu mai era splendoarea de
odineaori.
La 1766 curtea domnească sa ruinat de tot şi de
atunci Domnii ş&d pe la Cotroceni şi prin unele case
brâncoveneşti. Numai Al. Ipsilante zideşte un noi palat
la Mihai-Vodă ce-i dice Curtea-Veche.
De atunci ambele palate începură a cădea în ruine şi
domnii ce succedau locuiaă pe la Cotroceni, pe la biserica
S-tu Sava şi se adunat numai în dile de divan la una din
sălile palatului; la 1802 se dărâmară totul în urma cutre'murului

cel

mare,

când

se alese

casa

lui

Gr.

Vodă-Ghica

1) Vezi în Cronicele Româniet, Kogălniceanu,

Cronica lu! Neculcea, p. 204.

2) Vezi

în țările noastre,

în:

Călătorii ambasadori

și misionari

Iorga, citat în ist. Bucur. de D. Gion, p. 113.
5 Mag. ist, vol. II, p. 154.
%) Op. cit., Del Chiaro, p. 9.

.

p.

19,

de

N.

385

pentru

a se muta

apoi,

pentru ultima

oară,

Dinicu Golescu unde e şi adi Palatul

regal!).

în

casele lui

Vorbirăm de fernurile palatului. Acestea erai patru :
turnuri în cele patru colţuri ale palatului. In poarta palatului mai era un turn înalt care înainte de Brâncoveanu
se numea «Turnul despre Nemţi». In faţa lui era podul
peste Dâmboviţa2). Greceanu "1 numeşte în 1696 clopotniţa domnească.
Grigore-Vodă Ghica pusese
acolo şi
o clopotniță unde era o cameră în care se ţinea praf de
puşcă, la 1691, 25 lunie, a căzut trăsnetul tocmai în clopotniţă şi atunci mulţi morţi ai căzut, domnul a reparat
clopotniţa şi a aşezat acolo şi un ceasnze, ceasornic pentru întâia oară în Bucureşti3).
In acest turn se închideaă boerii, acesta era puşcăria pentru ei, pe când beciurile palatului, tâlharilor 4%. În
1674 Ghica- Vodă în acel turn închisese 23 boeri
în cap cu Radu logofătul Creţulescu de oarece ei erai din
partida Cantacuzenilor ce nu era iubită în acel timp de
domnie, şi-aă pus pe boeri în obedi la opreală în turn.
Tot în partea palatului de sub turn se şi tăiat boerii răsvrătitori de domnie;
Ghica-Vodă care “tăia atunci pe
doi boeri căpitani din cei arestaţi, pe unul Vasile căpitan
şi alt căpitan de oare-ce suduiseră pe Panaiotake drago.manul Țarigradului (acel Fanariot P. Nicusios de care vorbirăm

la Cap.

VI).

«de

muere

şi de

copii» 5).

Tot din spre porţi şi turn se dedea şi cu tunurile
când se schimbau domniile, în 1674 s'aă dat 6),
Să vorbim de interiorul palatului domnesc.
In palatul reparat de Ghica-Vodă sai făcut două sfaturi adică sâ/ de d7van, una mare şi alta mică ce se mai
numea «cu stele» ; cronicarul anonim dice cu ocazia alegerei
lui Brâncoveanu-Vodă,
că în acea spătărie sai adunat
1) Vezi în lasi. Bucur,

D.

Gion,

p.

129—513.

2) Archiva : Condica Mitropoliei jud. Ilfov, p. 18, citat în Ist. Bucur. D. Gion.
5) Mag. ist, vol. [. p. 116.
î) Idem

vol.

V,

p. 122-124.

-

!

3) Vezi în mag. ist. vol, I, p. 368 iș Mustea în Letopiseţ. LII, p. 5,
$) Idem p. 379.
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clirosul spre a'] alege în locul lui Vodă Şerban Cantacuzino ce murise: «s'aă strâns toţi în spăzărza cea mai mică,

care îi zic cu stile» !).
D.

Gion

se numea
Del
mare

crede

că

aşa.
Chiaro

e de

tavanul

zice că palatul

marmoră,

bolte şi susținută

sala

cea

de coloane

era zugrăvit

cu

stele de

e de piatră, tot, scara cea
mare, adică

a divanului e pe

destul de lungi,

mai

vin

şi

alte săli, apartamentul Domnului şi al Doamnei 2),
In palat mai era și bae de marmoră adusă de la Ţarigrad şi îngrijită de 2 Armeni maeştri.
In interiorul curţei domneşti mai erati şi alte 27477; ce
fineati tot de palatul domnesc.
„De

cele

două biserici domnesci

din

veacul al XVI-lea,

vom vorbi când vom face descrierea. architecturală a bise
ricilor.
|
Venea apoi puşcăria ce era de lemn unde se închidea şi din boeri spre a fi bătuți la tălpi,
|
Vistieria zidită ca o temniţă cu băşti de piatră şi mortar. Din spre partea uliţei Covacilor şi Şelarii de adi venea grădina cea splendidă a Brâncoveanului cu un chioşe
de mâncare «una bella loggia», acolo Vodă şedea în timpul verei în mijlocu mirosului încântător al florilor3).

Apoi venea grajdurile şi un oraș întreg de locuinţe în

care şedeai croitorii, cismarii, işlicarii, caftangii şi toţi
meşterii tutulor feluri de lucrări ce eraă în curtea domnului, şi în fine bucatăriile, dependinţele şi ţigănia ce erat
toate înconjurate de un puternic zid de bolovani şi cărămidă €).
Un aspect grandios avea toată această cetate întărită
în curtea căreia te găseai ca întrun oraş complect.
Bine

zice

Bongars,

diplomatul

gele Franciei când veni la Bucureşti
curtea lui Michnea Vodă Basarab,
1) Vezi

vol.

V,

Mag.

ist., p. 93,

2) Vezi în op. cit., p. 9.
5) Idem Del Chiaro, p. 9.
î) Vezi D. Gion,p. 110.

lui Enric

al IV-lea,

re-

în 27 Maiă 1585 la
ca: «/zs ephises, des

587 -

monasteres et le chasteau de Boukarest tout batis en Pierre
et zis sont beaulx» 1).
De palatul din Tergovişte zidit de Petru-Voda Cercel
(1583—1585). dice că este «ge/z/ pazs beau et Mapnifigue».
In Tergovişte venise Franţuzul pe la Bran, de unde trecu

la Bucureşti

şi de aci la Giurgiă

trimes

mestzgues» ?).
Poetul popular cântă casele acestea
între altele:

în

«/25 carres

domneşti

do-

şi dice

«La oraşii, în Bucureşti

«La casele mari, domnești
«Mesă mare se 'ntindea
«Mari boeri se înveselia,
«T6Otă ţera 'mi chiuia»3).
satui

«Frunză

verde

meri

crețești

«In orași în București

«L'ale case

mari domneşti

«De se văd în Stoenești»4).

Aceste
dite,

ne

suvenir,

palate

făcea

domneşti

fală,

ci numai

din

ce erai numai

din

piatră, zi-

ele nimic nu a mai rămas, nici un

versurile poetului popular:
«Piatră

mare

stă trântită
de

ciocane

ispitită
de veacuri

părăginită
şi cu slove
râcăită 25).
1) Vezi în col. doc. Hurm,,

pag.

190—192, vol. XI, din călătoria

lut Jacques.
Bonzars la Constantinopole și <«Colecţiunea Istoricilo
r Unguri> citate în op, cit. D.
Gion, p. ro1.
.
2) Vezi în contribuţiuni la ist. Munteniei de D. Iorga,
p. 63, citat în op.
D-lui Gion, p. 102,
3) Vezi în Colecţiile de poesit populare, G. Dem.
Theodorescu, p. 636.
4) Vezi în Colecţ. lui V, Alexandri,

5) Idem
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G, Dem. “Theodorescu, 555.

p. 206.

„
O
.ă

+

Cu ușile ferecate
cu ferestre

'nzăuate

cu lanţuri de fer legate1),

3
Sub pimniţele palatului mai veneau acele sz/er
ane
(couloirs) ce ducea până în Dâmboviţa, subterane
ce adese
ori străbăteau câte o stradă întreagă, pentru
a duce la
moarte în ascuns pe câte un condamnat de Domn
ie2).
3
Acum trecem la studiul a/fo7 c/ădizi mireneşti
ori
domneşti, afară de palatul Brinctar. Încetul cu
încetul se
zidiseră în Bucureşti şi alte case sai palate însă
de boeri,
istoria cu toate acestea ne vorbeşte de câte-va
cetăţi de
acest soi din ale boerilor dară de pe la moşiile
lor, acolo
erau ei câte-odată mai bine instalaţi.
In judeţele

Îlerăştii,
Domn

Ilfov,

Golești,

al ţărei au

Vlaşca

palate

la Hereşti şi la Golești,

dice D. Gion3),

şi Argeş

boerii:

AVâstuzeiă,

Cantacuzenii şi Constantin Şerban fostul

după

la Dobreni, la Comana,

palate mari,

mărturia

cu biserici,

călătorului

din

la Coiani,

cu mori,

veacul

al

XVII-lea Paul de Aleppo 4).
La Hereşti moara boerilor Năstureli-Hereşti, e numai
marmoră, ferestrele cu tocuri de lemn sculptate
de toată
frumusețea, până şi tăiniţele (închisorile) sunt
făcute cu
mare meșteșug.

La Coiani, la satul marelui Postelnic Constantin Can.

tacuzino,
turnuri

e un palat ce seamănă

cu

observatoare,

bucăţile

cu cel din Țarigrad,
de

marmură

colorată

are
?]

împodobesc.
La Dobreni, la Constantin-Vodă Şerban Basar
ab, palatul are ziduri pictate, care picturi represintă
scene de bătălii; în odăi sunt portretele strămoşilor săi,
odăi mari,
1) Vezi în Colecţiile de poesii populate, G. Dem.
Theodorescu, p. 78.
2) Un asemenea couloir ne dice D. Gion că a
văzut la dărâmarea bisericet
S-tu Nicolae din Lipscant acum câţi-va ant, couloir
ce trecea pe sub str, Lipscani
şi mergea până în Dâmboviţă. (Vezi op. cit,
D. Gion, p. 508).
3). Vezi op. cit. p. 506.
1) Vezi în The Travels of Macarius.
.
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săli împunătoare, În parc e un lac, în mijlocul lui un kioşce
de toată frumuseţea, carel leagă cu pământul printr'un pod,
de tot artistic. Suntem deci în 1650 şi avem kioşcuri pe
apă, zidite pe piloţi, şi frescuri pe case, scene de bătălii,
par'că ne-am găsi în mijlocul occidentului, mai ştiă eă la
curtea cărui rege?
La Comana, Radu Şerban Basarab-Vodă încă din 1601,
când veni la tron în locul lui Mihai-Viteazul, ridicase acolo uu
palat ce era o adevărată cetate, palat cu ziduri 'nalte şi cu
patru

turnuri,

câte

unul

la fie-care

colț al

casei,

înăuntru

arcade şi galerii. Mânăstirea curţei sămăna cu Sf. Troiţa a
Moscovei; în jurul cetăţei e un lac adânc. Paul de Aleppo

dice că a ajuns acolo cu luntrea încheiând că: Chiar dacă

Sultanul ar veni acolo,
putea

intra

în curte,

cu toată armata

atâta

e de

bine

lui

şi

păzită;

tot nu ar

sigur

când te

găseşti în fața unui zid înalt de 7!/ stânjeni, în faţă unor
foişoare de piatră şi cu porţi de fier!1).
De vestita casă a postelnicului Filipescu de la moşia
sa Filipeşti, am vorbit mai 'nainte când am relatat despre
călătoria lui Paul de Aleppo.
Ce să mai dicem în fine de casele Brâncoveanului
Vodă, sub care architectura românească atinsese apogeul
ei, căci acest Domn

iubitor

de

lux

şi de

fantesii nebuneşti,

îi plăcea să trăească în fastul cel mai strălucit. Vom vorbi
la partea Ill-a a acestei cărţi de traiul Domnilor români,
acolo vom vorbi şi de al lui Brâncoveanu-Vodă.
Trebuea să aibă palaturi Vodă Brâncoveanu aproape
pe la toate moşiile sale, la Obileşti de sigur, la Brâncoveni
carăşi, pe la viile din Piteşti earași, căci cronicarul adese-

ori ne dice că Domnul

se retrăgea prin acele localităţi ca:

să respire aerul de primăvară,

când

îşi

simţea

prea mult

admiraţie

de Hurezi.

mintea. ostenită de iţele cele încurcate ale politicei.
Istoria însă ne vorbeşte

cu mare

1) Vezi în Ist. Bucur. de D. Gion, p. 505—507, după «The Travels of Ma.
carius>, traducerea lui Beifour după originalul arabesc al lui Paul de Aieppo (1680)

şi Biserica ortodoxă română; Călătoria lut Neofit Mitropolitul
p. 324, citaţia în op, cit. a D-lui Gion, Nota 1, p. 507.

la

1740
-

pe la Comana,
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Acolo Domnul avea, pare-mi-se, palatul cel mai de frunte,
intrarea pe o scară, cu arcade la prima treaptă, un pridvor larg cu coloane în spirală, şi fie-care un alt desemn,
toate de piatră. Rampa scărei și garniturile turnurilor Şi

coloanelor

cu

suporturile

lor, e o adevărată ţesetură,

o dan-

telărie întreagă 1). Lucrătura acestui palat, dice D. Gion,
ne aminteşte mânăstirea Toscanei din Italia,
Ce să mai spunem de palatul lui Brâncoveahu de la
Mogoşoaia, de care se speriă francezul La Motraye, când
veni pe aci şi dise că are lux şi picturi alese ce se văd

și prin occident, pe la curţile regeşti?).

In Oltenia erai palate, pare-mi-se, tot aşa de impunătoare ; în Craiova, capitala Banatului şi vechea reşedinţă
a Banilor, fondatorii domniei române, străluceau case ŞI cetăți multe ca şi la Bucureşti.
Istoria ne vorbeşte de casele marelui Paharnic Constantin
Obedeanu (1688—1753), care a fost în 1732 şi consilier

al lui Carol al VI-lea, împăratul Austriei în vremea ce Ol-

tenia trecu sub coroana habsburgică, după detronarea
mului Domn Fanariot Nic. Mavrocordat (1719).
«Casele

Obedeanului

pri-

sunt

cu trei

rânduri,

mare,

se face

v tindă întunecoasă,

ridicate

cu

«ziduri fără tencueală, cu un acoperiş adeverat nuia de
«şindrilă. Rândul de jos de odăi abia are, pe ici pe colea,
«câte o crestătură, drept ferestruie, pe unde să intre aerul
«în beciurile-i boltite. Cam aproape cum sunt casele din
«Curtişoară 5), aşa sunt şi ale Obedeanului din Craiova 4).
«Cum

intri

pe

uşa

«din care se vede gârliciul povârnit al pivniţei, cu porţile

1) Vezi în Is. Bucur. a D-lui Gion, gravurele reproduse după stampele D-lui
Gr. N, Manu, un neobosit diletant istoric, Noi regretăm din sufiet că nu
putem înfăţişa lectorului toate gravurele de care am vorbit aci, Însă mijloacele noastre
mware-

riale nu ne aii permis să ne întindem la asemenea lux. Arta tipografică e foarte cos-

tisitoare

şi e și

avuţii,

mai

costisitoare,

când

autoru!,

unei

lucrări

nu

se

resfaţă

2) Vezi această carte, cap. VI,
3) Aceste case există şi adi, în judeţul Gorj în satul Curtişoară.

vista Jiul, şi gravura la p. 9—10, No, 7, anul 1894.
î) In anul 1894 nu se mat vedeai de cât Câte-va

râmate de mult.

ziduri,

de

loc

în

Vezi în Re-

căci casele

eraii

dă-
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«cu zăbrele. Rândul de odăi din mijloc, pe din afară nu se
«deosebeşte

de cel

de jos,

căci zidul

merge

în

sus

otova

«până aproape sub streaşină şi ici colea se v&d găuri lăsate
«mai largi înăuntru de cât afară, pentru a ochi cu fiinta în
«cei ce ar năpădi, la porţi sai din altă parte cu silniciă.
«Ferestrele odăilor din rândul de sus, mititele, lun«gueţe şi întărite cu vergele de fer, sunt aşedate sus de
«tot. Din tinda întunecoasă apucă, printre doi păreţi, unul
«al pivniţei, altul al unei camări o scară de bârne de ste«Jar şerpuită până în rândul al doilea de odăi, în care se
«ved laviţe lungi pe lângă păreţi, cu spatele acoperit cu
«postav. Ţi-se perde mintea când vezi câtă bogăţie este
«adunată în fie care odaiă!
«De aci porneşte o altă scară ce sue în pod, iar sub
«acoperişul rezămat pe stâlpi ciopliţi din bardă.
«În pridvor dat de toate părţile uşile odăilor tot ca
«în pridvorul închis din rândul al doilea,
fiind odăile
«pretutindeni tot aşa de mari, ori de înguste, ori de lungi
«şi cu câte o tainiţă în zid, după icoane.
« Casele comisarului 1) sunt închise într'o curte mare de
«zid, înalt, ţeapân, din peatră şi cărămidă şi proptit pe din
«afară cu largi căprioare de peatră. La mijlocul păretelui
«din faţa casei se vede poarta mare cu bolți înalte. Pe din
«lăuntrul curţei stati rezămate de aceste uriaşe ziduri, lungi
«şiruri de clădiri cu tinde arcuite, pentru scutelnici, sluji«tori,

robi,

roabe,

ţigani,

«vizitii, croitori» ?).
Nemuritorul loan
vorbiri

economice

«Casele
«Şi şease

de

ţigănce,

Ghica
casele

ce sunt bucătari,

vorbind
boereşti

în
din

ale

pâinari,

sale

con-

vechime,

dice:

boereşti aveau ziduri tari ca de cetate, în câte patru
cărămidi,

cu odăi multe şi mari,

cu

pivnițe

adânci

capitolul

bisericeş

«şi boltite, cu beciuri şi un rând de odăi d'asupra, cu pod
«din streaşină până în streaşină. Grindile erai ca urşi de
o

1) Consilier imperial saii cotisar în alte locuri citat,
2) Vezi relațiunea din Revista «Jiul>, No. 7, anul 1894,

Stănești din Gorj, zidită de Constantin Obedeanu în 1732, articol semnat
de

Ştefulescu.

D. Al.
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«pod

«chet

de groase;

la cheresteaua

de pădure

seculară,

«tindelor era de cărămidă
«şindrilă

bătută

pe

şeapte

unei case mergea

întreg,

pusă pe muchi,
şi pe

un par-

pardoseala sălilor şi a

nouă,

învelitoarea de

înaltă

aproape

de

«dou€ ori cât casa, ca să nu ţie zăpadă şi ca să se poată

«scurge apa mai lesne . . . Case măreţe, bine împărţite,
«bine aerate,. călduroase iarna şi r&coroase vara.
«Corpul principal se compunea de o sală mare de
«colo până colo cu odăi în dreapta şi stânga, cu tinde în
«cruci, prin care se comunica cu cele-l'alte părţi ale edi-.
«ficiului, case cu scosuri în toate părţile şi cu sacnasiă, fie«care odae cu ferestre spre trei părţi ale lumei, tavanurile
cerau de stejar, streaşina scoasă de o jumătate stânjen ca să
«ţie vara umbră, s'o apere toamna şi primăvară de ploi şi
«iarna de viscol şi de zăpadă. Curtea era înconjurată de
«un zid bolovănit înalt și gros, poarta cu boltă, cu dou&
«renduri de uși de stejar ferecate, cu foișor d'asupra, unde
«păziau diua şi noaptea arnăuţi, sub gang era o odae pen«tru pazaghidean în timp de ciumă,
„ «Din pridvor o galerie deschisă ducea la biserică,
«căci fie-care casă mare avea biserică în curte saă în cor«pul casei, la un colț»?).
Ce

frumos

închee

eminentul

bărbat,

dărâmat

şi falnicul

când

întrun

mo-

ment de mâhnire sufletească pentru trecutul cel glorios al
Românilor, trecut ce pe vremea sa deja era perdut în
neagra veșnicie, exclamă de odată: «Se dărâmă şi dispar
monumentele cele vechi, pare că am voi să ştergem ori-ce
ar putea deştepta conştiinţa naţională!»2) Ast-fel s'au dărâ-

mat

toate,

toate;

sai

turn

al Colţei,

care strelucise aci din 1710, de pe vremea când Alexandru
Macedon cel modern, tin&rul Carol al XII al Suediei, se
refugiă la Bender, pentru a mânca capul Brâncoveanului
Voevod.
Dar, haide lume! așa este, totul trebue să piară, etern
nu poate r&mâne nimic. Omul moare, peatra cioplită crapă
1) Vezi în Convorbiri economice, p. 570.
2) Iaem, p. 574.
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şi cade în bucăţi, şi apoi mai bine e să nu fi prea ilustru,
căci atunci toţi te invidiază, toți isbesc în tine şi căutăate
dobori, ca să dispari. Mândria unei naţiuni adese-ori e

sacrificată

de

inimele

negre

ale invidioşilor

şi micilor la

suflet!
Fată deci ce am putut culege în privinţa architecturei
române din veacurile trecute, în cea ce priveşte clădirile
mireneşti ; acum că ne găsim la finele acestei părți din capitol, putem susţine că stilul architectural românesc mirenesc a fost tot cel grec-fzzanizu, ca şi la biserică, afară de

sigur de mici modificări pe ici pe colea, care nu erai altceva

de cât vre-o fantesie.
D. Idieru în «Istoria artelor frumoase», când ajunge
la Români, dice despre architectura civilă: «Nu e îndoiala

că architectura civila urma în formele

ei

sfz/u/

edificiilor

relugioase „...., stilul bizantin adoptat în architectura civilă ca şi în cea religioasă, dar modificat după gustul epocei
şi obiceiele societăţei» 1).
Acesta şi cu drept cuvânt, căci acele turle, colonade,
coloane, arcade, boltituri, ferestre înzauate și uși cu fer ferecate, ne pictează genul bisericei greceşti, în splendoarea
stilului ei Gzzanzzz.
Acum trecem da architectura şi studiul bisericelor sau
mânăstirelor.
Bisericele cât şi mânăstirele de pe pământul românesc
sunt toate de stil Gzantzp oriental. Aceasta este şi natural,
de oare-ce contactul cel am avut noi cu împerăţia Bizan.
ţiului atât înainte de transformarea ei în împărăție turcească
cât şi după, ne-a adus această influenţă.
Stilul bisericesc la noi nu s'a schimbat nici odată; el
a fost acelaşi în epoca slavonismului ca şi în cea a grecismului,

căci

dacă

am

fost în contact

cu

Slavii,

aceştia

nu

ai putut să ne importeze de cât tot stilul bizantin, de oarece ereaii destul de aproape de aceasta împărăție, suferind şi
ei acţiunea

dânsei,

Construcţiunea

bisericelor

1) Vezi în op. cit., p. 107.

române

e

solidă Şi impo-

894

santă, aceasta de sigur o spun pentru bisericele mari
monumentale, nu pentru micele bisericuțe, zidite în
verful cine
ştie a cărui munte,
Zidurile bisericelor sunt groase de 8 şi de g cărămidi,
ferestrele sunt puse sus şi mici, aşa că în interiorul
ei e
întunerec de tot, şi diua arde candele. Turnurile
la unele,
mici şi groase, la altele înalte, cu câte un turn
la mijloc

cu 0 cruce în verf,
celui-l'alt

de

două

aceiaşi

turle

înălțime;

paralele,

sai

cu

unul

câte

în spatele
cinci

turnuri,

aceasta la cele mai mari, unul mare în mijloc şi patru
mai
mici, la fie-care colț câte unul.
“3
Ele sunt zidite de obiceiu din piatră cioplită prinsă
cu
mortar de var conglomerat, unind bucățele întrun
trup.
Marmura e ceva rar, la biserica românească, acoperişul
era
de plumb, de olărie, şi numai în vremile d'incoace
s'a făcut
de tinichea.
Unele biserici şi mânăstiri erati zidite, aşa, că la
vreme
de restrişte ele serveaă de azil Creștinilor, atunci
când Ta- |

tarii, Turcii saă mai ştim

cu noi;

în păgâni

noi

ce inimic

sau

vrăşmaşi,

aşa

pectul de adevărate cetăţi ca
mânăstirea Tismana, Comana
pe vremea lui Matei-Vodă,
sirea lui spunea la 1650 că

nu

a ştiut

venea

din acele turle cu ferestre mici,

la vedere,

că unele

să se mesoare

trăgeaii
mânăstiri

Creştinii
aveau

as-

şi casele boerilor. Aşa era
şi altele din Țara-Românească,
aşa Paul de Aleppo în istorivedend Trei Erarhi din laşi,

dacă e cetate militară ori

mânăstire 1).

Biserica de la Curtea-Veche servea pentru încoronarea
Domnilor români şi -pentru ca neamul domnesc,
Voevod,
Doamnă, domniţe şi bezadele să'şi îndrepte rugile
către cer;
ea era în curtea palatului, nu a strălucit însă cam
prin frumusețea ei architecturala nici odată, Alte monumente
religioase întreceau în tot pe modesta biserică a Curţei-Vechi.
Cine nu'si aduce încă aminte de cathedrala
Sărinda.

rului,

mare

de

tot,

cu

cinci

turle;

zidita

de

Matei Basarab,

pe locul Cocoreştilor. Biserica lui.Radu-Vodă,
dice d. Gion,
întrece pe toate cele-l'alte biserici ale Bucureştilor,
căci ea
1) Vezi op. cit. în Arch. Ist,
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avea bogății ca nici una alta, avea în interiorul ei coloan
e
de marmură în formă de spirală cu impodobituri architechtonice, ceea-ce atrase atenţiunea lui Paul de Aleppo, după
cum spune el însuși în a sa relaţiune din 16661).
Biserica lui Constantin-Vodă Şerban ce are 12 coloane
mari.

Mitropolia din Bucureşti ce avea un acoperiş ce cântărea 40,000 de ocale de plumb?).
Ce să mai spunem de unele biserici şi mânăstiri de

prin

Oltenia,

cum

e mânăstirea

Mamul,

ce

are

o

galerie

lungă nu ştiă de câţi decimi de metri, cu coloane din distanţă în distanţă şi cu arcade; la etajul de jos tot cu co„loane, de frumosul Hurezi a lui Constantin. Vodă Brânco
veanu, cu turlele cele înalte şi cu coloane în forma de
spirală, cu sculpturi şi garnituri ce represintă o dantelărie
întreagă 3).
Mânăstirea

Tismana,

a veacurilor trecute.
Ce să mai dicemîn
interiorul

acestor

biserici,

sute ani şi împodobite
lor; ale episcopului, de
toate făcute din lemn,
perbă$).
Cu toate acestea,

o

adevărată

cetate

bisericească

fine de bogăţiile ce se găseau în
de

icoanele

cele

de

argint,

de

cu petre scumpe, de jeţurile ctitoritâmplele paraclisului, de iconostase,
sculptate ca cu acul, cu o artă sucel mai mare monument religios din

Țara-Românească e « Curtea de Argeş»,

zidita

de

bigotul

şi artist Domn, Neagoe-Vodă Basarab (1512—1521), despre
care tradiţia, după scrierile greceşti, spune că el ar fi
înveţat arta de a ridica zidiri, pe când se găsea în Consta
ntinopol la curtea Sultanului Selim şi că acesta lar fi
însărcinat a zidi o moschee acolo, zidăria eşi de minune
,
Sultanul r&mase foarte mulţumit şi încunună pe Neagoe
cu
1) Vezi in The Travels of Macarius,

traducere englesă a lui Belfour,

citat in Isi. Bucur, de Gion, p. 504.
2) Paul de Aleppo, in The Travels, p. 403—404,
Gr.

N.

3) Vezi in Ist, Bucur, de 1), Gion,
Manu.

*) Idem, p. 516, ş26—527

etc.

citat D.

p. 506 —509—şi1,

Gion,

p.

p. 375,
5oş.

după gravurele D.lut
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mari daruri,

dându'i voe a aduce în Ţara-Românească restul

de materialuri remase. Legenda e aceasta!).
Cronicarul

dice că Neagoe-Vodă au bătut însuşi cu cui-

şoare un măr de aur curat,
cu pietre scumpe

împodobit

pe o icoană

mânăstirea Nucetul 2),
[i plăcea

turnurile

cu

mărgăritare

a Sf. mucenic

bisericelor

din

Sibiă

şi

Dimitrie din
lui Neagoe-

Vodă şi chiar însărcinase în 1518 pe un lohan Celestin, de

acolo, ca să-i facă o cădelniță de argint în forma turnului
de la Sibiu, Celestin nu oexecută bine, şi Neagoe-Vodă se
exprimă că mai bine ar fi făcuto un ţigan de ai noştri3).
Poporul a personificat în Meşterul Manole pe architectul Curţei de Argeş. Cine va fi fost, ştii că a fost un
excelent

architect,

mită, zidită

ca să execute

o asemenea

clădire

renu-

după toate regulele architecturei bizantine din

Orient. Curtea de Argeș era făcută din pietre tăete
și cioplite, legăturele aşedate cu un strat de var curat,
cu năsip, şi strânse cu scoabe de fer. frizate cu plumb,
în giduri, gringi îndoite de lemn; proporţiile zidirei sunt perfecte.
Turnurile sunt octogonale, ornamentaţiunele de o eleganță fără seamăn,

multe la număr,

căci

biserica

nu

e de cât

un ornament, însă fie-ce linie, fie-ce buchet e alt.ceva, aşa
că ochiul nu se ostenește de loc.
Curtea de Argeş e singurul monument religios ce luceşte adi sub cerul “Ţerei-Româneşti; în Moldova
la fel
cu Curtea de Argeș, este Zizi Frarchi, de care nu e însă
loc a vorbi aci).
Până în 1717, istoria nu ne a păstrat de cât numele
câtor-va architecţi diletanţi, ca: Neagoe-Vodă Basarab, despre care se mai spune că a învelit la muntele Athos lavra
S-tului Atanasie cu nişte plăci de argint cari at rămas le-

gendare5).

1) Vezi in vol. 1, Ist. Rom., Xenopol, p. 675.
2) ldem, după Curtea de Argeș, p. 37.

p. 510.

5) Idem, p. 673, idem, p. 40.
|
4) Vezi în Ist. Rom. Xenopol, vol, III, Ist. art, frum. de Idieru, p. 9o— 100,
5) Vezi în cBiserica ortodoxă română», p. 87, anul 80—87, cit. în Ist. Buc.,
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Petru Rareş, despre care D. Hasdei şi istoricul rus
Karamzin spun că a fost Românul cel mai învăţat din veacul XVI.

Architect de merit

a fost însă Veseleil,

despre care

vorbeşte Dapontes!). El a dres biserica S-tul Gheorghe
Noii, terminată de Vodă Brâncoveanu şi a clădit palatul
patriarchal, în vecinătatea acelei biserici. Se crede că el să
fi clădit palatele lui Vodă Brâncoveanu, al Coconilor de la
Bucureşti, la Mogoşoaea şi Potlogi şi ale Dudescului; poate
şi hanul lui Şerban-Vodă 2).
Acum trecem ia pictură.
Am spus la începutul acestui capitol că toate formele
artelor frumoase la noi s'ati desvoltat sub impresiunea _religiunei, la pictură mai mult ca la nici una din aceste

forme,

influenţa

religioasă

ese în relief.

Pictura religioasă ce am avut'o noi Românii a fost
cea bizantină răsăriteană, de acea şi lucrările picturale în
acest sens nu erau tocmai nişte lucrări artistice,
De oare-ce caracterul picturei religioase este de a fugi
de <expresiunea frumosului» 8).

Toate figurile picturale conform geniului

religios

tre-

buia să aibe o expresiune evlavioasă.
Sfinţii sunt representaţi în tot-dea.una cu nişte figuri
anemice cu nişte mâini lungi şi slabe ridicate către cer
sai blagoslovind.
De aceia şi toate chipurile figurilor în biserici şi mânăstiri pe ambele ziduri, representend portretele ctito.

rilor sai

fundatorilor

acestor

monumente,

fie, sau boeri fie, toţi sunt representaţi
figuri aproape la fel, îngălbenite şi cu
mai prost deci de cât sfinţii pictaţi de
zantine, unde o mână de meșter poate
în bisericele noastre acei simplii meşteri
idee de arta picturei.
grecs,

1) Vezi în Ephemerides daces,
p. 75, cit, în D. Gion,, p. sIo.

2) Ist. Bucur, p. 510.
3) Vezi vol. III, ist, Rom.

trad,

D, Xenopoi,

Legrand,

p. 670,

domni,

dâmne

în acelaşi sens, cu
trupurile diforme,
prin bisericele bică lucrase. Căci aci
zugravi nu aveati

și în

Recueil

des

documents
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Excepţiuni
ferent

că

însă e la tot lucrul

autorii

să

fi fost

streini

în

această

ori

lume,

Români,

indi-

cea-ce

se

ştie însă e că în palatele unor Domni români sai în ca.sele unor boeri mari eraă atârnate de perete nişte tablouri
de preţ, adevărate producţiuni artistice ce ar fi putut fi
expuse în ori-ce museii european. Cunoşteai deci acele
excepţiuni ale Românilor ce va să dică arta picturei şi a-

veau în ele desvoltate acest gust de oare-ce plăteaă

gros

pentru a putea avea un asemenea tabloă,
Să cercetăm însă documentele:
|
Mantoara Vallarga 1) sora Ecatherinei Doamna, soţia
lui Alexandru-Vodă Basarab din veacul al XVI-lea. se căsătorise cu ducele Genovez Adorno ce se numea fabrizto,

rămase

însă

văduvă

şi

săracă,

trăind

rorei sale diu Muntenia.
Marioara de aceea se şi retrase
San-Maffio

din

din puţinul
mântată ?).

ce avea,

In

o

Murano

scrisoare

unde

o capelă
a

din

la

locuia

milosteniele

1573 la monastirea
ca

mireană,

unde trebuea

Ecatherinei

su-

Doamna,

să

fie

către

:zidind

înmor-.
sora sea

Marioara Vallarga, la Veneţia, se vede: cam primit portretul
teu> în alta se vede earăşi: «portretul t&i unde eşti zugrăvită»5). In aceste scrisori se vede că e vorba de portretul Marioarei ducesă de Adorno născută Vallarga, sora
Ecaterinei (soţia lui Alexandru-Vodă Basarab) portret tri-

mes la Bucureşti, surorei Ecatherinei Doamna

vea în palat, scrisorile acestea sunt din

rile cu

data

de

1573

pe

care

le-a

1574;

spre a | adin

scriso-

scris Marioara Val:

larga, către sora sa Ecatherina, se vede zice D. Gion, că
acel portret de care vorbeşte Ecatherina în a ei scrisoare
din 1574, era făcut de vestitul pictor Pao/fo Cal//iar: sau
</1 Veronese».

1) Fiica unei perote catolice și a lui Nicblae Vallarga, italian
din Const,, vezi
acad,, p. 7. Tom. XVII, an. 1895—1896.
2) Vezi în analele acad. seria II, Tom. XVIII, 95 —96 « Contribuţi
uni la ist.
Munteniei în a doua jumătate a secolului XVl-lea> de
N, Iorga, şedinţa de la îs
Martie 96, p. 9.

în anal.

3) Vezi în op. cit.
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Nu ştii unde sunt publicate acele scrisori,
lele academiei, sorgintea ce ne-o indică D.
14 şi urm.) se găseşte numai scrisorile de la
şi anume ale Ecatherinei, către Marioara, eară
rioarei

către Ecatherina,

scrisori

ce de

căci în anaGion (pag.
1374 în sus
nu ale Ma-

alminteri ai existat,

căci însuși Ecatherina zice în ale ei scrisori: «şi dacă întrebi şi despre noi de suntem bine» 1).
Călătorul polon Martin Strykowsky, călători în 1574—
1575 prin ţerile române şi zice: «În cursul călătoriei mele
turceşti, vEdui în București, capitala şi reşedinţa domnului

muntenesc2), carele ne pofti la prând, portretul acestui
Ştefan 5), cu coroana regală şi un toiag în mână, de nală
statură, aninat pe peretele iatacului princiar» £).
Istoria ne mai vorbeşte de o fică a Chiajnei Doamna,
ce se căsători cu Despot-Vodă la 1526, pețită prin boerii
moldoveni Avram şi Moţoc care adusese inelul şi chipul
logodnicei (ic6ne sponsae?).
D. Gion după alţi autori fără ai mai numi, ne vorbeşte

de portretul lui

Petru

Cercel, artistul Domn

român, care

servise în. companiile lui Henric III de Valois, la Blois şi
Chenoncheaux, voiajase şi pe la Veneţia unde la luna nopţei făcea versuri pe limba toscană, la Constantinopole,
ear în cele din urmă va domni la Tergovişte şi Bucureşti,
purtând şi un mărgăritar în ureche), portret zugrăvit în

palatul domnesc ?).
In

1595

Zaguza»

fi-va

la Madrid

oare

era portetul unei « Przzcesa dz Va-

o domniţă din neamul

teazul8).
In

1)
2)
5)
4)
mânește,
5)

muzeul

din

Buda-Pesta

român

Vezi în op. cit. p. 15.
Alexandru, domnea atunci.
E vorba de Ştefan cel mare al Moldovei,
Vezi în arch, ist., Hasdeii,
vol. ÎI, cronica originală
p. 8.
.
Vezi anale op. cit. p. 4, cercetările D-lui N, orga.

6) Vezi în Ist. Bucur,
7) După

517.

Stăncescu

tradusă

pe

ro-

p. 515, D. Gion,

Şincai şi alți, op.

cit. p.

523.

5) Vezi în Buletinul instrucțiunei publice,
Gion,

pictorul

lui Mihaiă-Vi-

1868, p. 64, citat în Ist. Bucur. D,
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găsise un portret vechiu al lui Radu-Negru-Vodă, a scos
o copie după dânsul.
D. Gion crede că la curtea lui Mihai-Viteazul era

un pictor, pentru că un document
Veneţian din 1600,
18 Martie arată că ordinul colegian din Veneţia a dispus
să se treacă fără vamă mai multe mărfuri către domnul
român,

între

care

mărfuri

vedem şi culori 1):

Foghi di -oro per 350

Undari.

« Smaltino
Verde Azuro

„a
L.
.._.a

Tera Verde
Czinabrio .

604
183

..__.,
. . . . »

33
226

93
... >
Bolo Armenio
Mino
.......»61
Sbiato

..

41

Olio de Saffo. . .
»
Vernice . . ...
..»
Oropimento . ..
>»
Verde Aramo
...»
Indico

Laka

84
33
16
9

o

fina,

3

o.

(ss) Servitor
Marco Ottobon 2)
segretario»

Poate să

fi

fost

contimporan

cu Viteazul

gravul Peru Armeanul — Petrus Ormeny
documentele

Pictorul
din Viena

străine 3).

Sadeler

la 1600.

trăea

la

curtea

Domn

zu-

de care vorbesc

împeratului

Rudolf

1) Vezi idem pe anul 1866, citat şi în ist. art, frumoase, p.
290. D. Idieru,
2) Vezi în col, doc, Hurm,, vol. VIII, p. 203.
3) Vezi în col. dos. Hurm., voi. III, l, p. 431 şi doc. nouf
în Anal. acad,
seria ÎI, Tom. XX, p. 24, citat de D. Iorga.
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La 25 Decembre 1600 Mihai Viteazul se duse la
Viena însoţit de 7o boeri şi 12 trăsuri, călăreţii după
cum spune istoricul contimporan Iacob Francu aveai săbii
argintite, săgeți, buzdugane şi haine tătăreşti, împeratul
era la Praga şi eşi înaintea domnului român, generalul
Carl Magnu istoriograful imperial, în 23 Marte 1601. Mihai purcese cu 35 boeri la Praga, la împărat, i se face o
primire extra-regală, aci Mihai înmărmuri pe orăşeni prin
chipul săă cel splendid şi împunător, iar pe Împărat şi
sfetnici prin vorbirea lui cea elocuintă şi oratorică, toţi se
mirat de arta ce o avea de a'i convinge prin cuvânt. Mihai înmână atunci împeratului Rudolf un memorii scris, nu
ştii în câte pagini, o “adevărată icoană de stil, tipărit în
9 pagini de format mare în «Tesaurul de monumente istorice» !).

Sculptorul

imperial

Sadeler se

impresionă

de chipul

Domnului eroii şi imediat îl luă după natură în gravură, ear
în Juru'i scrise: Michai/ waivoda Walachiae Ti ransalpinae
utvague fortuna însignis: et în utrague cadem virtute aet

ALI; (adică
în norocire şi

Mihai, Domnul
în nenorocire, şi

Ţerei-Româneşti strălucit
în amândoue
cu aceeaşi

virtute. In etate de 43 de ani).
In josul portretului scrise: capz priu/ S. Cae. M.ris (cu
prilegiul Majestăţei sale împărăteşti). Mai la vale: Zazz

facit

nomen

anam,

Christi : Matestatem

et Feclesiae,

Sub pont.

Caesavis : Rmp:

Christa-

Max. Concordiam : Suae Zro-

digus, publicae devotus Saluti: etiamst diva omnia et iza

aduersaventur:

Ficta

obruens

factis.

(Atât

numele lui Crist, Maiestatea împ&ratului,
şi unirea bisericei sub marele pontifice,
public nu-şi cruţă viaţa, chiar şi dacă i
toate puterile infernului prin. faptele sale
poetice).

Dedesubtul

acestor

bine meritate stă semnat
Sculptor

1) Vol.

Aeg.

Sadeler

|

IL, Papiu

Ilarian,

cuvinte

de

atât

de

cu litere mai mici:
ad

viuum

?

p. 253—270,

mult

frumoase

de

şi

S. Caes Ms

delineauit,

pe jumătate

stimă

Republica creştină
încât pentru binele
s'ar pune în contră
întrece plăsmuirile

coloană,

et D.

D.
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Pragae M D

C 7. (Egidiu Sadeler sculptorul

M-tăţei sale

la desemnat /u4i nafură şi Pa dedicat. Praga 16011),
Imp&ratul Rudolf avea şi un pictor tot atât de vestit
ca şi un sculptor, avea pe pictorul Flamand Franz Francken | născut la Anvers în 1542.

Acest pictor lucra mult împăratului Rudolf, între altele a executat şi un tablou în uleiti representând pe « Czoe-

sus, arătând bogățiile lui Solon» .
Acest tablou D. Dimitrie A. Sturdza la vezut în vara
anului 1893 şi D-sa ne face descrierea sa, dice că se găseşte în galeria imperială de pictură de la Viena, tabloul
poartă N-rul 822, la catalogul Galeriei (pag. 211).
Alături de soţia lui Croesus stă un bârbat pe dreapta

ce

"i dă

braţul,

acest

bărbat

e

viteazul

Domn,

Mihail

Românilor, figura lui Mihai ne spune D. D. Al.
«e cea cunoscută din gravura făcută la Praga
de pe natură de Sadeler. Pictorul Francken era
poran cu gravorul Sadeler. Francken lucra mult
curtea imperială din Viena, pe lângă care trăia şi

care a reprodus în gravură mai multe tablouri

al

Sturdza
la 1601
contimpentru :
Sadeler,

de ale lui

Francken. Este dar evident că aceşti doi artişti îşi cunoştea reciproc lucrarile. Se vede că figura frumoasă, nobilă
şi impunatoare a voevodului nostr:: a plăcut lui Francken
şi de acea a pus'o în tabloul sei, cu Croesus, reproducând'o după gravura lui Sadeler, aproape fără nici o schim-

bare,

nici

Mihai

la costum

puţin

nici

la figură,

de

mai tenăr»>?).

cât

că

a

făcut

pe

Chipul de pe gravura lui Sadeler ne zice nemuritorul

istoric Bălcescu că cu ocaziunea voeajului sti la Paris împreună cu A.G. Golescu "la văzut în cabinetul de stampe

de acolo: «gravura e cât se poate de frumos făcută și ast:
fel cum acum nu s'ar putea mai bine face. Fisionomia principelui respunde intocmai inchipuirii celloră ce a studiat
caracterul acestui bărbati extraordinariu. Figura e slabă,
1) Vezi

în Thes.

de

mon.

ist.,

1V, Mag. ist, Băicescu, p, 212.
2) Vezi în analele academief,
20

Octombre

1892,

comunicarea

vol.

I,

p.

251

seria II, tom. XV,

ID lui D.

Sturdza,

şi

în Notă,

92—93,

Ilarian

și în vol,

p. 27. Şedinţa din
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melancolică

serioasă

şi cam

aspră,

în toate foarte frumoasă

şi cu multă expresie. Porta pe spate o manta albă 1), cu
gulerul de blană, și în cap o gugiumană 2), lăsată la oparte
pe stânga, în forma căciulei ţurcăneşti, numai ceva mai
ovală și împodobită în partea dreaptă cu un frumos surguciii cu pietre scumpe» 8).
Francken a reprodus în tocmai, dice, D. Sturdza, portretul lui Mihaiu, după gravura lui Sadeler dându-i numai

o expresiune mai tânără4),

Eată deci câte-va portrete ale Românilor, portrete de
preţ, nu dic că ele erai produsele unei mâini artiste româneşti, nu; desvoltarea geniului omenesc nu se manifestase la noi în veacurile XV şi XVI în toate ramurile cul.
turei şi civilizaţiunei. Ceea-ce este însă de notat şi de mirat, e că, noi iubeam cultura în întregul ei, că ştiam ce e
-un tabloi pictat cu artă, și un portret bisericesc, şi ca
dovadă, toate acele portrete, şi câte alte de sigur despre care istoria a rămas până acum mută, portrete ale
Românilor notabili care voeaă a avea chipul lor, o adeverată operă de artă, alergând pentru aceia la mâna pic:

torilor streini,

plătind

gros, dar şi având o sculă în casă

pe peretele palatului lor.
D. Gion după Al. Papadopol-Calimach spune că, în
veacul al XVII-lea Vodă Brâncoveanu a trimes cu a sa
pote

1 De unde ştie Bălcescu că era
vedea culorile, ci numai săpătura,

2) Vol. V, Mag. ist, p. 216.

albă? putea

fi și

roşie,
"

în

gravură

nu

se

3) Idem 214.
1) In vara anului 1899 după îndemnul D-lai D. A. Sturdza, pictorul român
Oscar Obedeanu a pictat în copie, după tabloul lui Franken I, portretul lut Michat
Viteazul, luat în mărime naturală, în Pastel: Expresiunea Imi Michai în acest portret
e întocmai cum o descrie istoricul Bălcescu de pe gravura lu! Sadeler, făcută după
natură, adică figura «s/adă, melancolică în același timp însă şi aspră, în tot foarfe
frumoasă». Franken dăduse în tabloul săi ne spune D. Sturdza, perfect acelaşi chip
al lui Michal ca şi Sadeler ce'l gravase după natură și cu o artă admirabilă, Picto=
rul Oscar Obedeanu în vara anului 1900 trimise din Miinich acest: portret executat
după cel al lui Franken din tabloul «bogăţiile lui Croesus» din museul Vienei,
Miha!
poartă pe spate o manta roșie cu guler de samur, așa e și la Franken, și așa trebue
să fi şi avut Michai; în gravură de sigur Sadeler nu a putut indica culoarea cafta.

nului. Bălcescu o presupune a fi albă. Pe cap Michai are acea căciulă țurcănească
îndoită la oparte cu acel surguciii de pene, cu pietre scumpe; ochit să mari şi plini

de viață, arată energie și vigoare multă, nasul roman şi mustăţile subțiri, trase drept,
chipul e foarte frumos. Acestea se văd în acest portret al pictorului Oscar Obedeanu.
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cheltuială mai mulți tineri la Veneţia ca să înveţe pictura,
aceştia îi crede D. Gion că ar fi contribuit la zugrăveala frescelor palatelor Brâncoveanului de la Bucureşti, al
«Doamnei», al «Coconilor>, « Mogoşoaea», « Potlogi» şi
« Hurezi»,

In veacul al XVIII-lea reapare

în istoria picturei ro-

mâne cu mai multă furie zugravii, acei «zugravii de sub.
Zire» numiţi ast-fel spre a se deosebi de «zugravii de vacaşi» adică acei ce făceau binalele, pe când cei de subţire
zugrăveati chipurile de prin biserici.
Pictura religioasă dacă reapăru în veacul al XVIII-lea
cu o aşa furie nu este ceva noi, căci rădăcinele ei erat
vechi în această ţară.
Neagoe-Vodă ce se sui pe tronul ţărei în 1512 adusese pictori bizantini din Țarigrad, adepţi ai picturei athonice alui Panselinos şi Dionisos!).
Pe vremea lui Radu de la Afumaţi se vorbeşte de zugravul «Dobromir» 2).
|
Această pictură data la Români încă din veacul al
XIII-lea, ea a fost o consecință a relaţiunilor noastre politice, religioase şi comerciale cu Bizanţiul şi țările slavone.
Pe vremea lui Michaiu-Viteazul se vorbea de zugravul

Petre Armeanul, pictor3).
|
Pe vremea lui Mathei Basarab trăia Nicolae zugravul 4).

Alături de alte picturi vom pune încă şi zugrăveala
în aquarelă pe pergamente, aşa a fost de pildă zugravul

aquarelist Popa Viaicu, din vremea lui Mathei Basarab, iconiţe ce zice D. Gion că le posedă academia română 5).

In acest fel trebue să vorbim şi de valorosul Mitropolit Antim din vremea lui Brâncoveanu şi Nic. Mavrocor1) Vezi în Bayet
bescu:

<L'art Byzantin

Istoria Archiologică

Gion, p. 515 şi în nola 2,
2) ldem

Al. Odobescu

3) Vezi în
de

D.

Nota 3.

(Bacureșii

col.

doc.

Iorga p, 24 seria

|

(Paris chez Quantin), passim
1877)

în ist. arch,

Hurm,, p,

II, Tom.

XX

p.

416

şi

urm.

citat în

și

Al. Odo-

op.

.
idem

431,

D. Gion,

vol.

citat și în

III
Ist,

Ist.

Bucur. p. 515

și în doc.
Bucur.

D-lui

D.

din
Gion

anal.
P. 517

1,

nota 3.

acad.
şi în

1) Vezi în actele M-tirei Cotrocenilor citat D. Gion, idem p. 518 Nota
3.
5) Op, cit. p. 18.
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dat, care fu un gravor: sculptor şi pictor desăvârşit pe lângă
că era şi un Mitropolit superior.
Ceea-ce a contribuit la desvoltarea picturei religioase îîn
veacurile XVII şi XVIII a fost şi icoanele ruseşti ce se începură a se importa de Români, lucru care supărase atâta
pe Turci.
Ultimul zugrav cu care închei epoca ce o studiez, e
Radu zugravul, care ne-a lăsat un caei întreg de la 1770,
cu cartoane zugrăvite, dosar ce era în posesiunea nemuritorului Kogălniceanu.
|
Trecem acum la scu/prură.
Chipul cioplit fu înlăturat în religiunea creştină orto-

doxă prin hotărirea sinodului de la Constantinopol din 862,
această hotărire era de acord şi cu porunca din Decalogul
lui Moise «Să
D. Gion
mânească din
Basarabilor, pe
la

Mogoşoaia,

74 faci fie chip ctoplit».
spune că singura cunoştinţă de sculptură rotrecut, o are numai şi numai de busturile
care Brâncoveanu le avea în palatul săi de
de

vorbeşte.

care

în

Motraye»

«La

o-

Ei
pera sa).
Incolo cunoştinţele sculpturei sunt de domeniul artei
decorative, căci orfăuria ce e drept în ţările române se
desvoltase cum puţin s'a desvoltat în alte ţări.
avut

Am

prin

icoane,

biserici

cădelnițe,

cruci,

potire, şi altele de soiul acesta, toate în aur Şi
impodobite
acestea

şi

cu pietre scumpe.

Monastirele de la Muntele Athos
de

cupe,

argint

de

ale vechilor

Basarabi,

nu

câte odoare

au?

Hasdeu 3) şi Burada 4), vorbesc

D-lor Cipariu?)

Operile

numai

de icoana Sfintului Gheorghe din monastirea Nucetului, Nea-

goe-Vodă, bate un măr de aur, împodobit cu mărgăritare
şi pietre scumpe, de care vorbeşte şi cronicarul muntenesc5).
La

1433

se lucra

aurul

1) Voyages,
2) Vezi în Archiv., I, p. 174.
% Vezi în Radu-Negru domnia

lui Vladislav

1) Vezi călătoria la muntele Athos,
5) Mag.

ist, vol. IV,

p. 237.

în ţara

noastră.

Basarab,

Domnii

ro-

1371.

p. 72, citaţii în op. D-lui

Gion, p. 597.
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mâni bat şi monede de argint şi documentele ne vorbesc
de un «Laurencius fusor monetarum nostrarum» 1),
La 1371 se bate la noi în ţară, în monetăria lui

Vladislav-Vodă

Basarab,

prima

monedă,

elegantă, dice D. Hasdeu 2).

moneda

e foarte

Descrierea ei o face D. Dim. A. Sturdza cu o minuțiositate perfectă. Pe aversul ei se vede scris împrejur:
+ M. LADIZLAI WAIWODE între dou€ cercuri de perle,
ear în mijloc un scut împărțit da lungul în două, având
în dreapta sa 4 grindi transversale, ear în stânga un
„câmp gol.
Pe reversul monedei se vede scris, ear între dou&

perle: +

TRANS

ALPINI,

în

cercul din

mijloc un

Vul-

tur, cu capul spre stânga, sedând pe un coif închis.
D. Hasdei tălmăceşte de aci trei lucruri: 1. Că aceasta
a fost cea d'intâi monedă naţională şi bătută în monetăria
noastră,

2. Că

reversul

arăta

marca

vers, acel scut cu grindi arăta

Munteniei,

marca

Aquila, pe a-

Ungariei a lui Lu-

dovic (Casa de Anjou), semn că ţara Basarabilor era vasală
Ungariei, de şi Alexandru Basarab învinsese de prăpădi pe
regele unguresc Carol Robert la 1330 şi acum fiul stă
Vladislav în 1371, învingând iarăşi pe Ludovic; şi de şi
luându-i Severinul şi ţările Făgăraşului şi întitulându-se
« Vayvoda Transalpinus, Banus de Zeurino et Dux Novae
Plantationis et de Fugaras» dar preferi a fi vasal pentru a
avea un sprijin în caz de nevoe?).
- Țesăturile cu mătase de asemenea erai înaintate căci,
vestmintele bisericeşti şi cele de casă eraă nişte adevărate
desemnuri.
,
Musica şi danful. Aceste două uă mers în tot-deauna
mână în mână.
Aceste două ai rămas la Români în forma lor primi

acad.,

şi urm.

1) Scrisoarea lui Iliaş-Vcdă,

către consiliu

p. 334,

95—96.

Seria

LI, T.

XVIII,

2) Vezi în Radu-Regru,

p. CCXXXI.

3) Idem

Sturdza

şi în op.

D-lui

municipal din Brașov (Vezi în ana].

Cionicele

«Miinzen

vnd

inedite,

1. Bogdan).

Medalien»>,

.

Viena

1874, p.

47
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tivă, nu ai căpătat absolut nici o cultură proprii disă.
Aceasta a și fost prima condiţiune pentru ca ele să'şi păstrede caracterul naţional.
|
Musica

românească

se

divide

în:

7iwszcă bisericească,

musică populară şi musică de formație nouă.
Nu vom vorbi de cât de cele două d'intâi, de oarece musica de formaţie nouă, este o creaţiune a veacului al
XIX şi deci nu intră în studiul de faţă şi apoi ea a fost un
produs al înrîurirei str&ine, ca franceză, italiană şi altele.
Musica bisericească la Români, nu putem spune că a
fost o creaţiune a poporului nostru, căci ea a existat la
toate popoarele de religiune greco-răsăriteană, cum a fost

în vremele

de

odinioară

această

musică,

așa

e şi adi, des-

tul de defectuoasă urechei, o cacafonie întreagă, singura
diferință că adi, s'a întrodus şi chorul în biserică.
Această musică a început la noi de la I6n Damaschenul. Slavii aă influenţat asupra cântărilor noastre bisericeşti din veacul al XII-lea din cântările lui Jon Cucuze/
Albanezul şi în al XIII-lea, din aie lui foaşcu W/ahul D,
au trecut şi peste Dunăre.
|
_
Episcopul Monemvasiei, Dorotheiii, care a venit în
“Țara-Românească între anii 1559 şi 1569 la curtea lui
Petru Schiopul, dice că, la curtea acestuia se găsea un
cântăreţ foarte bun?).
Paul de Aleppo în 1650 spune de asemenea că, în
biserica din Tergoviște erau vestiți cântăreții de biserică 3.
Musza populară, aceasta a fost expresiunea cea mai
desăvârşită a sufletului românesc.
Cel

mai

vechi

cântec

al

musicei

«doina», aceasta a fost forma primitivă

româneşti

a

a

musicei

fost

româ-

neşti.

Doina e un cântec elegiac, în ea se oglindește senti-

mentele de durere,
nului.

Ist.

de

1) Priviri generale asupra
Bucur,, D. Gion, p. 537.

întristare

musicet

din

şi de duioşie ale Româ-

biserica

2) Revista Theologică, vol. IV, p. 249.
3) Op. cit., citaţie în op. D-lui Gion, p. 538.

ostodoxă

a răsăritului

citat în

p
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Doina

e cântată

mai

mult

«Flueraș

din

fluer:

de fag,

- Mult zice cu drâg!
Flueraş

de os

Mult zice duios!
Flueraș

de soc

Mult zice cu foc!» 2).

Acel fluer ce se aude de pe stâncile munţilor şi pădurile cele dese ale Carpaţilor, din care cântă ciobanul

Şi în care el își revarsă dorul săi despre ceva scump inimei lui: frumuseţea naturei, amorul de patrie, de familie,

ori al iubitei sale, fiinţa cea mai scumpă a sufletului său.
Neapărat că sunetele cele sonore ce le produce, for-

mează isvorul cugetărilor sale, caracterul melancoliei, al
dorului despre ceva perdut sau depărtat, este pecetluit în
fie-care sunet al fluerului ce dice doina.
Din colecţiunile de doine, a lui V. Alexandri e cea:
mai vastă.
Insuşi cântecul ei e entusiast căci, aşa începe:
«Doină, Doină, cântec dulce |
Când te-aud nu m'aș mai duce.
Doină,

Doină,

viers cu foc!

Când resuni, ei staii în loc»2)

Pe lângă doine mai sunt şi horile;

româneşti se apropie mai mult de

caracterul musicei

cel slav,

însă e o notă

pur naţională care-i dă originalitatea ei.
Artistul național al Românului a fost şi este

sai Alăutarul (de la Alaută).
1300

lăutarul

Țiganii lăutari, ai venit prin ţările române între anii
şi 1400. Mircea-Vodă Ciobanul, avea la curtea sa pe

fuste Alăutarul pe
Moldova3).
1) Mioriţa,

Baladă.

care îl

Culegere

de

2) ldem,
3) Vezi în Uricariul, Vol, XVIII,

dădu

vornicului

Dingă

din

V.. Alexandri.

p. 177, Codrescu citaţ. D. Gion, p. 356.

909

Leon Vodă “Tomşa la 1631 primeşte la Bucureşti pe
Paul Strasburg, ambasadorul lui Gustav Adolf, regele Suediei, la Constantinopole, "| primeşte dic cu C/zzaroegi adică ca lăutari ce cântaă din Chitare 1).
|
Nu era boer mare în vechime ca să nu aibă taraful
seu de lăutari la curtea sa.

Se vorbeşte de un

Zânpea /ăutarul al comisului Ber-

can din veacul al XVII-lea.
Apoi de lăutarul de peste Olt

«Gh. Stirbu Purcel»

«/oz Srzrbu Purcel»

şi

de care vorbirăm când cu lupta Brân-

coveanului de la Zerneşti şi de revoluţia boerilor olteni în
contra primului Domnu Fanairot, N. Mavrocordat.
Aceşti lăutari îmbrăcaţi în anteree şi giubele diceai
Domnilor

şi boerilor

până

ce cădeau

foc şi o artă indescriptibilă,

da'n

îi vedeai

picioarele, cu un

cu părul

mare

pe

urechi, negru şi sleios, cu barbă de jur împrejur, plecându'şi trupul în spre partea din care venea sunetul ins-

tramentului, ridicându-se câte o-dată

şi pe

piciorul

drept

ori stâng după cum ţinea acel instrument, pe dreapta, ori
spre stânga, simulând prin aceasta mai mult sentiment şi expresiune şi tot aplecându-se către stăpânul s&i căruia îi cânta,
ori către mosafir; şi dicea Ţiganul mult şi duios din naii,
alăută, vioară, diblă, surlă, până ce se înflăcăra la un loc
cu

auditorul

s&ă,

ce simţea

şi cugeta

la fel cu dânsul,

aşa

că ajungeau cu toţii la un moment dat, de se găseau întro adevărată stare de entusiasm şi plăcere nebună, cântecul de foc, le aprindeai inimele, ori de patriotismu către
ţară şi neam ori de iubirea către alt lucru —, atuncea începeaii a se umplea şi viorile şi buzunarele giubelelor

Țiganilor de. galbeni, cât apucaă cu pumnul din pungile lor,
boerii.
La un loc cu musica aceasta, sa desvoltat şi musica
militărească, formată din ostaşi. ltalianul Galeado Galdo
ne spune că în 1659 intrară în Oradia-mare armatele unite

ale

lui

George Racoczi principele

Constantin

Şerban-Vodă,

al

Transilvaniei

Ţerei Româneşti

şi că

1) Vezi în Cipariu, Archiv. vol, [, p. 15, citaţ. D. Gion, p. 536.

şi a lui
musica
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lui Constantin Şerban cânta de-a călare cântec
ul: «fetei române când şi-a perdut caprele şi plângend şi-le
căuta prin

munţi»,

«musicul călăreţilor lui Constantin» 1),

Pe vremea lui Ghica-Vodă
1672, un martor ocular
Andreas Holtz ne spune că între steag şi Domn
, venea
«una bella musica» de trompete germane şi tobe
turceşti ce

aduceaii un zgomot teribil?)
Surlarii

cântaă

din

surle;

aceasta e o alusiune la musica

cea turcească «Meterhaneaoa> musica militară.
de care
vorbeşte pe ici pe colea cronicarii Țerei-Româneşti
, din
veacul al XVII, după cum am avut ocasiune
de a vedea

în cursul capitolelor studiate la domniile acelor Domni
,

Despre danfu/ Românului nu am avea mult de
spus
de cât atât, că, el s'a desvoltat saă prin tradiţ
iune de la
Romani de pildă «jocul căluşarilor» saă la un loc
cu musica hora, briul, bătuta, sârba, în care caz mişca
rea pasului nu e de loc variată ci mai mult pe
loc, dânduse mai multă importanță chiuitului din gură şi
a mimicei
figurei și trupului, cea-ce denotă încă un grad
de inteligenţă naturală, căci mişcările fisice lucreadă
atunci la un
loc cu gândirile creerului şi ale inimei.
E STAREA

ECONOMICĂ,

POLITICĂ,

SOCIALĂ

şi
FINANCIARĂ

Starea economică. Acest capitol de sigur nu.va fi con-

sacrat de cât vieţei materiale a

Românului,

întrînsul

tre- -

bue studiate condiţiunile de trai ale neamului nostru, în
res-

timpurile veacurilor.
Fenomenele vieţei economice ai trebuit ca să se desvolte la Români încă din primele timpuri ale statulu
i lor,
| *) Vezi în op. autorului
124,

*ol. III, ediţ. II.
2) Vezi Doc. Hurm.,

vol.

«Nella storia di Leopoldo»
IX,

LI, p.

220—222,

citat în Şincai, p. 111 —
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de oare ce ele constituesc elementul primordial şi constitutiv al unei naţiuni.
Formele sub care starea economică a Țărei-Româneşti
sa manifestat de la întemeerea ci, încoace, aceasta e o altă
cestiune, de sigur că acele forme nu ai putut fi aceleaşi
ca şi cele de adi, altele erat isvoarele de trai atunci, altele
“adi.

Desvoltarea

culturală a unei ţări, în năuntrul

ei, şi eve-

nimentele din afară, lucrând asupra acele? ţări îi schimbă neîncetat fiinţa ei.
Starea economică a Ţ&rei-Româneşti în primele sale
timpuri şi-a avut efectul urma formărei societăţei române,

din primele timpuri.

In sfera politică, autoritatea
cea

culturală,

idea

religioasă,

absolută

nesupusă

a domnului;
nici

unui

în

control,

în sfera economică, fie-care locuitor pe pământul sei liber
ori supus, apărând moşia sa şi cu toţii la un loc, patria,
muma, adică moşia cea mare, clasa boerilor căutând a dobândi
averi prin vitejia lor în r&sboae, alături cu Domnul ţării,
averi ce consista în dăruirea de pămenturi nesfârşite din
pământul ţărei sai din cel domnesc, căci toată ţara era a
Domnului

şi de

aci devenind şi dregătorii

mari, adică

con-

silierii domnului 2).
De abea însă se întemeadă Ţara-Românească,. un veac
de trecu, şi evenimentele politice din afară, cu întâmplările
lăuntrice ale ţărei, îi aduc o soartă nouă care va avea

efectul ei şi asupra stărei politice.

Alianţa Ţerei-Româneșşti cu imperiul turcesc, alianţă
încheiată de Mircea 1 în 1393, cu Sultanul Bayazet 1 care
consista în ajutorul Turciei, dat nouă, în schimbul a. 3000
bani roşi sati şoo arginţi anual ce'i dedea ţara.
Puternicul imperii însă mult mai mare ca ţara noastră,
încetul cu încetul sub aerul de a ne proteja şi apăra, începu a ne specula, aşa că alianţa se transformă în ascultare şi vasalitate, cu toată energia ce am dovedivo, cu
toată virtutea şi curagiul ce lam arătat în r&sboae cu

denşii, când Sultanii călca disposiţiunile tractatelor noastre
') Vezi

în

vol,

II,

Xenopol,

p.

259.
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şi deşi învingându'i, însă natura lucrurilor nu s'a putut schimba şi nici nu se va putea nici odată, căci aceasta e soarta ori cărui stat mai mic, ce are sprijinul
altuia, mai mare, căci atunci de sigur acel mai mare 'şi
ea nişte aere de protector față de cel mai mic şi protecţiunea se schimbă în despotism şi ast-tel puterea proteguitoare își arogă dreptul de a întări dânsa pe Domnii

români, aleşi de poporul român şi mai apoi de a ridica cu
totul acest drept şi a'i numi dânsa de-a dreptul.
Formându-se

tronului român

din

acest

moment

sistemul

prin banii daţi la Constantinopol,

cumpărărei

Sultanu-!

lui, Vizirului, paşalelor şi chiar şi cadânelor din haremul
Sultanului. .
3
Acest sistem de a cumpăra domniile prin sute de mii
de galbeni, căci preţul tot mereti se ridica, din causa mul:
tor compeţitori, 'şi avu resunetul săi în 'acele imposite
grele ce era silit Domnul, odată întronat în ţară, să le
pună, pentru a putea scoate cheltuelele făcute, sait cu banii
lui proprii sai din banii împrumutați cu camete mari, de

pe la Grecii din “Țarigrad.

De aci deci şi amestecul acelor Greci în trebile ŢereiRomâneşti şi ale Domniei.
Amestec ce i-aă adus şi pe tronul ţărilor surori, când
impositele deveniră atât de asupritoare asupra claselor
sărace.

|

Aceste imposite formai însă starea ordinară a țărei;
când venea câte un resbel, mai eraă și alte specii de chel.
tueli extraordinare, aşa că ţara se sleia cu totul.
Aceasta a fost însă numai o privire generală 'ce am

„Cătat să o dăm, să ne oprim şi la fapte.
Să ne oprim
reuneşte într'6nsul

însă mai
industria,

productele pământului.
Comerțul,

Condiţiunea

întâi, la comerţ, căci, acesta
agricultura, bogăţiile şi toate
de

viață a unei ţări, este co-

merţul; el formează inima acelei ţări, importul şi exportul
(sunt arterele şi vinele prin care se duce şi se aduce sânge
adică articolele necesare existenţei acelui stat) la organul

913
inimei, pentru ca să -poată funcţiona acest întreg szs/em csrculator.
După cum deci, cu cât organul inimei la un individ
funcţionează mai bine, nefiind nici o împedicare în căile
sale de comunicaţiune, cu întregul corp, adică în artere şi

vine, urmând de aci ca acel corp să fie mai sănătos ca altul,
tot asemenea urmeadă şi cu comerţul acelei ţări, căci o
ţară care are un comerţ sănătos, nişte căi de comunicaţiune
sănătoase, «importul şi exportul> de sigur că ea nu va fi
ameninţată să piară sub cuvânt că e lipsită de viaţa ei
materială şi deci va trăi.
Dacă în adevăr soarta a voit ca noi, un popor de

rasă latină să fim aruncaţi, aci în orient, înconjurați de Slavi
la Sud, şi Germani la Nord, şi să trâim ca o insulă în mijlocul unui Ocean depărtaţi şi de surorile noastre; având
încă ochii aţintiţi asupră-ne, împărăţiile cele mari şi vecine
cu noi; posiţiunea fiindu-ne deci ingrată din punct de vedere politic.
Pe atâta însă ea ne-a fost favorabilă din punct de
vedere comercial, căci nu ne a lipsit nici munte, nici şes,
nici apă; hotarele noastre naturale sunt sublime şi ele înconjoară România ca zidul unei cetăţi.
Ele ne-au mai fost şi folositoare căci conţin bogății

alese.

Bogăţiile
Marea-Neagră,

minerale

din

Carpaţi

şi

cele

aquatice

din

Dunăre şi toate fluviile ce se scurg într'Ensa,

aui făcut din ţara noastră încă din vremurile

cele mai vechi,

un centru comercial al orientului european, ear ca coroană la aceasta, mai vine şi şesurile coprinse între aceste
două ziduri, șesuri în care s'a practicat în tot-deauna pe
o scară foarte întinsă, agricultura, vinicultura, horticultura,
viticultura şi altele.
Obstacole însă întâlneşte în cale, ori şi cine în întreprinderile sale, şi comerțul Țărei-Româneşti a întâlnit

mai mult ca comerțul

ori

şi emoţiunile

sufleteşti

noastre

şi cărei
din

alte

ţări,

causa

agitaţiunile

vieţei

politice,

de multe ori ne distraă de la viaţa casnică, nici odată nesiguri de diua de mâine,

cel mare

şi bogat

ca și

cel mic
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şi s&rac, năvălirile străine în primele vremuri ; r&sboaele
lăuntrice cu Turcii, Tătarii şi Nemţii în vremurile de consolidare ale statului, luptele civile şi revoluţiunile d'intre
partida naţională a ţărei şi veneticismul greco-fanariot de
la Țarigrad, toate acestea venind deci asupra acestei
sermane ţări ca o furtună interminabilă, aşa că a. tre-

buit o energie,

vigoare

şi muncă de Titan

ca să o scoa-

tem la căpătâi şi să mai vedem şi de viața noastră economică, în care comerțul ocupă primul loc.
Importanţa Dunărei a format în tot-deauna o cestiune
de frunte în discuţiunea comerțului Europei.
şi om

De la Herodot, părintele istoriografii, nu a fost istoric

măreț

de stat,

fluviă,

care să

vechiul

nu

Istru

fi apreciat
sară Danubius,

importanţa
cântat

acestui

de

atâtea

ori de poeţii vechi şi moderni.
Carol Magnu, fondatorul statului franco-german, putem
spune, cel mai mare împărat al evului medii, a apreciat importanța Dunărei pentru comerţul Europei ?).
În vremurile moderne şi contimporane această importanță a crescut şi mai mult; şi articolele tractatului de la
Berlin (1878) şi celui de la Londra (1881, 10 Marte 2) au
dat naștere şi adi la discuţiuni efervescente.
Incă de la anul rooo după Christos istoricul N. Scherer dice că Veneţianii, Surugii mărilor, se gândeau cum

să despice valurile Dunărei cu corăbiile lor pentru a încinge

un comerț ce '] şi făceai cum puteai; 5).
De la 1204 încoace, de «când s'a stabilit imperiul latin
la Constantinopol, Veneţianii intrai pe Dunăre şi luptele

lor începură cu Bulgarii.
Aurul

tras din

Basarabilor, Voevedii

întinsele

cei şi Făgăraşului.

Furcy

începu

a fi ex-

1) Vezi în Heyd: Hist. du commerce dans le Levant au moyen-âge trad. de
Raymond (Leipzig 1885, vol. I, p. Sr, citat în Ist, Bucur., D. Gion, p. 438).
2) Vezi în Hist. de la Roumanie Contemporaine, p. 331—335 de Dame și în

Andre Saint Clair «Le Danube»
chelot

Olteneşti,

lor posesiuni ale Carpaţilor, Gorjului, Văl-

1899, p.:93 şi urm.

3) Vezi în cHist. du commerce
şi Vogel, Paris 1857, vol. 1, p.

de toutes les nations> trad,
293, citat şi în Ist, Bucur. D,

de Mich. RiGion, p- 439.
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Porturi mari se deschiseră la Dunăre, pe teritoriul românesc, în locul vechilor cetăţi romane, Galaţi şi Brăila pe
care Chalcocondyla le numește cele mai celebre ale Daciei 1),
Calafatul, Nedeia Cetate şi Giurgiul de care atâta ne-a
vorbit

d.

Hasdeu 2).

“După Veneţiani în veacul al XIII-lea când în locul
împerăţiei latine, vine cea a Paleologilor, vine şi Genovezii, Ragusanii şi Pisanii, pe de altă parte şi Germanii; comerţul îndoindu-se acuma, atât pe Dunăre cât şi pe uscat
pe la Sud prin Dalmația, Serbia saă pe la Nord nrin Un.
garia prin trecătorile Buzeului şi Prahovei3).
Cu veacul al XIV-lea începe comerţul dintre Români
şi Braşoveni, se stabilesc convenţiuni comerciale intre Ludovic regele Ungariei (1358) şi Alexandru-Vodă Basarab
al Ţerei Româneşti; mărfurile din Ungaria se aduceau aci
în ţară şi se deşertai la cetatea de Floci din Ialomiţa. La
1368 se închee şi un tarif vamal între Vladislav-Vodă fiul
lui Al. Vodă cu regele Ungariei, prin care negustorii Braşovului trebue să plătească o vamă la trecerea mărfurilor lor
în Ţara-Românească. Aceste mărfuri, Braşovenii le cumpărai şi ei de la Poloni şi Germani şi apoi le descărcai la

cetatea noastră de Floci. Dreptul de export de mărfuri în
ţara

noastră,

la fel cu

Braşoveni

aă

căpătat

şi

Sibieni

la

1382

de la Regee Ludovic.
Până în veacul al XIV-lea, comerţul nostru, a fost
cu Venețienii, Pisanii, Ragusanii, Germanii, Braşoveni Şi
Sibienii, pe apă, cât şi pe uscat,-şi documentele nea păs-

trat chiar numele lui Zascua/e de Restis, negustor ragusan,
venit aci în ţară pe la 13924).
In veacul al XV-lea comerţul

1) Vezi în Columna

2) In Radu-Negru,

lui Traian,

Tom.

Hasdeii,

nostru

anul

1869,

ea o fasă nouă,

No.

53

şi

1870

No.

57.

IV de la Mag. Et. Romaniae.

2 Vezi explicațiuni pe larg în op. cit. a lui Scherer, vol. I, p. 181. Istoria critică Hasdei, p. 100—105. Columna lui Traian, 1874 p.„. 125 Hasdeu;
Radu-Negru, Tom. 1V, Mag. et, rom. «Le colonie comerciali degli ltaliani in Oriente
in

medio

evo»

trad.

de

Prof.

P,

Miler

Vol.

],

p.

93-—96

citate

toate

în

Ist.. Bucur.

D. Gion, p. 438—440.
„
4) Vezi în Acte și Fragmente, III, p. 4. N. Iorga, Hurmuzache, doc. vol. |,
p. 58, 144—274. Negru-Vodă; D, Hasdeii, p. 275, citate în Ist. Bucur, D. Gion, p. 142.
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Vlad Dracul-Vodă
deal de a exporta
noastre la dânşii ci
Galiţia şi Bucovina,

acordă nu numai negustorilor din
mărfurile lor la noi şi a importa de
şi Poloniei şi Moldovei, negustorii
vor avea aceleaşi beneficii şi cu

vor fi supuşi la o taxă

de

vamă,

la Rîmnic,

Arale
din
toţii

de 2 florini

ungureşti 1).
|
In cuprinsul acestui veac, acelaşi istoric Scherer ne
spune
că se deschise şi târgul de la Lipsca care forma
un centru
comercial cu care şi Țara-Românească va avea
relaţiuni 2).
Banii ce circulaă atunci în Țara-Românească erau
fel
de fel, din causa comerţului nostru variat Şi întins
cu diferitele popoare; vea/mmude/z Zurceşti, vubielele arăpeş
ti, gro-

ş7/e bzpovenâşti,

dinari moldoveneşti, grivnele munleneşti, fir.

firicele nemteşti, galbenii Veneţiei, alofii (galbeni)
ungurești,
Zalbenii Olandei şi monedele ruseşti; avend şi
noi moneda
noastră, <prionele» căci în 1371 se turnă pentru prima
oară
la monetăria românească a lui Vladislav. Vodă Basar
ab fani
de argint 3).
D. Gion spune că publicaţiunile: Ouellen zur
GeSchichte

der

Stadt

Kronstadt

în Stebenbiirgeu

şi UrPbundeu-

Guch zur Geschichte der Deutschen în Stobenbiir
gen a D-lor
Zimmermann şi Werner daă o dovadă puternica
despre
comerțul ce lam avut noi cu Sibiul şi Braşovul
4).
Cu începutul veacului al XVlow mulțime -de
pieţe
comerciale se reschisera în Țara-Românească care
ţinea
firul comerciului întins cu Braşovul ca: Bucureşti, Piteşti
, Târg-

şorul,

Buzeă,

Tergoviştea,

Câmpulung,

Teleajenul,

Slatina,
Gherghița,
Vede, etc.

Purcăreni,

Câmpina,

Rimnicul,

de Argeş,

Ruşii-de-

Brăila, Floreşti, Rucăr, Şerbâneşti,

Bârlad,

Curtea

Negustorii de asemeni se îndesat ŞI istoria ne-a păstrat numele a mai multor: Gpzcă negustorul ce avea
case
mari în Sibii. încă de prin 14925), Frăţilă, Yuga, Stanci
ul,
1) Vezi “în arch.

ist. a Rom.

vol,

I, p. 84

2) Vezi op. cit. mai sus, vol. Î, p, 420.

3) Vezi în Radu-Negru

cronica

4) Vezi în istoria şi comerţul
„curești

18c4.

5 Vezi Coiumna

lui Traian

Basarabilor,

şi urm.
D.

B.

Ist.

Buc.

D.

P. Hasdei,

Braşovului în secolul al XVI

Gion,

p. 142

p. 275.

de D.

Gion, Bu-

1874, p. 127, citat în Ist. Bucur, D. Giori, p. 444.
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Stoica, Dobromir şi Petre «de la Bucforest» şi alţii ce unele
documente îi înşirăt).
Afară de Braşoveni mai erai așezați în ţara noastră şi
negustori

Italieni, Greci, Armeni, Turci,

între aceştia şi negustorii Braşoveni
din

causa

vămei

fie a taxelor,

Ragusani

şi Jidovi ;

erai merei

certuri, fie

aşa că se iveati des procese;

din 1469 avem un document ivit între un Italian, un Sas şi
patru Greci, pentru nişte piper2). Procesul se judeca. de
vornicul ţărei şi în ultima instanţă de Paf/atinus Zerrae
Transalpineusis,

acte

de asemenea natură se găsesc

în Wa-

zonal Archiv de la Sibiu 3).
Certuri se iveati şi între Români şi aceşti negustori,
şi mai cu seamă Braşovenii ; de atunci a r&mas şi locuţiunea;:
«a spune braşoave»
Ca mijloc de transport a mărfurilor era: serozczu/ posZelor cu cai. D. Gion crede că el a existat încă din veacul al XVI-lea, prin faptul că documentul din 1553 vorbeşte, Sfa/us so/uttonis
Postarum Regiae Majestatis în
Transilvaniat), se poate ca şi în alte ţări să se fi organisat acest servicii de oare-ce Ludovic al XI-lea, regele
Franciei, le înființase deja în veacul al XV-lea.
Cea-ce

e sigur

însă, e că

peste

un

veac,

în

XVII-lea noi Românii aveam serviciul poştelor

veacul

perfect

al

or-

ganisat căci, Paul de Aleppo scrie că foşte/e, cazi şi cărufele Jărei- Româneşti sunt în ori-ce politia» 5).
Comerţul nostru era deci întins cu Turcia, Italia şi
anume cu Veneţia, Genua, Pisa, şi cu Rusia, dar în special
cu Transilvania, unde pieţele de resistență erati Braşovul şi
Sibiul, şi mai cu seamă Braşovul ce ducea comerţ întins
cu toată ţările de la Dunăre şi Marea-Neagră, lucru pe

care ”], accentuează şi istoricul Spontoni 6).
In Bucureşti pieţele principale unde se vindeaii artico1) Vezi Col, doc. Hurm,, vol.1, 3, p. 632—674

citat în Ist. Buc. D. Gion, P. 444.

3) Vezi în Columna lui Traian, anul 1874, p. 127.
3) Vezi în Ist. Bucur., D. Gion, p. 444.
4) Vezi Col, doc. Hurm., vol. II, 5. p. 146, citat în op.

5) Vezi Archiv ist., Hasdeu,

€) Istoric Italian,

Vezi

tat în op. D-lui Gion, p. 446.

II, p. 60.

în Historia

D-lui

>

della Transilvania

Gion,

p. 445.

i
(Venezia

1638,

p. 6)ci-
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lele de industrie, agricultură, etc. eraă la: Târgul din
năunlru lângă palatul domnesc, 7: îrgul de sus în
Str. Lip-

scani,

de adi, Zârgw/ de afară pe la biserica sfinţilor
în sus

şi Zârgul Cucului la Sf. Gheorghe-Noă 1).
Cu începutul veacului al XVII-lea negustorii

români

începură a se întări în Ţara-Românească.
Un document al condicei Mănăstirei Radu-Vodă
ne vorbeşte de negustorul român Antonie Grama ce trăia
încă pe
timpul lui Mihai-Viteazul, de la care Domnul se împru
mută cu
bani la nevoe, ear la urmă dânduii Domnul şi
moşia Hă.răşeşti, ce ajunse apoi în posesiunea lui za, alt
negustor

şi ginere al lui Grama?).
La

1612

trăia

Szaz, negustorul 5), în 1624

|

Ghronea ne-

guslorul care devenise foarte bogat, şi începând a se
lăsa
de

negustorie

şi

a cumpăra

la

locuri

prin

împrejurimele

Bucureştilor, ca de pildă de la Stanciul logofătul 4),
de la
care şi până adi a r&mas numele la un lac în judeţu
l II-

fov de «/acu/ Ghzonei»
Bacsici ce călătorise
XVII-lea, lucru de care am

pre negustorii

|
în ţara noastră în veacul al
vorbit în alt loc, vorbeşte des-

aceştia în diarul sai de voiagiii, după cum se

vede în opera: Monumenta Slavorum Meridionalium
his.
forzam speclanctia.
Drumurile cele mai însemnate pe care se importa şi
exporta mărfurile erau: fumul Piteştilor ce lega pasul
Bran, frontiera deci, cu Bucureştiul, trecând prin Câmpulun
g
şi Pitești; arumul Mehedinfilor ce cresta Oltenia ; drum
u
Tirgoviştei, drumul Giurgiului ce ne lega cu Bulgaria.
şi
drumul Mocanilor ce pare că era expres drumul acesto
r
Mocani ce se ocupa cu păşunatul oilor, el pleca
de la
Bucureşti de-a curmediş, trecea prin câmpul Bărăganului,
al
Ialomiţei, spre a trece în Dobrogea 5).
i
1) Vezi în op. cit., D.

D,

2)
Gion
3)
4)
5)

p. 449.

Vezi
în op.
Vezi
>
Vezi

în Condica
sa, p. 447.
în Archiva
>» Condica
în condica

Gion, p. 446.

M-tirej

Radu-Vodă,

p.

240,

documentul din 1615, citat de
,
ist., Hasdeii, p. 128, vol. 1, p. 1 citat idem.
M-tiret Radu-Vodă, actul 10, p. 24
idem,
Nu. 2, a Mitropoliei: Jud. Ilfov, citat D, Gion, op.
sa,
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Alţi negustori bogaţi în ţară mai erai: G/zonea Muscare devenise proprietar în Lipscani, cumpărând casele

aţă

cu prăvălii de la boerii Herăşti :); Pană Prpeno
copii se insuraseră cu fii şi fiice de boeri2).

ai cărui

Cu chipul acesta vedem că începuseră alianțele între
boeri şi clasele de mai jos. Fiica lui Calotă vornicul (paremis-e că era Cocorăscu), Muşa, se căsători cu bogatul negustor Jane Cojocarul, cojocar subţire şi bogat 5).
Harvat spătarul, boer de la Isvor în 1694 se căsători
cu fiica negustorului Defia, şi boerul Cârstea vistierul din
neamul Filipeştilor se căsători cu //zca una din fiicele.negustorului Pază Pepeno de care vorbirăm mai sus €).
Ghioca Cupeful negustor vestit şi bogat din epoca
Brâncoveanului-Vodă, boerit de domn şi ajuns mare Şătrar,

a cărui

fiică Z/zna

se mărită

cu

vestitul

boier

diplo-

mat al lui Constantin-Vodă, Vergu paharnicul, care avu o
misiune atât de frumoasă la Țarigrad, la un loc cu boerul
Preda Brătăşanu, lucru de care am vorbit la locul cuvenit,
de la acest Vergu a r&mas până adi numele la calea şi
bariera Vergului.
Mai

erat

încă

şi

Manul

negustorul şi

cu

Panait,

ce

aveau prăvălii pe lângă curtea domnească 5); Zamfir starostele negustorilor oraşului Bucureşti din veacul al XVII-lea
ce locuia

în Hanul

s&ă,

Hanul

lui Zamfir,

Zaca

Fărâmzză

din Şelari, Porfir Cupezul, Athanasie şi Proca şi în fine
cel mai cu vadă din toţi Domazru Vona ot Braşov, pe care
Brâncoveanu-Vodă '] numea în actele sale «prietenul iubit
al domniei mele», acesta locuea
tărite, ca boerii, case ce venea

1) Vezi

p- 449

în condica

episcopiei

Argeșului

în case bolovănite
lângă ale Giormei

pachetul

48,

2) Vezi condicele Hanului Grecii, Bradul, Codreanul,

act.

şi înBanu-

1, citat

op.

idem

pach, 6, doc.

12

şi în

Condica

M-tire! Cotroceni, pach. 25, act. 43, citat op. idem de D. Gion, p. 449.
3) Vezi în actul 13 şi 18 al pach. condicet M-tirei Cotroceni citat idem p. 449.
4) ]dem
actul 3 pach. 14 anul 1696, domnia Brâncoveanului, în condica
M-tirei Stavropoleos, citat cp. idem, p, 450.

3) Vezi în op, cit. D. Gion

p. 450, după

condica

Mutirei

Buzkului No. 3,

p. 359.

39175
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lui şi lângă ale Grecenilor. Acest Mora
era furnisorul Curţei domneşti şi al oştirei D,
Să venim acuma la Broducțiunea, importul
şi exportul
mărfurilor din fara noastră.
Împortul. Stofele felurite ce s'a importat
în toate
vremurile în Țara-Românească, a fost ceva
uimitor, din
Franţa, de la Lion, din Polonia, Leipzig,
Viena, de la

Hio,

din

Suedia,

din

Țarigrad

din

Indii;

şi

d'intre

toate
acestea predominând
Venea cu acele postavuri şi mătăsuri cu flori mari de aur şi argint, numite
de/acoase, nume
ce la fie care pas întâlnim în documentele
vechi românești,
acte

de danie, de zestre, la fiice de boeri,

Negustorii: Luca Fărămiţă, Cupeţul, Athan
asie, Proca
şi» alţii din epoca Brâncoveanului erati vestiț
i pentru postavurile şi mătăsurile lor; dimiă, mahut, astre
, sarasire, hataie,

terţane, şaluri

Rusia: Samurul,

etc., etc.

apoi

şi blănurile

importate din

Cacomul, jderul, spinări de Vulpi, singea-

puri, pântece de Ris care făceau deliciul cafta
nelor şi scurteicelor Domnilor, boerilor şi jupâneselor lor.
Aurul, Argintul şi pietrele cele mai preţioase
ca dia.
mantu
rile,

rubinul,

smarandul,

safirul,

mărgăritarul

ce

se
aducea cu cheitueli mari din țerile mai depăr
tate, venite
gata, lucrate, sai din cele mai simplea se lucra
la noi de
meşterii aduşi din 'năuntru, spre a face bălaş
e legate în
cercei, inele, diademe, lanţuri, brăţare, vase,
tipsii, zarfuri,
sfeşnice, pervasuri de oglindi, scotulce şi altele
care format
toate, zestrele fiicelor domnilor şi boerilor.
Hârtia cea de pergament ce venea din Veneţ
ia şi care
slujea la scrierea chrisoavelor domneşti, câte
odată într'o
bucată, ce pe m&sura de adi ar veni un
metru în lat şi
în lung.
Articole de băcănie, ca scorţişoară, cuişo
are, piper,
zahăr de candelă, zahăr rafinat, cafea şi
altele ce veneati
din
Indii şi America.

1) Vezi în Condicele

No. 5, Nucetului
Gion, p. 450.

Mutirilor

p. 110o—120,

Stavropoleos,

Condica

pach.

Brâncovenească,

11,

toate

act.

26,

citate

Mitropolie!

în op.

D-lui

N

Obiecte

de
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manufactură,

ustensile,

rădvane

boereşti,

harnaşale, arme, vinuri şi fasani ce se aduceau de la Beciu şi Ungaria.
Apoi feluritele de romuri din Grecia. Covoarele de
Persia şi şalurile de Țarigrad ce împodobeaui casele.
Eată în notă generală importul în Ţara-Românească.
Am putea spune deci câ mai mult obiecte de lux se
aducea, de cât, cele de prima necesitate a existenţei noastre.
Aceste obiecte însă se produceai pe solul român şi de aceia
nici bogăţiile nu ne-ai lipsit. Să vorbim acum de export.
Exportul. Aproape toate bogăţiile ca mine, agricultură,

vinicultură,

horticultură,

viticultură

şi industrie

naţio-

nală se făceau în Țara-Românească, aceste toate le trimeteam parte la Țarigrad, parte în Ungaria, parte în Austria
şi de aci a merge şi în alte eri.
Aurul, argintul, arama, ferul, chihlibarul, şi alte multe
minerale ce şedeai ascunse în fundul Carpaţilor, Românii
le ştiaă şi aveai cunoştinţă despre densele. Din veacul al
XII-lea pâna la al XVI-lea, ele fuseseră exploatate, mai cu
seamă aurul de pe valea Oltului în primele timpuri, de Veneţiani ce veneaă cu corăbiile lor pe Dunăre, avend relaţiuni
întinse

cu Basarabii

Olteniei,

iar

mai târzii de

Zzganzi au-

rari. Despre aceste bogății Românii au avut o cunoştinţă
_vie în toate vremurile. În 1717 boerii Radu Golescu şi
Jlie Stirbei la un loc cu predicatorul de curte Abraam,
delegaţi ca să înmâne un memorii împeratului austriac,
Carol al VI-lea, prin care '] conjuraă a lua sub sceptrul s&ă
proteguitor întreaga Ţară-Românească spre a ne scăpă de
jugul Otoman, ziceai împăratului la art. 5: « Zrebue frocurat câştigul Jerei- Româneşti pentru folosul economic care
poate săl azbe Matestatea Woastră imperială catolică, pen:
tru că în fară pe lângă copioasele celie minere de sare, de
aramă,

de fer şi de puctoasă,

celle

cunoscute,

şi

de fabri-

catul de salnitru, se află încă şi minere de argint şi de aur
ascunse până în zioa de azi de frica barbarilor
»!).

ist,

1) Vezi la pag. 579
t. 1L, p. I70—211,

această

carte

după

manuscrisul

original

tradus,

în

Mag,
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Banii de argint şi de aramă ce îi vor f
bătut Basarabii din veacul al XIV-lea şi XV.lea aci
în ţară, bani de
care vorbeşte tratatele de numismatică
română - în monografii şi documente descoperite şi banii ce
se bătea aci, fiva ele bătute din argintul Carpatelui româ
nesc şi din arama

Mehedinţului de la Baia de Aramă ? 1),

|

Aceste monede poate circula şi în Ungar
ia mai cu
seamă că acolo domnea în veacul al XIV
casa de Anjou
cu care Basarabii aveau strânse legături
după cum reese
din

chiar monedele lor, bătându-le pe o față cu
emblema

casei de Anjou, ear pe cea-laltă, cu cea
românească.
Agricultura la Români a fost în tot-dea-un
a foarte
desvoltată ea a reeşit chiar din natura lucru
rilor; posiţiunea noastră geografică şi organisarea eleme
ntelor sociale
ne-a împins a avea o agricultură desvoltată
, grâul, orzul,
ovezul, porumbul ce se producea pe moşiile
cele întinse ale
boerilor era aşteptat cu atâta râvnă de Turci
, căci toate
productele noastre agricole în Turcia merge
at.
Vinurile româneşti erau vestite, ele se
exportai în
Ungaria, Banat şi Austria, în 1486 Voevodul
Transilvaniei
hotărăşte vama ce o va plăti Braşovenii
pentru vinul cum-

perat din Țara-Românească.

Legumele se produceai de tot felul, ele se
exportaă în
mai mică cantitate, căci aproape in totul
se consuma de:
locuitorii ţării.
Vitele

româneşti

erau

renumite,

caii noştrii

erai

timpuri, când erai vestiți în toată Europa,
mici şi legaţi, nu
aveati trap ci acel original buestru, adică
mişcarea picioa-

relor corespundătoare cel drept din'ainte cu
cel drept dinnapoi şi

cel stâng cu cel stâng, aşa că, călăreţul
era legănat într'un mers dulce, lin şi cadenţat,
aceşti cai aveai o
repeziciune colosală şi mai luaă şi galop
ul câte odată; ei
se exportau în Austria în fie-care an cu
miile, pentru hu.
Sari) şi în Galiţia.

1) Vol. 1V, Mag.
Firstenthums Rumănien,

et. Rom.
Hasdeă,
D, A. Sturdza.

comparat

cu Miinzen

und

Medallien

des.
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Boii cari erai mari şi graşi se exportai de asemeni
în Ungaria, Austria şi Turcia. Sultanul turcesc pe fie-care

an avea drept la câte-va mii de boi din Țara. Românească.
Oile care eraii, servea la vinderea lor pe de a întregul

ori a blanurilor

lor,

ori

numai

lâna

sati seul

ce se

ducea în cea mai mare parte la Constantinopol sai se vindeai la Beciu şi Cronstadt, ori în Banat.
Apoi ceara, lână, pieile de vite cornute, mierea, căci
cultura albinelor era foarte r&spândită: nu era boer pe
moşia sa, care să nu aibă stupărie; untul, seul, inul, cânepa, tutunul, sare din vastele ocne, peştele din Dunăre şi
mai cu seamă Morunul, din care se scoteau icre cu sutele
de kilograme, ce se exporta în Turcia şi Grecia, «acel morun de Dunăre mare cât omul şi cu icre de se umple un
butoiit», după cum spune Gzovarmi Augustino Grillo în adresele sale către dogele Veneţiei, din 1563 și 15821).
Ear ca bogăţie la toate acestea, lemnele de stejar,
paltin. fag, brad, care mai de care mai bune de construcţiune, după cum se spune şi in acel memorial din 1718
câtre curtea Austriei: «Lemne în multă cantitate, ce ar putea servi la construcţiune de năvi»?),
De prin veacul al XVII-lea, şi mai cu seamă la începutul

veacului

al XVIII-lea,

industria

naţională

română,

iea

un avânt puternic: croitoria, ișlicăria, caftănăria, ciobotăria,
tinichigeria, ferăriă, strungăria, lemnăriă, dulgheria, etc., etc.,
exportul lor- devenind foarte intens cu ţările vecine.
Dunărea pentru toate acestea va fi prima cale de comunicaţiune, căci calea apei a fost cunoscută popoarelor din

cele mai vechi timpuri şi plutele lor despicat atât valurile

cele dulci ale fluviilor, cât și cele furioase ale mărilor.
Boerii din 1717 observară acest lucru şi conjurend pe
împăratul Carol al Vllea a deveni protectorul “ŢăreiRomânești, îi spuneau în memoriul lor: e Portru-că ca stă.
fântrea Ţărey- Româneşti se va înnainta foarte negoțul, dle
oarece p: Dunăre se pot face traficuri însemnate şi de mare
1) Vezi în Col. doc. Hurm., vol. XI, p. 60 și 15.

2) Vezi

la p.

578, această carte.

924

2mportanță, ae da Viena până la Constantinopol . .. Că de
oare-ce în câştigul Dunării stă tot folosul ce. foale avea creş/zuzi şi Toată paguba ce trebue se supere pe necredincioşti »
(adică Turcii 1).
lată în general starea economică a Ţerei-Româneşti.
Comerţul cu toate ramurile sale, importul şi exportul de
care ne am dat silinţă a vorbi, pe cât ne-ati ajutat puterile.

In capitolul stărei culturale
străinilor;

vom

comerţul nostru.

vedea

în

rolul,. pe

Aci am

căutat

ţara

noastră,

care

l'au

însă

a

datorită însă

avut

şi

Grecii în

generalisa starea

economică, datorită Românilor, studii cel terminăm graţie
puţinelor isvoare ce posedăm în această materie prin bibliotecile noastre şi care ne-au cadut sub ochi 2).
Starea politică, socială şi financiară. Conquista şi
colonatul ai format mai în toate vremurile mijlocul prin

care s'aă populat statele,

|

Colonatul lau adoptat atât Romanii cât şi Grecii, Fenicienii şi Cartaginezii, chiar şi unele popoare ale Americei,
ca: Peruvienii şi Mexicanii. Conquista a fost mai cu seamă:
obiceiul 'Principilor asiatici.
Colonisaţia a aparţinut popoarelor ce se îndeletniceată
cu agricultura; acestea iubitoare de o viaţă mai liberă. şi
mai prodictivă în bogății, poate, de cât, pe locul lor de
naştere, ai părăsit acel loc şi venind în alte ţări, găsind
aci. locuitorii de baştină, au făcut casă comună şi ati trăit
la un loc cu dânşii.
.
Conquista din contra nu se întemează pe acest spirit

1) Vezi la p. 578——570, în această carte art. 8 şi I al memoriului.
2) Vezi în: Memoires hist. et gtograph. sur la Valachie, publices par M. le
gân6ral de Bauer, Francfort et Leipsig 1778; Tableau Hist. de la Moldavie et de
la, Valachie par W. Wilkinson, consul general d'Angleterre ă Bucarest, traduit de
l'anglais
par M..... » Paris, 1821; Trait€ sur le commerce de la Mer Noire par M,
de Pey.
sonel, consul gâncral de France â Smyrne, Paris, 1787. $ sur la Valachie,
p. 179Geschichte des Trans-l)aciens, das ist der Walachei, Moldau und Bessarabiens
von
Franz Joseph Sulzer, Wien, 17*2. Voyage en Valachie et Moldavie, edit. germană
de
Raicewich, 1789, și edit. franceză a lui Lejeune,
trad. din ntalienește,
Paris, 1822,
Convorbiri economice de Ioan Ghica, București, 1879. Histoire de la Dacie des VaJaques iransdannbiens et de la Valachie de M. Rogâlniceanv, Berlin, edit.
1837 și
854. Istoria Bucureştilor, D. Gion, 1899. Istoria Românilor, D. Xenopol, şi Colecțiunea de documente Hurmuzachi, d'intre ani 1400 şi 1709,
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de egalitate şi de muncă individuală. Ea 'şi întrupeşte caracterul despotismnlui, şeful victorios, vine în ţara nouă cu
un fel de ifos asupritor către locuitorii învinşi şi le pretinde o dare în bani, iar nici de cum o casă comună.
Colonisaţia însă poate să decurgă şi ea dintr'o conquistă, căci în urma unei învingeri de către un principe
oare-care, acel principe poate aduce colonii din țările sale
în ţara învinsă şi ast-fel să imparţă din pământurile pustii,
-ori chiar şi ale locuitorilor băstinaşi, coloniştilor săi. Aşa
că colonisaţia să nu aibă numai caracterul mutărei de bunăvoe

a unor locuitori din locul lor de naştere într'altul.
Traian, după ce supuse Dacia, se ştie că a adus co-

lonii din toate părţile imperiului sei, şi aşa după sistemul
roman, a început a împărţi pământuri pe la colonişti.
Aceşti colonişti se amestecară cu Dacii şi din această
fertură a Daco-Romanilor am eşit noi Românii. Torentul

barbar

însă

începu

a cresta

Dacia

traiană din toate părţile ;

coloniştii se speriară de acest flagel cumplit şi s&lbatec şi
se retraseră prin vizuinele Carpaţilor, Goţii, Hunii, Gepizii,

Avarii, Slavii,

Bulgarii,

Ungurii,

Pecenegii,

Cumanii,

Tata-

rii şi cu toate triburile acestor popoare at crestat noua
ţară a lui Traian, din veacul al II-lea d. Hr. până în al
XIII-lea.
Dintre toate aceste popoare, descendenţii coloniştilor
lui Traian,

adică

Românii,

numai

cu

Slavii aă

dus

casă,

de prin veacul al VI-lea, la un loc cu aceşti Slavi pe care
i-au desnaţionalizat 1), începură a cobori munţii şi a se
aşega pe şesurile Carpaţilor, pentru a se deda cu agricultura și păstoria. Impărțirea de pământuri pe solul care
în viitor va fi cel românesc, de atunci începuse a se manifesta.
Barbarii nu ştiau ce e agricultura. Amian Marcellin,
istoricul roman, dice că ei nici nu ştiaii ce e plugul. « Nemo
apud eos arat, nec stivam aliquando contegit»?), iar istoricul Gibbon dice că aceşti locuitori bastinaşi ai Daciei de
1) Vezi vol. 1, D. Xenopol, p. 381.

2) Vezi Libr.

şi, Cap.

2.
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acum nu avură nici un amestec cu acei
barbari: «The Walachians are surroundod, by but not
mixed with the barbarians>"),
|
Când veniră însă Ungurii, acel «product
bastard al infernului»>,
cum

îi numeşte

acelaşi

scriitor, Amian

Marce

llin ;
atunci traiul Românilor din ducatele
Transilvaniei începu
a deveni tot mai greă, până ce prin
veacul al XI şi al
XII-lea se hotărtră ași alege o ţară
nouă dincoace peste
Carpaţi, începându-se ast-fel a se popula
mai întâi regiunea
Oltenească a Țerei- Românești.
Atunci începură a se institui voevodat
ele şi keneziile
Olteniei de către Basarabii, floarea boeri
rnei române.
Părerile întemeerei Țerei-Româneşti,
adi ştim că se
contradic.

D. Hasdei a emis o teorie nouă; a
dat lao parte cu
totul întemeerea Ţerei-Româneşti de
acel Radu Negru,
descălicătorul din 1290, duce al Alma
şului şi Făgărașului?),
şi susţine că Țara-Românească a fost
întemeeată nu într'un
mod brusc
ci treptat,

treptat,

în curs de un veac şi

mai bine,
de la anul 1230, când apăru primul
«Voevod oltenesc»
Radu Basaraba, şi până la 1373, când
apăru tot un Radu
Basaraba, însă acesta poreclit Negru,
şi de astă-dată Voevod
al întregei Ţări Românești, cel d'intâiu
ce a purtat o ctitulatură domnească», ear dintre toţi
Basarabii ce succedară
în acest r&stimp, atât pe scaunul olten
esc mai întâiă, cât şi
pe al Ţerei-Româneşti, A4/zrandru fată/
Şz cu fii sei, Vladisiav şi Radu Negru, ai format trium
viratul român, sub
” care s'a consolidat dinastia naţională
a Basarabilor şi hotarele
principatului Țerei.Româneşti, de la Dună
rea de Jos 5). Indiferent însă, dacă
admitem

teoria cea vechea cronicelor

noastre
sai cea nouă a D-lui Hasdei, pentru
intemeerea Ţerei Româneşti, în studiul acestui capitol, căci
întrun caz şi într'altul,
vom avea tot pe acei Basarabi, coboritori
din ţinuturile Fagă.

PI
Nota

1) Vezi
13,
2) Vezi

Gibbons

«History

în toate cursurile

3) Vezi în Tom.

of ihe Decline
de

of the

istorie a Românilor

IV, Mag. et. rom., Hasdeii.

Roman

Empire»,

și Cronice

vechi,

Cap.

XI.
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raşului şi Amlaşului, la Câmpulung, şi de aci mai la vale, întemeând sate și oraşe pentru a fonda statul român; diferinţa
e

numai

de date

şi de

idei,

care

nu

are

de

a face

aci,

Faptul descălecărei lor rămâne acelaşi.
D. Xenopol dice că, în vremurile anterioare întemeerei
Țerei-Româneşti, ea era locuită la munte de Români şi spre
şes de Slavoni, numirile de localităţile şi riuri dovedesce
aceasta 1), o asemenea cestiune e strâns legată de o altă,
cum că Românii la un loc cu aceşti Slavi au dus casă împreună şi ai adoptat sistemul colonizărei în traiul lor din
pământul Daciei. Ei singuri şi-aă împărţit pamânturi; Românii în munţi, de unde sai numit moşneni, adică vechi
locuitori ai ţ&rei, locuitori de baştină, sai munteni mai târdi, fiind-că sau coborit de la munte spre şes, ear Slavii

au

luat

şesul.

Locuinţele acestora o dovedesc scriitorii veacurilor trecute (VIII—XIII?), ultimele descoperiri ale D-lui Hasdeu 3)

şi un

document

foarte

important

pentru

noi Românii, acela

al regelui ungar Bela al IV-lea din anul 1247, prin care
el dărueşte pământurile banatului Severin, Cavalerilor Lerusalimului ai casei hospitalului, împreună şi cu kenezeaturile lui
loan

şi Farcaş

pâna

la riul

nioi (Litean Voda Basarab)

Olt,

afară

şi Seneslav

de

cele

(Seneslau

ale

lui Li-

Basarab),

puind însă în îndatorirea cavalerilor ca să apere pe Români

de năvălirile barbarilor şi earăşi Românii să fie datori a
sta întru ajutorul acelor cavaleri, bine gătiţi de oaste, spre
aperarea ţerei4).
Tradiţiunea şi cronicele spun că întemeetorii ŢereiRomâneşti s'a pogorit de peste munţi pe apa Dâmboviţei,
însoțiți de cmulţime de noroade, Români, Papistaşi, Saşi şi
tot felul de oameni pentru a face ţară nouă>5).

1) Vezi în “Tom. I, ist. Rom, p, 540,
2)
3)
)
extenso şi
importante

|

Se va vedea
Vol. IV, op.
Vezi în Col.
în Mag. ist.
și în voi, I,

în viitoarea
cit.
doc. Fejer
vol, II, p.
Ist. Rom.

lucrare:

D.

Xenopol! şi vol. II, p. 52.

c Armata,

şi Boerimea».
!
IV, I. p. 447, documentul în latinește, tradus în
247 —249, reprodus după Fejer în părţile cele mat
D. Xenopol, p. 5483—549 în Nota 2.

5) Cronica anonimă în Mag. ist,
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Această mulţime de noroade,
între cari cronica pune
întâiă pe Români, neapărat că,
venind de peste munți, nu
ai

putut eşi din alte stat

e de acolo, de cât din acele voevodate şi ducate româneşti, ce
se formară în decursul veacurilor XII şi XIII!)
În acele mici stătuleţe însă, a
fost o organisaţie politică; în capul ducatului ori voevodatului
era şeful, ducele voevodul, în jurul s&ă nobilii; saă boer
ii, după cum se dicea în
ţinutul Făgăraşului. Acești şefi
luptându-se cu năvălitorii
streini sai cu aceia ce ar fi căut
at să le usurpe tronul lor,
aceşti şefi împărțind pământuri
din ducatul lor, tovarăşilor
lor de luptă, în urma isbândei
şi scutindu-i de bir, _tributum.
Basarabii

deci,

întemeetorii

primei

dina

stii românești,
coboritori din acele părţi ale Daci
ei, aci între Carpaţi şi
Dunăre, pentru a aşeda temelia
acestei țeri, neapărat că
venind cu o sumă de tovarăşi,
au adus sistemul politic
şi social de dincolo, de peste
munţi, şi lau imprimat aci
în noua ţară,
Acest sistem însă era cu totul feod
al şi să vedem dacă
el a prins în tocmai în Ţerile-Român
eşti.

Radu

Negru,

întemeetorul

Ţerei-Române

şti la 1290,
după theoria istorică veche, ori Ale
xandru cu' fiii sei Vladis.
lav şi Radu Negru, întemecetori
țerei între 1310—1373,
după cea nouă a D.lui Hasdeu,
încălicând dincolo de Car.
Paţi pentru a descălica aci, la veni
rea lor neapărat că nu
au putut găsi Ţara-Românească
pustie. Oltenia era deja de
mult în fiinţă, împărţită în knez
iate şi toate atîrnătoare
"de şeful lor, Voevodul ori Banul,
în capul knezatelor fiind
knezi, tot nişte Basarabi, şi pământur
ile împărţite lor şi moşnenilor, locuitorii de la munte.
In Țara-Românească însă lucrul
a trebuit să fie la
fel, căci am ar&tat mai sus că
din timpuri vechi, Carpaţii
deveniră locuinţele Românilor,
în timpurile năvălirilor bar.
bare, ear şesul
al Slavilor, fiind deja în natura Slav
ului de
„a se tot lăsa spre sud, spre a'şi
fonda şi el un stat, îm.DI

III
1) Se va vedea în viitoarea lucrare

cArmata și Boerimea».
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părțindu-se aceste pământuri intre denșşii după sistemul colonizărei.
:
La venirea descălicătorilor români, parte din Slavi
trecuseră deja de mult Dunărea, parte r&maseră locuitori
ai şesului nostru, spre a se confunda mai târdiui cu ţeranul
român.
Aşa că Basarabii găsiră regiunile muntuase ale ŢăreiRomâneşti, populate, ear şesurile aproape sterpe.
Posiţiunea Basarabilor în țară din acest moment avea
să ia un dublu caracter; oare-care privilegiuri acelor locuitori băstinaşi şi supunere pentru pămenturile şesului.
Basarabii însă nu au venit în Ţara-Românească ca nişte cuceritori,

ci ca nişte

amici

ai Românilor

ce se

găseau

aci,

după cum se dovedeşte chiar din anexiunea Banatului Craiovei la sceptrul domnesc. Dacă ai descălicat aci, afost mai
mult o cauză externă, a fost acea asuprire politică a Ungurilor, aşa că la descălicătoare de sigur că cu Basarabii ai
"venit şi elemente române din cele mai bogate de peste
munţi,

de

oare-ce

cei

săraci nu aveai

cu ce să 'şi părăsească

locuinţele lor1).
Asemeni privilegiuri chiar fură acordate prin chrisov
domnesc şi istoria ne-a păstrat o amintire despre locuitorii
Câmpulungeni; ele consistaă în stăpânirea pământurilor de:
către

acei

buni

proprietari şi alte scutiri de diferite dări.

moşneni,

cu

alte

cuvinte

în recunoaşterea

lor ca

Chrisovul lui Matei-Vodă Basarab din 12 Aprilie 1636
vorbeşte

de aceste privilegii, reamintind

consemnate

în alte

chrisoave

încă că ele ai fost

anterioare,

şi

anume:

Chri-

sovul lui Viadislav-Vodă (1452),

al lui Vlad-Vodă

(1435),

al lui Mihai-Vodă

fine

Wegru-

(1392),

şi

în

Vodă (12922).
De aceste privilegii trebue
moşneni,

căci Basarabii

la

să

al lui Radu

se

descălicătoare

fi acordat
aveai

la toţi

necesitate

de denşii, căci cu braţele lor vor apăra ţara în contra Turcilor şi Ungurilor,
1) Vezi

aceași

cu care deja se şi luptaseră în 1330 și

interpretare

şi în vol. Il, D.

2) Vezi în Mag. ist, vol. V, p. 335.

Xenopol,

p.

54.
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încă, atât de vitejeşte.

|

veniră

ast-fei,

nişte

Aceste proprietăţi ale moşnenilor de-

a/pdz,

D. Xenopol admite acest

sistem

maj

apoi

boerilor,

în largul stă,
pentru Moldova, eară pentru Munt
enia se restrânge numai
în ceea-ce priveşte Câmpulungul
şi spune că: Basarabii
la descălicătoare au Supus pe
mulţi din moşnenii ŢereiRomâneşti, de oare-ce nu aveai
atâtă necesitate de dânşii,
căci resboaiele nu erai dese ca
în Moldova 1); me mir însă,
căci în 1330 am avut r&sboae.
Apoi, când un stat are
mai multe lupte şi este atacat
de străinii vecini de cât
atunci, când el cată a se afirma?
Mai întemeiată îmi pare
deci părerea r&posatului întru feric
ire istoric N. Bălcescu,
care dice că Domnul a supus numa
i moşiile Țerei-Româneşti
ce era din. vecie încă pustii, şi pe
acelea le-a făcut domneşti
,

din

care

absolut moşiile
Dacă

ai

şi dăruit

moşnenilor2).

moşiile

mai

moşnenilor

în

respectând

decursul

timpului,
a
ajuns în mâinele Domnului, deve
nind domneşti, ca mai
apoi să ajungă boereșşti, aceasta
este un alt adevăr, şi
causele nu stai în motivul desc
ălicătoarei, cum crede D.
Xenopol, ci în nişte fenomene cu
totul posterioare descăli.
cătoarei, cum prea bine a observat
totN. Bălcescu, şi adică
în dările cele asupritoare puse de
unii domai despoţi asupra
moşnenilor, din car€ a decurs o
imposibilitate de trai, de
sine stătătoare pentru acei moşneni,
aşa că mai bine au
preferit a se vinde stăpânului lui,
cu totul, lucru ce a şi fost
recunoscut prin hrisov domnesc
de Mihai- Viteazul, eveniment de care vom vorbi mai la
vale.
Această interpretare mi-se pare
mult mai întemeiată,
căci ea se razimă şi pe perspectiva
istorică şi pe documente.
|

Pe perspectiva. istorică, căci, din însuş
i

călicătoarei,

indiferent

mod consecutiv;
În
NIN

de-un

de oarece

singur Basarab,

deuşii

nu

ai

caracterul desori de

trei în

venit aci ca cu-

:) Vezi vol. II, p. 182.
2) Vezi în: Starea socială a muncit
orilor plugari în principatele române
deosebitele timpuri” (articol în Mag.
şti
ist., vot. IL, p, 229—247),
cu document:le
vitoare,
-

p.

247—320.

în
pri-
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ceritori, ci ca amici, pentru-a da mâna cu locuitorii de aci
şi a întemeea o ţară novă, sprijinindu-se şi pe ajutorul
lor, după cum reese din primele r&sboae ce le-ati avut cu
Ungurii şi cu Turcii,
Pe documente, căci, chrisoavele de cari am vorbit mai
sus, prin care se întăreşte privilegiurile de proprietari, moşnenilor Câmpulungeni, formează o mostră din domeniul
documental, păstrându-se numai acestea din alte câte or
mai fi, poate nedescoperite, căci, în definitiv, de ce numai
Câmpulungenii să fi avut acest privilegii de la Basarahii
descălicători,

şi nu

toţi moşnenii,

de sigur că acei Basarabi

or fi căutat cât se poate mai multe braţe de ajutor, în cât,
nu numai Câmpulungenii să fi beneficiat de aceste privilegii.
Interpretarea divanului obştesc al adunărei Moldovei,
din 1817, când cestiunea agrară venise earâşi pe tapet, a
interpretat tot aşa, în ceea-ce priveşte pentru Moldova. Se
Stie însă că descălicătoarea ambelor ţări surori sa făcut absolut în, aceleaşi condițiuni. Un sânge, o carne, un osa
format România

de

adi

şi ca stat şi ca

instituţiuni

sociale,

«Pamântul era împărţit în proprietăţi private, locurile
domneşti erai numai locurile de pustiu, adică nestăpânite
de nimeni

din

nepomenit

şi locurile trgurilor,

veac,

adică

braniştele

şesurile cu alte cuvinte»

domneşti

a strigat di-

vanul obştesc al adunărei din 1817;
şi această hotărire
şi-a întemeeat'o divanul pe chrisoavele Domnilor Moldovei, ce

vorbesc de privilegiurile acordate
oare-ce numai
deci

acel

divan

pentru
tocmai

locuitorilor Vrancei,

acestea sunt documente,
cum

am

interpretat

vorbit de privilegiurile Câmpulungenilor,
altele1).

de

interpretând

şi noi, când am

comparendu-le

cu

„Aşa dar, Domnul supuind satele de şes, fi-va ele fost
pustii? De sigur, căci le părăsiseră Slavii ce le-ai locuit, ear
parte din ele locuite încă de aceşti ţ&rani Slavi, pe acestea
1) Vezi în Mag. ist. Anaforaoa acestei obşteşti adunări din 1817, p. 250,
vol. II, citat și de N, Bălcescu în articolui stă şi de C. Boerescu, în opera sa «L'amlioration de l'&tat des paysans Roumains», Paris, 1861,
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Domnul le-a supus și le-a transformat în acel Ager
Dublicus,
lucrul de sigur a fost simplu, dacă câmpia era
pustie; a
fost însă mai complicat, dacă era locuită de săteni,
şi D.
Xenopol întăreşte acest lucru pentru Moldova:
«In Moldova, dinpotrivă, ţăranii luaţi domneşti de către descălicător
ii,
erati mai ales acei de viţă slavonă, cari locuia şesul»
1). Eu
cred că acelaşi lucru ar fi trebuit spus de. D. Xenop
ol şi
pentru Ţara-Românească, şi atunci de sigur cestiunea
fm.
nici ori a Wecinătăjei ar fi remas aplicată în momentul
descălicâtoarei numai ţ&ranilor din şesul ţerilor române, nu
şi moșnenilor. ori r&zaşilor cari singuri la descălicătoare
formau
elementul de ajutor militar, pentru voevozii şi knezii
români.
Să

intrăm

deci

în discuţiunea

7zpzânzei ori vecinătăfei.

Prin aceste denumiri se înțelege transmisiunea proprietăţei a unui număr de locuitori în persoana propri
etarului
acelei moşii, fie prin vendare a lor proprie, fie prin
cucerire

de câtre șeful statului pentru a o dărui,

ce atrăgea după sine szfuzerza
care mai târdii va degenera în
„De ce, de unde, de când,
Pe scurt vom răspunde: D.
numelui de Rumân

vendare

ori dăruială

locuitorilor câtre şetul lor
șerâze.
până când?
Xenopol esplică purtarea

ca un ce care a resultar însuşi

din numele

etnic al poporului Român:
«Se ştie anume că unele părţi
dintr'un popor păstrează une-ori numele general
etnic al
acestuia ca nume special al tribului lor».
Slavii ce aă avut mai multe triburi ca: Venzii, Moravii,
Croaţii, Ruşii, Polonii etc. şi în fine Sc/aozmi, cari
purtati

deci

numele

generic

al Slavilor,

tot așa

cu Românii,

ce se

divizai în Ardeleni, Bănăţeni, Maramureşeni şi Rumâni,
ce
locueai Carpaţii vlachici şi păstrând deci numele
general al
Românilor 2).
De aci deci toţi Rumâni din Valachia, ce au fost supuşi,

s'ai

numit Rumânii,

de unde

numele

de Zară- Românească,

ear cei cei ai supus, s'ati numit Munteni, căci de la munte

s'a coborit, de unde şi numele
1) Vezi vol. II, p. 182.
'2) Vezi vol. II, p. 35.

de

Zara-Muntonească.
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Numele de vecin care nu'l întâlnim în Muntenia de cât
în dou& documente, unul de la Gavriil-Vodă din Tergovişte,
1618,

şi altul

de la Alexandru-Vodă

1624,

a existat,

dice

D. Xenopol, numai în Moldova, tot pentru ţăranul supus,
care mai cu seamă era Slav, căci acela locuea șesul şi şesul
se vecinise (se supusese).
Numele acesta de vecin, D. Xenopol "| deduce de la
vicus==sat, cuvînt roman şi vorbit de limba latină. Termenul

de vecin

nu

trebue

luat

în

sensul

de

DOISN,

Vicinus,

dice D-sa, care cuvint are mai mult un înţeles literar.
Cantemir a voit să dea termenului de vecin sensul
celui de vecin (voisin), locuitor apropiat cu şedarea şi
adus din alte ţtri streine şi vecine|).
|
D. Xenopol mai adaugă şi dice că Moldovenii ai adus
acest termen din Maramureş, căci incă de pe timpul lui Gyula
se vorbeşte întrun act din 1355 despre veczuzi de acolo?).
D. Xenopol, pentru a termina, conchide în fine că

originea rumâniei ori vecinătăţei se urcă la faptul descălicărei. D-sa?) vede în descălicătoarea ţărilor surori origina

rumâniei
pol

şi vecinătăţei.

D. Dissescu vine şi restoarnă însă teoria D-lui Xenoasupra rumâniei şi vecinătăţei.
D-sa dice că această

origine e mult mai veche de cât veacul
a avut

loc descălicarea

(şi

dacă

a

al

avut

XIII-lea,
loc

când

atunci,

căci

faptul e controversat), că această origine- e datată din timpurile primitive, când proprietarii cei mari, pentru a'și munci
moşiile 'lor, le arenda. D-sa vede în acei arendaşi care se
numeati co/oni, origina rumâniei ori vecinătăţei; condiţiunea

lor la început era bună,

mai

pe urmă însă a decădut cu

totul şi s'a apropiat de sensul rumâniei de la noi.
În vremea împeratului Constantin, ei devin nişte
dulare ale pământului ce'l cultivat, legaţi de dânsul.

Justinian îi şi numeşte astfel,
1) Vezi în Descriptio Moldaviae,

p.

2) Vezi documentul
63, D. Xenopol.

în Rev.

de oare-ce proprietarul

p. 121.

p. ist. de D.Gr.

3) Vezi în vol, 11, p. 54—63.

mă-

Tocilescu,

V,

citată

în

vol. II,
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plătea impositul pentru colon, încât avea
drept

sâ'i reclame
munca şi stabilitate perpetuă pe pâmâ
ntul s&i, ear în caz
de fugă să'l readucă de la ori-cine
şi de ori-unde. D-sa
dice că şi legile barbare vorbea de
aceşti coloni încă din
veacu VIII, IX şi X, ca legea Alamanil
or şi altele.
Legea romană salică vorbeşte de « Romanu
s tributarius > ,
adică supus; ear de «< Romanus> cel liber
« 4040 possesor»,
la Visig
oţi

«

Zyrbufarius»

era un colon 1).

Constituţiunile imperiale bizantine vorb
eai de «7zs colonatus>. Colonatul putea rezulta deci
prin dou& mijloace,
prin fixarea lor pe o moşie, aduși fiind
de împerat sau şef,

şi prin neplata arendei, când luai aceste
moşii

cu arendă;
în care cas se dădeati proprietarului,
treceati în proprietatea
sa, remânând fixi pe moşia sa,
D. Dissescu aduce deci originea rumâ
niei de la colonii
timpurilor primitive şi dice că contactu
l ce lam avut noi
cu Bizanţiul ne-a adus această instituţiu
ne,
Deci nu de la descălicătoare datează
rumânia ori vecinia 2). Această de pe urmă thesă
'mi pare mai solidă,
căci tot după cum spune D. Dissescu, de
ce atunci nu şi Moldovenii nuşi au păstrat numele lor gene
ric de Moldoveni
ca şi Rumânii din Valachia? Caci desc
ălecarea a avut loc
în ambele ţări surori în acelaşi fel,
nu a fost cucerire în
nici o parte, ci prietenie, de ce deci
să recurgi la un fapt
isolat şi nu la o stare de lucruri natu
rală şi conformă cu
legile universale de atunci?5) Constat
de aci între cei
doi combatanți, D. Xenopol şi Dissescv
, un deplin acord
asupra originei zwme/ui de rumân Şi
deczu, însă nu şi-a
timpului.
Nu trebue confundați rumânii şi vecinii
cu robii; robii
au fost numai ţiganii în țErile noastre.
Rumânul ori vecinul era proprietarul pete
cului de păment
pe care'] avea.

Avea sarcina numai de a lucra pro-

1) Vezi în Originele drept. rom,
Gais, p. 303.
3) Vezi op. cit., p. 42—48.

p. 45,
«

3) In acest sens în op. cit., p. 48.

citat și Viollet,

Hist.

du

drou

fran-
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prietarului. In acest sens sunt toate documentele
vechi
(1610, 25 Mai, 1669, 1698, 1694, 1707 etc.) esă'
fi rumân
i
cu feciorii lui şi cu toată moşia lui>!).
Lucrul proprietarului era un numer oare-care de dile
pe an, lucru ce sa numit c/acă.
Rumânia a avut până la Mihai-Viteazul caracterul de
stabilitate timporară, căci când un ţăran cu tot neamul lui
trecea în rumânie, el nu trecea pentru eternitate, ci putea
să'şi recapete ori şi când deplina libertate.
Moşiele acestora puteaii deveni domneşti, apoi boereşti
sati monăstireşti, după cum Domnul le ţinea pentru dânsul

le dădea ca dar unui boer sai unei monăstiri.
Alături de aceşti rumâni ori vecini mai erati
nenzi din Țara-Românească, 7âzâşzi ori mep/zeşii
dova, care nu erau nici supuşi de Domn, de oare
privilegii întărite, cum ai fost Câmpu/ungenii,
Românească

sai

Vrânceni

în Moldova,

de

care

însă 1M0şdin Molce aveai
în Ţara:

am

vorbit

“mai înainte şi de care Domnul avea necesitate în r&sboae.
Apoi aceştia ne fiind siliţi a se da în rumânie, căci traiul
lor era mai uşor, fiind mai avuţi ca cei-l'alţi de la şes.
Aceştia se mai numeaii alte ori şi Znezi, de la Slavi.
|
Epoca istoriei Ţerei-Româneșşti până la Mihai-Viteazul
a format epoca militară proprii disă. Până atunci a urmat
cel mai bun acord. între boerii şi ţeranii. Până atunci boerii
erai militari, bogăţiile lor le formau întinsele moşii, ce le
dădea voevodul în urma bătăliei din acel ager publicus 2,
Din veacul al XVI-lea încoace, pământurile insă începură a se fi împărţit toate. Atunci boerii începură
a alerga

după boerii, adică după slujbe (dregătorii), ear pe de altă

parte ţ&ranii tot erai asupriţi şi mai mult, în cât vechea
stare de lucruri se schimbca
a totul. Deja mai înainte se
resimți acest lucru şi Mihai-Viteazul ca să nu nemulţumească pe boeri, caci avea necesitate de dânşii în desele
sale r&sboae; se decide, împins de denşii, a da aşedământul

1) Vezi în Condica logofeţiei Brâncoveanului, la arch.
vol. Al, D. Xenopol, p. 440 și în op. D-lui Dissescu, p. 49.
socială

2) Vezi în D. Xenopol,
a ţăranului. Elementele

59175

vol. Il şi II,
ostășești.

la capitolele:

stâtului, citat

Domnul,

Boerii,

60

și în
Starea

)
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din 1595, prin care a decis că:
<Zof românul de Be moŞIa sa să fie veşnic unde se va
afla» 1),
De atunci caracterul de perpetuitate
al românului se
înjghebă şi soarta bietului țeran tot
ajunse mai reă, el nu
mai putea să fugă de moşia stăpânului
s&i ca altă dată,
când acel stăpân devenea reu, ci
era silit a rămânea acolo,
şi chiar de fugea, era revendicat.
|
De atunci începu claca a se transfor
ma în serviagiă şi
ast-fel bietul ţ&ran a se confunda
cu un rob, căci aroganţa
boerului tot creştea, ştiind acuma
că are un drept perpetuă
asupra supu

sului s&u,

Fu o nenorocire aşedământul lui Miha
i-Viteazul, pentru ț&ranul român, dar şi o necesita
te a timpului de atunci,

căci

ce era să

facă

Domnul, dacă braţul de ajutor
al boeului român ”] părăsise, r&ul e că,
de ce asemeni idei să
născuseră în acele suflete influente
pe lângă Domn, ca să
pretinză un asemeni lucru şi Domnul
să fie silit a'] aproba.
Sucesorii lui Mihai-V iteazul, care,
după cum se şuie, fură
nişte Domni grecizaţi, abuzară de
acest aşedământ şi împinseră r&ul şi mai departe, începură
a pune dări grozave
asupra locuitorilor ţărei ŞI a moşnenil
or, aşa că aceștia neavend de multe ori cu ce plăti,
eraă siliţi ca să se dea
în rumânie

boerului, pentru a scăpa de dări;
într'un mod
indirect Domnii ținteau servagiul,
nu numai pentru săteniili-

beri de altă dată, dar ŞI pentru moşn
eni. Acest r&ă merse
tot crescând ca o cangrenă, el se
tot afunda ca să roadă
din temelia ţărei.
Această stare de plâns ne pâre, că
ar fi ţinut până la
5 August 1746, când se adună obşt
easca adunare a Ţerei-

Româneşti,

ca să revină

asupra

nenorocitei

stări a ţeranilor.
Atunci toţi boerii strigară : «De
ce să necinstim pe fraţii
noştri, oare-ce, ei de sunt țerani,
nu sunt tot de un sânge,

O carne

şi un

tățim soarta!»

os

ca şi noi,

Românii?

Haide,

să le îmbună-

ÎnI
aa
I

î) Vezi acest chrisov menţionat

sovul lui Mihat-Viteazul e cunoscut
Mag.

ist.

sub

în cel din

numele

1617

de

al

lui

Radu

așegămtntul li)

Michnea,

chri-

Miha. Vodă în
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Convocarea adunărei avea un scop măreț, ce fericire
ar fi fost pentru ţara noastră ca cestiunea agrară să se fi
resolvat cu un veac mai înainte. S'a dat însă o interpretare
strâmbă de la început, în loc să se fi improprietărit ţăranii
pe moşiile proprietariilor lor, şi să se fi despăgubit proprietarul
prin o sumă de bani, după cum dice şi N. Bălcescu 1), sa
revenit ear la clacă şi. anume, că săteanul să lucreze proprietarului 24 dile pe an şi să dea dijmă și alte dări.
Claca, ce era însă alta, de cât introducerea şerbirei?
din clacă, a reeşit şerbirea, căci aroganţa proprietarului şi
abuzul săi asupra săteanului clăcaş, prin forţa lucrurilor a
adus servagiul, dreptul celui bogat asupra celui sărac.
Nu dic că toţi proprietarii, boerii, erau la fel, inimele
largi şi drepte, însă sunt rari.
Se reîncepuse deci o stare de lucruri învechită, de a

capu.

De
"acestei

atunci sa mai revenit
cestiuni;

discuțiunile

de

însă

mai

multe

abordaă

tot

ori asupra
în

cestiunea

dilelor de clacă. Moldova s'a luat după Muntenia ŞI în 1749
desființează şi ea servagiul?), publicându-se urbariul.
A trebuit ca în veacul al XIX-lea, prin lovitura de
staț de la 2 Maiu 1864, un strălucit Domnitor român,
Alexandru loan 1 Cuza, prin ajutorul primului s&ă Ministru,

M. Kogâlniceanu, să se resolve aceasta mare cestiune, care

de sute de ani sta ca o piatră pe inimele Românilor. Atunci
el a cugetat ca Montesquieu, că: «amorul de patrie îndreaptă
totul» şi a dis, că printr'o parte egală de dreptate proprietarului ca şi ţăranului, se va ajunge la împroprietărire.
Documente ce întăresc existenţa vechiei stări de lu-

cruri consfințite de Mihai-Viteazui sunt o sumă, din veacul
al XVI-lea până în al XVIII-lea. In toate se vede «să'i fiti

ei cu toată casa mea rumân vecinic»8),
Această rumânie decurgea, fie pentru săteni,
moșneni, care nu mai aveai cu ce plăti dările.
1) Vezi

in Mag.

ist., p,

2)

urbariul

lut

Vezi

3) Vezi în Archiva

C,

fie pentru

240.
Mavrocordat-Vodă

istorică,

D.

Hasdei

in

și D,

Mag.

ist.,

Xenopol,

vol,

II,

în vol.

p,

292.

II și III,
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In capul statului era Domnul,

sa

îndatoririle,

,

atribuţiunile

şi drepturile sale în stat şi la moştenirea
tronului erat rezultatul unui absolutismu destvârşit,
combinat cu sistemul
electiv-ereditar,
Clase

de domnie.
sociale în stat erat:

boerzi,

moşnenzi

ŞI sâfeuzi,
care aceştia variând după timpuri,
deveneaii 7zw4ui sati
vecini, adică supuşi, clăcași, şi mai
apoi şerăi.
Afară de aceste clase mai erai şi
negustorii orăşeni

ce locueau

Burguvile

(Burg),

mediari intre boeri şi săteni.

oraşele;

D.

aceştia

Xenopol

erai

le urcă

inter-

datele

lor în Moldova, după catastihurile
remase de atunci, până
în veacul al XVI, ear pentru Muntenia
până în al XVII-lea 1).
Negustorii era aşedaţi în Gres/e,
(Starostzi) asociaţiuni
frățeşti de ajutor mutual, cu câte
un staroste în cap.
Origina lor, unii o crede, romană, de
la colegiile romane,
alţi slovenă, şi mai probabil de la
breaslă
= dratstuo, brat=
frate (frăţie).
In cea

ce

priveşte

ca

organisare

politică,

încheiase

cel d'intâii

tractat

se considera în statul nostru această împărțire
de clase în ordinea
lor: C/zzu/, Boersi, Negustorii şi tot
norodul, ear în spe.
cial boerii fiind militari, se mai numeau
câfzfani, ear sol.
daţii slujitori, printre care erai moșneni
Şi oameni plătiţi
cu deafă.
o
|
Starea financiară a variat după timpuri,
căci
timpul
aduce venituri și cheltueli nouj,
Mircea

I, care

plătea tribut Turciei 3000 de bani
roşi de ai
galbeni de aur) sai şoo lei arginţi turceşti;
la
Ţepeş dădea 10,000 şi 500 copii pe
an; sub
pul tributul era de 49,000 (1574-—1579);
sub
la 1640, 125.000 lei; Brâncoveanu
la 1701,
175;000; sub Fanarioţi a tot crescut,
până ce
Vodă

Suţu a ajuns la 1,000,000 lei pe an.
Afară de acestea, provisiunile cele imense

meteam;

1) Vezi

de oi,

untură,

Catastihunile

miere, seu (zaharea)

Sucevei și ale Brâncoveanuluy.

cu

Turcii,

ţerei (adică
1460, VladPetre SchioMatei-Vodă
"| aduse la
sub Mihai-

ce le tri-

şi .altele,

pe
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“care Turcii le plăteau cât voeai,

şi le consideraă ca dar.
Acestea
extraordinare,

însă

nu

erau

ori nu le plăteaă de loc

nimic

ce le aducea

pe

lângă

cumperările

de

cheltuelile

domnie,

de

la

Țarigrad. Eată câte-va exemple: Când Mihnea-Vodă voi a
pune mâna pe tronul muntean, spre a înlătura pe Petru
Cercel de la candidatură, făgădueşte Sultanului 600,000 gal.
beni, 100,000 Beglerbegului Greciei, ear după ce capătă

tronul, pentru a scăpa de Cercel, făgăduește Vizirului atât
aur, cât ar putea duce 600 cai. Neapărat că aceste promisiuni erau nişte pure fantesii nebuneşti, însă vedi până
unde mergeai intenţiunile candidaţilor la Domnia română

şi poftele Turcilor 1).

Petru Cercel a domnit şi dânsul şi la plecarea sa din
ţară, a luat cu sine de la 4 la şooo de soldaţi şi 43 de
care cu bani, scule şi alte avuţii?).
Aproape ori şi care Domn, când se urca la tron, chel-

'tuise câte-va sute de mii de lei la Constantinopol;

nu le avea,

le împrumuta însă de pe la cămătarii de acolo, şi odată
troaul dobândit, veneau lanţ toţi acei cămătari greci aci în
ţară, pentru a scoate banii şi a capăta favoruri, dregătorii
româneşti,

titluri

de

boerii,

devenind

în

urmă

şi

ginerii

Domnilor şi boerilor români pentru a le astupa gura.
De unde însă Domnii români să plătească toate aceste
sute şi mii de mii de galbeni, de sigur pe spinarea ţărei,
imposite peste imposite.
In veacul al XVI-lea, Principele Ţerei-Româneşti incasa
250,000 de galbeni pe an, plătea Porţei, cu totul 33,000.
Venitul ambelor ţări surori se urca odată la 1.000,000
pe an, normal era însă de 600,000 de galbeni. Din acestea
remânea jumătate Domnului, din aceasta Domnul plătea lefegii ce costat 180,000 lei pe an, rămănând Domnului
ca la 300,000 lei pe an. Sub Mihai-Viteazul însă, unde
numărul lefegiilor crescuse din causa r&sboaelor sale, de

din

1) Vezi vol. III, Xenopol, p. 523, după raportul lut Berthier către Henric IUL,

9 Aprilie

1535,

vezi Col.

doc.

Hurm.,

2) Idem, raportul din 19 Aprilie

supliment

1585, p. 96,

1, p.

94.
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sigur că impositele țerei crescură
mult
meni, apoi în vremurile altor Dom
ni ca

ce

era

iubitor

de

bani,

în cât vai de biata ţară,

de

sigur

şi venitul de asede talia lui Mihnea,

impositele

ear

se

urcară,

era stoarsă, sărăcită şi despopu-

lată, căci oamenii se spăimântaă
şi de teamă fugeaă prin
munţi, după cum spune în rapoarte
le lor; bailii veneţiani
(Almoro Nani, Sebastian Venier,
Minio şi alţii) 5. Oraşele
atunci erai puţin locuite, Câmpul
ungul avea 900 case şi
4500

suflete, Târgoviştea

De

la Mihai-Viteazul

sese crescend,
Turciei

creştea

1000 case 2).

starea nenorocită

câci cheltuelile tot erai mai
mai

mult;

Grecii căpătând

de lucruri mer-

mari,

din

ce

tributul
în ce pu-

tere mai mare în principate, aşa
că imposite noui se tot
crea. Bani în ţară, ca pe vremea
lui Şerban Cantacuzino
şi Brâncoveanu nu mai fuseseră
nici odată, aceasta din
cauza păcei; căci birurile puse
în fară nu se mai duceau
afară, ci r&mâneat
înăuntru, apoi birurile extraord
inare
când se întâmpla de veneau Turc
ii în Banat sau pe Dunăre, căci atunci repede se pune
a bir pentru zahareaoa Ca.
meniţei sau a Şeicilor de pe Dună
re, mai venea apoi birul
carelor cu boi, al salahorilor etc.
La 1636, Brâncoveanu avea 100,
000 de chile mari
de grâă3). Teoria liberului schimb
era atunci în vigoare,
căci comerțul incepu
a deve
seni mai intens şi deci şi starea
financiară a ţărei se ameliora.
|
De aceea şi cronicarul repetă vorb
ele lui Şerban Cantacuzino, care încă ca Spătar, la Cons
tantinopole fiind, dicea
într'un acces de mânie:
«Voiu face pod de pungi de la
seraiul muntenesc şi până la Vizi
r şi tot nu va fi pe voie»
(adică vrăşmaşilor s€i), sau fiica
Brâncoveanului, Maria,
Doa
mna

lui

Constantin-Vodă

Duca

de

la Moldova,
care
audind de mazilirea tatâne-s&u Con
stantin-Vodă Brâncoveanu
din Muntenia, la 1695, fiind tEnă
ră şi desmierdată de tată
1) Vezi in Col, doc, Hurm,,
2) Vezi în Butero « Relazioni

Xenopol,

p. 534.

3) Vezi

Semile

brâncovenești,

vol. 1V, în p. 386. 418, 445
etc.
universali, Venezia», 1600,
(II, p.

”

publicate în Rev,

ist.,

București,

95,

1873,

citat

în

94]

Şi soţ, striga în gura mare, pe munteneşte: «Aolio! aolio!
că va pune taica pungă de pungă din Bucureşti până în
Țarigrad şi dă! nu ne va lăsa aşa, şi iar ne vom întoarce
cu domnie îndărăt!>1)
Brâncoveanu era şi bun gospodar şi financiar.
EI
trecea toate cheltuelile di
«0 numi a vistieriei», adi

cu di într'o
în păstrarea

condică mare ce
Archivei statului,

din care Ministerul cultelor ai tipărit sub titlul de «Revista
istorică a archivelor României, cheltuelile şi veniturile vis“tieriei lui Brâncoveanu d'între anii 1694—1704»2). Aceasta
e un volum mare de 750 pagini în care se văd trecute

sume de tot soiul ce le incasa şi le cheltuea Brâncoveanu,
ca de pildă:

«a (1000) Zalere. Sai da! pe uă blană ae samur, care
sai

dat cară Măriei Sale Vizrului» 3). In acest preţios op

se vede toate rânduelile de bir, dăjdii, şi alte dari impuse
locuitorilor ţărei de ori-ce treaptă.

„In

capul statului era Domnul.

ministrative,

militare

de absolută era
preună cu judeţii
municipal, care
pârgari), adunai
saurul domnesc.
Dările erau

El era şelul puterei ad-

şi judecătoreşti;

această autoritate aşa

însă delegată boerilor ţărei, aceștia dimoraşelor (judeţ era preşedintele consiliului
consilii era format dintr'un judeţ şi 12
dările contribuabililor şi le aduceau la tede două

feluri, darea pe capitaţiune şi dă-

rile în natură, de vite şi dijmă.
Venitul ţărei era însă de
țerei; 2. Veniturile Domnului;

4 categorii:
3. Veniturile

1. Veniturile
Doamnei; 4.

Casa răsurilor pentru plata lefilor dregătorilor şi a pensiilor
(mai terdii).

Cea d'intâia dare era &z74/ (tributum)
ranul, fie liber ori supus,

rânii "| plăteau sub forma cislei,

1) Vezi în Cronicele

moldovenești,

ȚErei-Românești, cita şi în D,

cel

plătea ţă-

boerul mazil şi cel de

vol.

adică

III,

p.

148,

şi

în

Cron.

Gion, ist, Bucur, p. 455.

2) Vezi în exemplarul de la Academia
3) Vezi op, cit., p. 8.

română,

ţară,

pe împărțeală,

Bucureşti,

1873.
-

4:

fie-

anonimă

a
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care cum putea şi cât putea,
Afară de acestea mai venea

teau

tot anul

şi anume:

boerii '] plăteai însă personal.
Şi dările indirecte ce le plă-

eriful,

dare

a
care de oi pe an; a//inăretul
pe stupi,

Borcăriiul” sat

unui

numeEr

oare-

numit şi desefină;

ostină; văcăvitul, darea
de vite cornute;
găietăritul, darea de numerul
de galeți de grâu, strânse de
pe câmp; v7nărz

ul, darea pe cârciume; z//ș
4/, un soi de
dare în bani; Posadul, darea
pentru întreţinerea garnizoanelor prin oraşe.
|
|
Apoi venea p/padele: Zretina,
o amendă ce se dă la
valoarea obiectului defraudat;
oşluca, pedeapsa în bani a
acelora ce nu ascultai de ordi
nele ocârmuirei ; Zripăşitul,
amenda vitelor de pripas; fum
ăritul, plata pentru fumul ce
eşea pe coşuri din casele
oamenilor. Mai venea şi dări
noui, ca s4/e7u/ pe laptele
vacilor; mai venea în fine
venitul ocue/or ce era foarte
mare, al vâmtilor, de ase
men
ea
important; Zutunăvitul, pe pog
oanele de tutun; Pogonăritul,
pe pogoanele de vii; dz/mele,
venit în natură, luat de Dom
n.
Apoi sferturile şi adputorința
ce le plăteaă săteanul Şi monăstirele şi de cari am vorbit
la domnia lui N. Mavrocor«dat D,
Creşterea acestor imposite
a dat naştere la transformarea moşnenilor in Rumâni
şi deci la darea acelui aşedăment de către Mihai-Viteaz
ul.
Aceste dări le incasa boerii
dregători; în cât abuzurile
depindeau de acei boeri. De
erai oameni buni şi cinstiţi,
totul mergea bine, de nu, vai
de contribuabil; şi pielea
era luată după el. In vremurile
grecismului în ţară, asemeni
abuzuri ajunseră la culme, isto
ria e plină de documente.
Mi-ar trebui sute de pagini
spre a le înşira şi lucrări speciale s'ar putea scri în această
priv
le reproduce, unde tratăm cestiune inţă. Locul nu e aci, a
a într'un mod concis.
Aceste venituri intrau în căm
ara Domnului sai la vistierie.
Domnul însă era stăpânul lor
şi uza de ele cum credea de cuviință.
3

-

a

1) Vezi în această carte cap.
VI,

.
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Boerii dregătorii aveau lefuri grase, fixe, câte odată,
însă Domnul le mai dădea şi din veniturile indirecte, de
pildă de la vămi, ocne şi din venitul unui întreg judeţ;
Numele de Vlașca şi Teleormanul ajunsese proverbial în
documente.
Aceasta se petrecea mai cu seamă în epoca ce succedase |
celei militare, când împărţirea pământurilor se termină şi
alt soi de recompense trebuea să aibe loc în favoarea boe.rilor.
Cum se făcea, cum se dregea atunci, că equilibrul
financiar al ţ&rei nu era nici odată distrus, balanţa thesau-

rului public era în tot-d'a-una dreaptă.

Cu veniturile ce le

aducea ţara, noi făceam faţă la toate cheltuelile şi ordinare
şi extraordinare; nici datorii publice nu aveam pe pieţele
streine, nu datora ţara nici un ban, la nici o altă ţară,
Bietul locuitor român suferea, dar ţara era bogată, pentrucă nu avea datorie publică. Singurul tribut cel plăteam era
* Turciei, şi aceasta ca un ce decurs din evenimentele politice, Datorii particulare aveau Domnii şi boerii la bancheri
şi cămătarii din Constantinopol, dar acelea nu aveau de a
face cu statul.
|
Atunci cu drept cuvint se putea spune că bugetul
erei era equilibrat, nu se cheltuea mai mult de cât aducea,
şi din ce aducea se plătea tot şi cât mai r&mânea încă
prisos? de se îimbogățeau. Domnii, făceai milioane şi milioane
numai în timp de 3, 4 ani de ocârmuire, făceai aceste
milioane, căci, thesaurul public era reunit cu cel al casei
lor particulare, absolutismul domnea şi punga ţerei era a
Domnului, el era un fel de Caesar în mâinele căruia erati
reunite toate puterile statului, el era totul, însă ce curios,

nu

era nimic fâră de boeri!
In scurt am căutat a expune starea economică, politică, socială, şi financiară a Ţe&rei-Româneşti, nevorbind de
ne-ajunsurile ei săvârşite de Greci, căci de aceştia vom vorbi
în secţiunea ce va urma, la acest capitol.
Nu

ştim

dacă

ne-am

îndeplinit

sarcina,

subiectul

era

vast, grei de deslegat şi de documentat.

Cestiunea economică, fobtică,

socială şi financiară

a
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trecutului

ţărilor române

tiuni istorice a
de pagini ca să
mente în această
că şi onorabilul
citi acest capitol

e una

din cele

maj

grele cesRomânilor, ar trebui
ani întregi şi sute
fie expus totul am&nunţit
; lipsa de documaterie e foarte simțită,
de aceia credem
lector va fi îngăduitor
cu noi, când va
D

TIPOGRAFII

LE

Veacul al XVI dza.

Târgovişte 1508. O luc
rare complectă asupra
fiilor Românilor de la
tipograapariţiunea lor pe pâm
ent
ul
noastre şi până adi, nu
patriei
avem, |
|
Ou€ sunt însă, lucrările
în care putem cerceta
mod metodic şi practi
înt
r'un
c, isvoarele _artej tip
ografice la Ro.
mâni; una datorită D.l
u; Emil Picot, distinsul
profesor de
la şcoala limbelor ori
entale din Paris, şi a
doua, a transilvăneanului, Vasile

Lucrarea

D.lui

Sur Î histoire de la
au

XVle

stelze

In această

Popp.
Picot poartă

Typographie

Paris

titlu de:

«Coup

dans es Pays

MDCCCăCv

D'azs/

Roumatus,

lucrare D). Picot vorbeş
te

de primele tipografii române şi închee
Studiul s&i cu finele vea
XVI; întrun volum pos
cului al
terior D-sa îşi propune
de
de aceste tipografii pân
a vorbi
ă la finele veacului al
XVIII-lea, aş-

D. Picot spune

în lucrar

ea D-sale ŞI cu drept
că istoria tipografiei ro
mâne nu a fost nici
odată
cu toate acestea avem
o sumă de notițe împrăş
tiate
ferite studii pe care D.
Picot dice că le-a coo
rdo
nat,
plectat şi aranjat în ace
st studiu al D-sale,
aceste

a
I0 N

cuvânt
scrisă,
în dicomnotițe

i) Vezi isvoarele cons
ultate la acest Capi
lume, Ist, Daciet ; Foti
tol : Ist, Rom.
D. Xenopol 6 vono partea politică. Mem
oriile luy Bauer, Raic
Ist. Bucur. D. Gion.
evici, Wilkinson ;
Cestiunea 2grară tratată
de D. C. Boerescu,
licole speciale asupra
Paris 1861. Arstărcl ţăranului român,
de N. Bălcescu în Meg.
lui Mihai-Viteazul, etc.
Ist. și în Ist,
etc,
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preţioase sunt împrăștiate în operile lui P. ]. Safărik)),
de Karatajev2), d'Undoljski 2), T. Cipariu), Al. Odobescu,
B. P. Hasdei,

|. Bianu

şi în particular publicaţiunile savan-

tului Emil Legrand.
D. Picot nu prea laudă lucrarea lui Vasile Popp, de
care am

vorbit mai

sus, ca de al doilea isvor

al tipogra-

fiei române. 5ă
Această
norpaziiae
„AncensrSa

lucrare poartă

titlul de: „Ajicepramie

Accnge 'Tiz

pomzneai „pi 'Tpanciagania uui „pngecinareae Ilngi Aaa
ap nn 44 Bpemiac Hoacrge. Gkpici at Baciaie Honn,

a dbpSatoaceacp mMacergii, a dinocozii ui meaiuinei Aokmog, ui
K. E. MON'TAnozKAMegaa dicik pn amara. Gisis 1838. Gas iz
nagir aa Leoprie pe Baosisc“. (Disertaţie despre tipografiile
româneşti în “Transilvania şi în vecinatele ţeri de la începutul lor până la vremile noastre. Scrisă de Vasilie Popp, a
frumoaselor măestrii, a filosofii şi medicinei Doctor şi k. k.

Montano-kameral

fisic în Slatna. Sibiă 1838. S'au tipărit la

. Georgie de Kloziuc.
Mai puţin laudă D. Picot, incercarea lui Dumitru Jarcu 5),
Acestea sunt toate isvoarele Tipografiei române pe

care ni le dă Dl E. Picot$).
Pentru cercetarea începutului

artei tipografice

de la

Români, să ne oprim asupra lucrărei D-lui E. Picot în ceace priveşte veacul al XVI, căciea primează asupra celei a
D-lui V. Popp.
1) Paul Jos. Satirik's Geschichte des siidslawichen Literatur, Aus dessen handschriftiichen Nachlasse herausgegeben von Iosef Yrâcek. Prag. Fried. Tempsky
3 volume, in 4 part. în 80,

1864—65!

2) XPOHONOTAWECEAA POCNUCE CHABARCENED, .. .. . - 1491—1730.
Coerasnab M. KaparaeBr. CaRkTNerepOyprE 1861 în 8 şi Onneanne
CAABAHO-PYCCREXD.

. .

. .

3) Xpononornuecaiă

YEROZBCEALO. MocrBa
tipărite

. de acelaşi
YHaAsaTelb

autor

1883.

CIABAHO-PYCCULT

. .....B.M.

871,

) Crestomaţia saii Analecte literare din cărţile mat vechi, şi noul românești,
şi manuscrise, începând de la secolul XVI până la al XIX ...... Blasiu

MDCCCLVIIT. “Tim. Cipariu şi Principia de limba şi de scriptura
MDCCCLĂVI Blasiu,

de

acelaşi

autor

3) Vezi Bibliografia chronologică română, sati catalog general de cărţile române imprimate de la adoptarea imprimeriet (sic) diumătate secolu XVI şi până astă-di
ediţ. ÎI de Dim. Jarcu, Bucureşti 1873.

6) Vezi op. cit. a D-luf E. Picot, p. 5—6.
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Vom veni la a D-lui Popp, începând din veacul al
XVI-lea încoace, locul unde a încetat D. E. Picot.
D-sa mai înainte de a pătrunde în materie se opreşte
şi cu drept cuvânt, asupra originei Hpografiei cirilice,
D sa aduce argumente şi spune că: Românii încă dupe
conversiunea lor la creştinismu ai avut ca limbă a lor literară, pe cea s/avonă, disă şi slavonă liturgică şi nu se
servea de cât de caracterele cirilice 1).
Rușii, Bulgarii şi Serbii de care eram mai înconjurați

de-abia prin veacul al XV-lea au avut cărţi tipărite pentru

dânşii şi în alfabetul lor.

Noi

Românii

ca şi aproape

toate

popoărele

credin-

cioase bisericei ortodoxe de răsărit aveam suspiciune pentru invenţia lui Gutenberg.
Imprimarea cu caracterele slavone ne privea pe noi,
şi de originele ei ne vorbeşte şi D. Picot. Primele caractere slavone fură executate la Cracovia în T491, un librar

din Augsburb, Jokan Fla/ler suferi cheltueala mai multor
volume pentru a fi vândute clerului ortodox.
din Polonia şi Rusia. Lucrător tipografic la acele cărţi, fu germanul

Swaybold Frank sai Swigtopelk Fiol. Caracterele (poingons),
fură gravate de artistul brunşvighean, Rado/f Borsdorf?).

Cinci opere fură tipărite în anul
1491 de către Fiol, în
schimbul unei munci şi cheltueli considerabile, succesu
l însă

ca mai în tot-d'a-una, nu reuşi. In anul 1492 clerul cato.
lic opri cu totul tiparul cărţilor cu caractere cirilice, ca con-

trarii bisericei rivale şi de

aceia

bieţii Haller şi Fiol

re-

nunţară la întreprinderea lor.
* În documentul în care se arată aceste întâmplări se vorbeşte încă de un al treilea asociat a lui Zar şi Fiol,
e un membru din familia 7wrza3).
Exemplul dat de Germanii din Cracovia fu imitat şi
la Veneţia, centrul tipografiilor din veacul al XV-lea.
1) Excepţii

însă am

văzut

că aii fost şi le am

văzut

în cap.

e/imâe».

2) Vezi în op. cit. a lui Karatajev, p. 2—14,'citaţie în op. D-lut
E. Picot din
care am scos aceste relațiuni.
3) Vezi documentul citat de M. A. Siikner în «Archiv fir slavische
Philologie» citaţie în op. D-lui Picot, Nota 2, p. 7.
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La

13 Martie

1493

Andrea

Toressano

d'Asola

creă

un material întreg pentru a tipări o cafe de ceasuri
vono-sârbească (Casoslovec).

s/a-

Biblioteca din Nuremberg ne spune, D. E. Picot posedase cu mândreţe până mai în timpii trecuţii un exemplar: din acest preţios volum, acum însă a dispărut şi nu
ne-a rămas de cât o descriere incomplectă a sal). Se
crede însă că Andrea, la Veneţia, fu ajutat la tiparul. acestei cărţi şi de preoţii Slavi, care nu lipseai atunci din Veneţia, ce e de mirat însă, e că, suscripţia acestei cărţi slave,
e în litere latine: c/lunc [sic] breviarium impressit magister Andreas de Thoresanis de Asula die 13 Martiy

1493» ?).

”

D. E. Picot crede că, ajutorul lui Andreas a fost
poate Călugărul slav muntenegrean, /acarze, care a fost
Mitropolitul Ungro-Vlachiei în veacul al XVI, şi care a lăsat numele săi neperitor în istoria literaturei religioase a
Românilor şi în activitatea tipografică din trecutul nostru.
Să vorbim însă de acest strălucit părinte al bisericei

noastre.

Aserţiunea D-lui E. Picot că, poate Macarie a lucrat cu
Andrea, la Veneţia în 1493, la acel «Casostovec» devine
foarte aparentă căci tot D. Picot o întărește prin argumentul următor: Andrea Toressano ca şi predecesorul săi
Nicolae Jenson ca să câştige mai mult, făcea comerţ cu ca-

racterele tipografice, şi e foarte probabil că el va
dut tot materialul

s&i

7zfografe

de

sovenie,

lui

fi vân.

Macarie

căci vedem pe acest călugăr Muntenegrean în anul

urmă-

tor, lucrând pe capete în tiparna sa şi la 4 lanuarie

1404

el termină prima sa lucrare «Ocfozhu/» saă « Osmogiasuzcul» început deja de câte-va luni?) în această lucrare ne
1) Unii d'intre bibliografi gice D. E. Picot cred că
cu

caractere

cirilice ; Xopitar

însă

crede

contrariul, și

dice

acest
că

era

volum

se

tipărise

tipărit cu caractere

citație în
glagolitice (Vegi în Safărik ; gesch. der siidslavischen Liter. Il, p, 25,
op. D-lui E. Picot, Nota 3, p. 7). Vezi şi în autorii citați şi de Karatajev și în
Repertoriu No. 3833, bibliografia rusească de Hain. Idem Nota 4.
Ă
2) Vezi în op. cit. E. Picot, Nota 1 p. 8.
:
% După cum se vede în Karatajey, op. cit., citaţie în op. D-lui E. Picov,
nota 2, p. 8.
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spune D. Picot se poate
admira frumoasele zniftale
ane difere model ce de
vene.
sigur numai un Toressano
putea să
le facă sai să le arate
discipolilor săi, caci de
minteri în Muntenegru
unde asă ai în 1494 caractere
art
istice?
Caractere cu totul pe
ciclul venețian. D. E.
Picot şi-arată
în stampă o monstră de
aceste caractere 1),
Ei voiă spune deci Că,
perspectiva istorică e
cu noi,
datele se nemeresc,
nu mai rămâne deci
de cât documente
care să-ţi citede şi num
ele proprii, însă aceast
a e soarta
unui istoric ca el să ump
le prin demonstraţiuni
palpabile
lacunele documentale,
Macarie spune în subscr
ierea volumulus&ă
i că, a tipărit acest volum
sub impulsiunea princi
pel
ui săi, Dezeta,
George Crnojevitşi a
mitropolitului Babylas2).
Macarie
fu ajutat de 8 composito
ri tipografi, şi tipări
într'un an
aproape acest volum 3),
In 3 Septembrie 1493
Macarie termină un a]
volum <o. fsa//zrzz> în
2-lea
343 foi?) şi un a] treile
a volum, un
« Molitoenă »

Aceste trei volume for
meadă activitatea tipografi
şi literară a lui Macarie
că
în Muntenegru, poate să
£ fost
încă și alte lucrări scr

ise de el; până adi ins
ă pe acestea
le cunoaştem.
Nu se mai ştie nimic de
Macarie 12 ani, el rea
insă după acest termen
pare
în Țara-Românească, în
1508 el

al S-tului Ion Chrisosto
m,

Al. Odobescu

găs

ise 7 exemplare din acesta
la
nastirea Bistriţa, ele sun
t însă defectuoase.
Un exemplar necomplec
t poseda şi biblioteca
Belgrad. Acest
volum

”] vezuse Jacik şi Jrecec

modin

ce a şi

E3I Vezi op. cit., p. 8.
2) Vezi în Memoriul 1uţ
Miklosich (Die Serbisch
Suzungsberichte der Kais.
(“Viener) Akademie der Wies en Dynasten . Graojevic (n
senschatten) citate în op.
D,
3) Vezi în Nota luj Vaci€
după
însuș
r
decl
araţ
ia lui Macarie în opera
(Vezi în p. 3-a manuscrisulu
i lui Miktosich) Idem Picor
sa
, Nota 2, p. 9.
4) Vezi Karatajev, idem
Picor, Nota
4, p. 9.
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fotografiat ultima pagină dintr'însul pe care a reprodus'o
D. E. Picot în facsimile în opera sat)
Acest volum pare a fi fost scris şi tipărit în timpul |
domniei lui Radu-Vodă cel mare, dice D. E. Picot căci,
poate pe timpul său să fi venit deja în Ţara-Românească
Macarie, fiind atins de iubirea ce o avea pentru cultură
acest voevod român.
|
Această aserţiune D. E. Picot o întăreşte cu 2 argu.mente: 1. Că însuși Macarie dice că lucrarea sa o termină
în primul an al domniei lui Mihnea, aci însă vine o socoteală de ani ce ne-o dă Macarie, socoteală ce a şi format
al 2-lea punct de argumentare a lui E. Picot.
Data operei lui Macarie e din anul 7016 ar trebui să
corespundă cu 1507 pentru căe în 1 Noembrie2), de oare:

ce anii se socoteati după conciliul Constantinopolului de la
1 Septembrie, Macarie însă declară în opera sa că începe
anul de la 1 Ianuarie, şi în adevăr anul 1508 e al 6-lea
ciclu lunar, al r2 indiction, având punct de plecare 1 S2p.-

_tembrie

1308.

Macarie însuşi spune în descrierea operei sale că: ea
e terminată din ordinul lui Michnea în primul an al domniei lui, în anu! 7016, 16 al ciclului solar, 5 al ciclului luDar, 112 indiction şi în 1 Noembre.
Apoi o lucrare de aşa natură de sigur că nu sa pu:
tut scri şi tipări în 7 luni de domnie a lui Mihnea, şi nici
un

Michnea,

acel

domn

român

neiubitor

de

cultură

nu

va

fi dat impuls lui Macarie ca -să o scrie.
Inceputul operei se datorește de sigur lui Radu-Vodă
cel mare, aceasta mai reese şi din socoteala Psaltirei muntenegrene din 1495 a lui Macarie, unde anul începe ca şi în
liturgierul românesc Zo7 /a 7 /anuarie.
Archimandritul Ruvaroc dice că acelaşi Macarie fu şi
cel din Muntenegru şi cel din Țara-Românească, Jacik nu
e tocmai de aceiaşi părere.
1) Vezi p. 11, op. cit. Nota 3, p. 10,
2) 7016 Nu
5509

1507

se mat scade 4508, când e Noembrie ci se scade 5509
de la facerea lumii spre a avea anii de la Christ,

din

anil
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In 15:2 Macarie scoate un
Zvanghelier care arată
totul identitatea tipografică
cu liturghierul din 1508 şi cu
Psaltirea muntenegreană,
cu
având stema țerei la fel
cu cea
muntenegreană «Vulturul»
şi chiar literile majuscule
1),
La 1510 Macarie sub

urmare

la

«Octoihul»

plar al acestuia,

domnia

muntenegrean

a fost descoperit

lui Vlad-Vodă scoate o
din

1494,

Academia română posedă
dice D. E. Picot un
plar dar necomplect.

În 1512 Macarie termină
lui Neagoe-Basarab-Vodă,
el

şi negru,

un

exem-

la monastirea /llandar.

alt exem-

un Evanghelier sub domnia
conţine 287 foi tipărit în
roş

|

Acestea sunt cele trei d'în
tâj lucrări tipărite în ȚaraRomânească de acest Mac
arie.
|
D. E. Picot crede că car
acterele tipografice cele mar
i
cât şi stampele cu Vulturul
țerei, ati fost gravate în
ţară
la noi, nu crede D-sa
ca materialul să fie cel
din Veneţia,
de asemeni şi limba diferă
cu producțiunile muntenegr
ene,
aceste observaţiuni le-ai
adus şi Yacic şi Novakovi€
.
Acest Macarie se ştie că a
ajuns Mitropolit al UngroVlachiei după moartea Mit
ropolitului Brankovici (18
Ianuarie 1516). Al. Odobescu
crede că Macarie 'şi tipări
se cele
trei cărţi ale sale la Ven
eţia ; această părere e
nefondată insă, căci înfloriturile
tiparului şi Stampa cu vul
turul
ţerei nu arată de loc mod
elul venețian, de aceia
părerea
lui Novakovic e mai ponder
ată, care susține că aceste
trei
cărți ale lui Macarie au fost
tipărite în tipografia sa din
țară şi anume la 7; Ergovzşte
,
Aceasta o dovedeşte lucrăr
ile din 1545 şi 1547 care
poartă pe ele numele de
Tergovişte.
Intrebarea vine însă atunci,
de ce şi volumele din 1508,
1510 şi 1515 ale lui Macari
e nu poartă numele de
Ter.
govişte caci, dacă ele ai fost
tipărite tot acolo după cum
susține D. Novakovi€ ar
fi trebuit să arate numele
oraşului unde s'a scris şi sediul
tipografiei, de ce această dife
rență numai între 33 de ani
(1512—1545)?
1) Vezi op. cit, E. Picot p.
13.
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Aceasta
s'a

tipărit

mă&

duce

pe

sale

în Târgovişte

operile

mine

la

dou&
nu

ipoteze:
se

când

aşedase

încă

tipografia domnească, nu devenise cum s'ar dice «/farna
domniei». 2. Sau că Macarie nu scosese aceste cărţi cu
toată pretenţia unui tipograf, dând atâta importanţă la toate
formele titlului unei lucrări ; ci tipărea ca un adevărat sîrguitor pentru plăcerea sa şi în casa sa.
Şi ast-fel pâte prin 1545 se formă tiparna domnească
a Tergoviştei

când

lucrările

de atunci,

încoace,

începură

a

purta şi numele oraşului.
Până la 1545 mai apar câte-va scrieri religioase ano
nime, însă între 1510—1525 apare un //urghzer slav; un
exemplar incomplect '] posedă Academia română dice D.
E. Picot, el e tipărit tot cu caracterele lui Macarie.
La 1535 apare un Oztoz slav, un exemplar se găseşte

la monastirea

Lavra

de la muntele

Ahos.

Undoljki dice că pe la 1537 a apărut un zvanghelizr
slav şi că un exemplar e la Petersburg, are şi gravuri pe
lemn şi ele poartă numele gravorului, /7/75.
Acest evanghelier poate e acelaşi, dice D. Picot de
care a vorbit D. B. P. [Hasdei că a apărut în jumetatea
veacului al XVI-lea 1).
Ajungem la anul 1545, prin care se arată în fine în
mod oficial, că la Tergovişte erea o Zzpografie românească.
La 10 lanuarie 1545 în adevăr apare un Mo/zfoenik, pe
scoarţa acestei lucrări se vede că această operă a fost ter.
minată în dilele lui Pătraşcu-Vodă cel Bun, fiul lui Radu-

Vodă călugărul; ear cu tipărirea fu însărcinat Moise
gărul,

slovele

tiparului ale lui Dimitrie

Ljubavis,

călu-

începută

fiind sub. mitropolitul Varlaam şi terminată sub mitropolitul
Anania, în capitala ţărei de la Târgovişte în anul de la
facerea lumei 7053, ear de la Christos 1545.
Acest Moise călugărul în 1535 scrisese o Pale ce o
tipărise în Octoihul venețian din 1537 2), în 1536 tipărise

1) Vezi în Columna lui Traian, |, (1869).
2) Vezi în Karatajev, p. 84, citată în op.

59175

D.

E.

Picot,

p.

17,

Nota

2.

61
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un Molitvenic pentru Bozidar Vukovit, după doi ani luase
parte la publicarea unui sSfornzk!).
Moise călugărul era Sârb de origină, dela monastirea
Golemi Decăm, era născut în orașul Bud/m/pa de lângă
monastirea Sadova.

Acest Ljubavi€

Bozidar Vukovi€,

ce

literele, era nepotul

furnisase

lui

şi rudă că Gh. Ljubavi€ mort la Vene-

ţia în 8 Martie 1527.
Lucrările lui Moise călugărul sunt de mult preț, tipăcite cu o artă tipografică perfectă, se văd stampele în cartea D-lui Picot.
In 1535 dice D. Karatajev că mai apăruse şi un
Tyebnic.

Atelierul

tipografice

de

la Târgovişte,

îl

vădu

cu

ochii săi şi Mircea fiul lui Pătraşcu. În 1547, 17 Marte, se
tipări un Apostol, pe titlul său se vede că el fu tipărit în
dilele acestui domn, ear tipograf a fost Dumitru logofet
nepot al lui Bozidar de care vorbirăm mai sus, ear ca
lucrători fură un Oprea şi un Petru.
Mai este dice D. E. Picot un Ocfoz/ apărut la Tergovişte însă nu i se ştie data.
Sub Mircea-Vodă Ciobanul, acel domn tiran, starea
culturală în Țara-Românească, decade pentru un moment,
şi tipografia de la Tergovişte dispare, ca să reapară earăşi la 1634 sub domnia Marelui Domn Mathei Basarab.
In acest timp însă în ţările române de peste munţi,
arta tipografică merse aproape la fel cu cea de la Tergnvişte, până ce se reîncepu studiul tipografielor din ţara
noastră, cu anul 1634;să ne aruncăm însă ochii o clipă şi
peste munţi şi să vorbim şi de tipografiile române de acolo,
căci un trup românesc au format marea Transilvanie, cu
Ţara-Românească.
Nu vom vorbi deci de tipografiile de acolo ca de
cele de aci, ci vom arăta în termeni generali numai, datele, operile şi autorii lor.
Kronstadi. (Braşov, 1533).

Arta tipografică fu introdusă
1) Vezi în Karatajev, p. 83—93,

în

Transilvania

de re-

citată în op. D. E. Picot, p. 17; Nota 2.

953

formatorul /oar

/lonter născut la Braşov în

diind la Cracovza,

-Wittemăerg şi Bale. La

1498

1533

şi

stu-

se reîn-

toarse la Braşov oraşul lui natal, aduse şi litere tipografice
şi fondă o tipografie, scoase deja în 1535 «Compendium
'gramatices latin», apoi mai multe tratate de pedagogie

şi religie toate în caractere latine și pe limba latinească!).

Documentele Hurmuzaki ne spun că el corespundea
şi cu Antonie Verancic 2). .
Se 'aliă cu Honter şi Fuchs judele oraşului şi /o/ar
Benkner consilier municipal, şi deschiseră cu toţii o pa-

peterie 3).

|

După moartea lui Honter din: 23 lunie 1549; aceştia,
la care se mai adause şi un Valentin Wagner,
conduseră .
mai departe lucrările tipografice.
In 1599 Benkner scoate un ca/ec/zsmau tipărit pe româneşte, pe când până aci toate lucrările erai pe slavoneşte, aceasta s'a şi considerat ca prima lucrare românească,

Ediţia originală a catechismului e perdută, D. Hasdeu
însă a publicat după .un manuscris, textul catechismului
care pare a fi după cel original).
La 30 lanuarie 1560 Benkner scoate un evanghelier
scris pe româneşte. P. S. episcopul Timuş al Argeşului şi
D. C. Erbiceanu ai descoperit mai anii trecuţi un exemplar tipărit, al acestui cvang/he/er la monastirea Crolanul,
preţiosul op e la Academia Română, după dânsul descoperitorii români ai scos un volum tipărit cu litere latine,
ear nu cu slavone cum e în cel original.
Textul original fusese însă revăzut şi republicat de diaconul Coresi şi reimprimat după ediţia primă în 1560—61,
el poartă numele în ediţiunea P. S. Timuş şi Erbiceanu

de

« Zetracvaughel» 5)..

1) Se vede în nota 2, p. 21 op.
2 Vol, 1, p.1V, p. 503—55t,
3) Vezi in Mag. fiir Gesh. liter.
telul Iosef Kemeny citaţie în op. D. E.
4) Vezi în Cuvinte den Bătrâni,
XVI,

p. 91114şi 274

citate în nota

D-lui
idem.
âl lui
Picot,
Cărţile
6, op.

E. Pico.
Kurţ. 1, 11, p. 134—162, relația conNota 1, p. 22,
poporane ale Românilor în secolul âl
cit. a D-lui

5). Vezi Nota 2 op, cit, E, Picot, p. 23.

E. Picot,

p.

22.
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Benkner

scoase o

ediţie

a acestui

evanghelier

şi pe.

slavoneşte tot la Brașov, datele se” contrazic: 'Karatajev,
Dirich, Dobrovesky, Safarik şi Undolyski presupun. pe la
1500, Popp la 1562.
cat

În 1575 apare la Braşov încă un Octoih slav, publidin ordinul Voevodului Țărei-Româneşti, Alexandru, fiul

„lui Mircea, aprobat fiind şi de mitropolitul Eftimie al

Uz-

gro-Wlac hei, editor era Coressi.
„ Alexandru-Vodă numai avea tipografie la Târgovişte,
-ea se desfiinţase sub domnia părintelui s&i Mircea, şi de
aceia trimite în 1573, la Braşov pe un Popă, ca să cumpere material tipografic, Popa însă nu reuşi a cumpăra, aşa

că Alexandru

nu putu să restabileze tipografia din Tergo-

vişte şi fu silit a 'şi tipări cărţile religioase la Braşov D).
În 1581 'urmaşul lui. Benkner, Lucas Hirscher, scâse
un evazg/helter cu comentarii ; această carte după cum reese
din cele spuse de Hirscher, era o traducere românească a

evanghelierului slavon al Mitropolitului Ungro-Vlachiei

Se-

vafim, tradusă pe româneşte de Hirscher, Coressi şi auxiliarii lor, şi tipărite în tiparna lui G. Greus şi sub direcţiunea lui Fronius, aci se închee publicaţiunile române ale

“Braşovului până la finele veacului al XVI-lea. ..
Belgrad, (Alba-lulia, Kâroly-Fehervâr, Gyula- Fehervâr,
* Weissenburg,

Karlsburg)

1567.

Oraşul natal al principilor Zago/ya şi Bathori avu
prima tipografie în 1567. .
Primul tipograf fu un gentilom polon, Rafael Skrze.
Zuski dis şi «/lofhalter» care fondase la Viena o tiparnă
“în 1555 la un loc cu Kaspar Kraft, acel Rafael plecă din

Viena

şi

mare,

până

se

plimbă

succesiv,

ce se opri la. Belgrad

pe

la

Debrețin, . Oradea

unde

practică tipografia

purtând titlul de tipograf al regelui..
Fiul lui Rafael nu se mai ocupă cu tipografia Belgradului, tipografia însă nu fu desființată, la 1575 apăru un
evanghelier slavon. D. Yrecek glice că a văzut un exem%

Vezi

în

chismul calvinesc

socotelile

municipalităței: Brașovului

din

11

Iunie '1573,

în.

al lui G. Bariț, Nota 5, op. cit..a D-luţ E. Picot, p. 28.

Cathe-

955:

plar :din ;această rară. lucrare: la:. Bracigova: (Rumelia. orientală), la finele operei se vede că ea a fost scrisă şi tipărită”
de un: «Laurenţius>- din ordinul 'Voevodului Transilvaniei,
Băthori.
“Sebeş (Szâsz-Sebes,. Miilbach),. 1595. D. Cipariu dice
în Analectele ' sale 1),: că : cu

cheltueala

nobilului

Nicolae

Forro sai tipărit « Zi/cu/ Evangheliilor». D. E. Picot crede
că acest exemplar a fost tipărit la Sebeş.
Caracterele tipogtafice. sunt identice cu cele dela Braşov încât se poate ca- tot materialul să fi trecut aci.
'„La 1577 apare însă după cum se vede din titlul cărței o «Psaltirie slavonă» ea e tipărită la Sebeş de diacoconul Coressi, din ordinul Voevodului muntean Alexandru
fiul lui Mihnea, caracterele sunt identice cu cele. de la Tărgovişte, şi stema erei. Românești apare în toată splendoarea ei.
In 1577 Coressi scoate Şi o Psaltirie românească, tot
la Sebeş.
In 1579 D. E. Picot dice că tot la Sebeş, Coressi la
un loc cu un Manuel, a scris şi un cevang/he/zer slavon».
Safarik atribue lui Coresi şi un: Zyzod, ultima lucrare ce
apare la Sebeş, e însă «Sbornikul» sati «Mineiul» publicat
tot de Coressi cu aprobarea Mitropolitului românal Transilvaniei, Geunadius, la 1580.
D. E. Picot crede cu reservă însă. după Karatajev, că

și Evanghelierul din biblioteca din Petersburg

din

r1580e

scos tot la Sebeş.
Lucrarea ce uneşte veacul al XVI-lea cu al XVII-lea
şi apărută tot la Sebeş e Szerzu/ de aur, de Popa Jon din
Vin ft.

Orăștia (Braşov. Szâszvâtos)

1582..

D. E. Picot dice că la Orăștia a funcţionat o tiparnă
în 1582, graţie magnatului ungur /ranczsc Geszii, ce primise dar de la principele Batori, o rudă a sa, în urma
multor

resboaie,

înprejurimele

Devei 1),

5 p. 26—29,
,
E,

'.1) Vezi în Hist. de rebus
Picot, Nota 1, p. 41.
N

Transilvanicis:
.

Bethlem, ed, II, P.
,
-

455 citată în op.

956

Or&ştia ce era departe la 4qo km. de Deva, aparţinea
tot lui Geszti.
Acesta aduse tipografi de la Sebeş ce era. "aproape,
însă material

nou.

La 1582, 14 lulie tipografii scoaseră: cele 2 dintâi
făscioare ale « Pa/ze din Orăștia» (culegeri biblice, culegeri
apocrife).

|

La finele acestei 'carţi se vede şi numele tipografilor
şi scriitorilor, şi anume: . Mihail 'Thordâsi episcopul Românilor din Transilvania Ştefan : Herse predicator la Caransebeş,
Efrem Zakân dascăl la şcoala din Sebeş,: Moise Peştişel
predicator la Lugoş şi Achir Protopop» în” comitatul de
Hunyad, toţi Români.

Aceştia după cum spun aii scos: din: limba jidoveasca,
grecească şi sârbească pe limba. românească cele 5 cărţi
ale lui Moise şi 4 cărţi ce se chiamă upemaă sprea le
oferi fraţilor Români, în timpul: domniei lui S. Bâthori voevodul “Transilvaniei oferind genesa şi exodul ilustrului cavaler T. Geszti, căpitan al Transilvaniei şi al: - Ţerei-Un-

gureşti.:
Cu mare cheltueală şi ajutor: dat de mărirea. sa F.
Geszti, ear mare maestru .al tiparnei, era, Şerban. diacul,
maestru mare al tiparelor era Marian!).
|
Acest Şerban se crede că era fiul lui Coressi. - Aci se închee studiul. tipografiilor „până în veacul al
XVII-lea. Aci şi-a terminat opera D-sale şi:D. Picot după
care am dat noi aceste relaţiuni.

Acum

intrăm. în. studiul tipografiilor române

cul al XVIl-leaşi nu cunoaştem

nici

un studiu

din veamai

com-

plect pentru acestă epocă de cât cel al lui Popp pe care
D. E. Picot nul

laudă tocmai,

considerând

jos pe cel al D.lui Iarcu.

încă şi mai

1) Vezi relaţiunea lor originală reprodusă pe cirilic şi Franguzeşte în op.
a D-lui

E.

Picot p. 41—42.

Noi

am

pe

Da

luat numai

sensul.

cit.

Poacul al XVIl.kea

Trecu

92 de ani

încoace.

şi tipografiile iarăşi dispăruseră

din

Țara-Românească a trebuit să se urce pe tron -Mathei Basarab, acel Domn mare în r&sboiă ca şi în pace şi să re:
întemeeze de astă dată, şi cu mai multă putere tipografiile române.
Govora. Din chrisovul lui Mathei-Vodă Basarab de la
6 lanuarie 1634, prin care întăreşte monastirei Govora satul cu acelaşi nume şi alte privilegii încă, se constată că
în acel an era acolo o tipografie şi cu un tipograf de
mare preţ în ochii Domnului, între altele în chrisov se vede:
«Către stînta şi Dumnezeeasca mănăstire ce se chiamă Govora preste apa ce se chiamă Oltul, unde iaste hramul
adormirii preasfintei şi preacuratei stăpânei noastre de Dumnezei născătoare şi pururea Fecioarei Mariei, şi a fărzzZelui Îgumen Meletie Makidoneanul 'Tipogratul . . .. > 1).

„_

Acest Meletie Makidoneanul

era un călugăr român şi el

a fost adus de Mathei-Vodă, dice D. V. Popp în anul 1634
din Macedonia şi pe care marele domn Lai renduit Igumen la acea monastire unde înființase şi o tipografie 2). La
locul unde am studiat această pravilă am vezut că alături
cu Meletie Macedoneanul mai erati ia Govora şi călugării
Mihail Moxalie şi Ştefan Ochrideanul ca conlucrători la această pravilă.
Din această tipografie în anul 1640 s'ai scos fravi/a
cea mzcă, despre densa am vorbit deja mai nainte la locul citat5).
Târgovişte. V. Popp crede că Matei-Vodă a înfiinţat
la Tergovişte o tipografie în 1652 cu materialul adus de

la. Govora, fără însă a spune nimic despre materialul

Go-

vorei, adusu-l'ai el de peste munţi, adusu-l'ai Meletie Macedoneanul cu dânsul din Macedonia, nu se ştie.
Cea d'ântâi lucrare care apăru aci,a fost Pravia cea
1) Vezi

în disertaţie

despre

Tipografiile

româneşti

V.

Popp,

53 Nota.
2) Vezi op,

cit,

p. 52.

3) Vezi în Cap. VII, partea literaturei și a legislaţiunei.

Sibiu

1838,

p.

958

mare de deşi a lui Mathei-Vodă sau îndreptarea legii, Tergovişte 1652 de care asemeni am vorbit 1).

A mai apărut apoi un Octoih la 1712 sub domnia lui

Brâncoveanu,

şi

scos

cu

cheltueala

Ivireanul, ear tipograf fiind G.

mitropolitului

Radovici 2).

Antim

Un /iturgier

în 1713, un po/zfovenie tot în 171 3, Pelaele filosofaşti tot
de la 1713, un Katavaszer în 1714, şi un ceaslov la 1715 5).

Tipografia Tergoviştei a îmbrățișat un timp de 64 de

ani, ea a trăit de la

securea Ottomană

1652

şi cei doi

până

la 1716,

ultimi

când

soldaţi

peri

ai

sub

tipografiei

române perind jertfe ale intrigilor greceşti, unul, Domnul
Ştefan Cantacuzinul, ultima scântee a naţionalităţei române
ce peri

la cruda

alt, preacinstitul,
Ungro-Vlachiei,
lipolii

la rîul

lovitură

a călăului

milostivul
Antim

Dulcia,

din

Stambul,

şi sfințit părinte,

ear

cel-

Mitropolitul

Ivireanul

ce îşi dădu

sufletul la Gal-

ce cură pe

la Odreiu,

fiind

dus acolo

întro căruţă, dat pe mâna a doi Turci, de către N.
Mavrocordat din Muntenia, primul Domn
Fanariot, care

turci tăeară pe Antim şi *i aruncară trupul în

acel

rîi4).

In tipografia Târgoviştei se adusese şi caractere elenești căci se tipăreat şi cărţi pe limba grecească ca de
pilda.
1. Bifhov evavatoy 7my anacay exzheoasrijutjv axoh8Bay zepur1708. Ey m Myrponhurn ev reprofiroro.
|
2. Eoâiu8 Zeyadevs mavorha. 1710. XpoS0VÂS 18 vaxaprorăr S
norpiapxS zov Îepocohopumy Xovcargumtoy mept roy cpeprutuy, Ev za
XATA, TO TepțOptoTov Tns obpypofhayias aporarn Mrporode 1715 5),
YSoay.

Nu e de mirat că se tipăreau cărţi greceşti în ţara noastră
în acele vremuri, căci tocmai epoca de la 1652 până ia

venirea Fanarioţilor (1716) la domnie, a însemnat în isto-

ria literaturei române, adevărata epocă de cultură grecească,
sub domniile lui Mathei Basarab, Şerban Cantacuzino şi
Constantin Brâncoveanu încheate prin a lui Ştefan Canta1) Vezi în Cap. VII, partea literaturet și a legislaţiunei.

2) Idem şi în op. cit. a D-lui Sbiera, p. 92, Popp, p. 61.
3) Toate s'aii văzut în cap. Literaturei
din această carte.

4) Vezi Şincai Vol. III, după Dal Chiaro p. 395,

5) Vezi în op.

cit.

V.

Popp,

p. 62

Vol. III, ediţ. II,

şi în note după alte isvoare.

959;
cuzino aă venit aci în 'Ţara-Românească, o sumă.de dascăli
greci, foarte. erudiţi. la Bucureşti-se. fâcuse o. adevărată,

Academie elenică din şcoala domnească, acolo, fii .de boeri
înveţai filoşofia, retorica şi mathematica pe eleneşte, după
cum vom vedea în capitolul următor.
.
Bucuraşti. Cea mai veche lucrare tipografică ce. se.
cunoaşte

până

acuma,

ca scoasă

Mitropoliei, e din

1678

ciu,

în dilele

ce s'au

scos

şi anume

la Bucureşti,

Cea

în

tiparna

înfe/esului sa C/u-

lui Şerban-Vodă

Cantacuzino

şi

cu oserdia Mitropolitului War/aaz.
Această tipografie se înființase de Şerban. Cantacuzino. D-nul V. Popp crede de Duca-Vodă, părerea însă
remâne

se

nefondată,

de

vorbele:

«în

vede

oare-ce

însuşi

pe

titlul

dilele prea luminatului

C/ezz/ui

Domn

lon

Şerban ...... b.
|
|
Alte lucrări ce s'aă mai tipărit aci, au fost: O /zZurghze slavonă- Română în 1680, 8 lulie, fiind mitropolit Kir
Theodosie. Bra din 1638 tradusă de pre elineşte din.
ordinul lui Şerban-Vodă Cantacuzino, de către fraţii, logofeţi mari, Radu şi Şerban Greceanu ajutaţi şi de Episcopul din Nisa, Germano și Mitrofan, fost al Huşului ear mi:
tropolit fiind tot Kir Theodosie, apoi şi alte opere de va-

loare ca: Mărgăritarele din 1691, evanghebha Greco-română
din 16932).
|
Sau mai tipărit încă şi alte opere la Bucureşti pe care
V. Popp nu le menţionează sunt: Afostolul din 1683 şi
Apostolul din 16885), Psaltirea din 1694, Catavaszerul din
1700 de care pomeneşte T! Cipariu 4), dar de care V. Popp
dice că el a fost una cu cel din Tergovişte din 17155).
Învețătură

bisericească

de

Mitropolitul

Antim . Lvireanu

ti.

părită la mitropolie în 1710.
Intrăm acum în anul 1716, în plină epocă de domnie
fanariotă, prima “lucrare ce apare în Bucureşti în tipografia
"i

*) Vezi în op. cit. Sbiera, p. 64.
2) Vezi în op. cit. a lui V. Popp,
3) ldem D. Sbiera, p. 41, 50
1) Vezi în

Analecte,

5) Op. cit. p. 63.

p. 65-

p. XXVI-—XXVIIL

Ă
citaţie în' op:

D.

Sbiera,

p. 97.

960

Mitropoliei

e un /Molfvenie

oprim, căci, studiul întregei
1717.

Când

plect

despre

din

7729,

noastre

trebue

deci

să

ne

lucrări se opreşte

ia

se va găsi cine.va ca să scrie un studii com-

Zizografile

române

până

în dilele noastre,

atunci va putea înscrie toate operile apărute în cursul veacurilor XV, XVI, XVII, XVIII şi XIX, veacuri în care tot
treptat, treptat sa desvoltat arta tipoprafică la Români.
|
Ultima lucrare apărută în tipografia Mitropoliei din
Bucureşti o văd în cartea D-lui V. Popp, ea e: Cuvintele

Panegirice

şi moralnice

de

Eutrosin

Poteka profesor

de

filosofie, Ea poartă locul de: «Bucureşti la Mitropolie,
7826» ear tipograful: «leromonah Stratornic tipograt>. -

Ce e drept lista cărţilor apărute în Mitropolia

Bucu-

reştilor de la 1729 până la 1826 e foarte plină de opere
tipărite, în epoca fanarioţilor se tipărise mult, fel de fel de

opere atât religioase cât și filosofice şi morale, locul

nu e

a vorbi aci de dânsele căci după cum am spus, ele sunt.
coprinse într'o epocă pe care nu o îmbrăţişăm noi în lucrarea de faţă. Afară însă de tipografia Mitropoliei, D. Popp
ne mai vorbeşte tot în Bucureşti şi de tipografiile : Școa/ei
Văcăreștilor. fosta

nu ştie D.

ea a familiei ori a monastirei Văcărescu?

Popp),

această

tipografie

se

ridicase

în

anul

1724. În 1818 D. Popp ne mai vorbeşte de /ipografia de

la cișmeaua lui Mavroghenie a boerilor Răducanu Chinceanu
biv

vel

Stolnic

şi

/Dzpzzrze

Zopheeanul

biv

vel

Clucer,

apoi şi de alte 2 tipografii anonime; în vremurile mai din
d'incoace şi de tipografia lui Eliad 2),
Aceste tipografii se infrumuseţaseră în timpul Domniei
Fanariote şi din sînul lor apărură earăşi o sumă de cărţi.

Snagov.

D.

V.

Popp crede că

această

tipografie a

fost înfiinţată de Brâncoveanu-Vodă pe la finele
al XVillea, după îndemnul Mitropolitului Antim,
cât a ţinut însă. D-sa crede că ea s'a stins cu
celor doi creatori ai ei.
Lucrul e probabil că ea a fost întemeiată de
1) Vezi op. cit. p. 64,
2) Vezi op. cit., p. 65—68.

veacului
nu ştie
moartea
|
Brânco-

_
veanu-Vodă

vem

de

apărute acolo,

lucrările

oare-ce

adi, poartă

Vodă»

op

numai

data de:

ce

cele

a-

«în dilele lui Brâncoveanu-

încât după aceasta se vede că ea fusese otipogra-

fie timporară şi absolut personală a Domnului Brâncoveanu,
de unde se şi numi «domneascăa.
Operile apărute la Snagov sunt: Evanghelia din 1697,

Carte sait lumină cu dreapta dojenire din dogmele bisericii

răsăritului asupra dejginării papistaşilor din 1699; Zloavea darurilor 1700; -Învefături creştineşti folositoare de suflet fieşte-cărui creştin 1700.
Buzeii. Această tipografie s'a înfiinţat acolo după îndemnul Episcopului - Mitrofan la anul 1601, ea a trăit până
la moartea lui din 1702 1). Cărţile ce ai apărut aci sunt:
« Pravoslavnica mărturisire a soborniceştii şi apostoliceştii baserviti a văsăritului»

întoarsă

de Radu

Greceanu

la

1691

(adică tradusă). .
“TZriodul din 1697, Mineiul din 1698, tipărit cu cheltueala şi:: îndemnul lui Vodă-Brâncoveanu. Teodosie fiind

Mitropolit ear Mitrofan călugăr.
Mohtoenicul

cele 7

din

1699,

taine

şi în fine

ale „bisericei

învefătura preotilor

Răsăritului tipărită

şi despre
la 1702.
Râmnicul: Volcei, Această tipografie s'a inființat aci, în
1705, anul când. preacuviosul părinte Antim Ivireanul deveni episcopul acelei eparhii 2), ea a trăit „până la 1787 şi

a mers tot progresând sub episcopii următorii lui Antim,
ca: Damaschin, Inocenţie, Klementie, Grigorie, Partenie,

Kesarie, Filaret,
In această
la: 698 despre
Sbiera zice însă

Nectarie, Galaction, etc.
tipografie s'a tipărit: O /zZurghze românească
a cărei existență vorbeşte T. Cipariu5). D.
că n'a dat de urmele positive ale acestei

cărți 4).

Hașului,

|

1) -Vezi în condica Mitropoliei; Mitrofan fusese întâi episcop în Moldova, al
citaue în op. D-lui Popp p. 70. 2) Vezi îîn condica mitropoliei,
Bucureşti citaţie în op. D-lui Popp, p. 7

Nota el.
3) Vezi în analecte p. XXV
4) Vezi în op. cit. p. 9o.

şi XXVIII.

962:

»
Un-parachsla 1706 şi un. Molitvenie tot
din
ambele tipăfite de-Antim Ivireanul, .
Da
„» Acestea

la “Rimnic,

sunt -ultimele opere

1706,
a

tipărite inainte de 1717

cea d'intâi lucrare ce. apare în veacul

domniei
fanariote e Psaltirea div 1725. Până
la 1787, anul când
s'a stins această tipografie au eşit de acol
o multe cărți datorite
însă activităţei culturale de sub epoca fanar
ă.

Acestea sunt tipografiile. ce au fost
în Ţara-Românească în vechime, eată avântul acestei
arte, care cred că
pentru acele vremuri era destul de
puternic când fel de

fel de gânduri: negre umblau prin capetele
Româ
„Nu mai pe jos s'aă lăsat şi țările româ nilor.
ne de peste
munţi, să aruncăm o privire şi la activitate
a tipograficăde

acolo din veacul al XVII-lea incoace,
să reluăm deci firul
întrerupt, pentru ca. studiul nostru să,
fie complect pentru
întreaga suflare românească de la Milc
ov, încoace.
„Braşov. În veacul al XVII-lea şi
în al XVII-lea nu
găsim nici o operă tipărită la Braşov;
în cartea D.lui
Sbiera cât şi în a lui V. Popp nu se
vede nici o lucrare
tipărită aci, purtând o asemene dată.
De asemeni şi la Oreşzza.
.

La Alba

tinuă;

în 1641

ulia sau Bilorad activitatea tipografică con.

apare prima lucrare din acest veac,
purtând titlul de Aazanze; în 1658 tipografia
fu distrusă prin
venirea Turcilor.
|

In 1668 principele Transilvaniei Mihail
Apafi o reîntemeeadgă earăşi prin ordinul ce'l dădu
lui Petre: Kovasnai,
un superintendent Calvin. Ea a fost
reîntemeeată şi a
funcţionat până la 1707; În acest an
însă fu cu totul distrusă din causa unirei bisericei române
de acolo cu cea catolică,- când Lesuiţii ai ridicat toate maşi
nele tipografice şi
le-ati dus la Cluj unde aveau denşii
o academie a lor.
Până la 1702 afară de cartea din 1641
, aă mai apărut: Un Catechismu prefăcut după cel
calvinesc, tratând
despre taina Botezului şi a comunicăture
i în 1642; Nou
Zestameul în 1648; O Psaltire în 1657;
un alt Catechism în
1657; Cărarea Be scurt spre fapte bune
îndreptătoare 1685;
Renducala Diaconstoelor ş2 cu a băzg
lişeniilor care se

963

die la iiturghie 1637; Un Molitvenic 1689; Poveste la 40
de Mucenici 1639; Kirtacodromion 1699; tipărite de. Mihai
Ivanovici tipograful, şi în - fine ultima lucrare: Catechismul
românesc

din

1702.

Sas-Sebeş. La 1683 se tipărise aci cartea numită «Si
criul de aur» o 'propovedanie la morţi, scoasă 'din scripturile sfinte după îndemnul principelui Transilvaniei, I6n Mihail

Apafi, de către Popa I6n din Vinţi.

E

Srbzii. Eată o navă tipografie românească ce este o
creatură a veacului al XVIl-lea.
D. Petru Maior. în istoria bisericei Ardealului Du vor:
beşte de o carte tipărită aci. în 1696 închinată fiind, lui
“Theofil Mitropolitul Belgradului.
V. Popp după Nemethi dice că. între 1676 ŞI 1744
au locuit în Sibiu un tipograf cu numele de Bart, deci acesta
trebue să fi şi tipărit sus numita operă.
- Această tipografie a lui Bart a ajuns, dice V. Popp,

până la 1832 când a moştenit'o ginerele lui Bart, Gheorgie
de Kloziuc

după

care s'a şi numit

In veacul al XVIII-lea

ast-fel.

se înființase

şi

tipografia

lui

Martin Hohmatister. Singura operă apărută în Sibiii până
în 1717 e Ceasfovul din 1696. Din 1789 când apăru învă.
țătura către Preoţi şi. Diaconi până în 1634, apăruse 9
sumă de opere religioase.
Cluj. Aceasta e.earăşi o creatură nouă, căci, în veacul

“al XVllea

nu lam vezut avend tipografie.

Tipografia românească cu litere cirilice în. acest oraş
s'a înfiinţat în anul 1703 când. Lesuiţii au luat tot materia.
lul tipografic de la Belgrad spre a'l aduce aci, unde aveati
denşii academia lor, petrecându-se. aceasta după: cum am
spus şi mai înainte în urma unirei. bisericei. române.
Această tipografie a trăit în mâinele Lesuiţilor până la
1744

când

atunci

venise

Românii

uniţi, şi o luară din pose-

siunea lesuiţilor pentru -a o duce la Blaj.
In veacul al: XVIl-lea a apărut numai un Cafechrsmz.
Blaj. Aci este centrul de: cultură românească .dia
1) Vedgi p. 148.
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Transilvania,
Românilor.

aci se vastabili

acel

curent
:

de

latinizare a

“Tipografia Blajului e o creațiune a veacului al XVIII-lea
de oare-ce ea e originea celei de la Belgrad sai Alba
Iulia,
trecând

prin Cluj şi în fine oprindu-se

aci.

Ultima tipografie românească a veacului

al XVIII-lea

dar şi cea mai sublimă, căci avântul cultural român
esc ce]
ia tipografia de acolo e minunat, aceasta. însă ca
O conse-

cință a acelor bărbaţi iluștrii şi mari Români ca:
Samoil
Micul sai Klein, Gheorghe Şincai şi Petru Maior care
ai
muncit cu toată inteligenţa şi sufletul lor. la renaşt
erea

limbei române, dovedind inamicilor originei

vulturul

împăratului Traian

ne-am

născut

noastre, că din
ŞI

ne-am

înmul-

ţit în aceste superbe câmpii, ale Daciei străbune.
Producţiunile religioase şi literare eşite din: aceast
ă
tipografie sunt toate din veacul al XVIII-lea încoac
e, căci

atunci se şi înființase tipografia acolo.

Din scrisoarea de la 29 Octombre 1771 a părintelui
Iosafat Devai de acolo, devenit în 1771 tipograf
la Blaj,
către episcopul ținutului, Athanasie Rednic, unde'i relate
adă
despre întrebările puse lui, de către comitele Auers
herg,
guvernatorul comitatului,
cât şi din scrisoarea ilustrului T.
Cipariă din 1835, 1 Aprilie, către V. Popp resultă existe
nţa
tipografiei Blajului în condiţiunile descrise mai sus
1).
Blajul este scump Românilor, acolo. fusese 'o Academie de cultură naţională, de unde se născusă şi se
formară
atâţea şi atâţea patrioţi şi iluştrii bărbaţi ce aă luptat
pentru

apărarea scutului românesc.
ea

|

|

Nu putem să ne ocupăm de tipografia de acolo căci
aparţine veacului al XVIII-lea care e atât de depăr-

tat de lucrarea de faţă..
Un

sentul

cuvânt mai avem
capitol. .

de

spus: ca

să

încheiam

pre-

Să'şi aducă aminte lectorul că în capitolul Literaturei

am 'vorbit de: < Cronzce/e ferei-vomâneşti» şi de autori
i lor,
fraţii Greceni, Radu Popescu, Const. Filipescu şi
alţi ano1)

Vegi in op.p D-lui V. Popp,
PP; p p. 42-46.
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nimi,

care

'şi scriseseră

corpurile

lor,

tocmai

în

veacul

al

XVII-lea, veacul de desvoltare a culturei noastre naţionale.
Ei trăeaui în acel veac, ereai oameni de casă ai lui Şerban
Vodă

Cantacuzino,

Brâncoveanu

şi Mavrocordat,

ai

scris

“acele cronice fie-care în felul lor de a vedea, lăudând pe
aceşti Domni saă acuzenduii.
In vremea acestor Domnii am vă&dut în acest studii
că tipografiile făcuseră un progres imens, nu mai departe,
dar chiar sub ochii Domnului, la Bucureşti la sfinta Mitropolie era.o mare tipografie, Domnul o priveghia, şi o
considera ca pe o bogăţie a «domniei».
Am vădut de asemeni că în aceste tipografii s'a tipărit opere importante însă toate de caracter religios; cum
deci s'a făcut că, acei cronicari mai cu seamă fraţii Greceni
care 'şi tipăriseră operile religioase, să nu'şi tipărească şi
manuscrisele lor de «Cronică a ţărei» de ce acest fenomen
în istoria literaturei şi a tipografiei române?
De la prima vedere ni sar părea chiar că acest lucru

nu poate fi adeverat, totuşi da! căci cei dintâi bărbaţi ce
ati dat publicităţei cronicele ţ&rilor române, ai fost: Mihail

Kogălniceanu pentru Moldova 1; Nicolae Bălcescu şi Treb.
Laurian pentru “Ţara-Românească ?).
Eată însă cum se explică, de ce cronicarii ţărilor ro-

mâne, nu'şi tipăresc cronicele lor în tipografiile noastre.
Pe

vremurile

acele

se dedea

mai multă atenţiune ope-

rilor de caracter religios, poporul avea necesitate ca să'şi
cultive sufletul şi inteligința cu asemeni citiri, căci ele îi
pieptănau caracterul. T)omnii noştrii români, de aceia și

protejaii toate scrierile de

acesta

natură,

şi pentru

acest

scop ai şi înființat «tiparnele domneşti» pentru a se respândi scrierile religioase, ca tot omul iubitor de carte şi de

lumină să şi le poată procura, de oare-ce
se putea plimba

de la mână

de exemplare.
De aceea şi vedem pe

la mână

toate

1) Vezi Letopiseţele în tre! vol.
2) Vezi în Magasinul

istoric

în 5 vol,

manuscrisul

nu

și reproduce

în mii

titlurile cărţilor

religi-
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oase cuvintele: «cu cheltueala şi din ordin
ul Maăriei sale
Şerban Voevod sati Brâncoveanu Voevod..
„».
"Apoi aceste scrieri nu erai câte odată absol
ut de
câracter pur religios, ci mai o dedea şi prin
morală sau

filosofie, aşa. că ele

erau

excelente pentru cultura ce

se
cerea atunci; cultură pe care Domnii, dintr
e cei mai lumi.
nați, voeaii să o însufleţească în popor, :şi
care consista

în a

moralisa

clasele

sociale

prin

cuvânt.

Toate

acele

revoluţiuni interne. d'intre partidele boereşti,
la înscăunarea
unui noii domn, toate acele r&sboae civile
între slujitori şi
dregătorii “domneşti;
toate
oşteanul nostru 'de la Turc

piară, de oare-ce

barie; era

ele erai

acele prădăciuni
sai de la Tatar,

o remăşiţă a

7ăsdoaelor se ducea spre a

înv&ţate
trebueaui

timpului

fi înlocuită

de

de
să

bar-

cu cea

a folztzcei arplomatice.
Incât prin ce putea mai bine să se moralizeze
, politiceşte vorbind, clasele societăţei române de
cât, prin acel
curent înţelept al mai marilor ai bisericei şi
ai cărturăriei.
Apoi necesitatea nu se impunea pentru acele
vremuri
ca să se tipărească cronicele ţărei, sau aşa
disele fragmente din istoria poporului român, cari toate
legate coor-

donate şi complectate cu documente, formează
istoria gene-

rală a ţerilor. noastre.
|
Nu se simțea, de oare-ce evenimentele politi
ce eraă
încă vii în memoria oamenilor, fie ca marto
ri oculari, fie
prin moştenire de ]a părinţii lor, adică prin
tradiţiune.

Altă causă mai era că : aproape fie care familie 'şi
avea

o condică a ei în archiva familiei, la moşia lor,
sati la oraş,
la un loc cu documentele moșiilor lor; unde
se vorbea de

cutare

epocă

din

istoria

ţerei.

de cutare

ori misiune, care se raporta la membrii

eveniment,

din

acea

r&sboi,

familie

care luaseră parte; aşa că fie care familie 'şi
avea o istorie parţială a patriei, scrisă de câte un conce
pist sai gramatic al casei, şi din punctul de vedere al
acelei familii.
LD. lorga a: desbătut cestiunea cu o competinţă
şi inteligenţă perfectă în « Analele Academiei», lucru
de care

am vorbit în capitolul Literaturei.
De multe ori mai însemnai, încă câte o întâmplare şi
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pe

o scoarță

de

carte

religioasă, Psaltirie,

Biblie

ori Cate-

chism; dădeau apoi toate aceste însemnări sai scrieri
ţiale, cronicarului, spre a le înscrie în Cronica sa.

par-

Cine ştie, dacă cronicele lui Filipescu, Greceanu şi Popescu nu sunt făcute din decimi de bucăţi ale decimilor de
familii boereşti; fie-care venea cu <obolul» s&ă, pentru ca,
cărturarul sai meşterul cel mare să'] treacă în cartea cea
mare a patriei, în «Cronică».
|
Aşa

trînsa,

că cronica

odată

scrisă,

unul de la altul, din

Condaicele

lor:

în cutare

an,

fie-care

ştia ce

va

fi în-

boeri 'şi citeai însemnările sau
cutare

moş

al meu,

vere

Pe.

trache, au mers la Beciă sau la Țarigrad, la Odreiu sau la

„Sibiu; s'aă bătut cu Nemţii, cu Păgânii ori cu 'Lătarii şi
ai luat sufletul cu buzduganul cutărui Mirzac tătăresc sai
Paşă

turcesc,

asverlind

cu

acel

buzdugan

numai

de

dou&

ori în sus, aşa scrie vere în Condica neamului nostru, dar
în al prea cinstitului neam al D-voastră, cum se grăeşte?
Ear la di ce se alegea, venea boerul Petrache de pildă şi
citea şi el Condica neamului lui, ca să nu rămâe mai pe
jos, ca ve&rul cutare.
Eată deci atâtea şi atâtea cause care făcuseră pecronicari să nu'şi tipărească şi operile lor istorice, în acele tipografii domneşti.
Aşa

sa

terminat

cu

activitatea

culturală

la Români în

epoca naţională şi aceia a slavonismului, care neîncetat au
fosti ntr'un complet r&sboi; una luându'şi alteia locul şi confundându-se câte odată într'una singură, spre a se deosebi
de cu/fura grecească.
Cu toate acestea veacul „al XVIl-lea trebue să fie considerat de noi ca adevăratul veac în care sa manifestat o
adevărată cultură naţională, şi jus. observă D. Ştefan Orăşanu, când dice:
«Situaţiunea &rilor-Române față de
Poartă şi Statele vecine, în secolul al XVIl-lea, este cu
mult mai superioară aceleia ce ele o aveau în secolul trecut. Cu r&scoală lui Mihai-Viteazul se începe o novă eră
pentru Români, o eră de ridicare morală şi materială, în
care Voevozii noştri sunt nişte personagii cu vază la Constantinopole şi aiurea, ear Țerile-Române nişte adevărate
59175

62
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centre culturale»1). Această ameliorare a relaţiunilor dintre

Poartă şi Principate este foarte bine arătata în recentă con-

ferință a D-lui Iorga ?).
Venim acum la ultimul Capitol al acestei prime
din lucrarea de faţă:

părţi

Secţiunea I-a la Cap. VII.
Starea culturală a 'Țărei-Românești

până

datorită înriurirei grecești.
bszerica,

Limba,
şcoala,

la 1717

btevatura, legistațiunea, medicina,
elocuenfa, artele, sceznfele, diterele, filosofia,

starea economică, politică, socială şi financiară,

In capitolul VII din această lucrare am pus titlul de:
«Starea culturală a Țărei-Româneşti până la 1717; epoca
naţională, influenţele străine şi înrîurirea grecească în toate
ramurile activitaţei sociale». Am spus însă la pagina 626
că cultura grecească a fost o continuitate a celei naţionale
combinată cu alte influenţe streine; de aceia am şi găsit
nu numai nemerit, dar si necesar ca să studiăm mai întâiă

starea culturali din ţara noastră, mai întâiu sub epocele anterioare celei greceşti şi apoi să ajungem aci.

Am voit încă să dăm o mai
tanţă capitolului VII, și de aceia
voltat activitatea culturală în cele
naţională şi a influențelor străine,
apoi o secţiune separată la acest

grecească.

mare extindere şi imporam şi studiat cam desdou& d'întâiu epoce, adică
(slavonă) şi am format
capitol pentru cultura

1) Aci trebue a se ințelege și Mihai-Viteazul care intrase cu domnia

cul al XVil-lea;

căci dacă

în adevăr

e un

Domn

muntean

care

ne-a

şi În vea-

ilustrat în străi.

nătate prin geniul săi militar, a fost dânsul, Cel-l'alţi Domni posteriori lui Mihai.
Viteazul şi deci din veacul al XVII, ne-ai ilustrat mat cu seamă pe terenul politic
și
cultural. Alte timpuri, alte nevoi! (Notă personală).

2) Două conferințe,
Bucureşti, 1898, p. 36, 399. (Vezi în Cronicarii
veni din sec. al XVII-lea, de D. Ştefan Orășanu, Bucureşti, 1899, p. 13.

Moldo-
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Am spus însă tot la pagina 626 că: pentru lucrarea
noastră, la capitolul aci în specie: subiectul principal ar fi
«cultura

grecească» ; întrebarea

dat atâta
fluenţelor
de frunte
Am
poate

mai

vine

însă,

de ce,

atunci am

importanţă culturei naţionale şi celei datorite instr&ine, printre care cea s/avouă, a ocupat un loc
în timp de mai multe veacuri?
dat atâta importanţă, pentru-că am căutat cât se
mult,

ca

să

dovedim

civilisaţiune ai avuto Românii,

şi să ar&tăm

că iubirea de

ca un ce înâscut în rasa lor

şi că nu Greci, nu Panarzofii ne-o au însufleţito. A prins
rădăcini în ţara noastră această idee, că de când ai venit
domnia fanariotă la capul Românului, de atunci el s'a deşteptat şi a început să simţă că mai sunt lucruri pe păment,
de care el habar n'avea.
Dar

şi mai

'nainte

de era

o puternică înriurire grecească
zut, că se manifestase pe toate
Pe aceia însă cum o vom
istoria patriei? Ori grecească?
saă

mai

bine

dis

epoca

de

domniei

fanariote,

am avut

în ţara noastră, care am vă&căile activităţei sociale.
numi? Epoca naţională din
Eu cred că şi una şi alta,

/rauszfzune,

căci

domniile

lui

Şerban Cantacuzino, Brâncoveanu şi Ştefan Cantacuzino nu
aă fost de cât o punte ce lega trecutul cel 7âsbozuze al
ţărei noastre, cuun viitor zeszz/ico-polatico-aiplomatito-bizantin,
ear dânsa, adică epoca

acelor ultimi trei Domni români, formând

epoca de cultură în care autorii vor fi aproape numai Greci.
Aceasta epocă a grecismului va lua locul celei slavoneşti,
pe această ne propunem şi noi să o studiăm în acest ca-

pitol, special, ca să vedem, pe cât el va putea să se m&soare cu capitolul VII.
D. Paparrigopulo în «Histoire de la civilisation hellcnique depuis ses origines jusqu'ă nos jours», incepe ast-fel:
«Je me propose de tracer rapidement Lhistoire d'une race
qui a jou€ un grand r6le dans Lantiquite et au moyen âge,
et gui tient encore une grande place en Orient» 1).
Cu drept cuvânt observă D.sa că istoria civilisaţiunei
elenice mai ţine încă un loc de frunte în Orient.
1) Vezi op. cit., Paris,

1878, p. 1.
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In acel loc de frunte din Orient, am
fost şi noi băgaţi, şi nu ştiă dacă nu eram cei d'întâiii
între cei mai întâi, căci de la distrugerea Constantinop
olului, relaţiunile
noastre cu Bizanţiul ai devenit din ce
în ce mai strînse,
manifestându-se înrturirea grecească mai
întâiă pe calea
comerciului, apoi pe a religiunei şi în fine
pe a literaturei
şi a eclesiasticei.

Am

văzut însă la pag. 626—628

din

această

carte,
că din cele relatate de istoricii: Herodot,
Eutropius şi cei
bizantini, resultă că relaţiunile ce le aă
avut poporul elenic
cu
locuitorii

Daciei

traiene

aă

fost

foarte

vechi,

înain

te de
colonizarea lui Traian. In timpul colonizăre
i, după coloni.
zare şi după trecerea unei părți din colon
işti, în Moesia, de

către Aurelian,

la

cu acei Greci.se
Despre

acest

270,

aceste

închegase.
fapt-am

mai

relaţiuni ale str&moşilor noştri
spus

la pag.

618

căavorbit şi D. Paparrigopulo când a spus că
ultimii ce s'aă confundat cu Elenii din Tracia au fost «
Palachii» 1).
Pe de altă parte a contribuit şi religiunea
, caci, mai
înainte mult, de întemeerea noastră «ca
stat, noi ne sta.
biliserăm ca confesiune, pe cea ortodoxă
grecească de r&-

sărit, D. C, Erbiceanu

ne-a

demonstrat

în

destul

acest
fapt2).
Relaţiunile Românilor de astă dată, stat,
cu Grecii,
deveniră mult mai intime după anul 1453,
căci atunci distrugendu-se imperiul bizantin, o sumă
de familii veniră să
se stabilească in Țările-Române; şi chiar
din cele r&mase
în Țarigrad influențând asupra Turcilor
în cutare cas sai
cutare cestiune, din Țerile-Române, decu
rgând această influenţă, a lor, din cauza gradului lor de
cultură şi de civilisaţiune de care se folosea şi Turcii în nevoi
le imperiului lor,
politica internă şi externă, obiect studiat
de noi la Cap. III
din această carte.
Legături de rudenie deci şi de bani, între
Domnitorii,
1) Vezi mai pe larg la p. 625—629
al acestet cărţi,
2) Vezi detalii în cap. VII, la început, p.
630 şi urm. și
ricei și Şcoalei,

în

capitolele

Bise-
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boerii românii şi acei greci, au devenit din ce în ce mai
frequente şi accelerătoare la înriurirea lor în Ţerile-Române.
Am vEdut mai înainte şi vorbit de coloniştii lui Traian,
printre cari se găseau şi Grecii din Orient 5, precum şi
contactul

lor cu

Aurelian.
D. Aron
teraturei

dânşii,

de

Densuşianu

române»

de

când

ati: trecut

vorbeşte în

nişte

cuvinte

Dunărea

sub

«Istoria limbei şi li-

străvechi

ale limbei ro-

mâve, pe care le menţionează, dar de care spune că: fie ca
formă, fie ca înțeles sai amândouă împreună, nu se găsesc

în linba

latină

şi nici în

limbele neolatine,

ci în limba

Veche grecească. D-sa pe aceste cuvinte le consideră tot atât
de originale în limba română ca şi în cea grecească. De
oare-ce ele fac parte din grupul limbelor az, grip din
„care se trage atât greaca cât şi /a/zna 2).
D. Densuşianu aminteşte câte-va, din care voii aduce
şi eu cxemple:
vatră — Bădpa ȘI f+dpoy, balaur — zvhaopde, droaie —
pâns, papură —

raiă

fopănpito,

Zori

nâmbpoc, tufă —

-— pâode, dârju —

—

nene

Gps,

-—

vtwog,

javră

—

ron, Proaspet —

9ăpoos, frică
isteţ

—

opt,

torc,

Eaâp6e, târfa

—

zpdoparos,

borborosi —

Vlăstar

—

Bădorm,

răpos5) etc.

Eu cred că aceste cuvinte ai rămas în dialectul limbei române tocmai din timpul colonizaţiei, căci atunci atât
prin contactul coloniştilor cu grecii orientului cât şi prin
participarea lor la colonizarea Daciei, ca colonişti, aduşi
de Traian; cuvintele de mai sus precum şi altele multe la
fel cu dânsele s'a imprimat în vorbirea românească.
Aşa se şi explică vechimea acestor cuvinte în limba
şi literatura noastră, căci din primele dile a apariţiunei
noastre pe pămentul Daciei, ele erai deja în fiinţă, de
aceia

le întâlnim

şi în primele

scrieri

Cu întemerea ţărilor române,

1) Vezi p, 625-—628, cartea de faţă.
2) Vezi în Ist. limb. şi lit, TOM., p. 73—74
3) Idem, p, 74, Nota 12,

româneşti.

contactul

de

Aron

nostru cu îm-

JDensușianu,
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perăţia bizantină a devenit mai strins, mai
cu seamă din
cauza relaţiunilor noastre comerciale, prin
intermediul coră-

biilor venețiene, raguzane şi genoveze, care
'şi plimbau
pavilioanele lor de-a lungul Dunărei şi Mărei
Negre.

Comerţul a adus: şi contactul religiunei,
care se ştie
cât poate să facă de mult, asupra unui popor
, încă în starea
lui de adolescență. Resultatul definitiv se
vede sub domnia
lui

Radu-cel-Mare (finele veacului al XV.lea şi încep
utul ce-

lui al XVI),

când

Ungro-Vlachiei.

veni

patriarchul

Nifon

ca

Mitropolit

al

Distrugerea Constantinopolului aduse însă o mare
schim-

bare pentru

toată

Europa,

căci de atunci
o mare

familiile greceşti se expatriară din Constantinopol,

parte

din

de teama

securei Sultanului. Şi la noi ca şi în alte
țEri începură a
veni treptat, treptat, Greci, fie din cei mai
bogaţi şi mai
cunoscuţi fie din cei mai săraci şi obscuri,
sai chiar dacă
nu veniră aşa de mulţi pe la început, dar
lipsa lor era înlocuită cu relaţiunile cele strînse care se
întinseră între
Domnii şi boerii români cu ei la Țarigrad,
unde ajunseră
a tot puternici.
Inrîurirea lor în Țerile-Române avu un dublu
efect,
atât în starea organismului cultural, cât şi
a celui social,
Să ne oprim mai întâi asupra efectului
înrîurirea în
cea-ce priveşte organismul cultural al Român
ilor. Dacă am
vorbit mai sus de r&măşiţele câtor-va curin
te eleneşti în
limba română, incă de pe timpul colonizaţi
ei Daciei, acum
însă când trăeam la o laltă cu acei Greci
, de sigur că
această înriurire va deveni mai puternică
asupra limbei
române.
De la întemeerea Țerei-Româneşti ca stat
până aproape
de veacul al XVI-lea, slavonismul a avut
o mare înriurire
asupra culturei române,
şi mai cu seamă asupra limbei.
In cap. VII din această carte s'a vezut
cestiunea.
Cu

mult mai înainte însă 'de veacul al XVIII
-lea, o
mare parte din monăstirile româneşti începu
ră
a fi închinate
Sfîntului

munte; aceasta din causă că grecii ajuns
eră atât
de puternici în principatul Țerei-Româneşti,
în cât puterea
ce dobândiseră aceştia de la Domnii român
i, care atunce
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erati mai în totul grecisaţi, născuţi şi crescuţi la Constantinopol, în mijlocul unui jesuitism bizantin. Sirul de Domni
de la moartea lui Mihai-Viteazul până la Matei-Vodă Basarab,
ne-a dovedit aceasta 1). Matei Basarab însuşi nu putu
scăpa şi am vEzut câte neajunsuri a suferit în cursul domniei sale de la 1633—1654, din cauza acelor Greci, murind
chiar jertfă a lor în urmă revoluţiunei ostașilor români
în contra

unor

Greci,

pe

care

Matei-Vodă

fusese

silit a'i

ridica la rangul de Miniştrii2).
Inchinendu-se deci mare parte din monăstirele române
sfintului munte, urma ca acei călugări slavi care se găseau
în aceste monăstiri nou închinate, să nu mai poată trăi în
pace şi linişte, de oare ce călugării greci vor veni ca să
le ea locul lor, transformându-se aşa dară cu totul organisarea monăstirească din ţara Românească 5).

Călugării slavoni se ştie însă că erati cărturarii noştri
din acele vremuri; ei erai autorii operilor religiozse scrise
şi traduse de prin elineşte pe româneşte sati slavoneşte;
ei erati şi tipografi şi dascali de s/ovenze şi vumânuze în acele şcoli bisericeşti.
Cu alungarea lor din ţară, sai dacă nu alungare, dar
pierderea prestigiului de odinioară, se va schimba şi sensul
cultural de până acum; căci, călugării greci, odată instalaţi în monăstiri vor căuta ei ca să pue mâna pe firul literaturei şi limbei române, aşa că cu începutul veacului al
XVIl-lea se pune fundamentul cel noi al unei noui culturi
în ţara românească. Czovâutul elenismului va înlocui pe cel

al s/avonzsmului, în starea

aceasta însă

de

_transiţiune se

va petrece un fenomen important pentru limba noastră
românească.
O deşteptare a conştiinţei naţionale a Românilor.
Limba românească va reapare sub stare de provisorat,
gice D. Adamescu€), în serviciul bisericesc, căci până acum

serviciul bisericesc se făcea pe slavoneşte, poporul pricepea
1) Vezi în această carte, cap. II.
2) Vezi în această carte: Revoluţiunea

de sub

Matei-Vodă

Basarab,

cap.

II.

3) Vezi documente în acest sens, în cursul capitolului IL din această cante,
1) Vezi

în ist. limb.

şi lit. rom,

p.

139.
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slavoneşte, acuma însă cu
a decurs înlocuirea celor
cultural, nu se putea face
poporul nu lar fi înţeles
mente

trebuea

ca

venirea călugărilor greci, de unde
slavi şi deci şi a curentului lor
serviciul bisericesc pe elineşte,
nici odată şi de aceia deci forţa-

el să se facă

pe

româneşte,

de aci

deci

un avânt puternic pentru desvoltarea limbei române.
Eă cred că din acest punct de vedere nu s'a putut considera

atunci,

limba

română

în serviciul

bisericesc

ca un

Brovisorat, cum o defineşte d. Adamescu, ci ca un cozcordat încheiat de popor, cu Domnul firei şi înrturirea cea
noud a Grecilor.
Inriurirea grecească asupra limbei noastre a avut efec-

tul de a ne inbiba limba cu elemente noui, elemente grecești, ce se vor mai adăuga

încă pe lângă

deja, venite la noi

la

fie

de

cele romanisate

Grecii cei vechi, fie de la

Slavi.

Filotimie, sindrofie, phroforie,

vor

ajuvge

în

limba

română cum a ajuns adi, fonjour ori donsozr, ceva mai
mult încă, chiar şi terminologia unor cuvinte greceşti se
va impune limbei române,
Vernisi, paraponisz.

cum

e de

pildă

7pea/erzsz,

chi-

Vocabularul român se va umplea de cuvinte ca: AgoniSEsc — ăyovitoa, aer — ip, albastru — âAsfaorpos, argat —
Epyătns,

asil

— ăavăov,

aflu —

2)po,

babă

—

a5âo,

vuet—fonrâs,

drum
— ăpâuos, Zugrăvesc
— torzpapă, Chip — somos şi altele
multe !).
Limba greacă însă se ştie cât de frumoasă, sentimentală, alegorică şi sublimă este; o limbă atât de literară,
plină de forme flexionare şi figuri de retorică, aşa că natural a fost că, cei ce o vorbea să capete idei şi expresiuni
noui care le vor adopta apoi limbei române, acomodândule
cu densa.

Slavismul a fost pentru limba română
Erbiceanu:
Evident

«şubred

şi nepotrivit pentru

este aceasta,

de oare-ce limba

1) Vezi în Cronicarii greci, Erbiceanu
2) Vezi op. cit., p. XII.

p. XII, Nota

cum

geniul

1,

dice

D.

ei»?).

slavonă

incom-
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parabil de săracă în expresiuni; din causa strinsei ei activităţi literare.
Limba elenă însă care are în spatele ei o literatură
clasică atât de sublimă, cum poate sar fi putut compara
cu cea slavonă?
Cuvintele slavone dacă aă r&mas în limba noastră
ai r&mas: «ca nişte resturi ale unei armate învinse pe câmpul de luptă»1).
De aci a urmat deci că: dacă în epoca slavismului
limba noastră română a staționat, în epoca grecismului ea insă,
a crescut

haină
cea

şi

s'a

desvoltat

de

oare-ce

sa

îmbrăcat

cu

o

nouă, mult mai frumoasă şi mai bine lucrată de cât

slavonească,

pentru

că avea în elenism,

cum spune

D.

Erbiceanu, un model de limbă artistică, de unde se puteai
inspira, scriitorii 2).
Aceasta dacă o dic, nu este pentru a spune că, bine
a fost de s'a înţesat vocabularul român cu vorbe greceşti; ci pentru a susţine că s'a desvoltat stilul și vorbirea
limbei române şi că ea sa ridicat la rangul de /im6ă /2fe-

vară.

Cea mai mare parte din familiile de boeri români, bogaţi,

'si aduceati dascăli atunci, de la Constantinopol, din Greci
înv&ţaţi în ale retoricei, filosofiei, matematicei, fisicei, medi-

cinei şi altele, pentru a învăţa pe copii lor, carte; predându-se aceste cursuri pe eleneşte.
De aceea şi D. Paparrigopulo, distinsul profesor al

universităţei

din

Athena,

dice

în opera

sa, vorbind

de

in-

fluenţele elenismului în Moldovlachia: <Depuis lors, ces”
pays, gouvernes pendant plus d'un siecle par des Grecs,
habites en partie par des Grecs et recevant une education
grecque, shellânistrent, au point que, les familles indigânes les plus illustres, les Ghica, les Sturdza, les Phillippesco, les Balliano, les Floresco, les Cornesco, les Brancovano, les Golesco, les Balse, les Vacaresco, parlaient

1) Vezi op. cit, p. XII.

2) Idem.
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et €crivaient le grec comme si cett €te leur langue maternelle>1).
Acest avânt puternic al limbei elenice în ţara noastră

se întimplă mai cu seamă atunci când împrejurările politice ai permis Domnilor români ca să înfiinţeze școli sat
Academii domneşti.
Conştiinţa naţională a Românului începuse să se redeştepte, graţie acestei înrîuriri, acestei stări de transiţiune

de la s/ovenze la edenze, şi se vede că lucrurile s'aă petre-

cut absolut în aceleași împrejurări şi în Moldova căci vedem
pe cel mai mare cronicar al Moldovei, Miron Costin, născut
la 1633; dicend în leatopisetul săi: «Caută-te acum, iubite
cititorule, şi priveşte de unde ești... te vei cunoaşte că
eşti vlah, adzcă /falzan şi Rîmlean»?).
Dacă insă întradever mare parte din lucrările religioase, scrise şi tipărite la noi în țară ai fost traduse pe
româneşte din slavoneşte și din eleneşte, de către călugări

slavi şi greci, aceasta nu
unea

că

toată

trebue

activitatea

să ne ducă

literară

la

românească

mâinele acelora şi că noi Românii nu

concluzia fost

aveam

nici

cultură şi iubire de civilizaţie în noi.

Trebue să
mediul

în care

la sud,

înboldiţi

considerăm
noi ne-am
de

Slavi,

în

pic de

evenimentele, imprejurările şi

născut,
Slavii

am
la

trăit
rândul

şi

am

crescut,

lor îmboldiţi

de

Grecilor

'
aci,

Bizantini, siliţi fiind de aceştia de a trece Dunărea spre a
scăpa de apăsările lor, şi trecând Dunărea, oprindu-se

la noi.
Distrugerea Constantinopolului, venirea

nevoea impingendu-ne a'i primi din causa impunerei lor,
de către Sultan şi sfetnicii cei mari ai împerăţiei Otomane.
Aceste împrejurări denotând tocmai gradul nostru de
cultură și de iubire a civilisaţiunei, căci, dacă am primit pe
aceşti oameni streini nouă, am fost însă şi deştepţi căci am
şuiut să şi profităm de la denşii din înv&ţăturile lor.
Vom vedea toate aceste însă mai la vale.
1) Vezi Hist, de ta civil. Hel,, p. 419,
2) Vezi

opera,

citată

și în ist, limb,

şi lit, rom.,

Adamescu,

p.

140.

977

Legăturile religioase ce le-am avut noi cu Grecii aii des-

chis şi mai mult calea înrturirei lor în ţară. Am vegut la
Cap. 1 şi Il din această carte unde am vorbit de religiune
ca antemergătoare înriurirei greceşti, cum încă din 1359
aveam în “Ţara-Românească pe un mitropolit Grec « /achnt
Christopulos>, cum în timpul domniei lui Radu IV cel mare
(1494 — 1508) au venit aci Nifon, Grec de origină şi patriarch ce a devenit mitropolitul Ungro-Vlachiei.

Dar aceasta ne fiind încă nimic pe lângă înrîurirea ce
o va căpăta clerul grecesc în timpul bigotului Domn român,

Neagoe Basarab (1512 — 1521) artist, filosof şi tot ce vrei.
Acest Domn care era temător de mâna lui Dumnezeu
şi care de mult religios ce era, recursese la fantesii de tot
felul; risipind banii ţărei; aducând ast-fel în ţară trupul
sfintului

Nifon,

fostul

mitropolit

al ţărei,

ce

murise

în sur-

ghiun la Muntele Athos, trimiţend în semn de recunoştinţă,
că i s'au adus oasele sfintului, monăstirei Dionizatului, un
sicriă de argint, impodobit cu pietre de mărgăritar, zidind

apoi o sumă de monăstiri la sfintul munte ca: Co//umuzul

şi altele, împodobindu-le cu icoane de argint şi vase de aur
dEndu-le şi un mertic anual (dare în bani), făcând de aceste
lucruri şi la monăstirile greceşti din Țarigrad, şi în ţara
noastră; cheltuind sume colosale de bani, mai cu seamă
când fu a se sfinţi lavra «Curţei de Argeş», unde venise
aproape 1000 de feţe bisericești, venite din toate părţile
creştinătăţei şi mai cu seamă din cuibul Athosului, umplân-

du-se atunci ţara noastră numai de călugări greci).

De atunci începând ei, a umplea lavrele noastre monăstireşti aşa că, până la Mathei Vodă Basarab ocupaţiu-

nea să fie complectă şi lupta între grecismu şi slavonismu
să înceapă.

Am văEdut însă tot în această carte cum în 1639
Mathei Vodă Basarab fu nevoit să dea acel chrisov, prin
care scotea, pe călugării greci din monăstirile noastre şi să
înapoeze moşiile, acelor monăstiri; călugărilor pămenteni,
1) Vezi în Ist. rom. D. Xenopol, vol, II, p. 478—481
lut Nifon

], IL, p.

144—145.

după Arch, ist. Biogr,
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aceasta din causă că după vremuri, se găsise călugări
greci care să falşifice documente, să semneze pe Domnii
Țerei-Româneşti şi să închine moşiile acelor monăstiri sfintului munte 1).

Din această înriurire a călugărilor greci în țara noastră,

D. Gion mai ajunge şi la alte detalii, anume; la acel trafic
ce se stabilise în medicina ieratică; milioane şi milioane

de lei ai

intrat în

credința

lege,

bietului

pungile

Român,

noi priveam

călugărilor

credincios

cu cel

greci, ei speculaă

şi

mai mare

religios; se

înţe-

respect pe călugării

greci, veniţi de prin locurile sfintului mormînt. Nu ne-am
fi gândit nici odată ca ei să speculeze această admiraţi-

une

a noastră,

pe temeiul

ce o aveam

pentru

<curariselei de boli»

dânşii,

şi mai cu seamă

făceau să creadă de pildă

pe bolnavul suferind deo mână, de un picior, că, dacă el
va face un picior de argint ori o mână de aur şi dend'o
„călugărului spre a o trimete la sfîntul munte, se va vin.
deca; mai aduceau apă de îi da să bea, era poate apă de
Dâmboviţa şi o trecea drept a Iordanului, punându-l a plăti
atâtea decimi şi sutimi de mii de lei.
Până mai acum 2 ani sau judecat de Tribunalul Ilfov
o asemene causă; proprietara Procopoaia din Bucureşti care
a cumperat de la un călugăr de la monăstirea Cotlomuş
din Muntele Athos, mănicăţuele sfintului Spiridon Tauma-

taurgul pe preţul de 10,000 lei, şi tot acestui călugăr “ia

lăsat întreaga stare.
Din

această

s'aii creat pe lângă
szc/te»

din

care

Testaraentul

înriîurire

fu însă casat 2).

a grecilor

bisericele noastre

eşeati

ucenici

ce

în

religiunea

noastră,

şi acele «școli de mu-

formaă

corul

bisericesc

și dascăli de biserici. Noi Românii nu am avut nici odată
musică cu orgă în bisericele noastre, instrumentele sunt de
asemeni oprite.

Noi am adoptat după sistemul bisericei greceşti corul

unisonte oriental, ori pe cel multiplu
%

Vezi documentul

din

1639

de

la M,

V.

coral,

Basarab

în această

2) Vezi în Ist, Bucurescilor p. 649, şi în Nota 2 com.de
D-lui 1. Gion.

carte.

D. C. G. Dissescu

Cântările pe al «8-lea şi al g-lea glas> cum se qicea
îu vechime.
Din această înrîurire religioasă a grecilor, a mai reeşit şi cea politică care a fost mult mai dăunătoare ţerei.
Am studiat în această carte în 600 de pagini şi mai bine
toate evenimentele întîmplate în cursul veacurilor prin care
am

trecut;

evenimente

care

nu

ati fost de

cât

dăunătoare

existenţei noastre ca stat; fiind ele o consecinţă tristă a înriurirei acelor greci în ţările surori; conrupţiunea claselor

boereşti române;

clasele diriguitoare de atunci, de oare-ce

erai mai bogate şi mai învăţate, desnaţionalizarea lor prin
alianțele cele multiple cu fii şi fiicele Țarigradenilor gieci.
Turburări şi revoluţiuni interne în ţară, între partida
unor boeri, cari nu se lăsaseră a fi ademeniţi de aceigreci
ci tot spera în salvarea scutului patriei. Dezastrul economic,

financiar,

social

şi politic

la care ajunseserăm căci, din

causa puterei grecilor la Constantinopol pe lângă Sultan şi
Paşi ori.ce boer român ce 'şi punea în cap ca să devie Domn
era în stare să'şi cheltuiască toată averea dând bacşişuri la
acei greci spre a pune vorbe bune pentru dânşii, pe lângă
Sultan, ear, odată deveniți voevodi, punând la biruri grele şi
dări de tot felul asupra bietului locuitor român, spre a se putea
ratrapa de averea cheltuită sau a piăti datoriile acelor greci
de la care se împrumutase în caz de nu avea boerul destulă avere; ajungând de aci la o deplină transformare a
tuturor claselor sociale.

Boerii resbelnici de odinioară căutând a deveni dregă-

tori, adică boeri cu boerii (funcțiuni) spre a fi pe lângă
Domn şi a avea leafă, de oare-ce epoca luptelor dispăruse,
după cum am demonstrat acest lucru în capitolul VII, partea
finală.
Boerii mazili devenind moşneni, spre a se perde cu
timpul în rangul plugarilor.
|
Moşnenii devenind Rumâni (vecini) vîndEndu-şi moşiile

Jor, celui avut de oare-ce singur nu mai putea face faţă
dărilor celor asupritoare, ear bietul ţăran, muncitor, plugar,

- purtând pe spinarea sa întregul acest colos cel tot
şi "| împingea la robire sai servagiu.

apăsa
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In cursul capitolelor domniilor studiate s'a putut vedea asemenea cestiuni, de asemeni şi în capitolul VII, de
aceia

nici nu

am

găsit

necesitatea

ca să

mai

repetăm

a

doua oară, exemple.
Eată unde ne adusese unirea cu Grei.
Dacă în adevăr unirea cu Slavonii ne adusese la îngroparea limbei noastre româneşti; şi unirea cu Grecii la desorganizarea complectă a statului nostru, a instituţiunilor
noastre,

a claselor

noastre

sociale

şi a înveninărei moravu-

rilor, alterându-le şi încrucişându-le

cu

principiile

zeszzzzcz

bizantine ale unei politice mac/hzavelzce, dusă până la extrem.
Intrând
greci,

chiar

comerciul,

şi

bogăţiile

exploatarea

ţărei

pe

mâinele

acestor

ocnelor, perceperea vămilor şi

a unelor taxe ca: vădrăritul, vinăritul şi altele; în cea ce
priveşte însă aventul /z/zrâturei şi al şcoală ajunse la o
deplină desvoltare.
Ori-ce lucru r&ă 'şi are şi partea sa bună.
Medalia 'şi are reversul ei.
Regulă fără excepţiune nu se poate, şi nici excepţiunea fără regulă nu se poate earăşi învăța, una e strîns

legată de alta.
Aci vom studia însă partea cea bună a unirei noastre
cu Grecii, adică desvoltarea culturei noastre prin şcoli sai
acele « Academii domneşti».
A fost o mare diferenţă între înrîurirea slavonă şi
cea

greacă

asupra

Ţerei-Româneşti.

Pe când cea d'intâi a decurs
geografică

în

Dacia traiană,

din posiţiunea

îngemănându-se

mai înainte de întemeerea statului nostru; cea
din contra, a decurs din evenimentele istorice,

provocate

mană,

noastră

încă cu

mult

de a doua
evenimente

de politica statului protector nouă, împărăţia Otto-

prin emisarii sei, Fanarioţii.

Din această deosebire de vederi sau născut
scopuri cu totul diferite din partea celor două
străine.

şi două
înriuriri

1. Pe când înrîurirea slavonă nu ne-a fost de cât prietenă şi nu hrănea întrinsa absolut nici un scop politic asupra Românilor;

ci lucra asupra

noastră

numai

şi

numai
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în cea-ce priveşte religiunea, întroducendu ne limba slavona în biserică, şi de aci în stat, sub formă de limbă oficială,
sai diplomatică, cum am spune adi; neînlăturend de loc
limba românească din graiul poporului român, şi deci poporul român neperdându-şi conştiinţa naţionalităţei sale şi ne
ajungând la nici un duel cu slavonismul, de oare-ce aceasta

nu ochea scopul desnaţionalizărei Românilor.
2. Inriurirea grecească din contra, întroducându-se în
Țara-Românească lucra la realizarea altui scop.
Prin mijlocul cărturăriei şi a dăscăliei, căuta ca să
desnaţionaliseze pe poporul român, să'i ucidă ori-ce sentiment de conştiinţă naţională, ea deci nu venise asupra
noastră

ca

un

ce decurs

74

nafura lucrurilor, ca O conse-

cință a posiţiunei noastre geografice, şi lucrând asupra
„noastră fără nici o intenţiune rea, ci din contra venea cu
un scop politic, şi aceasta sigur, că era așa, căci posiţiunea şi soarta Fanarioţilor în Europa, atunci, nu era ca a
Slavilor!
Fanarioţii erau nişte simplii locuitori ai suburbiului
«Fanar» din Constantinopole, sărăciţi şi căzuţi de la onorurile de odinioară din imperiul bizantin, loviți şi de securea sultanină.
Aşa

că acuma

căutai

a se ridica

earăşi,

găţii şi a ajunge din noii la onoruri.
Momentul sosi, şi ei ca nişte oameni
ştiură să profite.

a

îmbo-

foarte deştepţi

Relaţiunile politicei externe a imperiului
statele
ori ce
cât, pe
pentru

se

Ottoman

cu

str&ine şi legea coranului a Mahomedanilor ; prin care
Turc era oprit de a scri şi vorbi pe altă limbă, de
a sa, fură dou& cause ce lucrară mână în mână
a aduce fericirea şi norocul Fanarioţilor.

Aceştia

erai

creştini-ortodoxi

de

răsărit,

erai

nişte

oameni foarte inteligenţi şi instruiți căci, rasa elenică în totda-una a fost inteligentă, şireată şi iubitoare de lumină;
lipsiţi de scrupule; intrară în serviciile imperiului Ottoman,

primiră onoruri, şi averi
transformară

interminabile, în schimb

în uneltele Sultanilor şi deveniseră

însă se

călăii aces-

tora în toate ţările tributare sceptrului semi-lunei.
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Cine oare venea pe primul plan la toate acestea dacă
nu, noi şi iarăşi noi,
această arenă, unde
Zoreadorul P
Pe noi, Turcii,
una nu ne-am lăsat
spadele

noastre

care eram aşezaţi pe rangul întâi â
Taurul trebuea să vie ca să lupte cu
aveaii un necaz secular căci, în tot-d'ape jos, mititei cum eram, ne m&suram

cele

drepte

trufia lui Mihai- Viteazul

cu

iataganele

lor cele îndoite;

şi a vechiului boer militar de odi-

nioară nu putea să o înghiță Turcul.
Acuma Sultanul trebuea să spună Favariotului,
în Valachia "ţi
nului căci prea
Fanariotul
căl, fie ca om

|
du-te

dai ce-i pofti numai, mai tae nasul Româs'a întrecut cu firea!
venind aci fie ca simplu muritor, fie ca dasde altă meserie, cu veleitatea de a ajunge

boer român sai şi Domn, 'şi punea în practică toate talentele sale şi tot geniul s&i politic pentru a 'şi îndeplini
misiunea cea sfintă, de a desnaţionalisa pe Români, pentru
a ne putea mai lesne îngenunchia.
La această luptă groasnică, nu proceda însă ca Turcul, trăgend iataganul din teacă, spre a selupta cu noi, ci
cu cuvântul; fineţele -retoricei, întorsăturele cele meşteşugite
ale limbei, manierele cele blânde şi linguşitoare, arta aceia
bizantină de a se lipi de om ca o lipitoare spre a'l suge
mai

bine,

ca mai

în urmă,

sgâria mai apoi, cum
Fanariotului.

să se împrietenească

pentru al

te sgârie pisica. Acestea fură armele

Noi din acest duel şiret și periculos, am fost însă mai deştepţi, lupta a fost crâncenă,
fi batut adevărat, cu arma
căci, a fost mai lungă, dou€
ne-am răsculat, ne ridicam
dar imediat un nuor gros

mai crâncenă de cât dacă ne-am
în mână; a fost mai crâncenă,
veacuri şi mai bine ne-am opus,
ca o stea, pentru un moment,
trecea şi ne întuneca; de la

moartea lui Mihai-Viteazul până la 1821 lupta începuse,
până ce în fine slăvitul între slăviţi, al neamului românesc
Tudor Vladimirescu ne scutură de aceşti ghimpi, deschidend ast-fel o nou€ politică Ţerilor-Române.
Am

spus

mai

sus

de oare-ce luptându-ne

că

am

ne-am

fost

mai

deştepţi

folosit cu două

ca

lucruri.

dânșii

'
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Ne-am deschis bine ochii, v&dendu-ne ameninţaţi în
tot ce aveam mai scump: adică în cozş/zzfa nafzonală, am

început a striga pe toate cărările lumei că suntem fz

mei

şi că rasa

noastră

D. Xenopol

e cea

spune

că

manuscrise ale celui mai

până

mare

Acum

nu

mai

Al

Il-lea,

am

era

ca

acum

cronicar

Costin, în care se vede cum
nostru «e cel roman» 1).
te vedi ameninţat,

el
în

a

sai

găsit 31

moldovenesc,

mereă

scria

că

fura de

armele de

la acest

de

Miron

numele

vremea. slavonismului;

atunci "ţi pregăteşti
căutat

Ro-

latină.

când

apărare.

element

gre-

cesc; din cultura lor, spre a ne instrui şi noi ca şi denşii,
am priceput că credinţa în Dumnedei şi lumina obştei e
fericirea naţiunilor.

De

aceia

deci,

şi Domnii

români,

în alt loc.

De

înce-

pend de la Matei Basarab, at început a'şi pune în lucrare
opera lor inteligentă şi faţă de Greci şi au atras în
jurul lor pe o sumă -de dascăli greci aduşi din Constantinopol, saii din alte părţi, spre
a fonda acele şcoli, unde să
se predea materii ca să se lumineze omul.
Anterioare şcoalelor greceşti erai şcoalele de slovenie
ale bisericelor,

de

care

am

vorbit

acuma va

începe transformarea acelor şcoli de s/oenze în cele e/ine,
dascălii greci vor înlocui pe călugării slavoni.
Din însemâarea ce se găsește în fruntea pravilei lui
Matei-Vodă Basarab de la Tergovişte din 1652 a lui Daniil
Panonianul, traducătorul pravilei de pe limba elenească, se
vede că el mai fusese ajutat şi de alţi doi dascăli greci de
la Hio, /pnaze

Petri] şi Parsie Ligarias,

cusiţi în toate ale scripturei;

a fi fost grec.

dascăli foarte

is-

chiar şi Panonzanul se crede

Aceştia se consideră a fi fost cei d'intâi dascăli greci
veniţi în "Ţara-Românească.
Cel d'intâi principe român însă care ştiu să profite
de cultura Grecilor, fu Şerban Cantacuzino. Acesta este
exemplul cel mai bun şi nemerit pentru tesa ce am expus'o

1) Vezi în
591753

vol. IV, Notar,

p. 640,
63
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noi mai sus: fioros cu Grecii,
pielea,

având

şi o ură

v&dut în capitolele
Cantacuzenii, capii
greci, reprezentanţii
parte, aducând însă

de

de oare-ce îi ştia ce le poate

familie

contra

lor,

după

trecute; toate nenorocirile
partidei naţionale a ţărei,
partidei turceşti din ţară.
cărturari Greci la Bucureşti

cum am

suferite de
de la aceşti
Pe de altă
şi înființând

cel d'întâi dintre toţi Domnii români o școală Ji Monăstirea
Sf. Sava între anti 1679—1635, unde să se înveţe gramatica, istoria şi filosofia.
Del Chiaro, contimporanul acestui principe, dice: «Mecenate co'virtuosi, e Fautore delle belle Lettere. Assegno
stipendj onorevoli per i Maestri diu Lingua Greca, da' quali

eran i Figliuoli de' Nobili ammaestrati

nella

Grammatica,

Rettorica e Filosofia»!).
Genealogia Cantacuzenilor de asemene spune că densul
(Şerban-Vodă) fondă cel d'întâiii o şcoală elinească în Bucureşti, care până la 1787 se ţinea cu cheltuiala vistieriei 2).
Pentru-că aceasta a fost cea d'întâiui şcoală metodică,
adică cu dascăli proprii dişi, şi unde s'au început a se învEţa mai întâii şi întâi diferitele materii, să vorbim puţin
de densa.
D. |. Gion spune că vechea şcoală de la Sf. Sava
era

acolo

Acolo

unde

lui Mihai-Viteazul.

era o biserică cu chilii multe

neşti 3). Biserica,

Pârcălabul

e adi statua
dice

înainte de

D.

Gion,

1600,

fusese

ear la

şi

case

egume-

didită de Andronake

1680

Şerban

Cantacu-

zino organizase acolo şcoală elinească de carfe adâncă, cum
se dicea pe atunci.
|
Biserica era lăcaş Domnului Savaoth, avea hramul Blagoveştenilor, era închinată la lavra S-tului Sava de lângă Ierusalim. După monăstirea căreia era închinată biserica Dom-

nului Savaoth sau a Bunei-Vestiri, poporul a numit'o S-tu
Sava, şi ast-fel a r&mas numele£).
1) Vezi în Hist. rev. della Val,, p. 144.
1863,

-,

2) Vezi în originalul la D. Gh. Gr. Cantacuzino şi in Buciumul
No. 23. Vezi și în Enghel şi în Xenopol, vol. 1V.

3) Vezi Ist, Bucur,, p. 212.
1) Vezi în Istor. Bucur., D. Gion, p. 213,

lut

Bolleac,
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Cantacuzino
această şcoală,

şi
ea

Brâncoveanu
avea

se

şi fonduri,

interesează mult

de

căci biserica S-tului Sava

avea avere destulă, moşii la Ghergani, la Tâmbureşti, prăvălii la Târgul din năuntru, la Târgul de sus şi în Maha-

laua S-tu Gheorghe Vechii, şi case în Mahalaua S-ta Vineri
din Bucureşti 1).
In 1707, această şcoală avea trei dascăli şi se înveţa
retorica, logica, psihologia, metafisica, sciinţele fisice, astronomia, geologia, limbele str&ine, şi toate predate pe greceşte 2).
De aci ai eşit o sumă de români instruiți şi cei mai
mulți din fiii de boeri; de aci eşiră şi deveniră apoi iterații
şi oamenii politici în ţara lor.
Dascălii la dile mari, cum spune D. Gion, făcea Domnilor ţărei care sprijiniseră această şcoală, poa, adică
lăudânduii şi blagoslovindu'i.
Un dascăl grec din această şcoală, Manase Eliad, de
pe vremea lui Al. Ipsilantie, spunea că Bucureştiul ar trebui
să se numească A/exandropole ?).

Am

vorbit de un Pazsze saă Pantelimon

/zgarzdzs ca

dascăl grec de sub epoca lui Matei-Vodă şi mijlocitor la
traducerea pravilei.
Acesta, ne spune D. C. Erbiceanu, fusese Mitropolitul
Gazei, ajuns şi profesor la şcoala de la Trei Erarchi din

laşi, la 1648, originar din Hio

şi

doctor

în theologie şi

filosofie de la şcoala gregoriană?).
Cel d'întâii dascăl cel găsim în şcoala S-tului Sava
este Zrema Cacavella la anul 1637, adus fiind de Şerban
Cantacuzino Voevod. Originar era din Creta, studiile și le
făcuse la Lipsca; era un mare filolog, bun orator, chiar
oracol une-ori. În legătura cronicarului -condicei Bălăceneşti

(legătură ce leagă sfirşitul cronicei Căpitanului, adică de la
1)
2)
3)
1)
în opera
pag. 58.

idem, după Archivele Monăstirei
Idem, după Legrand, <Recueil de
Vezi în Ist. Bucur, D. Gion, p.
Vezi în Discursul D-sale ţinut în
«Serbarea școlară de la laşi», de

S-tu Sava, citată în No. 5.
documents grecs», Paris, 1855.
45.
aula universităței de la Iaşi, 1895, vezi
A. Xenopol şi C. Erbiceanu, Iași, 1885,
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moartea Domniței lui Şerban-Vodă; cea măritată cu Gr.
Băleanu,
până
la suirea pe tron a lui Brâncoveanu
sai cronica Greceanului şi a Popescului), legătură moder-

nizată

de

Klein,

vedem

vorbindu-se

de

acest

Cacavella,

când cu vEnătoarea lui Şerban-Vodă de la Fântâna-Rece,
unde copoii aii prins o epuroaică în pântecele căreia s'a
găsit un pui cu 2 capete şi 4 picioare, un cap trăgend la
dreapta și altul la stânga, ear trupul şedând la mijloc,

şi atunci oamenii de la cuhnia Domnului înspăimântați ce o
fi aceasta,

ai procedat,

modernizată de Klein:

după

cum

« Quare,

urmează,

în disa cronică

aducându'l la Domnul,

şi patriarchul Deioniscie şi lenaque
mirară şi telcuind unii întrun quip,

fiend

Logofătul Cariofil, se
alţii în alt quip, iară

Cacavela dascălu au dis que d'in neamul lui Sierbnn-Vodă
vor să se rădecie 2 capete să stea în potriva unul altnia»!).

Aşa s'a şi întîmplat cu Constantin-Vodă Brâncoveanu
şi Constantin Aga Bălăceanul: Ei fură cele 2 capete ce
trăgeau în dou€ direcţiuni opuse, unul către Nemţi, altul
către Turci, ear trupul ce şedea la mijloc, era Şerban-Vodă
Cantacuzino, care era rudă ascendentă a celor doi politici.
Acest Cacavella a tradus în limba greacă modernă din

latinește, cartea de istore a lui Platina, «În vita summorum
Pontificum», şi în ea se vede dicându-se:
«Sau
terminat

presenta

istorie a lui Platina

prin ordinul

prea

nobilului şi

prea gloriosului boer, marele logofăt al Ungro-Vlahiei, dom-

nul Constantin Brâncoveanu,
nul leremia Cacavella, care cu
tradus'o din limba comună în
Cacavella trecu apoi din

de către prea învățatul Domsinceritate şi cu fidelitate 'aă
anul 16837, Decemv. 1922).
Muntenia în Moldova, unde

ajunse profesor la Academia din laşi de la Trei Erarchiîn
timpul lui Cantemir.

Cel mai însemnat dintre toţi, era, „Sevastos Chimenitul.
adus la București de Brâncoveanu în 1689, după plecarea lui Cacavella în Moldova. El a fost reorganizatorul
|
1) Vezi în Cronicele muntene, Anal, Aced,, seria II, “Tom. XXI,
1898—99
p. 394, relaţiunea D-lui prof. Iorga, și în această carte la cap. VII,
2) Vezi în Serbare școlară de la laşi, de Erbiceanu.şi Xenopol, p. 307.
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şcoalei de la S-tu Sava
neşti;

născut

la

1630,

şi director al acestei Academii domde

origină

din

Trapezunt,

studiele

primare 'şi le-a făcut în patria sa, apoi la Constantinopole
şi în fine cele superioare în Italia. Fusese mai întâiă profesor
la şcoala naţională din Constantinopol «So ră &we» înlocuise pe «Alexandru Mavrocordat exaporiton».
In Constantinopol era plătit cam prost, avea mai 200
de lei pe an, provenind de la embaticurile din Marmara ; între
1689 fu adus de Constantin-Vodă, la București, dândui'i le-

furi şi onoruri mult mai mari; nu putu însă să profite mult
de ele, căci muri în 17021).
In 1687, Chimenitul era tot în Constantinopol, căci iată ce
se vede într'o notiţă scrisă pe greceşte de dânsul într'un manuscris de poetică şi de gramatică conservat adi în biblioteca
facultăţei de teologie din Bucureşti, No. 20: «Cel mai mic
între studioşi şi care ţi-am fost ţie (lui Hrisant Notara), pro:
fesor, de şi eşti nobil, însă nu ai fost profesor».
(ss) Sevastos Trapezuntul 1687, Noemvrie, în Constantinopol.
Intr'o a doua notiţă, pe acelaşi manuscript vedem:
sau prescris această carte prin mâna lui Sevastos Trapezuntul Chimenitui ce au fost întâiul profesor al Frontistiriului (Colegiul) Ungrovlachiei în Bucureşti, pe timpul hegemoniei prea piosului şi prea gloriosului domnitor a toată
Ungrovlachia, Domnui domn “Constantin Basarab Brancoveanu, 1696, Oct. în 11 (întâiul profesor, adică în rang,
nu în timp 2).
El

a scris

mai

multe

opere,

părită la monăstirea Snagov
părite la Bucureşti, în 1703
Chimenitul era deja mort în
scris Sevastos, ca epigrame

între care:

ti-

în 1701; Aoypozni Grânerahin, ticu cheltueala lui Gh. Castriotui.
acest an. Alte opere a mai
şi cărţi cu caracter polemic

contra

Latinilor.

reanul,

ce a devenit mai în urmă Mitropolit

Corector

Eoprohâpoy,

şi tipograf la operile sale

|

era

Antim ]vi:

al ţărei.

1) Vezi în Sathas, p. 877, în Ist. lui Papadopulos, p. 212.
2) Vezi în Nota 15, în ist. Rom., Xenopol, vol. IV, p. 646.
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C. Dapontes, în catalogul săi de oameni însemnați ai

veacului

al XVIII,

aduce

nitul şi'l consideră
sor,

dicend

dragoste,

că,

cele

mai

ca pe un mare

Vodă Brâncoveanu

dându'i

gust

erudit,
”] avea

laude

lui Chime-

filosof şi profeîn cea

mai mare

în toate împrejurările locurile cele d'intâită

vorbind cu el poate şi greceşte,
bine limba

mari

căci

Domnul grăea prea

elinească.

Alois Volde, dragomanul, în raportul s&ă din 6 Au1708, câtre Eugeniu de Savoia dice de Brâncoveanu

în această privință: il principe di Valachia si spiegă con
chiara voce în lingua greca» 1).
Manuscrisul de care am vorbit mai sus ca fiind în biblioteca de theologie, D. Erbiceanu dice
că e în posesiunea
Academiei române.
L'o

urmă,

fi dat

după
A

facultatea

de

theologie,

ce şi-a scris D. Xenopol

mai

r&mas

de

la dânsul

și alte

Academiei

mai

în

istoria Românilor.
manuscrise

încă

de

zâyos Marbaicv Kpertovh&oxov (osteneala

lui

filosofie, de morală, de elocuenţă intr'unul se vede chiar
semnat unul din elevii s&i, boerul Mathei Creţulescu. Acest
manuscris este Canonul botezului, interpretat în justa-linier
subsemnat

la

urmă:

Mathei Kreţulescu) Elevii români învăţaă greceasca
româneşte şi studii inalte în aceste academii.
meră

D. C. Erbiceanu în opera sa «Cronicarii

greci»

«apla»

enu-

peste 10 manuscrise r&mase de la Sevastos?).
Intre 1689 şi 1719 a trăit ca profesor şi ca literat
la Bucureşti dăscalul grec /oaz Comnen, care devine mai
târdiu Mitropolitul Distriei sub numele de Filoteit, fiind
şi protomedicul Domnului Brâncoveanu.
EI predă la Academia domnească ştiinţele fisice şi
matematice.
D. Erbiceanu dice că Comnen mersese şi la M-tele

1) Vezi Col, doc. Hurm,, p. 69, vol. VI.
Pentru cele-l'alte în op. lui Dapontes, p. 203 şi Cron. greci, Erbiceanu, pag.
XXIV, Nou 1.
2) Vezi în Revista teologică, p. 399, anul III, şi în op. cit., p. XXV.
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Ahos şi că de la dânsul ne-a r&mas dou& manuscrise, unul
e în biblioteca universităţei din Iaşi altul la Bucuresci.
El a lucrat înpreună cu Antim Ivireanul.
At

manuscrise

încă şi alte

r&mas

mai

din care unul e

la Academia română şi anume: Resumate şi note din studiile asupra st. părinţi cu deosebire a S-tului loan Chrisostom 1).

profesor

Maiota

Gheorghe

la

domnească

academia

între 1670—'1710, predând limba latină, şi în special fiilor
lui Brâncoveanu. Era şi orator iscusit.
Panaghiot Sinopeos dascăl la acea şcoală între 1697—
1710 şi corector la cărţile ce apăreau pe grecește ?).
Alţi dascăli greci ce sai mai succedat până în 1717,
epocă unde ne oprim cu studiul nostru, au fost:
Maxim Peloponesianul, protesor pe la 1690; Joan
|
Avrami protesor la 1716; care scrisese pe grecește limba

şi

vorbitoare din ordinul lui Brâncoveanu-Vodă

legislaţiu-

nea unora dintre filosofii vechi, şi a imprimat'o în Tergovişte la 1713.
Jacob Pilarino jurisconsultul şi protomedicul lui Şerban:
Vodă-Cantacuzino, a scris pe lalineşte un tratat despre
Altoire.
dascălul fiilor lui Alexandru

Manos,

Jacob
exaporitul,

funcţion 'rea acestei

Despre

Academii,

Mavrocordat

se

cum

modul

lecţiunile, obiectele, și toată rândueala lor, ne vor-

preda

ei, Helladius în

contimporanul

beşte

«.Szazus graesens

el dice că până la. 200 de

chisiae graecae»

Ec-

elevi ajunsese

"a fi tinerii, în această Academie, pe timpul Brâncoveanului
«Neque mirum est Bucurestium academiam vocarii.. . Numerus

studiosorum quandoque CL quandoque CC superat»5).

In această academie învățau numai fii de boeri, erai
alte şcoli pentru fiii de negustori cari învăţat şi pe lângă
1) Op, cit. Erbiceanu p, XXVI.
2) Vezi în Sathas. Neochhmyrzh
345;

p. 231,
Serbarea

347,

şcolară

3) Vezi

Cron.
laşi

p.

op. cit. p.

54—60,

17,

grhohoyiu p. 398, 595; Zaviras în N&aehhăs

Erbiceanu,

Greci

etc.

citată în

p. XXVI

cron.

în Xenopol

greci Erbiceanu,

vol.

1V,

p. XXXV.

p. 647,

în
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slavoneşte, româneşte şi puţină grec
ească. Acestea erati
şcolile de la Episcopii de unde eşeau
preoţii şi şcoala de la
S-tu Gheorghe vechii din Bucuresci.
Cele

mai

multe

familii

aveaă

dascălii

în casel

e lor, nu
mai trimeteati pe copii nici 'la acele Acad
emii.
Copiii ştiaii aşa de bine greceşte că
ţinea şi discursuri în această limbă. aşa a fost Şerb
an Cantacuzino fiul
vistierului care la 1697, 5 lulie, în diua
S-tului Athanasie, a
ţinut un discurs pe greceşte în sala
domnească după liturghie.
Altă cuvântare ţinută la 1701 de Ştef
an Bezadea fiul
lui Brâncoveanu asupra martirului S-tul
ui Ştefan,
Mai făcea şi poezii unii din şcolari dedi
cendu-le Domnului £).

|

Brâncoveanu pentru a sprijini aceste
aşedăminte culturale le dă 30,000 de galbeni din banii
ce'i avea depuşi
la banca Veneţiei; capitalul să r&mâe,
şi numai din veni.
tul lui, adică goo de galbeni pe an să
se întreţină şi această

şcoala de la S-tu Sava2).

Din resturile de manuscrise remase, D.
C. Erbiceanu
a arătat, că se inv&ţau în aceste şcoli
: filosofia, geografia,
geometria, mathematicele, gramatica, vetor
ica, fisica, 2sforza,
fraduceri
ale autorilor clasici,

eleni

etc.,

etc. 3),

Din aceste şcoli ce au funcţionat până
la 1821 au eşit
autori ca: Fotino, Tunusli, Filipide,
Dapontes, Scrivas,
Vendoti şi alţii.
In aceste şcoli învățaseră membrii din
familia Canta.
cuzino, Brâncoveanu, Văcărescu, Creţules
cu, Golescu, etc.
etc.; după cum o dovedeşte inscripţiunile
de pe manuscriptele lor).
|
Apoi din cei mai mulţi dup& trecerea
timpului, unii
însă înv&ţend în casele lor cu dascăli
speciali. Eată, deci la
ce

grad înaintat de cultură ajunse şcolile sub

impulsiunea

1) Vezi tot în Serbarea şcolară D.
Erbiceanu și Xenopol p. 395, 387.
2) Vezi în condica logofeţiei Brâncoveanul
ui citate în Xenopol. vol. IV, p. 630
3) Vezi în Serbarea şcolară idem
p. 60—64.

1) Vezi în Cron. greci Erbiceanu,

p. XXXII.
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acestor dascăli greci sub domniile lui Cantacuzino şi Brâncoveanu.
Dacă până acuma iterații greci ca Coressi ce a
lucrat la edificarea atâtor operi religioase şi alţii, ca: Vistiernicul Stavrinos, contimporan cu Mihai- Viteazul, şi carea
scris în versuri I victoriile viteazului Domn, şi terminendu'şi
viaţa la Bistriţa, au mai conlucrat la cultura românească
de acuma înainte şi aceia ce "i vEzurăm mai sus, lucrând
încă într'un mod metodic şi pedagogic.
Pe lângă aceşti greci literați mai veneaă cu dânşii. şi
Italieni,

aşa

veni

şi Italianul

Del

Chiaro,

care

scrise întim-

plările din Ţara-Românească, vorbeşte pe scurt de Mihai
Viteazul, Mathei Basarab, Antonie de la Popeşti, Duca,
mai pe larg însă şi cu multă admiraţiune de Şerban Cantacuzino şi Brâncoveanu; încriminează pe Nicolae Mavrocordat cu care şi 'şi încetează scrierea sa, ieşind din ţară
la 1716, după ce a petrecut şi a fost bine ţinut pe lângă
curtea. lui Şerban-Vodă şi a Brâncoveanului.

Cu începerea

veacului

al XVII medicii greci vor în-

cepe a veni şi prin ţările române şi acuma medicina băbească şi ieratică 'şi va mai pierde din însemnătatea ei de
odineoară.
Vom avea şi noi doctori din universitatea de la Roma,
Padova, etc.
Cel mai de frunte medic de care se vorbea la Bucuresci, dară care nul avuserăm de cât câtva timp ca oaspete în 1691, fu vestitul Fraporzfon, Alexandru Mavrocordat, doctor în medicină de la Padova, faimosul politic al
veacului al XVIl-lea. EI scrise şi un tratat de circulaţiune a sângelui, lucru noi de tot pe atunci, de oare-ce, după
cum spune D. Gion, că de abea în 1685 o demonstrase
învățatul Harley 2).
La 1690 aveam doctor, pe Jacob Piarino la curtea lui
Cantacuzino şi mai apoi la a Brâncoveanului, cel ce scrisese tratatul de altoire.
1) Vezi

în Mag.

ist. vol.

[, p. 24t «Memoriul»

2) Vezi ist. Bucur., p. 655.

dat

la lumină

de

E, Predescu.
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Apoi pe medicul vestit Panta/zon şi Jin Comnen
călii de la Academia domnească.
|
La 1697 Jacob doftorul şi cu Fnafe plătiţi câte

taleri

anual,

La

1700

e

un

Brâncoveanu,

8oo

|

doctorul

Pandze

Athanasie Boradiul şi Gheorghe
rurgi

das-

frances

/aptier

cu

1000

taleri

Tyapezuntul;

devenit

chirurgul

pe

an;

Printre chicurței

lui

Jezentie ce fusese şi pe la curtea lui Bători

în Transilvania.
La 1706 se zideşte de către Mihail post. Cantacuzino
spitalul Co/fea, fratele lui Şerban-Vodă, locul era al lui Radu
Colcea Clucerul Doicescu, rudă a Cantacuzenilor, unde se
găsea şi o biserică de lemn din veacul al XVI-lea.
De atunci s'a desvoltat merei acest spital.
La 1710 tot la curtea Brâncoveanului veni şi un medic
italian Bartolomeu Frati ce se însură cu fiica comitelui
Kalnoky din Ungaria.
Alt medic pe la 1712 la Bucureşti e G4. /pomeneos
bursier al lui Brâncoveanu la Padova.
Pe la 1716—1719 erai în Bucureşti medicii lui N.
Mavrocordat; Fonseca şi Manase Eliad eşiţi din academiile

de la Padova şi Bologna 1).

bue

In cea ce priveşte legislaţiunea noastră, veche, scrisă, treearăşi să fim recunoscători jurisconsulţilor bisantini,

căci, prima pravilă complectă de legi scrisă din 1652,a

Mathei-Vodă

tipărită la Tergovişte,

lui

“şi trage origina ei de

la acei jurisconsulţi, după cum vom vedea mai la vale.

Cu Alexandru Sever împărat roman, se termină cu
lista jurisconsulţilor romani.
Limba elenă pătrunsese în cea romană cum a pătruns
şi la noi în vremurile influenţei greceşti.

Moravurile cele decădute ale imperiului strălucitor altă-

dată, sdrobise aproape toate instituţiunile statului, legislaţiunea se resimţi şi dânsa de o asemene catastrofă.
Se găsi însă un om deştept, înţelept şi învăţat care
întinse o mână de ajutor legislaţiunei romane, acela fu
1) Vezi în ist. Bucur,

p. 656—659

după semile Brâncovenești şi alte isvoare.
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Sustinian, €l coordonă toate preceptele juridice ale statului
şi le strînse întrun op.
Opera începută de Justinian găsi urmaşi şi până în
veacul al X, până la /eos filosoful tot mereii vechiul drept
roman, acuma transformat în drept bzsan/zn sai greco-roman găsi la adnotatori şi comentatori.

Din

al

veacul

VI

deci până

epoca

în al X urmă

adnotaţiunilor şi a comentăriilor în dreptul bisantin.
In 740 împăratul bizantin Zeon /sauranul şi cu fiul
să Constantin Copronym, publică o prescurtare a legisla-

ţiunei lui Fusfinzan, sub numele de «Fc/ogo

unde

/egum»

era vorba mai mult de drepturile de familie.
Vasile Maledoneanul la 840
Impăratul

a publicat

nişte institute sub numele de "0 zpâyerpov vuos ro Tpoxsipob
“(Manuale juris) ; o nouă ediţiune fu scoasă la 879 şi 886.

Sub titlul de „Ezavarvorţ 705 vopos“ (repetitia praelecta legts).

Leon VI Filosoful promulgă între anii 888 şi 892, după
istoricul Riviere; între 906 şi 911 dupe Ortolan; faimoasa
compilaţiune :: « Refurgatio veterum legum» .
Această operă a remascunoscută sub numele de Bas:/zcaţe,
nume dat în sensul de «Cons/zfufiune *mperială», împeraforiae constituliones, „Bacon Îarălec“ aceasta în amintirea

părintelui săi

Pasi/e; de la care se inspirase fiul.

Basilicalele au VI capitole

şi

60

de

cărţi, metoda

aceiaşi ca şi la codul lui Justinian.

e

|

Basilicalelt conţin mult material din codul lui Justinian; precum şi din Dzgest, şi diferite Moze/e; comentăriile
şi adnotaţiunile jurisconsulţilor posteriori lui Justinian se
găsesc în Basilicale sub numele de S/o/za sai Anzee.
La aceste Sc/oli ast-fel sai tot adăugat şi alte
scholii sat adnotaţiuni ale jurisconsulţilor posteriori lui Leon
VI,

aşa

că codul

Basilicalelor

tot

mereu

va

căuta

a

se

lărgi.

De abia în veacul al XII Basilicalele fură promulgate
şi înlocuiră codul lui Justinian.

Cea mai splendidă

ediţie de Basilizale e aceea

Heimbach din 1833—1870, Lezpzzg.
Imp&raţii bizantini desvoltară ast-fel

gustul

a lui

juridic în

-
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cetăţenii patriei şi de acum înainte

stiţi cari pentru

amorul

sciinței

vor

se vor găsi jurişti vetot

crea noui comen-

tări şi adnotări la codul Basilicalelor şi al lui Justinian.
Dintre aceştia: /ân Nomofilax, Calocyrus, (veacul

XI), Constantin din Nakea, Grigorie Dozapater,
şi FlagtoZheodorite, (veacul XII) fură cei mai însemnați.
In ro72 Miha! AHalensis tipăreşte un resumat
al
Basilicalelor „Ilowmua“.
Doi autori anonimi între 1222 şi 1225 scrii:
„SyH0pis minor, Şi Synopis 74707.
In veacul al XI până în al XIV apăruse
/pzfome

iegum, Ecloga ad Prochiron mutata, Fpanagoga
aucta, şi
Prohiron auctum precum şi Synopis degum al lui
Coustan-

Zus Psellus.
In 1335

călugărul

Marke: Brastares compune

nual de drept canonic şi civil prin

ga
de

ordin

canonum algue degum.
|
Jon din Antiochia dis şi sSc/olzastul scrie

drept

canonze bizantin,

având

un ma-

alfabetic. Syuaun

manual

ca adnotatori pe Zonaras,

Balsamon, Blastares şi Harmenopulus.
În 1345 apare însă: Promptuarium sad mpOetpov
vâuoy
76 heyouevoy, 1 &dftoc) în 6 cărţi şi 83
de titluri al lui
Constantin Flarmenopulos nomofilax.
Acest cod e scos din Prohiron, din Sznopuri,
şi
ecloga lui Isaurianul.
Acest codice s'a bucurat de o nouă reputaţiune
în
tot aventul Europei şi chiar adi se găseşte pe
mâna oricărui om de drept din Grecia ca op de consultat.
Aceste cărţi erai toate scrise în limba elenă în
cât i)
de aci se conrupsese originalitatea dreptului roman.
Aceasta era starea legislaţiunei la Bizanţ când
Ma.-

homet II sparse dinastia

steagul

Paleologilor

cel verde al semi-lunei.

pentru a'şi înfige el

.

*) Vezi aceste relaţiunt în: «Etude Hist, et jur. sur L/Emphy
Frangais et Roumain»> Paris 1883 par Georges Gr. Tocilesc itose en droti
o, Docteur en âroti
p. 398-—401; după operile iui Zachariae, Montreui
l,
Heimbach, Rivier, Maynz
şi
Ortolan, tratate de /sforii de Jurisprudenţă a dyeptulu
i greco roman,
Romain,
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În aceste timpuri însă azi, între Carpaţi şi Dunăre,
riul Cerna şi Prut trăeaă doue popoare de aceiaşi rasă
născute dintr'un acelaşi tată şi mamă.
Os, carne, şi sânge ne uneau
pre
legănase. pe amândoi în pruncia noastră.

noi,

un

leagăn

ne

Imprejurările politice şi disposiţiunea noastră geografică în vechia Dacie a voit ca coboritorii Daco-Romanilor
să nu poată descăleca la un loc, şi odată, de peste munţi,
d'incoace;

şi ast-fel

să-şi întemeeze

o

singură

ţară

cu

un

singur stindard şi un singur Domn.
Ne-am despărţit cum se despart două surori din casa
părintească când se mărit; au fost certuri de familie între
cele dou€ case care ne-ai adus până la r&sboaie cumplite;
dar acestea ai fost numai nişte accese de furie momentană, conştiinţa naţionalităţei noastre comune o ştiam, de

multe ori simulasem o unire.

Nicolae

Blaremberg inspirat

de cele relatate de istorie dice că: idealul către care tot
mereii s'ai îndreptat Românii, a fost unirea ţărilor surori;
ideal ce ne-a frământat veacuri întregi şi ca dovadă: Mircea cel Bătrân (1393); Alexandru cel Bun, Rareş, MihaiViteazul, Ştefan cel Mare, Duca, Mathei Basarab, Vasile
Lupu, Şerban Cantacuzino, Brâncoveanu şi chiar din prin:
cipii fanarioți ca Suţu, Ipsilantie și în fine Gr. Ghica),
deja domn pămentean.
Această idee nu se putea realisa, încă atunci, puterile
streine nu erati contra noastră, de multe ori chiarele ne-o

propuneati, cum a fost cu Brâncoveanu; însă ne lipsea cultura şi educaţiunea, cele dou& ornamente ale unităţei de
aspiraţiune;
inima

aveam

această

noastră, însă

lipsea

aspiraţiune,

dintr'ensa

ea

cultura

se
şi

găsea

educaţiunea

pe care nu ne-a adus'o de cât timpul.
Ca dovadă că imediat ce cultura şi educaţiunea

ceput a pătrunde şi în popor atunci
sată 2).

unirea

a fost

a în-

reali-

1) Vezi după cronice şi opera citată în Institutions de ia Roumanie, N.
remberg,

p. 90—94.

|

2) Vezi curs de drept internaţional, Valerianu-Urseanu.

în

Blu-
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Trebuea ca cultura şi educaţiunea să pătrundă
şi în
popor căci nu numai cu o anumită clasă social
ă se putea
realizaun aşa mâreţ scop.
Să ne întoarcem însă la subiectul nostru; să
părăsim aceste dulci amintiri ce ne-ai furat pentru
un moment
condeiul.
Precepte din Basilicele au început a pătrunde
şi în ţările române.
D. Dissescu în theza D-sale de doctorat în drept,
emite
părerea că: preceptele acestor Basilicale ne-ai
fost aduse
de la Bizanţ prin contactul Slavilor încă din veacul
al XII:

«Je crois plutât que les Basiliques ont €t€ apportees
sur
la rive gauche du Danube, au XII si&cle lors de
la for-

mation

de

Empire

Roumano-Bulgare.

elles taient dejă connues des Bulgares,
€te introduites dans tout I'&tendue de

A

cette

&poque,

car elles avaient
PEmpire de By-

zance» 1).
Şi eu sunt de aceiaşi parere căci multe din cz/w7
ele
«obiceiul nostru al pămbntului» sa dyeft neserz
s, drept
ce a ţinut loc dreptului scris manifestat mai puter
nic prin

pravila lui Mathei Basarab din 1652; sunt de Sigur Gzzaza
-

ine ori slavone dacă e nevoe a le boteza aşa,
de unde
deci puteai veni acele precepte ce se înrădăcina
seră în
caracterul poporului nostru dacă nu de la Bizantini,
prin Slavi
şi anume încă de pe timpul Asanizilor? (Veacul al
XII).
Acestea le-am studiat în partea legislaţiunei din
capitolul VII în această carte.
Aceste principii ale dreptului bizantin 'şi găsiră însă
o
poziţiune fixă în statul român de dincoace de Milco
v în
1652 atunci când Mathei-Vodă Basarab tipări la
Târgovişte pravila sa de legi scrise şi inspirate după
codurile
grecești ale lui //azae/ Malaxus, Alexis Aristene
şi alţii
de la Bizanţ.
Aşa că prima legiuire scrisă românească e datori
tă

tot jurisconsulţilor greco-romani de la Bizanţ.
autor,

1) Vezi reprodus în Originele

dreptului

român,

p. 60,

Nota

1 de

acelaşi
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In cea-ce priveşte artele frumoase de asemeni ne-am:
inspirat prin contactul avut cu Bizanţiul, căci architectura
noastră atât bisericească cât şi mireană era în stil grecobizantin,

architectul

Zzodor

de

care

am

în

vorbit

acest

capitol şi care venise în epoca lui Ştefan-cel-mare în ţerile
române era grec; nu ştii dacă şi Wese/ez/ din epoca Brâncoveanului era tot grec.
Sculptura şi musica: noastră cea bisericească eraii inspirate

tot de la

Greaczi

Brzanfului ;

cine

mai

era

meşter

ca Antim Ivireanul Mitropolitut ţărei, sculptor, zugrav, gravor, tipograf, poet şi om politic, tot ce vrei, dotat deci de
la natură cu o inteligenţă şi înavuţindu-se în timpul vieţei
cu o cultură generală.
EPILOG

Eata ce am avut de spus asupra acestui capitol VII
şi a secţiunei sale, în care am căutat a studia pe cât mau
ajutat puterile mele, şi pe cât mam priceput şi eu la acest
fel de îndeletnicire intelectuală.

'mi

ispră-

vesc lucrarea la care am consacrat timp îndelungat.
Nu ştii dacă mi-am îndeplinit sarcina pe care
puso în minte şi în suflet când o intreprinsesem.

mi-am

Cu această ultimă parte a capitolului

Poate că iubitul cititor va găsi defecte

VII

de

însă, atunci să nu mE acuze şisă m€ urască
e cea d'întâiu publicaţiune a mea.
Ori-şi cine trebuie să fie odată ucenic în
rele sale, calfă şi maestru nu ajungi de cât cu
toţi ucenicii devin maeştri, numai timpul o va
Să cugete deci iubitul cititor şi judecător
crări, la osârdia

şi truda ce am pus'o

pentru

expunere,

căci, aceasta
întreprindetimpul, şi nu
putea dovedi.
al acestei lu-

a citi,

a con-

trola, a căuta, a coordona, toate relaţiunile şi documentele
ce se văd trecute în această carte, precum şi la concepţiunea
şi judecarea cutărei sai cutărei părţi, originale, dintr'Ensa.
Si n'aş putea încheia mai bine sfârșitul acestei lucrări, de

cât, prin cuvintele prea

sfinfului şi celui mai umilit d'intre
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ieromonachi şi egumeni ai
conventului monastirei Govore
i,
Meletie Macedoneanul, care tipă
rind Pavia cea mică de legi
,
a lui Mathei-Vodă Basarab,
în tipografia acelei sfinte mo.
nastiri, în anul de la mântui
rea
blagocestivului Domn, Io Mathej lumii 1640, din ordinul
Basarab, Voevod al ŢereiRomâneşti, şi cu binecuven
tarea preasfintului archiepis
cop
Teofil, mitropolit al Ungro-Vla
chiei, a scris în fruntea a.
cestei pravile tipărite, urm
ătoarele cuvinte, către citi
tori :
«De aceea ve rog Pre voi cari
citiţi această Carte, că ce va
Ai greşi, să îndreptafi cu
spiritul dlândejei, şi pre noi
cei
ce ne-am ostenit cu aceasta,
să ne brne-cuventați, dar nu
să ne Glăstâmaţi, căci nu a
scurs înger ci mână ae lut
Şz
Breşiloare» 1),
Cu aceasta 'mi închei lucrar
tat relaţiunile Românilor cu Grecea de față unde am tra.
ii de la Bizanţ, înrturirea lor în Țara-Românească,
de dincoace de Milcov, şi acțienea lor pe toate căile prin
care s'a manifestat: religie,
comerţ, cultură generală, etc.
etc. până la 1717,
Făgăduesc cititorului că: dac
ă Dumedei 'mi va păstra
dile de trăit şi sănătate; în
cursul anului vitor 'mi voiă da
toate silințele ca să public şi
lucrarea <2s0pze4/ armatei şi
bocrimei române tot Până da
1727.

SFÎRŞIT

a

1) Vezi

Pravila

cea

mică,

ediția Academiei

române,

p. 4.

INDICII

39175

!

64

INDICELE

CRONOLOGIC
AL

DOCUMENTELOR

COPRINSE

IN ACEASTĂ

CARTE.

Anul

Pagina

1247

927

1393

6

3. Numărul şi neamul trupelor pe
care Su/tanul le-a adunat din diferite
țEri pentru a se sluji cu ele în contra
creştinătăței.
-

—

9

4. Dintrun document relativ la înfrățirea comunităței proprietăței — de

1490

801

1572

798

1. Din documentullui Bela a/7V-iea,
regele Ungariei, prin care dărueşte pământurile banatului Severinului,
lerilor S-lui for de Jerusahm.

2,

Hatihumaiunul

(tractat)

cava-

Sz//anz-

lui Baiazet Î Ilderim, cu Mircea 1 Basarab, cel bătrân.

la Vlaă

Vodă

Călugărul.

5. Din documentul de la /or- Vodă ce/
cumplit, prin care se vede
rea pedepsei

cu moarte,

rescumpăraprin bani.

6. Din scrisoarea ficaterinei Doamna,
soţia lui Afexandru- Vodă Pasarab, către sora sa, Marioara Vallarga la Veneţia,

despre

un portret

. Octombrie

al ci în ulei,

1573

898

1002

7 Din documentul lui Mihnea-Vodă
prin care se vede cum el a întărit mai

multe sate monăstirei Vierosul a Vor.
nicului Ivașcu Golescu.
8.

Idem

despre

juratori

tori.

9.

Vodă

Dintrun

al

lui

Iliași-

despre împărţirea moștenirei.

10. dem
II.

document

şi judecă-

despre jurători cu 48.

Dintrun

document

al

colegian din Veneţia. despre

rea mai multor vopseli în ulei,
la curtea lui Mra:- Prteazul.

ordinului

nevămui-

Pagina

1586
Oct. 12.

824

1591

"831

1594

802

1597

829

1600
Martie

18

900

trimise

12, Din scrisoarea unor boeri munteni
către A. Șerban- Basarab, fostul voevod

al țărei, prin care

-

Anul

este rugat a se

1612

Sept.

12.

28—29

re-

întoarce în ţară, coprindendu-se și numele boerilor
ucişi de R. Mi/nea-

Vodă.

13. Din scrisoarea boerilor : Logofătul
Stanciul şi Clucerul Stoica către Împă-

ratul Austriei,

Mathe?,

1612

30

prin care-i cere

ajutor contra lui 2.-Mihnea- Vodă.

14. Scrisoarea unor boeri munteni
către /mpăratul Austriei, Mathei, prin
care "| roagă a trimite pe Șerban-Basarab de Domn al ţărei Româneşti, în
locul lui Ragu-Miknea- Vodă.
15. Din
Zriei,

scrisoarea

Mathei,

către

Zmpăratului „Auscăpeteniile de boeri

români din partida germană a ţărei,
vorbindu-le de bunele sale intenţinni
către ţara Românească.

1612

1612
Ianuarie
22,

27

30—31

1003

16.

din

Despre

1şo5

menţiunea

Chrisovului

Anul

Pagina

1617

936

al lui Mihaiii- Viteazul, des-

pre întărirea rumâniei sai vecinătăţei,
în Chrisovul lui Radu Minea.
17. Din

raportul

din Constantinopol,
neției,

despre

lui

A/moro

Wani

către Dogele

răscoala

boerilor

Ve-

1618
Iunie 23.

37 — 38

1619
Maiii 30.

810

mun-

teni contra lui A/ezx.- Vodă-/haşi.
18. Dintrun

document

despre zălo-

gire.

la

19. Din raportul ambasadorului de
Constantinopol Szzneon
Contarini,

1625

Aprilie

39

11.

către Dogele săi din Veneţia, despre
cump&rarea de cai în Moldova și Muntenia şi despre vârsta cea tînără a
Domnului Muntean Alex. Coconul.
20, Raportul baz/ulai Veneţiei Gzovani Capello din Constantinopol, către
Dogele stii despre intenţiunile Italianului Carlo Cigalla de a ocupa tronul
ț&rei Românești.

1630
Oct. 13.

40

21. Chrisovul lui Joan Leon- Voevod
pentru isgonirea Grecfor din Țară.

1631
Iulie 23.

44

22. Din raportul baz/ului Giovani
Capello din Constantinopol, către Do-

Oct.

gele

săi

despre

numirea

țărei Românești a
către Sz/zan.
23.

Dintrun

lui

la

despre

di-

recunoașterea privilegiilor

locuitorilor din Câmpu-iung, menţionate
în Chrisovul

lui

Mathei-Basarab,

48

de

vorț.

24. Despre

|

18.

domnia

Radu-Iliaşi

document

1632

men-

ționend și chrisoavele anterioare, de la
1292 până la densul,

1633

1636

Aprilie

828

12.

929

1004
Anul

Pagina

1638.

799

1639

19

a

1654

830

28, Dintr'un raport italian despre origina lui JZichnea- Vodă al II-lea din
Țara-Românească.

1658
Martie
16

67

25. Dintr'un document
vede restricțiunile relativ
tea de pământuri.

prin care se
la proprieta-

26.
Chrisovul
Domnuluy
Mathey
Basarab prin care se desrobeşte mai
multe mânăstiri din mâinele străinilor,

27. Idem
juraţilor.

despre

jurarea

strâmbă

29. Dintrun raport al Călugărului
Ibignacourt despre baterea unei medalii
de către Michnea al II/.lca.
30. Dintr'un raport al lui Szzon Reger despre ridicarea unei moschei de
către Michnea al III-lea, în Țara.Românească.

31. Din raportul Veneţian al lui Giodani Batlo Balarino către Doge despre

decapitarea

mai

multor

boeri

de către Michnea al III-lea.

67

1659
Iunie 26

68

1659

7I

1660

76

Iulie 29

Munteni

32. Carte de jurămînt a lui Gligoraşcu Ghica- Vodă la jupân Constantin
Cantacuzino biv vel Postelnic.

33. Scrisoarea lui Grigore Ghica- Vodă

către capichihaelele

1659

sale.

34. Dintrun raport al Veneţianului
Ballarino din Constantinopol, către Dogele sti, despre cheltuelile făcute de
Gr. Ghica la Constantinopol, spre a căpăta domnia română.

1660
Septemb
1660

1

76—79

79

1005

35.

Din

nişte

rapoarte

despre fuga lui G/ica- Vodă

veneţiane

din

Românească
cu
ocaziunea
Turco-Nemţesc de la 1664.

Anul

Pagina

1665

85

Tara-

resbelului

lui fRenzger,

1665

către împăratul nemțesc despre hârtiile
lui Ghica găsite de Turci, prin care

Febrvar.

36. Dintr'un

raport

se dovedeşte amiciţia,
Rofkal din Austria,

al

sa cu generalu/

37. Cartea obsteştei adunări a ţărei
vestind nedreapta moarte a fosfe/icu-

lui Constantin

89-91

1666

Aprilie

14

Cantacuzino.

"38. Carte de mărturie de la RaduLeon-Vodă, arătând omorul nedrept al
post. Const. Cantacuzino.
39. Chrisovul

85
11

lui

Ragdu-/eou- Vodă

pentru isgonirea Grecilor din ţară.
40. Cartea Mifropolitului Theodosie,
către obşteasca adunare în pricina, jude-

căţei omorirei fos.

Constantin

1668

93

1669
Decembr. 9

100—107

1669

Ii2—113

Aprilie 21

Canta-

Cuzino.

41. Cartea de judecată a obsteștei
adunări a ţărei, pentru osînda /Porazcului Stroe Leurdeanu.
42. Din

chrisovul moşiei Că/esz,

jud,

Gorj, vorbindu-se de zaharnicul Oedeanu ca stăpân al moșiei Zismaua la

1669
Iunie 18

47

1672
Iulie 30

97
(Nota 3).

1672.

43. Din scrisoarea lui Grzgore- Vodă
Ghica 1672, 26 Februarie, către Dogele
Veneţiei prin care "] roagă a da liberă
trecere Doamnei, însoţită de marele spă.
Zar Theodor Sturdza pentru a veni în
Țara-Românească.

1672
Februar 26

128
-

|

1006
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1672
Martie ro

128

pentru averea zestrală,

1676

809

46. Idem pentru moştenirele ab intestat,

1681

802 —803

1686

229

44.

Din

Giacomo
către

scrisoarea

Querinz

Doge/e

din

cava/erulu? Bail

Constantinopol,

Veneţiei aducându-i

leaşi rugăminte pentru Doamna

45. Document

47. Mavrocordat
ezaporiton
Principele de Baden, rugându-l

un protegiat al săă,

ace-

Ghica.

către
pentru

48. Din
scrisoarea
lui
S/zimmanPaşa. către Brinczpele de Baden prin
care îi spune să se înceapă congresul

Septem. 29
1686

229

Noembre

de pace de la Car/ovici.

49. Din r&spunsul Briucipelul de Baden
către Su/erman Pașa, gicându-i că primeşte condiţiunele păcei și începerea
congresului.
50.

Din scrisoarea

lui

de

Girardiu,

ambasadorul Franciei la Constantinopol,
către regele săi, despre moartea lui

Șerban

Cantacuzino

„tean şi alegerea lui
coveanu.
5I. Din

scrisoarea

fostul domn

- 1687
Ianuarie

17

1688
Decemb.

6

229

184

mun-

Cossfantin Brân-

lui

Zudouie

a/

XIV-lea regele Franciei, către de Gi.
rardin ambasadorul săi la Constantinopol, despre ideia că Turcii ar fi fă.
cut mai bine să aleagă de Voevod al
Țerei-Româneşti, pe Ungurul Zăiză/y de
cât pe Brâncoveanu.
«

52. Din scrisoarea lui Wokner însărcinatul de afaceri al Franciei la Constantinopol, către ppzznzstrul afacerilor
Slreine de la Paris, despre intențiunea

1689
Ianuarie 21

I9I

1689
Martie 5

I91—192
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ca fii sti să

Hanului tătăresc

consilierului

raportul

33. Din

ocupe

acordate

tronurile române şi favorurile
de Turci lui 7i&ă/y.

impe-

Conzele Carafia, citit în

riului austriac,

şedinţa de la 11 Ianuarie 1689 a congresului de la Car/owitz opinând, ca
Țara-Românească să aparțină Austriei.
54.
berg,

Din raportul comitelui Starhemcătre Leopold 1, despre posibili-

tatea încheierei

păcei de la Car/ozu/z,

numai dacă s'ar stipulă cedarea
române sacrului imperii.
55.
Vodă

Din scrisoarea lui
Brâncoveanu, către

ConsfanzinÎmpăratul

56. Din scrisoarea Jmpăratului Leopold I, către Constantin- Vodă Brânco-

Notificarea

multe

mai

aducândui

dată

de

11

1689
Febr. 28

232

"1689

-

205 —206

August

2

ţărilor.

Leopold , rugându-l a nu crede calomniile lui Constantin Aga Bălăceanu.

veanu,
tări.

232

1689
Îanuarie

impu-

206

1869

Septem.

17

206
— 207

/mpăratul

Leopold 7 solilor români Banul Kornea
Brăiloi şi logofătul Șerban Greceanu,
la Viena, prin care se fixează condiţiunile ca Domnul român să devie aliatul împărăției sacre.
58.

Din

scrisoarea

Lubomirski,
ca şi Polonia

gocierile

principelui polon

către Leopold , cerându'i
să

câștige

congresului

ceva

de

la

1689
Februarie 2

din .ne-

Car/o-

iz,

59. Din resoluţiunea Zmpăratulul Leopold, asupra ţărilor române în vremea
congresului de la Carlozwsfz.

1689
Iunie 6

234

1008
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60. Din scrisoarea plenipotenţiarilor
Ottomani A/. Mavrocordat și Zulficar-

Ffendi, către contele
AKzuski arătân.
du-i modul neomenos cu care sunt tra-

Pagina

1689
Martie 2

234

1689
Noemb. 18

192

1690
“Mai 23

194

taţi de Nemţi,

Gr. Din scrisoarea lui de Castagntres

de C/asteauneuf, către Regele săi, la Pa7zs, fiind noii ambasador la Constantino.
pol, spunându-i despre purtarea cea tră-

dătoare a lui

Wo/ner,

62. Din scrisoarea

faţă

de Franţa.

lui Ze

Castagnă-

7es, către regele săă, despre posibilitatea că Zifily ar putea să ajungă pe

tronul uneia din țările române.

63. Din scrisoarea lui de

Castagno-

res, către regele său, despre bătălia de
la Zerheşti dintre Turci, Nemţi,
Un-

1690

Septemb. 9

196—197

guri şi Brâncoveanu, și despre oribila
moarte a lui Aga Constantin Bălăceanu,

64. Din scrisoarea

7es,

către ragele săi,

Castagna-

despre

prinderea

Septem. 30

Castagna-

1690
Decem. 14

203

1690

236

generalului austriac ZZass/er.
65. Din scrisoarea lui

ves către

zege

despre

203

lui de

de

retragerea . lui

Totăly în Țara-Românească

(Valachia).

66. Din discursul nobilului polon, cas-

telanul de Ca/s, Krupiensky,
discurs
rostit la Stroda, și prin care el arată

1690

Iulie 29

nedreptatea față de Polonia, săvârșită de
congresiștii de la Car/owitz.
67. Din scrisoarea

lui de

es, către regele sti, despre

rei țărilor române Poloniei.

Castagnideia cedă-

1690
Februar. 11

233

1009

68. Din scrisoarea Poste/nicului Mi.
ai Băjescul, către egumenul Macarie,
despre planurile lui Vodă-Brâncoveanu.
69. Din scrisoarea mai multor

Anul

Pagina

1690

207

Februar. 8

1690

boer?

208

munteni (19), către guvernui imperial
din Austria, despre politica lui Brâncoveanu şi prietenia lui cu Turcii.
70. Din scrisoarea lui de Casfagneres, către regele săi, despre învinovăţirile aduse lui Brâncoveanu, de către
ambasadorii Franciei, şi de ideia de a

se

destitui

de

la tronul

203

1691
Ianuarie

2

Ţărei-Româ-

nești.

71. Din
Comite

scrisoarea

de

Veterani,

către

Kiusky, despre intenţiunile
austriac faţă de Valachi.

209

1691

/Fe//mareșalului
Comitele

Decembr.

3

împăratului,

72. Din scrisoarea lui Wodă-Brâncoveanu, către generalul Veterani (Feld-

1691
Noemb. 22

210

mareșal), spre a interveni pe la î7p4&
_ratul austriac, pentru a sprijini pe Valachi.
73. Din scrisoarea comitelui Marsigli, către împiratul Leopold Î, despre

intenţiunile

Domnului român

1691

Octomb.

211

ş

de a se

declara ca tributar Austriei și a trimite
doi soli la congresul de 'pace de la
Viena,

74. Din scrisoarea ambasadorului de
Castagneres

tre regele
tențiunea

din

Constantinopole,

1691
Iulie 23

217

1692
Mai

218

săi, la Versailles, despre inlui

Brâncoveanu- Vodă

sprijini pe Bethlen la tronul
vauiei în locul lui 75.
75. Din

că-

scrisoarea

lui

de a

Transil-

Oarrzeut, so-

lul lui Zeogold 7, la Constantinopol,

și

1010
Anul
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Pagina

ludându-i pe Brâncoveanu. Vodă şi a:
rătând relaţiunile sale de amiciție faţă
de Nemţi.
76.

Din

scrisoarea

lui Fabre,

către

de Castagn?res, despre călătoria în Țara-

Românească,
exaporiton,.

a lui A/ez.

Mavrocordat,

77. Din scrisoarea lui de Ferrtol, am-

basadorul

Franciei

la

1692
Noemb.

10

1693

Constantinopol,

August

5

78. Din scrisoarea lui de Castagnă7es, pe când se mai găsea încă în

1693
Ianuarie

15

către rage/e săi, despre decadenţa imperiului Ottoman și legăturile cu Bpây.

221

219—220

coveanu- Vodă.

Constantinopol,
pre convorbirea

Alez.
făly.

către 7egele săi, des.
ce a avuto dânsul cu

220

Mavrocordat ezaporit despre 7i-

79. Document despre neplata datoriei,

1695

„828

80. Idem pentru

1695

808

81. Din
către

/ordul

moștenire.

scrisoare comize/uy Rinusky,
Paget

în

cea-ce

privește

bacşișurile plehipotențiarilor Ottomani
,
ce aii luat parte la Car/omwifz.
82. Din scrisoarea lui Vodă-BrânroVeanu către comitele Kinsky, despr
e
dorinţa neutralităţei Țerei-Românești,
la desbaterile Congresului de la
Cardowitz.
83. Din scrisoarea lui de Girardin,
către regele săi, despre intențiunile lui

Al. Mavrocordat exaforitlon de
a că.
păta tronul Poloniei, ori al Mold
ovei,

pentru fiul s&ă,

1698
Decem.

239
14

1698

Octom.

1699

17

Aprilie 30

240

244 și 449
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84. Din raportul lui Woi/fang Oetfingen, ambasadorul lui Leopold 7, la Constantinopol,

Pagina

1700
Octom. 24

239

1703
lunie 18

246

prin care arată împăratului

săii bacşişurile destinate lui 4/. Marocordat exaporiton și Mehmet-Effend:.
85,
către

Din
regele

lui

scrisoarea

de Ferrtol,
lui

sosirea

despre

săii,

-

Brâncoveanu- Vodă la Andrianopol.
86. Din scrisoarea aceluiași ambasador, către 7ege, despre mărirea haraciului către “Turci cu 230 de pungi pe
fie-care an, de către Brâncoveanu- Vodă.

87. Din scrisoarea lui de Ferriol,
despre Principiă Racoczi din Transilvania şi Brâncoveanu din "Țara-Româ-

1703

246

Julie 4

1704

Septem.

259

15

nească,

88.. Din notițele lui de Ferrzol, către Marele Vizir, despre admonestările ce ar trebui Turcii să aducă lui
Brâncoveanu, pentru relaţiunile sale de
prietenie cu Austria.

1705
Decem.
15

260

Maghiari,

1706
Martie 13

262

1706

263

89.
Zapay

Din

memoriul solilor

şi Horvat,

pe

lângă

sublima

poartă, despre amiciţia lui Brâncoveanu
cu Nemţii şi Rușii.

go.

Raportul

lui

de

Ferriol,

către

regele săii, din intrevederea ce a avut'o
cu marele vizir, în cea-ce priveşte po-

litica trădătoare a lui

Brâncoveanu.

Aprilie

15

şi

peirea sa.

91. Dialogul politic dintre marele
Vizir Mustafa şi solul Şahului Persieă, Ay, în privinţa lui Constantin Vodă
Brâncoveanu.

1706
Octomb.

265
2

1012

92.

Din

Veanu,

scrisorile

lui

către ambasadorul

Pogă-Brâncoextraordinar

Anul

Pagina

1706
August 4

269

al Austriei la Constantinopol, OQuarrieut
,
despre prietenia sa cu Austria şi mul.

Septemb. 7

93. Din scrisoarea lui Poză: BrâncoVeanu, către acelaşi ambasador Quar-

1706

țumirile sale /mpărazuluy, pentru darul
de șease cat. (Vezi și semnăturile Dom.
nului Brâncoveanu).

7ient, despre

.

270

rebelele intențiuni ale Un-

gurilor în special ale coznzze/u? Czazi şi
ale 'Tătarilor.

94. Din o altă scrisoare a lui. Vodă.

Brâncoveanu,

toare

către

Quarrieni,

la proviantul și banii

dator

a '] vărsa thesaurului

95.

Din

scrisoarea

zpinistrul

Paris în cea-ce

afacerilor

priveşte

ce el

era

de Ferriol,
streine,

afacerea

tinului de Be/zz şi politica
Prâncoveanului,

unui

la

dubioasă

nobil

din insula Zante, de

raportul

asupra mișcărei tru.

către Brâncoveanu.
97.

Din

pelor suedeze și Domnul
98.

Din

scrisoarea

Român,

lui de

Ferriol la

Paris, despre intenţiunile Rege/ui
diei, faţă de Domnu? români.

Sue

99. Din o scrisoare din Constantinopol, unde se vede că Mavrocordat
cheltuise 400 de pungi de bani pentr
u

a căpăta

tronul

Moldovenesc,

270

1706
Februar. 19

270—171

1707
Aprilie 2

271

1709
Noemb. ro

281—297

1709

281—282

Pala-

96. Din scrisoarea aceluiaşi ambasador, către Pontchartrin, despre mal.

tratarea

1706
Iulie 19

austriac,

ambasadorului

Franciei la Constantinopol,

către

privi

a

Noemb.

22

1709

Decem.

17

457
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100. Din relațiunea unor spioni plecați de la Bender, despre rolul lui Caro?
al Xillea,

regele

Suediei,

în

1710

278

August

16

orașul

Bender.
101. Din scrisoarea lui Des Aleurs,
noul ambasador al Franciei la Constantinopol, către /errzol, despre voea-

1710
Martie 17

283
-— 284

jul s&ă prin Ungaria și Moidova și primirea

călduroasă

ce

o

avu,

1710

102. Din o altă scrisoare a lui Des
Alleurs, către regele săi, despre acelaşi voiaj şi buna primire.

Martie

103. Din o scrisoare a aceluiaşi 77:
busador către Ministrul de externe de

Martie

25

1710
25

la Paris, despre cheltuelile voiajului s&ă.
104. Din memoriul cheltuelelor su:
ferite de Des A/leurs cu ocaziunea voeagiului s&ă în orient sprea se duce la
Constantinopol
şi bacşișurile date de
dânsul lui PWcolae-Vodă Mavrocordat
în Moldova.
105. Din scrisoarea lui Wzco/ae- Vodă
Mavrocordat, către ambasadorul Des

1710
Mai

19

I710
August

286
3

Alleurs la Constantinopole dicându-i
că i-ar fi recunoscător dacă densul lar
împăca cu pa/atinul Kioviei.
106.

Din

scrisoarea

lui Mii//ern,

se-

cretarul regelui Suediei Carol al XII,
despre împăcarea regelui săi cu Wzcolae- Vodă
107.

286
16

al Moldovei.

Din

scrisoarea

lui

Des

A//eurs

către regele săi, despre împăcarea
Wicolae

1710
August

Mavrocordat- Vodă

Suediei, refugiat la Bender,
latinul Kioviei,

cu

lui

Regele

şi cu

Pa-

1710
August

287
26
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108. Din scrisoarea lui Des Alleurs,
către regele săi, despre depunerea lui

Mavrocordat: Vodă,

de

la

tronul

Mol-

-

Pagina

1710
Noemb.

290

27

dovei și alte schimbări printre înalții
demnitari ai imperiului Ottoman,
109. Din scrisoarea lui Des Alleurs,
către regele săi, despre apropiata
de-

Decemb.

110. Din scrisoarea lui de Ferriol,
despre vestea unui resboi turco-rus.

1710
Noemb. 21

202—302

I7II

294 —
297—303

punere a lui Brâncoveanu Vodă.

III.
către

Din

scrisoarea

regele

săi,

iu

despre

es

Alleurs,

misiunea Za7o-

nului Zalaba în Rusia, trimisul princ
ipelui Transilvaniei Racoczy şi acusă
rile

aduse

I7I0

Ianuarie 24

292
8

lui Brâncoveanu- Vodă.

N

112. Din scrisoarea Contelui de Fierbersteiu, către marele vizir, puin
du-i în

vedere respectarea păcei de la Car?ovit
a
şi să nu ajungă la un resbel între Ruşi
și Turci,

113: Manifestul Przucipelu? domnitor
al Moldovei, Dimitrie Cantemir, prin
care uneşte pe Moldoveni cu armatele
imperiale ale Zazu/u7 Petru Alezievci,

I7II
Mai 12

302

I7II

307—309

ca să lupte cot la cot în viitoarea
luptă
de la Szăni/eşti, prin care se
va de-

cide de soarta ţărilor

cerea

române

franceză).

(Tradu-

114. Ttactatul de alianță încheiat

Jaroslav

Sică.

între

Cantemir

115. Din scrisoarea
fenzu

de

Savoia,

şi

Zarul

la
Ru-

Principelui Eu.

generalisim

în armata

imperială austriacă, către Marele Vizir
Mehmet-Paşa, despre ştirile primite prin

I7II
Aprilie 13

310

I7II

318

Aprilie

1ş
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Pagina

Anul

Sezfulah-Aga şi aplanarea
Ruso-Turc.

conflictului

116. Din raportul secretarului Z/ezsc/manu,

către

consiliul

imperial

de

res-

I7II
Iulie 29

bel, despre pacea de la Prut,
117. Din scrisoarea lui /aderi, către Szenvile, despre încheerea definitivă a păcei,
ron

118. Din scrisorile lui: Zalman,
BaTiepolt, Regele Suediei Carol al

All-lea şi un anonim Suedez, către
Consiliul imperial din Viena, Eugenie
de Savoia, Sultan şi Antonie Oil.
119. Din ordinul Szu/fanuluz, către
Vodă- Brâncoveanu, despre condiţiunile
păcei și comunicarea acestor condițiuni

şi ordine de către domnul român
Srezuville generalul Austriei.

121, Din

raportul

Constantinopol,

lui
către

Des

I7II
August 21
Iulie 27

319

şi 29
1711
Iulie 29

August

319
ş

lui

120. Din scrisoarea lui Podă-Brâncoveanu, despre încurcăturile ce regele
Carol al XI] a adus Rusiei, Turciei
şi ţărilor române prin faptul şederei
sale în Bender.
din

I7II
August 2

A//eurs

regele săi, la

I7II
Septemb. 7

319

IȚII
Octom: 28

320

17X1
Iulie 16

322

Paris, despre încheerea păcei turco-ruse,
122. Din scrisoarea lui Des A//eurs
către ministerul afacerilor streine de la

Paris,

despre

fuga

lui

Canzemir

în

Rusia.

123.

Din

o

scrisoare

din

Constanti-

nopol, nu se știe a cui, despre plecarea
regelui Suediei din Bender.
124.

Scrisoarea

ambasaborului

fran-

cez la Constantinopol, Des A//eurs, că39175

1712
Aprilie 19
1714
Septem.

3

370—371
65

1016
Anul

tre regele stii despre oribila

neamului
nopol.

125.

Brâncoveanu

ucidere a .

din

Scrisoarea solului

Constantinopol,

Andrea

Constanti-

Veneţian

la

Memmo, către

Dogele săă, despre aceiași moarte,

126. Relaţiunea francezului Ia Motraye

ce se

găsea

în Constantinopol

uciderei Brâncovenilor,
o scrisoare

în

diua

Des

AZ.

1714
August şi

371—372

1714

373
— 374

vorbind despre

tristul spectacol.

127. Din

Pagina

a lui

către regele să, despre plecarea

1714
Octom. 26

128. Din o scrisoare nu se ştiea cui,
despre trecerea lui Caro/ a/ ATI, pe
la Piteşti.

1714
Octom. 21

129. Dintrun raport al Cozizelul
general de Steinville, despre transportarea bogățiilor lui Brâncoveanu la Bra-

1714
August 18

352— 353

„Zeus,

lui Caroț al X77 în statele sale,

şov,

combinat

cu

inventarele

sale făcute de Apostolul

austriacă.

374

380—381

avere

Manu

şi

alţi

130. Din scrisoarea Coszsfeluy Ferratii,

către generalul austriac, Baronul de
Zzge,

1715

408

Februarie 7

131. Din scrisoarea generaluluY daron de Tige, către comitele Feneralu
l
Sfeinuille, despre corespondenţa sa
cu

1715
Februar. 14

410—423

despre pregătirele de luptă ale Turcilor.

voevodul

Munteniei

Șrefan

Cantacu-

Zino şi intrigile lui Manu Apostolul
din
Brașov,
132.

Notiţa documentală

despre

Wz-

colae- Vodă Mavrocordat; filiaţiune,
căsătorie, domnie şi moarte, după
docu-

mentele familiei //avrocordaz
de D. Zu Legrană).

(tipărite

453
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133. Divanul

domnesc

mânești sub ultimul
Ștefan

al

domn

TŢărei-Ro-

pământean

477

1715
Iunie

2

Cantacuzino- Vodă.

134. Divanul domnesc

al Moldovei la

Ianuarie

135. Din scrisoarea marelui vizir, A/zPaşa către principele Eugenie de Savoia,
aducându-i
aminte
că Austriacii aii

1716
Iunie

călcat disposițiunile

tractatelor

476

1716

plecarea lui Mic. Mavrocordat din laşi.

498

faţă de

Turcia.
136, Raportul lui P/ezscman, către
consiliul imperial de resbel, ar&tându-i
că voevodul Ac. Mavrocordat a oferit
serviciile sale Curţei Vieneze.

137. Din două rapoarte unde se vorbește despre pregătirile de resbel ale
Turcilor mai cu seamă în Moldova şi

1716
Mai

498—499

7

1716
Iunie

co

20:24

“Ţara-Românească.
138. Din alte rapoarte despre pregătările aceloraşi şi ale Rușilor contra Tatarilor.
139.

Dintr'ua raport prin care se vede

intenţiunile
de viitorul

Domnului
resbel

Moldovean

față

501—502

1716
Julie 23

503

1716

503

Turcesc.

140. Din scrisoarea Apostolului Manu
din Brașov,

1716
Iunie 18-19

despre

intențiunile

Turci:

Iulie

21

lor, Tătarilor și ale lui Wzc. Mavrocordat.
141. Din rapoartele despre atitudinea
domnilor Români și operaţiunile arma-

telor
mâne,

Ottomane

şi Tatare

în ţările-ro-

1716

August

2-3

506—507

1018
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142. Scrisoarea generalului austriac
Baron de Tize, către Contele Steinville
comandantul
militar al Transilvaniei
despre atitudinea PoevoduluY Mavrocoy
-

1716

Septem. 21

Pagina

513—514

dat în timpul insurecțiunei foerior Ol

teni.

143. Scrisoarea Serdaruiui Barbu
Brăilozii către generalul Steinville, cerându-i ajutor contra lui Aze. Mavrodordat, vorbindu-i şi de plecarea Marelui Ban de Craiova Wicolae Obedeanu.
144.

Un

raport

anonim

nica purtare a domnului
Mavrocordat.

despre

muntean

_tira-

Ne,

145. Din raportul Căpifanuluy Sa,
Croiz, refugiat la 7; zsmana, către generalul Sienv:7/e, despre starea în cate
se
găsea Țara-Românească și domnia ef.

1716

514—515

1716

518—520

Octomb. 11

1716
Octomb. 13

525

1716

526

146. Dintrun raport al generalului
de Tige către contele de Sfeinville, despre operaţiunile de luptă ale armatelo
r
din Muntenia şi Moldova.

Octomb. 19

147. Un raport german prin care se
arată captivarea lui Podă Ac. Mavr
ocordat prin căpitanul Dezin (german)
.

Decemb.

148. Document de la Drăghici Pitarul Bălăceanul prin care el arată
cum
lai prădat Poză Wc. Mavrocordal.
149. Răspunsul /păratulul austriac
prin consiliul săi de resbel; la cerer
ile
doerilor Olteni de a trece Țara-Rom
â-

nească

sub

150.
Pauna

Din scrisoarea văduvej Doamna
Cantacuzino către un sfetnic de

1716

534—542

1716

543—544
— 545

1717
Mai 30

548

1717

426

germani,

Noembre

1019
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la Paris ca să scrie ambasadorului francez din Constantinopol spre a înterveni

pe lângă Conele de Collyer ca să-i 'restitue banii Împrumutați.

151. Din convențiunea încheiată intre
generalul Steinville guvernatorul Transilvaniei şi PVoevodul JăreY. Româneşti

în privinţa trecerei Olteniei

sub

554

1717
Februarie

3

scep-

trul german.
152. Din scrisoarea lui /enache Mavrocordat către generalul Steinville prin

1717
Mai

556

21

care-i divulgă ordinul primit de la Sultan,
ca să ea parte la expedițiunea Ardealului,
153. Din rapoartele lui Szeznvz/je către

principele
oferirea

Fagenie

pe Turci

154.
nul

Ordinul

munteam

a lua

Savoia

despre

1717
Mai 31

556—557

1717
lunie 3

557—558

IZI7

560

de mijlocitor a lui /azache Ma-

vrocordat Domnul
-păca

de

Muntean,

spre a îm-

cu Nemţi,
Sz/zanului,
/azache

către dom-

Mavrocordat,

de

parte la expediţia Ardealului.

155. Din raportul lui Micolae Roseti
din “Ţara-Românească,

către

generalul

Sreinville, despre operaţiunile armatelor în ţările dunărene și atitudinea voevodului /apacke Mavrocoraat.
156. Din scrisoarea generalului comzie
de Steinville, către Principele Fugen:e
de Savoia, mulţumindu-i pentru titlul
de mareșal

şi aducânduiă

ce

"i-a

știri

conferit

despre

Mai
şi lunie

1717

Iunie

13

560—591

16

împăratul

Țara-Româ-

nească,
157. Din rapoartele lui PWzcolze Roselti, către Sreinville, al lui căpitanul .
Gesel, către acelaşi, al principelui Eugen, către Sfeinville şi către Impăra-

1717
Iunie

1

61
şi (Nota II)

—569

1020
Anul

Zul Carol al VI, prin care se vede că

Janache

Mavrocordat,

încă de Voevod

nu

fusese

întărit

al Țărei- Românești

numindu-se numai caimacam.
158.

Din

scrisoarea

ci

a 72 foeri smun-

Zeni, retugiaţi în Sibiu, şi cerând principelui Fugen de Savoia, ajutor de

arme
irilor

Pagina

Septem.

29

şi

Octomb.

1

1717
Septem. 14

562-—563

1717

563

în contra Turcilor şi a a nelegiuVozvodului Janache Mavrocordat,

159. Dintr'un raport, unde se vede
sosirea Pazriarchului Lerusalimului la
București,

160. Din adresa Zoerilor antenă,
către Principele Eugen, cerându-i ajutor de arme, înlocuirea şi punerea la
respundere a lui /aznache Mavrocordat,
pentru ale sale nelegiuiri comise.

Mai

ro

1717

Septem.

23

564

161. Din scrisoarea unor Zoer? pun
Zen din partida Domnului, : către principele Zugenze, prin care ei laudă pe
Voevodul lor /apack? Mavrocordat.

Septemb. 3

162. Din adresa a 9 Zozr? munteni
refugiaţi în Ardeal, către principele

1717
Septem. 23

564—570

1717

565—566

genie,

cerându-i a-l ajuta

de Domnul tiran.

ca

să-i scape

163, Scrisoarea Căpzanulu? Staicu
Bengescu (Serdarul) către Steiniwille,
despre operaţiunile “Turcilor în ȚaraRomânească.
164.

Scrisoarea

Serdarului

Barbul

Brăiloiul, către Szeinaville, despre ace-

leași operaţiuni.

165.

Din

instrucţiunile

Păratul Carol al VI,

date

de 7.

Principelui

Eu-

1717

Iunie

1717

Iunie

17

565

566.—567
19

I717
Octom. 13

57!

1021

genie,

pacea

priveşte

ceace

în

Anul

Pagina

1718

810

cu

Turcii.
166,

Document

Dintr'un

despre

Iunie

schimb.

1718
Mai 7

569—570

1718
Martie 16

572—585.

1718
Aprilie 20

586

170. Din scrisoarea lui „Szeznzvi//e,
către Plenipotenţii Zalman şi Wzrmont,
ar&tându-le posiţiunea geografică a ţărilor române.

1718
Mai 14

587—589

171. Din raportul lui Wzrmoni, către
împăratul Caro/ al Vl-lea, cerându-i împuternicire ca să intre în tratative cu
Țanache Mavrocordatla desbaterile congresului.

1718
Mai 22

589—591

167. Dintr'o scrisoare a oerilor ptibegi din Ardeal,

Ia

Goeri

către

deputaţi

Viena, despre modul nerușinat

care ai

fost speculați

nache Mavrocordat,
drianopole.
168.

Memoriul

fidei oposițiunei

de

prin

Poevodul Ja-

când fusese la An-

redijat

de boerii par-

"Țărei-Româneşti,

par-

tidă ce ducea politica externă, cu Austria, în care memoriii se vede dorinţa
sceptrului austriac, în locul celui Otto.

man. Memorii înmânat împăratului Carol al VIiea,de deputaţii: acestei partide, boerii: Radu Golescu Spătar, //ze
Stirbei Vistier, şi Clericul loan Abraam.
Memoriă în care sedesvoltă vederi largi
de politică externă şi internă a Ţărei-

Româneşti, stare economică
169.

Din

și socială.

instrucțiunile date de /24ă-

patul Carol al Vl-lea, comiților Tal.
man şi Wirmont, prin care decret îi
numeşte Consilieri imperiali de resbel,
în încheierea păcii cu Turcii, de la Pasaroviţ.

1022
Anul

Pagina

1718
Iunie 27

591—595

ambasadorului

1718
lunie 10

505

Zlenipotenţiarilor

1718
Iunie 19

596
— 598

1718

598

172. Hotărirea consiliului de resbe
l
adunat la Pasarovij, în cea-ce prive
ște
cerințele boerilor munteni.
173.

Din

scrisoarea

Englez Zordu/ Sutton, către generalul
S7. Saphorin, despre negocierile de pace
între Austria, Turcia şi Veneţia de la
Pasaroviţ.
174.

Din

raportul

congresiști, către împăratul Carol al
VI-iea, în cea-ce priveşte cestiunea
ţ&rilor române și în special Oltenia.
tre

175. Din scrisoarea lui Wairmont, căOz/i, despre purtarea suspicioasă
a

lui Janache Mavrocordat în congres

încercarea de
congresului,

176.

a cumpăra

Adresa consiliului

pe

de

și

Adresa

a

24

de

resbel, că-

doc

Ro-

mâu?, coprins și numărul câtor-va elerici, către principele Fugen, rugându-l

a face să se alipească
178.

Specificaţiunea

GH. Weunhardt, despre
W. Mavrocordat.

boerilor

reîntoarce

ce

nu

1718
Iunie 27

599

1718
Iulie 19

600— 603

1718

605

Oltenia Austriei,
administratorelui

întreţinerea lui

179. Scrisoarea Baronului de Zige,
către generalul Steiniwille, relat
ându-i

numele

20

membrii

tre președintele s&ă, principele Fugen
de Savoia în cea-ce privește hotărârea
luată asupra Țerei-Românești.
177.

Iunie

maj

Voesc

în Valachia-Turcească.

a

1718

August

12

606—607

se

180. Din scrisoarea văduvei Doamna
Făuna Cantacuzino către împăratu
l Ca-

1718
Iunie

488

1023

7ol al

Vl-lea pentru a i se restitui

verile neamului

ei, averi răpite

Anul

Pagina

1719-1720

489

1719
Septem. 28

611—612

1720

613

a-

de pri-

mul principe fanariot Wiz. Mavrocordat.
181. Din scrisoarea aceleiași Doamne
către comitele ausiriac Wirmont, pen-

tru a insista pe lângă împărat
eași

în

ace-

cerere.

182. Decretul provisoriă al sacrei împărăţii prin

care se

numește

înperial adininistrativ
ocazia

nei

trecerei

al

consz/iul

Olteniei,

cu

ei sub coroana Austriei.

183. Dintrun document al deputaţiuadministrative din Oltenia, către

consiliul de resbel din Austria despre
aprecierile personale asupra caracterului

Banului Gh. Cantacuzino
consiliului imp. din Oltenia.

presidentul

184. Memoriul Banului Olteniei Gh.
Cantacuzino, ptezidentul consiliului imperial cesaricesc de administraţie, către

împăratul Carol al Vilea,

După

1720

613—622

arătându-şi

indignarea că de ce a fost scos din
demnitatea de Ban. Memoriii însoțit şi
de alte documente anterioare; ce reamintesc serviciile Can/acuzenilor aduse
casei imperiale austriace.

183. Din adeverinţa dată de comztesa
Collyer, soţia ambasaborului olandez
din Constantinopol cum că a primit
șo0o galbeni de la Păuna Văduva
Doamna Cantacuzino.

1720
Aprilie 27

425

186. Epitaful lui Wc. Vodă Mavrocordat, de pe peatra sa mormiîntală din

1730
Septemb. 3

453—454

1731
lunie 26

867

monastirea Văcăreștilor.

187. Din raportul oficial despre privilegiile,

averile și veniturile

monastirilor

1024

din

Oltenia

cu

privire

Xfianul G. Dolj)
moșii lăsate acelei

de Marele

la

190. Din chrisovul lui AJ, Ipsi
lante
prin care înființează și şcoala
cu «seminar și spital pe lângă biserica
Obe.deanului».
pentru a se
morților.

documentul

opri

1733

867

1776
Aprilie 26

867

e

lui Vodă

desgropatul

»

869

Obedeanu,

189. Din testamentul olograf
ginal al zarelu? Paharnik Cons şi oritantin
Obedeanu, prin care lasă 9 moşi
i fzsevicei Obedeanu din Craiova.

Din

1752
Decem. 29

de 2
1681

188. Din testamentul Sanzei
Oâedeanu, Supâneasa Marelui
Paharnic
Constantin Obedeanu, prin care
lasă 2
moșii Mitropolii din Bucureşt
i și din
diata epitropulut acestei averi,
Constan.
Zn Filipescu, Mare Medelnicer,
ginerele
Obedeankei.

191.

Pagina

monastirea

şi la averea
monastiri în

serdar Petre

Anul

Şuţu

şi arsul

1783

852

INDIOELE NUMELOR. PROPRII
DE

LOCALITCĂTI

SI

PERSOANE

A
Abaza-Mehmet (Pașa) 48.
Abazza Ilie, 461.
Abraam (predicator), 572—583.

Achmet III (Sultan), 248.
Achmet (Agă), 182.
Achmet II (Sultan), 204.
Adam (Banul), 47.
Adorno (Duce de), 898.
Agora

347, 384, 502, 997.

(monastire), 19.

Angel

Ali-Persanul, 265.
Ali-Paşa, 290.
Alibeg (Calău), 156.
(Cancelar),

Alengon (Duce,
Almaşul, 19.

Andronic,

152,

Angel Isac (Impărat),

Alibei, 157.
Alexandru II (Principe),
Alexandru-Coconul
12.
Alexandru - Cel-Bun
15.

Andronic Manolache, 344.
Antim
Ivireanul
(Mitropolit),

Andrianopole, 221.
Antonius (Patriarch), 15.
Antonie dela Popeşti, (Principe),
109.
Anton Ştefan (Episcop), 145.

Ali-Silihtar (Aga), 245.

Alberoni

Amurat II (Sultan), 3.
Ana (Regina Spaniei), 258.

Angel Alexe, 152.
Apati (Principe), 192,

Apostoleanu

156.

Apty-Paşa, 278.
Apracsin (Kneaz), 313.

Argenthal

(Marquis

(Principe),

Aristarhul

Mihail,

d), 402.

Alexandru-lliași (Principe),
31.
Almoro Nani, 371.

21,

207,

392.

A. M., 807.

(Principe)

571.

152.

6),

250.

417, 475.

Aristot, 241.
Argeșul (monastire),

185.

Arnota (monastire), 19.
Arvanitohoritul Saul, 151.

Argetoeanul Dumitrașcu (Căpitan), 225, 228.

1026
Argetoeanul Vasile, 603.
Aristene (jurist), 996.
Argeș (Curtea de, monast.), 895.

Armeanul Petre (Zugrav), goo.
Assan Andronic, 153.
Asprocastron, 14.

Bacon,

Baden

421.

Ludovic (Principe), 188,

Bajazet-Ilderim

(Sultan),

415.

Baltagi-Mehemet (Pașa), 291.
Bădeanu Barbu (Comis), 214.

Balş

Aniţa,

369.

Balş Ioan (Vornic), 459.

Băleanu Vuicina (Paharnic),

24.

Băleanu Ioan (Consilier imperial), 622:
:
Băleanu
Gheorghe
(Stolnic,

Ban), 46, or, IO7, 119, 124,
Băleanu
Grigorie
(Logofet,
Vornic), 24. 476, 502, 546,

549, 562, 585, 606,

Băleanu

Ivaşcu

(Vornic),

53, 54, 120.
Băleanu G. (Stolnic), gr,

Băleanu

Bălăceanu

(Postelnic),

4, 9,

144.

Constantin

(Agă),

147, 183, 184, 186, 188, 195,
205, 211,

Bălăceanu

219.
Badea (Clucer, Con.

teș), 131, 402, 9I, 118.
Bălăceanu, 502, 523, 606.
Bălăceanu Drăghici, 536,
543,

563, 575, 603.

Bălăceanu loan, 607, 757.
Bălcescu Fota, 603.
Balsamon (jurist), 994.
Ballarino, 79, 87.

Balotă Ivaşcu Cepariul, 835.
Balasache (Cămăraș), oş, 105,
Battori Sigismund (Principe),
4.

Batace

Ioan,

153.

Basarab
Constantin
(Vodă), 182.

Cârnul

Attalensis

(jurist), 994.

Auersberg (Comite), 5ș3.
Augustin (Sfântul), 643.
August II (Rege), 276.

Avramie

(Dascăl),

Azamet-Gherei,

Basarab
Basarab

520.

189.

Dan (Vodă), 399.
Alexandru, 1ş.

Basarab
Constantin
Şerban
(Vodă), 64.
Basarab Radu Cel-Mare (Vo
dă),
16.
Basarab Radu-Şerban (Vo
dă),
30.
Basarab Mathei (Vodă),
18,
I9, 42.
Bârsescu Ienache (Vătad),
193.
Bârsescu Stroe (Clucer), 71.
Bârsescu Radu (Agă), 69.
Băjescu Mareş (Vornic,
Ban),
81, 91,

Băjescu
207.

107,

Mathei

(Postelnic),

Bărcănescu Pârvu (Spătar).
Barcsai (Principe), 68, 69.

Beciu

Bender,

(Viena),

186.

274,

Beltz (Palatin de), 270.

Berwick, 268,
Bettineli, 339.
Beauvilliers, 389.
Belgrad, 187, 223,

Belgradul (serbesc),

Bertodi, 210.
Belci-Paşa, 503,

497.

569.

Bethlen (Principele de), 216,
Bethlen lanoș (Cancelar), 129.

Bethlen

Elek,

144.

Bethlen Gabor (Principe de), 36.
Bertenești (sat), 190.
Bengescu Staicu, (Serdar), şo2,
509, 565, (Consilier imperial),
612, 622,

1027
Brancovici Sava (Mitropolit),
392.
Brancovici Lazăr, 399.

Bengeşti (sat), 509.
Bercseni, 560, 566.

Benkner Hanes,
Bistrița

701.

(monastire),

18.

Bilcineanu Calotă (Log.), 225.
Blunschli,

421.

Bon (General), 313.
Bolișteanu (Paharnic), 46.
Bordiul

Boncoski
Bonnelli

Athanasie,: 992.

(Ambasador),
Michail,

290.

150.

(monastire),

(Paharnic,

Vornic), 46, 48.
Brăila, 316.
Bretania (Ducele de),

Brâncoveanu

Danciu, 401.
David, 402.

Preda

(Spătar,

Logofăt), 24, 47, 69, 402.
Brâncoveanu Papa, 94, 4092.

Brâncoveanu
f&t), 403.

Nicolae

(Logo-

Brâncoveanu

Manolache,

403.

Grigorie

(Ban),

Brâncoveanu
403.
Brâncoveanu Mathei (Beizadea),
363.
Brâncoveanu Constantin (Beizadea,

Logofăt),

Brâncoveanu

364,

869.

Ştefan (Beizadea),

364.
Brâncoveni

(sat),

50,

188,

Brâncoveanu Constantin (Vodă),
1, 57, 97, 182, 228, 243, 253;

269, 273, 362, 393, 402.

Brâncoveanu
Brâncoveanu

569.

Stanca,
Maria

502,

(Dosithei,

nic, Ban),
188,
206,
223, 269.
Brussa, 4.
Brue (Dragoman), 329.

222,

Brătășanu Preda, (Șătrar), 182,
188.
Brătăşanu Barbu (Vătaf), 193,
214.

251.

Bolişteanu (Paharnic), 46.
Brâncoveanu
Brâncoveanu

Brancovici David, 401.
Bracuca (Căpitan), 278.
Brăiloiu Barbu (Serdar),
508, 515, 566.

Brăiloiu Constantin, 563, 575;
606.
Brăiloiu Cornea (Agă, Pahar-

19.

Nedelcu

Brancovici Massim (Mitropolit),
400.

Monachul),
530,
(Consilier
imperial), 612, 622.

Boerescu Vasile, 807.
Bosianu C., 807.
Bolleac Caesar, 70.
Borsdorf Rudolf, 946.
_Boucicault (Mareșal), 5.

Boteanu

Gheorghe, 399.
Velcu, 399.

Brăiloiu Dumitrașcu

Bou (Banul), 48.

Bolintinu

Brancovici
Brancovici

204.
Doamna,

Brezoeanu

Pătrașcu

(Vornic),

476, 477, 501, 513» 517.
Bruninx, 499.
Breaza, 513.

Brașov,

70.

Budești

(sat),

197.

Stoica

Bucşeanu

(Paharnic),

213,216.

Bucşeanu Preda (Paharnic), 91.
Bujoreanu Şerban (Vistier), 418,
Spătar,

Ban),

476;

477,

510,

527, 546, 562.

Buicescu Buzinca (Cluc.), 24, 46.

Buicescu Diicu (Spătar), 71.
Buhuşi loan (Logofăt), 57, 458.

Butoiul (monastire), 18.
Busdugan (Căpitan), 31, 38.
Buzeanu (Logofăt), 85.

Buzăianul Dumitraşcu, 86.
Buzescu 'Theodosie (Ban), 24.
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Cacavela

Eremia,

983.

383,

755,

Călinescu Ioan (Căpitan), 64.

Caliarchi Anton, 606.
Calcedon (oraș), 647.
Căldăruşani (monastire),

Câmpu-Lung (monastire),
Câmpineanu Vasile, 7I.
Câmpineanu Pârvu, 606,
Câmpineanu Manta, 606,

Camenița

(cetate),

19.

19.

405, 423.

nic), 199,

283,

423.
Cantacuzino

423, 426.

Cantacuzino
426.

Constantin

(Stol-

205, 225, 249, 261,

Păuna

(I)oamna),

Rudolf (Beizadea),

Cantacuzino Constantin (Bei
zadea), 426,
Cantacuzino
Mihail (Comis),
II7, 177.
Cantacuzino Thoma (General
),
490.
Cantacuzino Gheorghe (Beiza-

dea, Comte, Ban), 546, 572,
622.
Cantacuzenii, 70, 125, 150.

Cantacuzino Drăghici (Logofet
),
97, 102.
Cantacuzino Mihail (Postelnic),
107.
Cantacuzino Spandughino The
odoro,

150.

Cantacuzino
Cantacuzino
Cantacuzino
Cantacuzino
zanț), 1ş2,

Manoil,

,

Ioan, 150.
Răducanu, 1şI.
loan II, 1ş2,
Mihai] (de la Bi-

Cantacuzino Theodor, 153,
Cantacuzino Pârvu (Stol.),
186.

153.

Cantacuzino Ion (Imperat),
153.
Cantacuzino Mathei, 153.
Cantacuzino Thoma, 153.
Cantacuzino Dimitrie, 154.

Cantacuzino. Mihail (ȘaitanOglu), 154.
Cantacuzino Constantin
(Pos

telnic), 24, 46
Cantacuzino Ile,

Cantacuzino Stefan (Vodă), 1şr,
Cantacuzino

Cantacuzino

69, 74.
280, 327.

Cantacuzino
Michail (Spătar),
225,
Cantacuzino Şerban (Vodă), 83,
98,

103,

Cantemir

153.

Constantin,

Cantemir

Antioch

213.

(Hatman),

213, 223, 243, 253.

Cantemir Dimitrie (Vodă),
180.
Cariofil, 446.

146,

Cariofil Ienache (Logofăt), 757.
Cariofil (Dască!), 174.
Caramanleul Dumitrașcu
(Pos.
telnic)

108,

183,

Carloviţ,

172,

229,

225,

Cara-Mehemet (Paşa), 131, 291.
Cara Mustafa (Pașa), 144.

Carca (Vornic), 28.

Carida

Gh.

192,

196,

(Vistier),

64.

Carafa (Comite), 232.
Castagneres
de (ambasador),
"Cassanova,

211,

126.

221,

230.

Cândescu Istratie (Spătar), 69.
Cândescu Radu (Vornic), 71.
Capello Giovani, 48.

Catrina

Duca,

87.

Cardan, 377.
Carlyle (soţia lui), 40.
Catargiu Nicolae (Stol.), 51, 54.
Catargiu Ilie (Vistier),
306,

458.

Carol VI (Impe&rat),

ş68,

507.
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Calocyros (jurist), 994.
Cetatea Albă, 14.

(Paşa),

Cerchez-Achmet

195.

Cerneţi, 228, 509.
Cetăţuia (monăstire), 552.
Chimenitul Sevastos, 383.
Chinetti Batista, 423.
Chrisoscoleu Sultana, 445.

Christopulos Iachint, (Mitropolit), 14, 870.
Chilia, 14.
Cheik Vani, 165.
Ciamrâul, 197.

Ciorogârleanu

Carlo,

40.

Ciaru-Vasile, 551.
Cladova, 186, 188.
Clejani, 197.

Corbeanu Neagoe (Postelnic),
107.
Corbeanu Michail (Postelnic),
193, 223.
Corbeanu Vintilă (Ban), 216.
Corbeanu Dumitraşcu,
Costin Căpitan, 198.

Costin

Velicko,

Collyer (Comite
Conti

Corbea

(duce),

216.

144.

de), 210, 230.

227.

(Sol), 299.

Cropot Brigadirul,
Cossova, 4.
Cromvell, 340.

306.

Dabija-(Vodă), 80.
Daltaban-Pașa, 258.
Dalman, 293.
Daniilovici-Menjicoc, 313.

Dante, 366.
Daniil (Episcop),

Cocorescu

19.

Cârstea

Vornic,

31.

Coţofeanu Mihai (Spătar), 42,47.
Contarini Simon, 39.
Cocorescu Calotă, (Clucer), 52.

Colentina, 52.
Comnen Mihail (ImpErat),
Comnena Maria, 152.
Comnen

Constantin (Slu-

ger), 183.
Cizlar-Aga, 245.
Ciutaea, 365.
Cigalia

Cotmeana (Monastire), 18.
Cornăţeanu Socol (Stolnic), 24.
Cornăţeanu
Nicolae (Vistier),
51, 54.
Cocorescu Radu (Comis), 24.

Andronic,

152.

152.

Copronym Constantin, 993.
Cordoki (Căpitan), 309,
Comăneanu Badea (Comis), 71.
Comăneanu Mathei (Căpitan),
IQ.
Cobză
Dumitraşcu
(Căpitan),
144.
Costaki Gavriil (Sluger), 459.
Commorn, 498.
Coressi, 701.
Cocorăşti, 138.
Croix St. (Căpitan), 525.
Creţeanu Gh., 27, 29, 37.
Crusius, 155.

Creţulescu Pârvu, 140.
Cuza Al. Ioan (Principe),

806.

Cupăreşti Rosetti, 139.
Cuza (Spătar), 459, 551.

Czaki (Comite de), 605.
Czerei, 195.
Czeyka (General), 613.

Dan (Vornic), 52.
Damaschin (Episcop), 601.
Dediulescul (Vistier), 550.
Dettin (Baron), 533.
Des Alleurs' (ambasador), 241.
Develtum

(oraș),

155.
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Defierville,

375.

Dimircapi,

504.

Dietrich (Colonel), 61 3.
Divixtus A, (Medic),
845.
Diikiti Constantin, 343.

Dionisie (Patriarh),

182.

Dobreni, 888.
Dobromir (zugrav),

Doicescu

904.

Udrea (Clucer), 64.

Dolgoruki

(Prinț), 312.

(Colgea),

70.

Egnatie (Episcop),

Elena

Doamna,

Fabre,

Fabricius,

89.

364.

(Comite), 408.
I7I.

(ambasador),

152,

173,

Filipescu Constantin, 734.

5rş.

153.

153,

Antide,

Filipescu

898.

Fărcășanu Radu (Stolnic),
71.
Fărcăşanu Pervu, 132.
Fărcăşanu Barbu (Vistier),
137.
Fărcășanu Constantin, 603,
Fărcășanu Iordache, 603.
Fărcășanu Pârvu (Logofăt),
225.
Ferenţ (Căpitan), sşr.

Ferre-aga,

căpitan,

Erbs (Comite),

56.

Făgăraş, 4or.
Fanar, 162.

Ferriol

606.

145.

Eliad Manasis (dascăl)
,
Enache (Doctor), 992.

Fălcoeanu Petre (Sluger),
Fălcoeanu Nika (Vistier), 47.
31.
Fălcoeanu Mathei (Vistier),
549.

Ferratti

Duma

Dunod

221.

Fabrizzio,

418,

477.

(Comis),

Dudescu Radu (Vistier)
, 24,
350, 405.
Dudescu Dumitru (Visti
er), 46,
54.

Ducange,

(Impărăteasa),

398.

(Spătar),

Constantin

Dutazzo (Marchiz), 166,
Duca Constantin, 243

Doicescu (Clucer), 291.

Ecaterina

Radu

Dudescu

Ducas,

Dorș (Baron), 206,
Doria (Marchiz), 209.!
Doxapater (jurist), 994.

Doicescu

Drascovici (General),
516.

Dudescu

219.

985. -

209.

Drăghici (Postelnic),

28,
Filipescu

Constantin

Filipescu

Matia,

cer), 869.

(Medelni-

869.

Filipescu Pană, 47, 69.
Filipopole, 3.
Finta, 58.
Filișeanu Dumitru (Slu
ger), 42,

47.

Filstich,

149.

Floci (Cetate),
Florica

" Florescu

190.

(Domnița),

47.

Cornăţeanu,

sq.

Florescu Stoian (Pitar),
91, 107.
Florescu Antonache, 585,
603.
Fleischmann, 318, 499.
Fonseca (Doctor), 329,
992.
Fornetti, 297.
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Fotie (Patriarh), 864. Francken I (Pictor). 902.
Frangipanni (Comte), 401.

Galacan (Căpitan), 2738.
Galiţin (Prinţ), 313.

(Vodă),

59.

124.
Ghica (Doamna),
Giorma

Ban

66,

191,

(Ambasador),

74, 94,

Golovin

364.

(Ambasador),

Anghel

Greceanu

Pavel,

Greceanu

Pavel (Logotăt), 46,

154, 167.
Greceanu Preda

148,

230.

Gin-Ali (Vizir), 334.
Glavacioc (Monastire), 18.
Glogoveanu Nicolae (Sluger),
91.
Glogoveanu Michail (Consilier
imperial), 622.
Glogoveanu Mathei (Consiker
imperial), 622.
Govora (Monastire), 18.
Gorgan (Spătar), 47, 50.
Gonzague, 401.
Golescu Radu (Logofit și Spă-

(Comis),

28.

28.
Floricoiul,

47,

723.
Radu

247, 723.

483, 64.

313.

Greceanu

Greceanu

62.

(Căpitan),

329,

Goni (hirurg), 313.

Gioan-Bey, 66.
Girardin (de, ambasador),
184,

Funk

Goltz (Ambasador), 364.
Gomolinsky lon (Ambasador),
238.
Godunov Boris (Țar), 273.

- Ghenea (Negustor), 185.
Gheorghe-Ştirbu-Purcel(Lăutar),
197.
Ghircă (Negustor), 916.
Ghioca Cupeţul (Negustor), 919.
Ghica Gh. 1. (Vodă), 66, 72.
Gr,

64.

502, 508, 535, 536, 562, 572,

Ghinea (Căpitan), 143.
Gherlach Ştefan, 155.

Ghica

Dumitraşcu,

606

Galeado Galdo, 909.
Gherghița, 40.

Ghinea “Țucalas,

Frejureanu

Franţi, 66.

Greceanu Şerban

(Logofăt), 182,
(Logofăt), 188,

206.
Greceanu
585.
Greceanu
- Greceanu

Barbu

(Stolnic),

563,

Drăghici, 64.
Ştefan, 97, 729.

Grădișteanu Nica (Armaş), 138.
Grădișteanu Bunea (Armaș),222,
22Ş.
Grudjiensky, 278.
Grothusen
(Ambasador),

359, 364.

Gregoriu

Cel

mare

329,

(Sfântul,

647.

Grama (Negustor), 918.
Grillo Giovani Augustino, 923.

tar), 182, 187, 418, 476, 477,

Hagi Theodoride (Jurist), 994.
Hangul (Serdar), 120.
39175

Haisler (General), 187, 195,227.
Haţag (Căpitan), 213.
66
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Habord (Ambasador), 237.
Harcov, 321,
Haller Iohan, 916.
Hasan Paşa, 245.
Harmenopulos (Jurist), 994.
Herăscu Năsturel, 107.
Heambsberg, 237.

Hoschtădt,

Hoelbius

Holemberg,
_Hopp,

Carol

262,

223.

599.

237.

Houssey (Ambasador), 237.
Husein-Kiupruly (Vizir), 258.
Husein (Pașa, Leudi-Oglu), 130.
Hrisoscoleu (Vătaf), 132.

Heladius, 384, 989.
Hieronim, 647.
Hotin, 128.

180.
Horvath,

364.

Theodorus, 455.

Holtz Andrea, gro.
Horezu (Monastire),

Herberștein (Cormite), 302.

_ Hohenzollern

266.

Jlolştein (Duce de),

1 (Rege),

Hrisoscoleu Sultana,
Huler-Corald, 325.

647.

Iacobi (Medic), 92.

|

Iaroslav (Oraș), 310.

Isvoranu

193.

Ibignacurt, 67.

Cernica

173.

(Armaș), 191,

:

Isvoranu Radu (Pitar), 222.
Ismail-Eftendi, 328.

Ignatie (Episcop), 24.
Ignatie (popă sârb), 49.
Ignatie (Mitropolit), 63.

Istvan Lazăr, 120.
Isaia, 146.
lusuf Paşa, 290.

„Iliaşi-Radu (Beizadea), 204.

Ilinca Cantacuzino, 84, 118.
ISn din Antiochia (Jurist), 904.
Istodor (Căpitan), 223, 225.
Isvoranu Preda (Postelnic), 529.

Ipomeneos

(Doctor), 992.

Ivanovici, 313.
Ivașcu de la Gaia,

48.

J
Janczaranga, 278.
Jipa (Negustor), 918.

Jora

Antioh,

Jora Gh. 476.

Jorgher (Comite),

Jugureni (Sat),
Justinian, 993.

305, 457.

227.

194.

K
Kadri-Pașa, 68.
Kameniţa, 127.

Kalufziani, 278.
Karoli (Comite), şi.
Kara-Ibrahim-Pașa, I7I.

Krasna-(Terg), 278.
Kertsch (Cetate), 238.

Kiatub Selim,

228.

Kioprogli Achmet-Paşa,
Kproli-Pașa, 68.

164.
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Kohary,

144.

Kostaki-Lupu,

312.

Kălâseri

Samoel,

Kostaki

Gavriliţă (Vornic), 312.

Kozia

269.

Radu,

91,

119, 105,

(Castelan

de Caliş;

Krupensky),

18.

Kreţulescu Dobromir (Ban), 292.
Kreţulescu Mathei (Șetrar), 503

Iordache,

Kreţulescu

138.
Krupiensky

354.

(Monastire),

Kreţulescu

Kynsky
236.

|

237.

(Comite),

209,

230,

L
Lazăr,

Leclerc Jean,

4.

Luantier (Doctor),
Lassenberg, 548.
Leon

Isaurianul,

Leurdeanu

Lipa (Cetate), 223.
Loyola Ignatius, 432.
Lombroso Cesar, 377.

993.

Eustatie (Paharnic),

363,

Loxandra. (Scarlotos),

(Paharnic),

Ludovic

Leurdeanu Stroe (Vornic), 81,
38, 91, 95, 101, 113, 115.
Leon 'Filosolul), 993.

Louvois,

Leopold
618.

Luca

Leurdeanu . Statie
427, 759.

(Impărat),

184,

Lecinsky Stanislas, 267,
Lectodiar Elias, 309.
Leon-Vodă, 12, 47.

Macedon
Maiota

Lucavieki,

254,

310.

340.

Ludovic Il (Rege), 8.
Ludescu

Stoica (Logofăt), 177.

Ludescu Constantin (Căpitan,
131.
Luzignan Ion (Rege), 153.

155.

384.

Maintenon (M-me de), 390.
Macarie, 866.
Macedoneanul Meletie, 836, 998.
Malaxus Manuel, 996.
Manos Iacob, 989.

Maiota Gh., 989.
Mantuano Iosef, 561.
Manuel (Negustor), 919.

Marcianopol

232.
277.

(Vistier),

Luther,

282.

Comisul, 314.
Gh.,

168.

(Rege), 191, 219.

389.

Lubomirsky,

155.

Lepanta (Oraş),

XIV

Lugoş (Cetate), 223.
Louis (De France), 389.

Lecca (Postelnic), 30.
Lecca Mihai (Spătar), 46, 51, 54.
Legrand Emil,

184.

Ligaridis Paisie, 985.

992.

(Oraş),

155.

|

Marsigli (Comite), 146, 209.
Mahomet IV (Sultan), 164.
Mancini Olimpia, 2538.
Manorigarti, 271.

Magne
Macarie,

(General),
63,

189.

207.

Manu (Apostolu), 423, 503.
Mahomet II (Sultan), 8, 16, 154.

Mărgineni (Monăstire), 84.
Mavrocordat Alexandru (Exa-
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poriton),

166,

173, 221, 272,

236, 440.

258.

Mazarin,

Mavrocordat Ienache (Voevod),
547, 552, 600.
Mavrocordat
Nicolae (de la

Chios), 169, 443, 445.

Mavrocordat

Pantaleon (Pante-

ris, de la Chios),

169,

445.

Mavrocordat Gheorghe (Principe), 170.
Mavrocordat Nicolae (Voevod),

173, 288, 423, 443, 445, 476,
303.
Mavrocordat Roxandra,
Memmo Andrea, 303.

446.

Mehedinţeanu Tudosie (Spătar),
47, 52, 54.
Mehedinţeanu Lupu (Căpitan),
27, 38, 53.
318.

Mehemet-Pașa,

Milescu (Banu), 140.
Miclescu Gavril (Logofăt), 458.

Nami-Mohamet (Vizir), 258.
Năsturel Her&scu (Spătar), 71.
ÎI, 277.

Narva, 276.
Neunhardt Gh.,

Mill (|. Stuart), 377.
Mircea

4.

1 Basarab,

18, 19.

Mislea (Monăstire),

Michai Viteazul, 27, 56, 273.
Michai Cămărașul, 27, 28.
Migorodski (Polcovnic), 313.

(Vătaf), 8r.

Moldoveanu

Mohaci, 141.
Moxalie (Călugăr),
Moscova, 276.

837.

([.a), 363.

Motraye
Montespan
Mogăldea

(M-me

de),

(Vornic),

30.

26.

Monferât (Marchiz de) 4or.
Murgu (Spătarul), zo.
Mustafa II (Sultan), 222,
Mustafa-Pașa, 227.
Miifel. (Căpitan),

561.

Muradin, 566.
Mustafa (Marele vizir), 263.

Mitrofan, 522.
Mihnea III, 66.

Napoleon

Milcoveanu Preda (Căpitan), 213,
216. -

Miillern, 286.
Minich (General), 323.

Nifon (Patriarch), 17.
Nicolae de la Sinope (popă), 217.
Nicomedeia,

Nicodim

6oş.

:

221.

(sfântul),

877.

Noailles (Phillibert de),

ş.

Neculcea Nicolae (Hatman), 304.
Negru-Vodă (Cetatea), 154.
Nevers (Duce), ş.

Nottaras Chrisant (Patricul), 291.
Nucetul, 19.

Niș, 4.

Numam-Pașa,

Nicopoli,

477,

867.

47.
5s8.

4.

Obedeanu
- dar,

Nuşa (Armaş),

Petre (Căpitan, Ser-

Clucer),

502,

223,

516,

225,

527,

247,

563,

Obedeanu Pervu (Serd.), 97, 98.
Obedeanu Constantin (Consilier Imperial),
890.

622,

867,
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Obedeanu

Nicolae (Ban de Cra-

iova), 508, 510,
Obedeanu Stanca,

513, 316.
669, 869.

Obilești (Sat) 227.
Odaia (Sat), 517.
Ottobon, 900.
Odreiu, 247.
Odor (Căpitan), 69.

Ochrida, 15.
Olteniţa,
Olănescu

Osman

de),

151.

Odivoeanul (Căpitan), 223.
Oettingen (d', Ambasador), 255.

Paget (Lord), 230.

12,

Panaiotakis Nicusis,
120, 164.

77,

Partenie (Tarhata), 18.
Patherisia (Monastire), 18,
Paisie (Domnișorul), 40.
Palade Ion (Spătar), 476.

Paul St., 361.
183,

391,

(Doctor),

186.

Pârşcoveanu

564, 585.

Pârşcoveanu
622.

Petrasch

Popescu

992.

607.

191.

Maxim,

(Baron),

Petru-Schiopul (Vodă), 650.
Pezzen (Ambasador), 816.
Petriceico-Stefan (Vodă), 128,
129,

604.

245,

Vor-

Cârstea,

190.

Chrizea

(Spătar),

Potlogi (Sat),

24,

188.

211.

enache,

Pottendorf (Oraş),

231.

Poenaru Brădescu Barbul (Spătar), 42, 47, 54
Poenaru

Vasile,

612.

.

Porta Nicolaus (de), 612.
Poniatowski (General), 296.
Policala. (Doctor), 298.
Poncharttin,

389.

210,

213.

Pomponne (de), 389.
Preda (Căpitan),
Proroceanu
189,

989.

585.

43, 46, 51, 54, 91, 119, 143.

Porfirita

Petru cel Mare (Țar), 8.
Petriţ Ignatie, 983.
Peloponesianul

204.

562,

Ştefan (Consilier),

(Clucer),

Oradea-Mare,

548.

Ottetteleşanu Ilie (Căpitan), 603,
612.

Popescu

Pârâianu Stanciu (Postelnic), 43.
Pârâianu Danciu (Postelnic), 71.
Parkany (Cetate), 145.
Păuşăscul

300.
319,

nic, Ban), 187, 523, 531, 541,

Ștefan (Postelnic),

Passarovici, 598,
Papay, 500.

(Agă),

Ottl Antonie,

360.

603.

Pivoda (Căpitan), 533.
Popescu Radu (Logofăt,

(Spătar),

Preda

Pârşcoveanu

(Călugăriţă),

Drăghici,

Petro-Varadin, 497, 504,
Pillarino Iacob (Doctor),
989.

Palfi Ion (Ban), 504.
Panonianul Daniil, 839.
Pandele (Doctor), 992.
Paleologul. 154, 399.
taleologu Irina, 153. .
Pantaleon

836.

Olimbiada

(Comitesă

O'Donnel

(Călugăr),

Stefan

Ohrideanul

Prisiceanu Şerban (Clucer), 529.
Preda Beca (ot Maia), 64.

|
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Quarrient (Ambasador),
269, 330.

218,

Radu-Michnea (Vodă), 12, 26.
Radu Leon (Vodă), 12.
Radu IV cel Mare (Vodă), 16.

Racoți Gh. (Principe), 42, 68,70.

Radu

(Logofătul)

ot

43, 47.

Deasa,

Radu lIliași (Vodă), 48.
Râncăciovul (Monastire),

Querrini

Giacomo,

126,

Reni (General), 313.
Renigher Simon, 68,

Reys-Eftendi,

128.

7I,

230,

79.

Reprin (General), 317.
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