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DEDICATIUNE
VEN ERABILULUI

POENARU,

PETRE
Dacanul
SECRETARU

DOMNU

învăţământului publică,

ALLU

LUI TUDORU

„Membru, allu Academiei

d

eee

etc, etc, etc.

VLADIMIRESCU,

române,

VENERABILE DOMNU,
Credă ami înnptini uă

datoriă sacră

dedicândă Domnici- vâstre

Istoria revoluțiunii române de la 1821.
Motivele ce mă îndemnă a vă dedica d-v. de preferinţă acâstă
operă, suntu dictate de unii simțimântii de întreită recunoscinţă:
recunoscinţă ca studentii şi ca, cetăţianii, recunoscinţă ca, Românii;

recunoseinţă ca autorii allu acestei opere.
I.

Ca

studentii,

“Pentru

vă

|

suntii recunoscătorii:

că, pe cândii

d-v.

craţi directori

all

scolelorii,

'mi-aţă

înlesnitii intrarea, între buvsierii Statului; ast-felii că am pututii
“termina Studiele din collegiulă Sântului Sawa, mijlâcele ne mai
- permiţendu

părintelui

mei,

după

terminarea

celloru șâse classe de

umaniore, a mă mai ţine în pensionatii spre atermina şi celle tircă
classe complementare din acellu colegii.
Pentru că. la anulu 1843, fiind eu încă studentu, şi dedicând
Domnitorului Bibescu, cu ocasiunea sclemnită;il împărțirii premiilori din acellă anni, prima mea producţiune literară, (intitulată

Nenorocivile unui omii), d-v. aţi fostii însărcinatu de Domnitori
a essamina

acea

operă,

tipări în typographia

şi

aflând'o demnă'a

Colegiului cu spesele

vedea

Eforiei

lumina,

a 0

sedleloră. 1)

D-vâstră, citindu mai multe pagine din acea operă, 'mI-aţi observatii, ca unii bine voitorii, că pentru assentenea subiectii se cere
1). Vedi Curierulă română, redactată de Heliade, No. 51, din annulă 1843,
unde se relategă faptulă acesta, şi se reproduce respunsulii Bibescului !a acea
dedicație. Reproducemă acellă respansă, ca caracteristică și instructiv.
„Primescii d-le, delicaţia ce'mi faci; şi "mi place si crejă că ccea ce es„primi într'ânsa suntă nisce principii şi sentimente a'tâncă întipărite, pe care
„le vei pune în lucrare în riaca socială, în care stai să intri. la sema, dorn„nule, că ţi roi cere soentelă de celle cusiutate; şi ochii Guvernului voră îi

„deschişi asupra fapteloră d-tale şi a tuturorii tovarăşiloră
„crescută

cu aceste principe“.

de classe, ce vaţi

a

scințe
unei vieţe întregi, cum şi cuno
de la unii autorii esperienţa
atii
seăp
i
m'aţ
re,
acea etate ; prin unna
şi idei care "mi lipsiaii la,
1)
ă.
oper
acea
ând
fii espusii public
de vidicoluli la care eram s5

ii i
Vă suntii recunoscători, ca cetăţian
ă
iele din Coleg. S. Sawa, dup
stud
dii
inân
la 1844, term

Pentru că
, între ingiă înrolați, în annulii 1845
vecomandaţia d-v. am fost
şos6oa dintre
la
-va luni de lucrare
nerii Statului; dâr, dupe câte
causa dedin
age,

siliti a mă retr
Ploescă şi Buzăii 2) am fosti
arie
d-v., în epistola de la 22 lanu
și
ă; de

bilei mele constituţiun
să și neaista în cariera aceea, bănd
1847, mă îndemnați a pers
și ai mă căeseii!
târnată. Nu vam ascultati,
stru pe
omandatii d-lui Herescu, Mini
Pentru că la 1847, m'aţi rec
după
,
epistolă cu data din 29 Maiii
atuncă la finance, printi”uă

care am păstratii copie. 3)
îmi
de secretarii allu seii intimi,
D. Herescu, pe lângă postulii
niă
ţiu
Vistierie, mulţumită recomanda
offeri şi postul de copistii la,
d-vâstre.
vegetatii în postulă acestă de
Dacă în cursii de unii ană am
nică negliindiferența, ministrului,
copistii, causa n'a fostă nici
fatalitatea. 4)
genţa subserisului ; ci numai

preună cu uă
, am aruncat'o în fociăi din
1). La 1852, revădândi acea operă
aceea totă în penşi
crată
perlu
ulii,
Vitâz
i
Miha
dramă în cinci acte, întitulată
aibă şialte opeAceeaşi sârtă ar fi trebuită să
sionatulii de la Sântulii Sawa.
.
catii
le-am publi
re, de care aţi mă exescii că
colegir pe d-lă
inginerii Popporică, având de
2). Sub direcţiunea bătrânului
iiă.
ă de coileg
George Mavrodoiu, amicii intim
ormă invitădicea d-lui Herescu : „că conf
3). In acea epistolă, d. Poenariu
că bine
cun6s
să
care
june
unii
a
"i recomand
pei ce d. Herescu “i-a făcută da
care,
încer
la
puie
mă
pe mine, vugându-lii ca să
limba francesă, mă recomandă

şi să fie indulgentă.*

a Domnitoîn câte-va rânduri a mă& recomand
4). D-lă Herescu sa încereatii
din lista de
ii
matic
giste
ea
sterg
mă
Bibescu
rului pentru înaintare; dar Vodă
recomandaţiune.
mă întrâbă:
Intră di, spirituelulă ministru
a Sa Vodă?
Mări
cu
tu
ţi
împăr
a
ai
Ce
—
Ar îi lupta înmicii a mE măsura cu M. Sa.
— Ei, Escelenţă ? Suntă prea
tre furnică şi Plefantă.
?
— Ai scrisă ce-va contra M. Salle
publicatii
formalisatii pentru Oda ce am
î
va
se
a
Domn
Sa
M.
că
— Pâte
qilleă oa
ocasi
cu
1846)
ă trecută (No. 34 din
în Curierulii Română din anuli
de fete
tulă
iona
pens
rat-o
inspi
a
“mi
Odă
nomastice a Dâmnei Stirbei. Acea
bilă.
orphane, patronatii de acestă Domnă stima
— Şi ce are a face una cu alta?
figuredă aceste două versuri:
— In acea oră este uă strophă în câte
Fortuna 6rhă l'alţii a datii favârea sa;
„Cununa nemuririi e numai partea ta.“

NI
Revoluţiunea

de la 1845,

care în vâitegiulii săii ridicasse în sluvă

mulți 6meni obscură, și chiar nulităţă, mă găsi și mă lăsă tot copistu la ministerulii de finance: pentru că am crequtii că rolulit
mei, în timpul

toriloră timpul

acella, era rolul

care

Rândunelei

anunţă

muri-

frumosi. Trei luni am cântată libertatea și drep-

|

tatea 1).

Dar âupă cântare vine lamentare!
La 13 Septembre 48, adică după căderea

revoluţiunii, m'am re-

trasti în locul natalii, unde am începutii a mă ocupa cu studiul
„literaturei ș'ali istoriei.
Peste ună. anii căduiii în disgraţia Muscalilorii, iarăși pentru uă,
poesie; dar de astă-dată poesia nu era uă Odă, ci anatema României, aruncată în faca, protectoratului amăgitorii,: care martivisa pe revoluționarii

ces mică de la

1848;

fuiu

esilatii

darii

la

|
Snagovă 2).
D-vâstră, venerabile domnii, aţi intervenită atunci, din preună cu
alții, lângă prinţulu Stirbei spre a'mi îndulci sorta în acelli locii
fatalu, unde alţi prisonieri politici dobândiseră germenulă unorii
malatii funeste, ce “ coborâră curândi în mormentă 3).
Către finele anului 1851, d-vâstră iarăși v'aţi adusi aminte de

invitatii a veni la

mine; şi print”unăi amici allă d-v. 4), maţă

-- Inţelegii acum totul. T6tă pasărea piere pe limba sa.
— Poetulii, în inspiraţia lui, sacrifică totul pentru adevări.
— Poeţii cei fără esperienţă; iar cei cu esperienţă, laudă pe Domnitori, dupe
cum a făcută d-lă [. E..... întruă frumâsă poesie în care cântă Epitahamuliă M. Selle cu Dâmna Maria.
Și'mi arătă unii No. (No. 46. din 1845) din Fâea pentru minte, înimă şi
literatură.
— Cu tâte acestea “i-a fostii ruşine acestui poetă st subscrie cu numele întregii acea Odă, observaiii d-lui Herescu.
— Toţi cunoscii pe poetulă acella, care a primită uă gratificaţie de câte-va
sute de galbeni; pe cândă d-ta, pentru acelle versuri împrudinte, vei remănea copistă câtă va sta Vodă Bibescu pe ironii,
— Escelenţă, fie-care cu norocul săii.
„De câtă Moroi prin noroi,
Mai bine sadea Mloroi.*

1). Yedi în Prunculi

Română

poesiele publicate de mine în timpulă Revo-

luţiuni de la 45.
2. Vegi

opera

mea:

Procesulii

şi Esiluliă

meii

la

Snagorii.

3). Precum, de esemplu, Costică Filippescu sub Alessandru Ghica; şi Tihon
Marinescu sub Vodă Stirbei.
4). Onor.

domnă

tiheorghe

giolă Sântului Sawa.

I6nid,

fostă

profesorii

de

limba

Filenă

în

colle-

„SUI
Bucurescă spre a.mă

ți d=v., este
piesinta; la, Domnitori, care, dicea

Mă
ă. și patriotică
dispusii:a îmbrățișa junimea, inteligint
.
două
prin"d-v6stră, pentru
Am refusatii on6rea ce îi. să facea
a:
mea
ntit către conșeiința
__ cuvinte: pentuu că luasemii angajame
pe cară poporulii îl arse-..
icii,
vu servi. sub Regulamentul Organ
stare contra protectoratulită.
se în predioa Revoluţiuniă, că nă prote
Ştiibeiii, cu tâtă parada
perfiâii alia Tzarului; și pentu că Vodă
făcea la 1851

-ce

de sentimente

liberale, nu

*mă: inspira

Statii din
înevedere. Tuti”adevăru, după lovirea. deenthusiasmulit

lui Stirbei pentru

destulă

de la.

Francia

revoluționari

1851,
câtit la nultii, în cât nu se niiaă :gânili Ia dânșii, de
forte
e
se răcis
Nicolae
Ministerulă de interne. Onor.. domni
2 Decembrie

1854, cândi

veni la

mat

Creţulescu.

: Domnulit Creţulescu îni oferi atunci postul
A
la serviciulă lucrărilor publice 2).
„La

Do

de capii de biuroii.

multi 3): Însă și
acâstă numire, aţi contribuiti Și d-v. “torte

e, rugândiă
de astă-dată fuiu silităi-a refusa, pentru aceleaşi motiv mei, care |
le
îvate
pe
pe d-nu Creţulescu a chema în acellă. postii
avea aplicare -la mathematice.

N

A

ERE

„Alesandru. Ghiea.. doriadii
In fiue, la 1857, sub căim âcăimia,. lui
literaturei, sai, în caz da
_a merge. în streinătate pentru. stuc:ulii

rsii catheara “de rer
nu se putea acâsta, a mi se oferi prin. concu
si cu acestă ocasiune, "mi-aţi datu totii eon-

torică 4). d-vâstră,
cursulii sinceri,

alu Eforiei scâlelorii; însăşi de astă

ca Membru

elle dorințe 5).
dată fatalitatea se oppusse la vealisarea, legitimeă
-:, Da
II. Vă suntii recunoscători, ca Românii:
Români
profesori:
Pentru că d-vâstră aţi fosti unul din primă
română în paraleli cu
în se6lele grecesci, unde aţi predata limba
u "limba

gustulu pentr
cea grâcă, -deşteptânau ast-felă în Români

|

maternă;

-“

Pentru

că d-vâstră,

SE

ca admiratorii alu lui Lazăr,

Na

aţi moştenitii,

din partea d-lui Scarlatii Turnavitu
DD. Ascemânea invitare am priimită şi
tocmai la 1855 fn numită membru
care
1851)
re
Noemb
țepistola :sea-de la 40

a
la 'Tribunalulă de Argeşiii.
a lui Xoembrie 1854.
decadă
prima
din
8118
No.
2). Dovadă, ordinul
citată mai Susă, şi care |.
I6nide,
a Onor. domnit George
3). După încredințare
în epistola sa din 9 Noembre

1854, mă invită a veni în Bucurescă,

fiindă nu:

mhitii în postulă arătatii, prin stăruincă c-lui Poenaru.

|

10 Noembre
4). Cum probesă adressa Ministerului Cultelorii No. 6991 din

1856 către Eforia sedleloriă. .
5). Trăgându-se

|

ÎN

E

de la Eforie d. Poenazu, p'am putută fi trimisă în

o

streină-.

sul anunţat pria-foea
tate, nică cathedra de retorică n'am putut'o căpăta, concur
"
i
officială, fiind amânat la calendele grece.

|

XIII -!
din preună; cua alţii “egatulii sacru ce: va, lăsatu fundatorulii sc6le„lorii naţionale, legati ce aţă transmisă şi d-vostră altora;
Pentru. Că, făcâadii. parte din cancelaria lui Tudor Vladimirescu,

d-v.-aţă participati la mișcarea naţională de la 1821, all: căria
„veseltatii a fostii liberarea. Românilorii de sub jugulit Fanâărioţilur;

: Pentru că, după înturnăvea d-v. din străinătate (unde vaţi adăpaţ; cu cunoşeinţe positive în Academiile din Franca și Austria),
aţă. continuatit, ca professore de mathematică, marea "operă de re-

generare a lui Lazar, “puindii basele unei facultăţi de ştiinţe, .
Pentiu tă, ca divectore 'aliu- se6ielori . naționale din Xiuntenia,
în curșit de 15: ani aprope;

ați contribuiti, prin impuisinnea

d-v.,

la: înfiinţarea a 4900 sedle rurale, sub domnia patriotică a lui Alo-

în -Re" sandru Ghita: sedle ce Şi „ai dată fruetete lorii salutarii
în.
întroduse
practice,
mei6dele
prin
iar
1848;
voluţiuriea de la
prin.
şi
cum
vâstre,
domnică“inițiativa
prin
sedlele urbane,” iarăşi
emulaţiunea ce aţă ştiutii pune între professorii și între studenții”

'din collegiulii de la. Sântu' Sawa, sa pututii forma acea pepinieră

cai aii
de Români, cu idei liberale şi cu simţimente patriotice,
niă
Rovoluțiu
alle”
salvatorii
ipiilorii
princi
contribuiti la propagarea

“din: 1845, la susţinerea lorii în Adunarea ad-hoc din anulii 1857,
Și la triumfulii lorii în anii 1859

și 1864;

Pentru că d- mia-vâstră aţi fosti unulă din cei trei merit câri

asi colaborată la primiulă dicţionarit Franceso-Românii, în anul
1841. pentru văspângiuta în România a. limbei fvâncese, basa ci-

vilisaţiuni” nâstre ;

Da

Pentru că, ca directore Ya Ministerului cultelorii.

Vodă

Bibescu,

în domnia lut

fără a înceta să fii şi divectore ali secolelor.

d-nia

vostră aţi date uă nouă impulsiuue instrucţiuni publice. făcândii
totii-d'odată a: inceta şi abusurile scandalose diu acella Ministerii:

pentra care mal -allesă vi. st încredințasse acelli postu “delicat;
al CoPentra că. în “timpulă Revoluţiunii de la 4. ca membru
bine
aţă
România,
din
negrii
“missiunii pentru. emanciparea sclavilorii
Mila
Directorii
ca
ineritata de la patrie şi de la umanitate: îarii
împlinită
vati
nisterulu Cultelora. toti in timpulu acellei mişcări?
sarcina cu €ouştiititi, ca in tote fuucţiunele ce ati occupalu;
şi. D-nia
Pentru câ. victimă a principiiloru sacre din 45. aţi fosti

Vâstră persetutaiu de terorii unulu

ce

urmă acelei

mişcări

re-

cuneratorii ș
Pentru că, ca Directore alu Caucellariei Domnesci, şi ca lotora
al Scolclora, în Dutnia hui Vonă Strbl. D-uia Vostră aţi contintului
„nuată opera dinainte de Fi: valuţinne, adecă, Hgirea iuvtsAme

XIV
publicii, pe câtii permitea

despotismulii

vussescii ce guverna

atunci

IN
vomânia.
i
cursi
în
i,
pati
oceu
aţi
ce
i
Astă-feli că, în difteritele funcțiun
basa
i,
iuni
aucţ
inst
ul.
ejur
ii împr
de 20 ani, vă întorciaţi ne contenit
care ține,
Sorel de

imprejurulă,
fericirii unui poporii, ca planelia

iculi săi limbagiu 1);
cum să exprimă poetulii Sion în poet
liului: de Statii în Domnia luă
Pentru că, ca membru al Consi
atii:la elaborarea -nuoei ieVodă Cuza. D-nia Vostră aţi particip
în armonie instituţiile cu legislațiuni a României, câte a pusi
gile ţărreă;
Pentru că, ca membru

al Comisiunei

pentru

|
rea
cipa
eman

ave-

a Vâstră nu puţini la sevilorii închinate, aţi contribuiti și D-ni
e astii-felti influința streină
culavisarea, acellorii. averă, paralisândus

rilorii scandalâse ce să făcea
în România, și puinduse capeti abusu
, în detrimentulii moralității pucu acelle avexi de către Călugări
blice și chiar al naţionalităţii voniâne;
învăţătura

societăţii pentru
Pentru că, în fine, ca preşedinte al
energicii, în anulii trecutii, contra
poporului românii, ați protestatii
Adunarea Deputaţilorii, prodesființării sedlelorii normale, de către
a le trece din noii în budtesti. care a siliti în fine Adunarea
getuli Statului. 2)
Il.

Vă suntă

recunoscătorii,

în fine

venevabile

autorii allii acestei opere:
Pentru

că D-Vostră,

lui Tudor Vladimirescu,
sa petrecută în țerră
beratorului martirii de
D-Yâstră, am putatii

domni,

ca

și

-

|

elaria
ca secretară ae limba română în canc

ce
aţi fostii pusi în posiţiune a. cunâșce totii
în celle două luni de administrațiune a lila 1821; ast-feli că, ajutati de luminele
din
completta partea cea mai importantă
.

istoria acellei mişcări;

multe notițe privitore
Pentru că D-YVostră "miă-aţi procuratii mai
ulă acestui capi
graf
auto
şi
la biografia Episcopului Ilarion, cun
alu

;
Bisericii, atâtii de instruiti și patrioti

1) Vedi răspunsulii

D-lui Petre PoeD-lui Sion la discuesulii de priimire si

a de la $ Septembrie 1571.
naru în sinulii Academiei Române. Şedinţ
care a probatii că acelle sculi at
scu
Majore
tului
deputa
ţei
2) Gracie elocin
, spre a se vespâudi . îutre
sătescă
ră
de scopă a forma pepiniera învăţătorilo
că economii ca acellea din
şi
;
ui
mântul
învăţă
a
cătâre
binefă
plugari lumiua

de cârii lipsă de patriotismă
partea representanţiloră Naţiuniă, nu dovedescă
instrucţiunea şi armarea
pentru
scii
cheltue
să
ce
banii
căci
ii:
și de tactii politic
ce daii resultate inefăcătore
poporului, mai cu semă, suntii bani productivă,
iă.
atăt

pentru

consolidarea

inctituțiunilarii, cula

și pentru întărirea naţionatităţ

$
-.

RA

Pentru că D-Vâstră "mi-aţi împrumutatii memoriulii unchiului
D-V 6stre, răposatulii iordache Otetelişanu : memorii interesanti, prin
caxe se face uă probă mai multi despre simţimintele de amiciţie
şi de umanitate, și despre ideile de ordine şi de discipliuă, alle

capului mișcării de la 1821;
Pentru

că, în fine, cu concussulii D-Vostre,

în a căruia IMeno-

vie marea figură a lui Tudor este adâncii gravată, artistulă Aman
s'a pututii încuragia

a crea 6re-cum

portretul

lui "Tudor.

Dedicândii dar D-Vâstre acestă operă, pentru cuvintele arătate,

vă vogă respectuosii să bine-voiţi a priimi dedicaţiunca, ca ună triDutu de întreită recunoscinţă depusă pe altarulii Virtuţii cetăţenesci, unită cu Patriotismulii luminatii şi neinteresatii.
Al Domniei Vâstie,
Venerabile Domni,
vespectuosii şi recunoscătoiii,

C. D. Aricescu.

PREFACA.

"La “19 Januarie, anulii curentii, s'aii: împlinită 52 ani de când
„ună

evenimentii

politici de uă mare

însemnătate

a sguduiti

până

în temelii edificiului societăţii române, dărâmândii uă stare de -lu- rară fatală. esistonţei n6stre politice; Și, care dura mai bine de unii
! seculii. |

“Sub domnia! despotică

,

«şi conrupătăre a Fanarioţiloră,

Românii

.

perdusseră până şi conseiinţa lori naţională; ; probă de degradarea
anorală a acestui ponorii, în secolul XVIII, este că Efforii sc6le-

lorii,. în domnia lui Caragea, adică bărbaţii ccă mai luminaţi şi patrioți. după cum ne assigură D. P. Poenaru în biografia lui L.azarii, erati convinși că limba romăntscă îu era aptă a esprima i- |

deile ce reclamă sciinţa ; de și gramatica și pocsiile. Văcăresciloră *
dovedeaii îndeştulii că era aptă pentru ork-ce studiu, şi că putea
seivi de instrumentii civilisatorii pentru Romănia. In adevărăi. genial
limbei și sili naţionalităţi române nu era mortă; cra numai ammorţită.: D. Sion compară limba de atunci cu Peutturuliă ce dorme

în <risalida sea; şi pe „poporil, cu unii i Fenice ce venasce din
cenușa lui,
Comparajia este p'atâtu de justă câtii şi poetică: limbă și po-

porii n asceptati de câtii uă suftare

cum

de vicaţă

ca se înviede, pre=

sgrele de. primă-vâră face st însufflețese totulu în Natură.

"Acea sufflare. de viâţă o dede limbei Georgiu Lazar. şi poporului,
Tador Vladimirescu,
JI
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instrucțiune de cătii
Acestă Românii, fiii de pluganii, fără altă
ilustratii atâţia
saii
care
prin
cea căpătată în Scriptura sacră,
capi

dicăi,

Tudor,

și al Statului,

ai Bissericeă

dotatii de

Natură

de amorul de jus“unii mare buni simţii și cu uă inimă plină
ctivă contra desinstin
ură
tiţie 1) şi de patrie, prin urmare cu uă
i ca liberatorii dinţe
Prove
potismului, fu însemnatii de degitulii
cum fussesse
după
oră,
all Româmiloră din ghima Famarioțil
ilorii.
Faraon
ghiara
odiniâră Moise liberatorii all Ebreilorii din
unui
alle
re
secula
Tudor concentra în inima sea suferințele
uirilor cu care Turcii
poporii martirii. La, vederea jafurilor și nelegi
în secretă liberarea
şi Grecii chinuiaii acesti poporii, ellti medită
acestui nobilii scop;
lui, preparându-se ani întregi pentru realisarea,

mișcarea Eteriei;
profită dâru de occasiunea favorabilă ce'i presinta
multoni

şi în numele

mai

a poporului,

ellii desceptă

milliâne

de

Români,

protestă energicii

de corupţiune; și
contra unui regimii de arbitrariii, de umilință şi
inimă sângerândă
prin proclamaţiile sâlle, în care vorbia chiar
în Români

simţimântuli patriotismului;

fericitii a rescumpăru
dede Fanariotismului lovirea de graţie, și fu
desmoștenite: căci,
cu sângele săi drepturile ţărrei şi alle classelorii
pe celle d'ânttiii,
de şi după mârtea sea, Porta recunoscu numai
adică dreptulii

sămânța,
de a se guverna țârra de Domni pământeni,

lorii desmoşteînsă aruncată de Tudor pentru emanciparea classe
bine-făcătore.
nite răssări mai târdiii, și 'şi dede fructele sâlle

căci de
Bălces; cu
Revoluţia de la 1821 nu m6re cu Tudor, dice
protegea pe Fanarioţi,
și Porta, -cu îdte propunerile Russiei, care
în locii d'a o încrelorii,
Ciocoi
dă
0
ia puterea din mâna, loră, şi

trecă la 1925 în
dinţa poporului iar ciocoii spre vecunoştință
însă după pacea
partea Rușilorii, ridicândi ţâra contra Tureilorii
omia țărrei,
auton
li
forma
oștea
recun
de la Adrianopoli, prin care se
uă jună

partidă

naţională se

formeasă,

luându-'şi

de missiune

ă

a ridica Romăcontinua programa Revoluţiunii de la 1521, adică
isse Fanarioînlocu
care
ui,
ismul
nismulii la putere pe ruinele Cioco
e democrauţiun
Revol
uă
1848
tisa ; şi acea partidă inaugură la
la 1821. 2)
de
Tudor
lui
opera
tică şi socială, complectândii astii-feliu
Pe

cândi

Românii

cunoscii

evenimentele

acum șâse sute de ani, evenimentele petrecute

în

Dacia

în România

acum

petrecute

a cundște
52 de ani, le suntii prea puţinii cunoscute; iar Europ
unoră scriitori
mişcarea

n6stră

dela

1821

din câte-va opere-alle

No. XCVII
1) Vegi în inele vol. 1. Câte-va observaţiuni critice, şi Nota
în rol. 1.
2 Bălcescu —Mersalu vevoluțiuuii în istoria Ronmâniloru.
viitore“ publicată în Paris la 1550, pag. 9-1

Vegi

„România
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francesi şi geimani, cari, afară de Laurengon, de Regnault şi
Ubicini, inaă toți aii avutii în vedere scrierile Grecilorii; şi aceștia,
aii avutii interesi a, desnatura,

adevărulii,

mai

alesii

în ceea

ce

priveşte pe Tudor; astii-felii că nai toți îlii deseriii cu culori negre,
în câtii Europa 'şi a formatii uă greşită idee despre scopulii aceliei mișcări şi despre caracterulii ș'aspiraţiunile lui Tudor.
Dămii câte-va esemple pentru convingerea lectorilori:
Filimon, istoricii grecii, dice despre Tudor:
„Ludor avea uă minte mărginită şi nestatornică, unii moralii ne-

cultivatii, uni spiritii vanitosii, unii sufleti sângerosi, şi lipsit de
ori-ce calităță militare; clu a meritată s6rta ce prepara lui Olimpie şi lui Ipsilanti.“ 1)
Tricupi qice:
|
„Astfelii de sfârșitii avu Tudor Vladimirescu, omii care iubia,
într'adevării binele patriei, dar care din causa complettei sâlle neînvățături, a creșterii s6le barbare și a rellei deprinderi, privea.
ca permisă întrebuințarea viclenieă, a trădăriă, a omorurilori nelegiuite și a sperjurulată, prin care s'a distinsii ultima, sa purtare.“ 2)
Raffenel

dice:

„Acestii Tudor fu unii trădătoră, resculândă poporulii pentrua
se face Domni, din care causă s'a și văndutii Turcilori.“ 3)

Cantu dice:

|

„Tudor, aventurierii
da libertatea, ci spre
de bani; şi din ccusa
J. Mi. Querard, în
cesta dice:

obscurii, a resculatii poporul, nu spre ai
a sili guvernului alu despăgubi duă sumă
acesta a făcutii causă comună cu Ipsilanti.“ 4)
analisa operei lui Wilkinson 5) (în care a-

„că din causa

apăsării

despotismului,

răbdarea

ţărra-

nilorii romani a degeneratii înt'unii felu de apatie și năucire) dice:
„La 1821, Ipsilanti s'a încercată săi scoță din acesta stare
de apatie; este cunoscutii însă resultâtulii acestei întreprinderi“ 6)
Rabbe dice în Memoriele lui Raybaud:
„Tudor lua banii din casele publice, şi jefui pe bocrii fugari;
încăpăţinarea și p:efăcătoria îi ţinea locii de instrucţie şi de raționamentă:“

1)

1) Op. ciL. în acestă scriere, Vol. II pag. î6î.
2) Op. cit. idera
Vol |. paz. 149.
5) Op. cit.idem
idem
pag. 214—215.
4) Mistoire Univrerselle

Tom.
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pag. 476.

5) Tableau Historique, gtographique et politique de la Moldavie et de la
Valachie 15%, par Wilkinson. (prima ediţie.)
6) Essai d'ane biblioteqne historique des prorinces danubiennes. Paris 1897,
1] Op. cit. Vol. I paz. 12 şi 210,

3
-Gervinus dice:
„Tudor, bârbar,

perfid

NR
şi ambiţiosă, _doriad ase

îi
Domni

face

îi eră piedică, îl
cu ajutoruli, Turcilorii; şi fiind-că Ipsilanti
ni
"3 va îmles el, brecerea. 1):
consilia a trece îm Bulgaria, umde
ca uă ciimă luarea “nsuși Laurengon (pag. 64) împută hui Tudor
banilorii din

eassele publice;

cândii: acei bani, fiindă ai poporului,

u Jibertatea poporului, era, nai logicii stX întrebuințede Tudor pentr
'sugrumarea, Revoluţiunii,
de câtii săi întrebaințede Boeriă -pentru
a
Da
ssii Ipsilanti pentu ostașii lui.
ce îl laudă. pe. "Tudor,
Dâri ce e mai tmistii,: Laurengon; după
şi după ce approbâ respuncomparâniu-li cu Mazzanielo, (pag. 113)
“la Coitentină lui Ipsilanti (paz. .

sulii. patriotică ce Tudor a dati
uli săi, dicândi: „a me80), apoi axe aerul a. appicba assassinat
sperjurii și trădători, Şi
„ritatii sorta sea, căci nu inebuia să fie.
lorii:
„s5 p'asenlte de Udriski-şi

de Turci;

ci st lupte contra. Turei

(pag. 168). - e
: „pădindii jurămentulii datit ui Ipsilanti
l seti și maj. alesii
Respunsulti la acesta îl vomit da la locu
Tudor şi Ipsilanti. .
acolo “unde facemii critica faptelorit Jui
de Tudoi înnainte de 48;
fttă 'a&rii opinia ce Europa Și făcusse
“că opinia

astii-felii

publică în

în

Europa,

privința

Revoluţiunii

prin scrierile lui Enostre de la 1821, a-trebuiti să fie luminată
ndstre de la 1843, afaţi
- liade, Bălcescu, şi alţi capi ai mișcării
ni şi Regnault dederă
“în emigrație; şi dupe essemplulii lori, Ubici
ă de la 1821.

nâstr
şi ei Buropei uă idee-mai esactă despre mişcarea ati fosti îindușă în
că
scusă
uă
streinii potii avea
Dârii dâcă,

exrâre
sânulii

de

ni .cari, în
Grec, 'ce 'scusă potii avea ore acei Româ

chiarii allii Adunărei naționale,

epoce nelegiuite,

numiaii datele 1821

şi 18548

susţinând că n aveai dreptate Românii

a se

IN
urile lori?
scula atuncă ca armele ca si ceră drept
nțatii în Adunarea ad-hoc
"Aceste cuvinte culpabile le a pronu
Oteteleșiânu, în. şedinţa de la -+ Noembre

din Muntenia D. 16n
ducă date din Menmo"1851 (9) stăruindii pentru sedterea acellorii
garante. 3)
randum destinati pentru puterile
şi a addussii aminte
Dâcă D. Oteteleşianu; dup 36 de ani,

de

va, care, în Revoluţiunea
„unit membru din familia, sea de la Craio
189.
1) Op. cit. în acâstă seriere, pag. 180 şi
2) Monitorul Divanului ad-hoc, No. 13

cu au aderat şi Dumnslor l&
3) D. D. Nicu Lahovari, N. Păclânu şi C. Robesdate -au fostu susţinute cu ecare
rand,
două date din Afemo

stergerea celtor
locinţă şi patriotismu de D. Scarlat

Turnavit, D. l5n Brătianu

a votatu
Magheru; iar mareă majoritate a Adunării
e,
rabil
memmo
date
ru
acello
morand a

şi D. George

pentru trecerea în Biem:

de a

1821, a tostu, ameniiţata

cu. drtea de după capi de Bulpani. -

din 'câtta, lui. Hagi-Prodan, pă cate: Tudonti "ia și omorită în dată 1)
cum:

Yom “vedea. la, . loculii săi,

trebuia, „6re, :pentpu unii. faptii

isolatii, să 'stigmatises& în ochii streinilorti. două epoce: mâiă de
xegenerare. dia istoria, patriei 'sâlle? Şi: dacă, în „Revoluţiunea: dela.
1821 “sai întâmplațiii desordine, provotate may cu seamă dă Za, Vergii, şi pentru a. cărora reprimare Tudorii ŞI a, periclitat: viaţa,
"-6re în Bevoluițiunea dela 48, întâmplată, sub. ochiă noştrii, clătitu- . |

sa unii fir de pării. din capulă cuiva?
.
.
,
SE
Nu ca D. I6n Otteteleşeanu. vosbia Chesaric e;: Bpiscopulii. Bu.
zăilui, la 1855, cu ocasiunea,. instatăriă selle. în scaunul episcopalii!.
04
anii 1821! dicea, acelliă luminată Şi patriotii capii alu Bi- - „Sericei; tu; cu arătarea. ta, de şi ai 'pricinuitii Românilorii amă-:
„Yăciuni, darii tot, de odată Şi doşteptarea; dillele telle,. ca niște:

.. „sori Tuminători ai fostii pentra Români; drepţii aceea, ori ce suf= .
„fetii romănescă e datorii. să ți hărăzească celle mai dulci minute
:„alle vieţei selle.. Neămulu românescii are sfânță. datorie săi ri-. „dice ani monumenţii spre vecinică țineze de. minte, „pentru, că
„esti într'adevării anul bunătăţii Domnului”. 2)
.

In faca insultelorii, adusse de streini, și chiar «de Roinâni, nișe
căi naţionale

de la; 1821,

în persona

capului acellei mișcăui,

și

în faca arătăriloru ncesacte ale mai multor marturi :ce urma a fi:
veridici, martaă cari ai participati la: mişcarea de la 1821, şi cari

ânchă trăescii 3),- ain cregutii de datorie a da la lumină, c'uă oră:
D

Vedi

Memoriulu

2] Acesta 'discursu

lui Iordache Oteteleşianu,

în 'vol.

YI, Nota

allii patriotului Episcopul, afiătu între

No. XXXV.

hârtiale selle, (cu

occasia facarii. inventoriulu;, averii Episcopului "Filoteiă,)' şi care erz! scris de
propria sa :mână, mi sa procuratu de Ouor.. Domo Costache Don, "advceatu”
publicu din districtulu Buzău.
îi
3) Ast-fel, D. Herescu, care s'afla în irgoviște; ca Mavrofor, dice că, a adduceea. lui Tudor de; la -Goleştă la Tîrgovişte, pănă a nu.intra acesta în Tirgo„_Yişte,"i a eşitu Catavia înainte în marginea oraşului, cu . câţi-va- oştenă dai
lui, şi ta

ciopirtitiă

chiur

în

cărruta

in care

“li; adusseseră.

(După

notele

D. Herescu, procurate prin intermediuln fostului Arhimandritu Iosif Naniescu,
adi Episcopu de Argeşu.)
Astfelu, D. loniţă Columbenu din Vladimir, ce a fostu nedeslipitu de Tudor,
şi cu care se rudea (servindu'lă cu credincă din momentulu sosirii lui
"Tudor la, Slatina în capul oștirii sâlle păuă la arestarea lui. la Golesci) îşi
permite a sușţine 'că a iusocitu pe. Tudor pănă la Tirgovişte, ducâudu pe acesta,
nu pe la Cămpu-Lungă, ci pe la Mănăatirea Vieroşul,. de unde, ceșindu pe la

Boteni, a inersu peste Muşcelle pe drumnlu poştiei pănă la Tirgovişte; că l'a

insogitu chiar în areatulu” din - Mitropolie, nnde Tudor trei qile sa hrăoitu nu-

mai ca dulcâţă și cu cafea;

gi că în fine Caravia singuru a tăiaiu pe Tunlor,

dioa, pe la nămiegi, în faca Xlitropoliei, în vederea mat maltoru martori, qi.
Ii
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petrecute în România la 1821,
mai ?nainte, istoria, evenimentelorii
ii. și pe „martoră de încrebasate pe acte autentice, pe memor
istoria acelei mișcări, să, depuie
dere ; ast-felliu ca, Românii, cetindii
mormârituli acestui martiri al
tributul lorit de recunoscință pe

aflândii în fine adevărulii,
libertăţii nâstre de la 1821; iax streiniă,
râdă pa
acestui martirii, după cum vene

şi că memoria

st venerede

să mâră pentru
martirilor altori popâre, care ai sciutii

Si

|

săcră.

uă idee |

pentru tot-d'auna assemenea .
Numai prin tipari să poti conserva
i; că, precum dice un capi
fapte, cari alt-felu sar perde cu totul

al Bisericii nâstre:
târe, alârgă până. la
„Carţile, ca nisce passări cu axripe sbură
, facii cunoscuți dupe
„marginile pământului; şi luminândii lumea

în viţă“. 1)
„m6rte pe aceia ce nu % scia nimeni
propusii, a trebuitii să ciam
"mă
ce
lui
Pentru ajungerea scopu
miș-

streini în privinţa
tescii totii ce s'a scrisii de Români și de
marturi occulari aă acellui cării nâstre dela 1821; și să consulti și

|

evenimenti.

Fotino ai fostii mai bine
Intre istoricii Greci, Filimon și Ilie
1821. Cell d'ântâiii, ca marinformaţi despre mișcarea nâstră dela
acte velad'alli doilea, procurându și multe
occularii;

tur

cell

tive la, acea mișcare.
Istoria, lui Filimon,

scrisă la, 1859,

și basată pe acte justificative,

i în limba greacă; dar
&ste cea mai complettă din câte sai sensi
Tudor;
de imparțialii în ceea ce privește pe
pici ellti nu e destulii
precum am arătatii, refusându

acestuia

chiar calităţile selle mili-

îndoelei. Ceea ce m'a surprins
tare, cari adi nu mai potii fi supuse
e pici unulii din actele cu
mai multi este că Filimon nu reproduc
2); de aceea Filimon, care
care încrimineasă pe Tudor ca sperjurii
Ioniţă, vudeloru melle săvârşirea mea!“
cându Tudor Columbânului; „Spune,
a condusu pe Tudor, în aceeaşi cărfor
Mavro
ca
Ast-felu, D-nu Mala, care
Tirgovişte, susține că nu Ta dusu da
ruţă de poştie, de la Piteşti pănă la
a trecut a deua poştie [prima poştie
ce
după
ci,
dreptulu prin Cămpu-Lungu;
era la Hârtieştă, şa doua la Furnicoşii]
p'atuncă, între Piteşti și Câmpu-Liungu,
cn Tudor pănă în marginea Tîrgovenitu
a
şi
de aci a luato peste Muşcelle,
unde

s'a întorsu iarăşi la Piteşti.

de
aceste asserțiuni, și câtu
Lectorulu se va încredința câtu de eronate suntu
i.
basă numai pe martoră, fie chiar ocular
de greşită ar fi uă istorie cându sar
a AMineului din

viştei,

] în prefac
1) Episcopul Kesarie al Râmnicului [1713-1130
|

Noembrie, retipăritu la 1718.

de Tudor în biserica săntului
2] Precum, de esemplu, jurământulu făcutu
iniţiatii d'acesta în secretul EteSava, facă cu Căpitan Iordache, cându a fost
sulu datu de Tudor la
viei; —

corespondință lui

Tudor

cu Turcii; -— înseri
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a pututii să possede acele acte, n'a avutii curagiii, .să. vede, ale
transmite Posterităţii.
Vie Fotino, nepotulii istoricului Dionisache Fotino, mărturiseşte

în prefaca, operei selle, că unchiulii s&ii Dionisache, care era amesticatii în Eterie, s'a aflatii în Bucurescă în timpul mișcării dela
1821; şi că făcusse multe însemnări, și adunasse multii materiali
pentru continuarea, istoriei sâlle; dar murindii la Octombrie acellii
anii, nepotul-s&ii Ilie, cu materialul adunati de unchiu-săi, și cu

ceea ce mai adunasse și dânsulii, a compusii istoria, sa, tipărită iîn
vipsea la 1846. 1)
Ellu mai adaugă în prefaca sa: „am consultatii și pe Episcopul
„Uarion (pag. 93), care 'mi a datii multe desluşini; și m'am ho„tăritii a publica opera acssta pentru că, pentru celle rostite o-

„mului, se judecă de cei în viagă; iar pentru celle scrise se judecă
„de urmași, cari facii amănunte cercetări pentru descoperirea ade„vărului ; dar abusurile

și nelegiuirile cellor Mari,

„pe sărmanii lăcuitori. la disperare,

în câti

să

carii aii împins

ceară

cu

armele

„ușiurare la nevoile lorii, acestea m'aii făcută a nesocoti totulii;
„Și a da opera mea la lumină, încă. trăindă, și fâvă atrece cu ve„derea cellu mai. mici lucru.“ 2)

Dintre Francesi, Rabbe

și Laurencon ai descrisii pe scurt istoria,

acellei. mișcări, cellă dântâiii la 1524, cellu d'aldoilea la 1822.
Rabbe (veqi prefaga Memorielorii lui Raybeaud, Vol. I,) dice: „am
ascultati martună occulari“. (Negreșitii Grecă, din tabăra lui Ipsilanti, cari ai esageratii lucrurile, Jăudândii pe Eteriști cu cari simpatisaii, şi înegrindă pe Tudor ca sperjurii.)

In toti cadulii, Rabbe merită cregământii,
lui este în armonie

ori unde naraţiunea

cu a lui Laurencon.

Lawmencon, din preună cu Dirzeanu, merită totii. creJămentulă,
atât

pentru

că ai fostă ei singuri marturi

oceulari,

şi

puși

în

posiţie a afla totul, unul ca amicii al agenţilor Consulatului francesii, altulă ca capi de massă la Vistierie; apoi relatările lor sunti
Golesci lui Beizade Iorgu Ipsilanti, că va lupta ca Eteriștii şi nu va mai omori
Paudurii nejudecaţi;— în fine, conceptulu petiţiei Boerilor către congresul dela
Laibah contra Greciloru, despre care ne assigură D. Simeon Romanov şi D.
Poenaru.
1) D. Doctor Fotino, fiiul-lui Ilie Fotino, dice că sa tipăritu în Brăilla, şi

de tema guvernului a pusu în frontispiciulu operei că s'a tipăritu în Lipsca.
2) Istoria lui Ilie Fotino este tradusă de D. Sache Poroineanu din Târgovişte, de mai mulţi ani, şi de D. Pavel Gheorghescu, translatoru de limba

greacă la Arhiva Statului. Traducerea acestuia este superidră.

-

x

- de. acoorăti cu actete esistinte, Saăl venise
ă
măr burii,

dealţi, „can i-a

- “Laurengon. declâră, la pag. 4 din: “opera să „că am fostit: martri Ă
„ocenlarii allit mai tuturorii faptelorii ce descziti; și- despre acele“
„cati nu le-am pntuti: vedea cu ochik mei, “wait assiguratii pers6ne”
demne de credinţă“ ; iar la. pag. 112, adaigă: „nică. ura nică spi- Ea

„ritul de: resbunare n” ai condusii pâna, mea, capiă: acellorii d dud:
„Oștiri

Opera

ne--fiindumă : 'de-locii

:

cunoscuți.“

lui. Laurenqon este-cea mai: esactă

Și

mai inpar ţială.. ID)

opera. lui. Geivinus; de și .

” Dintre operile scriitorilorii Germani,

“mu: e coniplectă ca alu Laurengon, în ceea ce privesce. mișcarea
" Română, este totii atât

de' imparţială

" eristi şi mai alles pe Ipsilanti.
Dintre memoriele

îîn ceea: ce. privesce pe Et-

|

scrisse în: limba română, inemoriuli ui

Dire |

„zânu este cell mai. completti: și niai- esactă. loniţă Dirzenu, care
la. 1821

ţinea de .cassa, lui Alessandru. Filipescu;

poreclitii

Vulpe, ,

CNistieru” sub adminiștraţia, luă Tudor) -se- afla attunciă șefii de massă

la. Visterie, însărcinat anume cu correspondinţa cellorii 5: judeţe
posiţiune a
.
de: peste Oltu. 2); ast- felu . Dirzenu . a fostă pusă În
1821, şi.a
la
de:
mișcării
timpulii
în
„Cungșce bine -celle petrecute

_ȘĂ procura: prin-trmare coppii după LOte- actele. 'cari trecă prin
„ochii săi, cum și după acelea ce: le posseda Vulpe ca: membru al. Divanului şi ca. Vistierii în âcea, epocă.
„Fără memoriul Dirzenuluă, mărturisim.că opera nâstră a fi fost .
incompletă ; căci. acellii. memorii conţine multe acte publice, re-.
produsse de noi 'între piessele justificative, pe .câri nu le- -amnii
- putut afla; în” Archiva Statului, de unde Saii sustrasii de uă niănă
„_profană 3); „afară de uni miei numării de acte citate la riotele pa: ginelorii și în „Notele Vol. II.

suivies
.
1 Opera Ti Larencon (Xouvelles observations sur. la Yalachie ete.
provintes,
ces
dans
pass&s
sont
se
qui
&r€nements
les
„Van prăcis. historique -sur
„en 1821) de şi este Suscrisă numai cu inițialele F... G... L.., dar: Qucrară (essai
“ d'une. bibliotăque bistorique des provinces danubiennes, pag. 31), affirmă că
opera citată e de Laurencon. Acesta a 'statii multă timp în Craiova, "după cum
assigură cei ce Vaii cunoscută, precum D.P. Poenaru, D. (ir. Bengescu, și alţii.
Toi Qutrară assigură, la: pag. 31, că opera ciiată de noi îu această Istorie
(Lettres sur la Yalachie, ecrites. de 1815-—1821, par p.Uu. I este de Recordon,
- architâcte du Canton de: Vană.

2] După încredințarea D-lui Ghiţă Enescu, din piteacă, fostă deputatii, care

| afârmă că D-sea, din preună cu un Dumitru Tănaseseu, [fiulii uuui boiangiii)
|
eraiă logofeţi sâii scriitori sub Dirzeno; în ânulii 1821.
3] Dovadă, condica Divanului Craiovei, dintre anii 18186—1825 No. SS allă
: Arhivei] din care suntiă tăiate 1% fille, „coprinse între filele 355 și 353, și cari,

.

|

-

:

Sat
Stă “Sremoriult” lut Chitiatu

Bopescu (cavulu

gasidei de: Dază şi de

uceidere; din stea ui Tudor). de: și deștuli de esactii, este din ne- .
norocire: necomplettii
căci începe dela . plecarea “lui Tudor dela, Cotroceni, și vine pănă: după înfrângerea Eteriştilorii.] la Drăgășeani, Da

trecânâii. forte repede asupra, arestării “lu Tudor. la: Golești, Şi De
vorbindii nimici despre; mârtea lui Tudor la “Târgovişte. :
_Memoriulii. lui Chiriacii: Popeseu completeasă, memoriul Tur
Cioranu 1), publicatii la 1859 sub formă, de Istorie; însă. Ciorânu .
copiasă, într'unii - modii seavilii, „pe Ilie Fotino în „cea mia mare - Ă
părte; ca şi. Colonelulii- Voinescu „pe Laurencon, după cum. se pote.
: încredința
oră-cine, : ailăogândii: şi unul și- altulu ceea ce scie
prin ei însuși S6i. prin alții.
„Fiindit-că vorbirămii de. istoria luă Gioranu, ne ercdemu datoiă ID

a arătă, în .intevesulii: adevtrului, că,. prin îndemnul
„Te,

Cioranu

și concursul -

sa decissii. a prelucra. șa publica opera

sa. 2)

2

„Nemulţămiti “numai cu. cele: descrise în” differite opere și memorii : .

i despre Revoluţiunea. de la. 1821,. am. credutii de datorie, pentru
. complectarex materialului, și descoperirea adevărului, a visita chiar
„l6gănnli

lui: Tudor „Vladimirescu, adică -loculă unde

s'a născutii

_ (sătuli Vladimiru), localitatea unde a, figuratii ca Vătafa de plai, o.
- (comuna. Cloșani) ,- lacurile care fură theatralu primelorăă s6lle
anigeără “insurecționale ; Țînţăreniă și. Coţofenii unde. fură taberile
"Pandurilor şi alle
L după

Arnăuţiloru;, monășteriele

Tismana,

16tă probabilitatea, coprindeaăi corespondința oficială dintre

Strehaia,
Todor

cu Gu-

xernui, cum şi. ordine şi, proclamaţiă; ceea câ ne încredinţeasă despre acesta,
este că tillele ce precedă şi urmeâsă fllelor tăiate coprindii acte chiar din timpulă mișcării, din care actă am reprodus câte-va în extensoîn Volumulă al Miclea.
1 După assigurarea “Panduriloră, celior mai demui de credință, precuro, - Drăgutică din Cernovoşeani, şi Radu Căţelă” din Cerneţi, și după încredințarea:
D-lui Nicolae. Popescu din Muşeteşti, grămăticulă Episcopului Narion, Cidranu
- Sa înrolată în 6stea lui Tudor'-cu câte-va- dille: înainte de plecarea acestuia
dela Cotroceni; iar. D. Malla [fostii senatorii] care a fâstă între Mavrofori, af-.
firină că pe Cioranul Ia vădati la Târgovişte între Mavrofori, de unde apoi a
trecutii Îa Tudor. Asifeliă, cele petrecute dela 19 Ianuarie până la 15 Maiă,

Cioranu le descrie după Fotino, copiindu

?

:
*
-.
.
|
.
- :
.
:.

pe acesta chiar în erzorile sâlle: de"

” esemplu, mârtea cellor doi capi de Bolgari. uccişi de Tudor la Otetelişi,. şi
Fotino şi Cioranu o transportă la Slatina, precum şi Filimon, care-a coppiată
pe Eotino. şi pe alți scriitori greci, 4pag.

101,

Vol.

IL)

După

assigyrarea

mar

.

loriloru ce trăescu, şa lui Laurencon, la Slatina nu s'a făcutu nici uă. esecuţie de felulu acesta, despre care ar fi rorbitu şi Solumon în biogratia sa, căci
a statu ca Tudor in Slatina -căte-ra dille. In fine, ori-ce înuoelă dispare înaintea narraţiunii lui fordache Oteteleşanu din Memoriulă său, publicatu îîn es-

. teuso în Volumul II. sab -Notta No. XXXV.
2] la ISA, făctada canoscinţă cu Cioranu

„la reposatulu socru-mei, Căpitan

SSI

“

prefăcusse în cetăți de a-.
Motvulii și Horezulii, pe care Tudor le
armat ca să
ile pe unde trecusse elli cu poporul
părare; apoi locur
vie în Bucuresci; loculii unde

fu trădatii de ai stă, şi arestati

de

dusseră prisonieri de la
Căpitanu Iordache; locurile pe unde “li
din acesti orașii, care fu
-Pitescă la Târgovişte; în fine, Mitropolia
morţii ; şi locul - unde fu
axestulii săi de câte-va dille înnaintea

e sâle. 1).
executati și unde: se crede că repausă Ossel
le călcasse piciofericitiia călca acelle locuri pe care

Am fostii
resărisse, strelucisse și
vulă lui Tudor; a ved6 acelle Jocuri unde
tăţii n6stre! În tote aappussesse steaoa acestui martirii ali liber
bătrâni septagenari,.
ceste localităţi, am addunatii sciinţe dela
seu cari ai fostii intimii
cari aii cunnoscutii pe Tudor în persână,
cu: dânsulii la marele actii
lui, sâu cari aii fostii. fericiţi a coopera

rioţilori.. De și am ciali emancipării poporului din ghiara Fana
mi sai păruti mai
tată numai declaraţiele. acellorii martori cari
i lor,
sinceri, şi cari se bucură

opinie între conlăcnitori

de uă bună

sub tâtă reserva, și sub
cu tote astea chiar acelle declaraţii le daii

că a-făciutu parte din 6stea lui Tudor,
Dimitrie Ciocârdia, şi aflând de la dânsul
scia îu privinţa mișcării de la 1821,
ce
Yam îndemnatu cu stăruință a scrie totu
erea acellui mare evenimențu
descri
pentru
alu
materi
a
spre a se putea prepar
nu scie carte, şi că se sfiesce
că
tând
politie. Cioranul a refusat la început, pretes
promisu a corecta eu Me"jam
ă
attunc
;
aţă
lumin
u
'cellor
- a se-espune la critica
sea, pe care în două
istoria
scrisu
a
moriulu său; ast-felu, încuragiatu, Cioranu
acesta atâtu cu
proba
potu
cum
după
,
corecta
o
a
ea
îndură am âvutu plăcer
olografu, din
stu
entulu
testam
cu
un billetu al să din $ Aprilie 1859, cam şi
,
risulu
sub-sc
la
ne.
ori-ci
vedea
pâte:
le
care
29 August, acelaşi anu, pe
i ca să
Rosett
A.
C.
D-nu
pe
Fiindu-că Cioranu eră fără mijlâce, am rugatu
iala tiparului
cheltu
de
duse
gubin
despă
sa,
a
raphi
tipărescă acea operă în Typog
Rosetti a consimţitu cu plăcere, şi a
din essemplarele din prima ediţiune. D-lu
a
tipărivo în anulu 1859.
său, mă. lâssă esecutore al ulentulu
testam
în
u,
Cioran
,
scinţă
Spre recuno
țimei

selle vointe,

lăssându-mi,

ca suvenire,

_orologiulu său, mica sea bibliothecă,
spre a îndeplini legăturile, şi în fine
nuscriptulu, care din nenorocire s'a
D-lui Rosetti. La mârtea Cioranuluă,
stu

“Şi a însușitu

totu

ce a pututu

în

codicilele

acellui

testamentu,

restulu essemplareloru din prima ediţiuue
dreptulu ateltei opere, din preună cu marătăcitu eu ocasia strămutării typographiei
ne aflându-mă în Bucuresci, moștenitorul

giissi

la tată-stu,

cu drept

cuvîntă.

causa ultimului codicilu, de
Nam voitu a face usu W'acellu testameatu, din
d'a lăssa esecutoru allu ul
său
lu
refusu
dă
motiv6
care
1839,
mbre
la 12 Septe
Naturei şi după legile
legea
după
,
timei sâlle voințe pe cei ce erau în dreptu
sociale.
Credu

:
că

sufiletulu

Cioranului

va ține contu

de acestu

actu

de

delicateţă

ce mi se părea nedrepiu.
din 'parte'mi, renunțând de bună voie la un dreptu
ți şi cheltueli, am dat
greută
1] In primă-vera annului espiratu, după multe

Biserica sf. Nifon din
în fine de puțulu din grădina lui Giartoglu, apprâpe de

SĂU
beneficii de îmventariă, până. ce alți marturii

sâii acte autentice

vorii Veni să approbe sâii să desapprobe arătările lori.
Cât despre acte, precum. proclamaţii, memoriuri, etc..

găssiti câte-va coppii de proclamaţii,
_ din copiare; unii singură memorii, la

|
abia am

pline de ermosi, provenite
cassa moștenitorilor Pro-

" topopescului din Severin; şi câte-va billete autographe alle lui
Tudor, despre care am menţionatii în întroducerea acestei operc,

şi la Notte. Multe din actele privitâre la, mișcarea de la 21 ai
fosti addunate de alţii înainte, între cari și D. Bolliac, după încredinţarea, mai multori bătrâni.
Cu dece sti cincă-spre-dece ani mai "nainte, dâca ași fi făcutii
acestă escursiune, aşifi pututi întâlni în Gorj și Mehedinţi mulţi
bătrâni, amică și tovarăși al lui Tudor, cari astă-(I suntii ţărrină;
şi ași fi pututii afla multe

acte şi însemnări,

cari s'aii repus sâii

S'aii vătăcitu din differite împrejurări. 1)
.
„Mă grăbesc a declara că acestă, operă, de şi porta, titlul de
Istorie, nu se pote considera de câtii ca unii începutii de Istorie,
fiindă incompletăîn multe

din părţile ei. Mai suntii, și trebue să

- esiste, multe acte și memorii necunoscute Încă, cari, date publicităţii, vor revărsa uă lumină mare assupra erenimentelorii politice
de la 1821.

|

Astfel, D-lui Cogălnicânu possedă ună memorii allii fiului Dom-

nitorului Suţu din Moldova, din acea epocă.
D-lui Vasilie Caloianu,

D-lu G. Chițu,

professore

editorulii “acestei

din

opere,

Craiova,

ne

assicură

ari fi possedati

boerilorii patrioţi.
din acea epocă, prin care încuraja

pe

că

actulii
Tudor

a

începe mișcarea peste Oltu.
Tîrgovişte, unde se crede că repausă remăşițele lui Tudor. Din causa marei
cantităţi de apă peste care am datu, la adâncime de duoi stânjini şi mai bine,
am fostu nevoitu a suspenda lucrarea, amânându acestă operaţiune până "mi
voiu put€ procura uă pompă americană, cu care se pâte scâte apa cu iuţtlă,
ca să potu continua săparea.
1) Lă perdere sirnţitâre [de va fi aslevăratu ceea ca se affirmă de câţi-va bitrăuY
din plaiulu Clogiani] snntu hârtiile încredințate de 'Pudor favoritului său Gârbea,
spre a le ascunde în peştera de la Clogani; hârtii relative la vicța sea privată
şi publică, şi mai allessu la mişcarea de la 1821. (iărbea Văgasse acelle hârtii
într'unu butoiu pe care 'lu înfandasse bine, şi 'lu ascunsesse într'unu coiţ în-

tunecosu din peştera de la Cloșani.

Pe la 1825, nisce

hoţi goniţi de Poteră

se ascunsseră în acea peşteră; şi dându peste butoiu, îlu sparseră, credendlu
că sunta bani într'ensalu. Acelle hârtii parte s'au suricatu, rissipite în acea
peşteră, parte se dice că s'ar fi încredințatan Ghelmegeanului, anulu din Căpitanii loi Tudor, pe care la ucceissu Turcii la 1836. M'am adressatu la moşte-

nitorii lui Ghelmegânu, cari 'mi au respunsu că nu sciu nimica despre acell
hârtii.

Savinar:
:
: D- Ji Dimitrie Stuirza Micluşanulii posedă uău scris6re autog: apă
a lui: Tudor, cătie hătiinulii boeii Nicelăe Golescu, după încredinţarea ' D-lui Cogălniceanu,

în prefaca,: ediţiunii a. I-a a Oromicelor.

: Romăniei; iax acea epistolă a trecuti în. possesia D-lui, Sturzea,
- de. lă D-lu Boliac, care a înstreinat”o, : dinpreună; cu alte manus-.
eripte şi monett6 vechi, în schimbi pentru bani şi alte antichități.
-Moștenitorulii: Căpitanului Brătoianu din Târgu- Jiului, unul din

Căpitanii lui "Tudor, assicură că părintele săi a încredințată D-lui
Grigorie

Bussuioceanu

din. Severin: un memori ii relativ la, mișcarea

de la 1824.
-Se. dice: ănehă, că D- li Bussuioceanu . axă f possedinda şi alte
importante; velative :la acea, mișcare.

aete

"Faceni -apelă la toţi câți possedă acte relative. la acea: “epocă;
cae acte nu figurădă. în collecțiunea - nâstiă, să se ăvăbescă a le Du
| Dlica;. pențru complettarea Istoriei Revoluţiuniă de la 1821.
Rugămii: assemenea pe , bătrânii septagenari, - cari ait' " fostii în
contactii directii. cu: “Tudor, său cazi aii pututii afia câte ce-va de:
la

cei ce Laii cunioscutii. în pers6uă,: sti cari

al participati, în fine

la: mișcarea de Ja 1821, să bine-voâşcă a ne communica totii, ce cunoscii în privința. acesta.; cnsă.fără :esăgerajție.: Ast-felui, „Gompa-

:rândă

acelle sciințe! cu notele

și actele. publicate.

de noi,

s5 va

“putea, face înte'uă: di lumină inare' assupra, acellei mişcă regenexătoriă, care interess6dă pe: toţi Românii.
Ne mai rămâne „uiă datorie de împlinită: a espri ima mulţamirile
n6stre' acellorii: Domni cari. aii bine-voitii a ne ajuta în acâstă grea

sârcină, unii cu: :Notele ce ne aă procurafii, alţii, cu. acte şi opue .
„ce ne ail împrumutății, opere foite cu. grei de.găssitii astă-di.
_Şi:mai ântâiă, esprimămit tâtă gratitudinea a6stră D-lui.G. Chitu,
amicii de collegiii, și - „Deputat: aliii Craiovei în Addunarea generală. -

D-sa a bing-voitii a se. însărcina cu tipărirea

acestei. opere. Fără |

concursul. D-sfile patriotică, acestă: operă ar fi zăcută

şi

astă-gi

în portofoliulii: autorului, și pote. n'ar fi vădută lumina nici uă dată;
-căcă acum 15 hini, “cândă D-lu Chițu “mi a făcută propunerea a
o tipări, în tipografia sa, acestă operă era în stare de haosii: materialu în 'destulu, d6ri nici coordonati măcar. Bogaţii şi Librarii

la cari mă adregsâssemii pentru. tipărirea acestei opere, ai refusat.
“unii sub diferite preteste ridicule, alţii punendă condițiuni nead- .
, missibile.
; Toti D-lui Chițu în sunteti datori, din preună cu concursul |

Venerabilului bărbatii D-lu Petrache Poenaru, portaetuli lui Tudor;

„esecutatii. de penelulii artistului Aman.

Nici un. portret alit lui 1

xx
Tudor nu esistă i: afară, „de portretul sii ca: “ctitor în Jiserica
din comuna Prâjna, din Mehedinţi, despre; car am vorbiti în Întroducerea acestei opere; .și pe care

amiculii meti; D. Gr.

,

Micu-

lescu de la Severin, l'a, copiatii prin fotografieiîn XI'0 36 de 6s- semplaze; dar acelli portretii, essecutatii de zugravii de Bisserică
din acellă timpii este ună -taricatură, în „câtai nu „putea, servi. au- .

tistuluă ca modelii.
Românii în genere,

.
și Oltenii în “parte, umedă

a mulțăini D-pix

.

“Chitu, D-lui Poenaru şi D-lui Aman (tus trei Olteni) pentau por
tetul lui Tudor, chiar daca n'ar fi tocinaă aseinenea, cu. originalul,
Mulţămimii assemenea D-lui Hergot de la Tania, - care. ne-a

|

procuratii biletulii autograf al lui "Tudor, reprodușii în' fac-simile, „şi D-lui

Zoican pentru

celle reproduse în Nota No. XOVII, Vol.I], ..

D-lui Grigorie Miculescu din Severin, amicu de colegii: şi deputatii E
„în Cameră, i mulțumim pentru celle două bilete. „autografe. ale. lui
Tudor de la 1808 și 1819; pentru fac-simile al autografului Epis: î.

-

copului Ilarion, litografiații cu spesele sâle; și: pentru sciinţele iu a
portante ce ne a comunicati, şi înlesnirile ce ne a făcută cu .oc:
câsiunea, escursiuniă n6stre peste Oltu, în anul trecut.
„i
Mulţămimi D-lui Odobescu pentru importantele opere. a lui Ray:
baud și Gervinus, ce a bine-voitii a ne împrumuta; și D- lui Gr:

N. Mano pentru opera lui Prokeş-Osten.
D-nu Francudi 2) a bine-voitii a ne împrumuta istoria “ui: Filimon. D-lui Aristia (fostulăi mei professore de limba francesăîn

collegiuli S-tu Sava) ne a offeritii istoria lui Ilie Fotino şi a lut
Tricupis, ca suvenire. D-lui Gg. Ioanid (fostulii professore de limba:
ellenă în colegiulii S-tu Sava) ne a comunicatii înseninătuiile pri_vitâre la secolele grecescă şi la professorii: Româvi -din 'naintea lui
Lazăr, şi a bine voită a traduce unele părți din istoria lui Fili-

mon. În fine, D. Bolleac ne a împrumutată opera lut. L.aurencon,
și mai imulte proclamaţii originale d'alle lui Tudor, cum
boieriloră către Turcia şi Rusia.
Xe credem datori a esprima asemenea mulțămivea
Gheorghescu, tanslatoră de limba cllenă la Archiva
D-lui Peşiacov, translatorii de limba slavă la -acelaşă

-Tuf d'ântâiă, pentru traducerea, în mare parte

și petițiunile
nostră D- dur
Statului, și
servicin: cel-

din istoria lui .Fo-

tino şi a lui Filimon; și celui dal doilea. pentru
tor-va capitole din istosia lui Pallauzzov.

traducerea a câ-

1) Celle ducă editate de D. Maior Papazoglu sunt fictive, după încredințarea
D-iui P. Poenara, “sacellor ce au cunoscutu d'apprâpe pe Tudor,
2) Professore de literatura grâcă la Unicersitatea din Bucuresci,

.
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Iu fine, mulțăminit

concursulii. lori, prin

tuturor.

note

acelor

și memorii,

Români

cari "mi

cunele felurite în acâstă istorie.
Terminândii,

mă

credii datorii a recluma

yecunoscândii singurii că sarcina

aii dati

indulgență

lectorului,

ce nui am impusă a fostii

pote

mai presusii de puterile mele: Dacă autorul pote avea vrunii
„meriti, este acelia, allii osteneltă ce "şi a dati Wa aduna, materiaTali necessarii pentru acestii începutii de istorie a Revoluţiunii de
la, 1821; altă pennă competinte vu trata întz”o di acestii subiectii,
cu talentul şi sciința ce se ceri pentru |„assemenea lucrare. îm|
portantă.
C. B. Aricescu.
1813,

lanuariii

21.

-

pentru a. putea, umplea la-

.

„ISTORIA REVOLUTIUNIL ROMANE
DE LA 1821.

INTRODUCERE.
rr

ara

Descriind istoria revoluțiunii române dela 1821, urmâsă
a ar&ta causele ce ai produs acea mișcare; prin urmare
ne vedem siliţi a descrie pe scurt domnia fatală a Fanarioţilor,

care

a silit poporul

să se ridice

la apelul

lui Tu-

acestei

opere.

dor Vladimirescu.
Eată

ce

ne

propunem

în

întroducerea

Tot-d'odată credem de datorie, înainte da începe descrierea mișcării, a face biografia capilor acelei mișcări,
adică a lui Tudor șa lui Ipsilanti, cum ş'a cellor ce jucară un rol însemnat în ambele tabere. Mişcarea Romănilor, fiind străns legată cu a Grecilor, nu putem vorbi
de una fără anu vorbi de cealaltă, una dănd
lalte, una completându-se prin cealaltă.

nascere celei

o ororaarrror

Domnia

Fanarioţilorii 1)

Uniţi cu alţi Greci de trampa lor de prin Rumelia şi
alte părţi ale Turciei, Fanarioţii se respândesc cu grămada în Romănia sub Radu celu mare şi urmașii lui; se
înavuţesc curând prin comerciu, mai alles prin camătă,
ca Jidanii în mediul-evi, și devin unii arendași, alții călugări, alţii dascăli; ca ' dascăli mai allesii, și ca confessori,

ei corump
cum

moravurile

strămoşii

lor

patriarcale alle

infiltrasseră

veninul

Românilor,
corupţiunii,

după
totu

prin asemenea mijlâce, în inima Romei, cum ne assigură
istoricii latini; desmoştenesc pe copii de averile părin) Essai sur les, Fanariotes, par Zallony. | vol: pag: 215.

Da
a

monastirile din...
ţilor ca. se le -dea Grecilor, adăpostiţi prin
promit paradiOrient de frica iataganului turcesci, și le
alţii. se natu-.
sul în schimb pentru averile lor usurpate;
ralisesă

fete de pământeni,

chiar

lor se urcă,

din

ast-fel, ajutaţi

viclenieși hrăpire, ei: i

prin camătă,

dobăndite

de averile
și copii

cu

prin însoţire

secolul

XVI, 'la celle

mai

gante și
înalte trepte alle ierarchiei sociale. Spirite intri
tronul Moldoambiţiose, ţinta lor a fost din capul locului
României, pe ruinele boerimei pământene. 1)
cu SigisTratatul încheiat de Mihai Viteazu la 1595
l speartico
mund, Prinţul Transilvaniei, și câre conţine un
fie priimit
cial pentru Grec, (ca nici un Grec se nu mai

pus- în funcţiile Statului) probâsă îndestul că Grecii înce
r naționale.
seră deja a intriga pe fagiă contra instituţiilo
o-RomâSub Domnii Greci cari ocupară tronul Mold
Fanarioţii

nică în secolul XVII,

Istoria ne spune că, în cursul aces-

jefuire și corupţiune.
au

tui secol,

contra acestor

Zinge

mâna

continuară sistemul lor de

fost: mai

multe revolte de ţărrani

și de boeri

lipitori alle Fanarului.

ce mo poți muşea,

fana-

este un proverb

şi acomă,
riotict ce caracterisă acest soiă de znfriganţi servi
|
atât de bine descriși de Zallony.
Mihai
Prin aplicarea acestei axiome, sub succesorii lui
funcBravul, Grecii fanarioți ajung iarăși stăpini pe t6te
|
iunile Statului.
ad,
număr
mare
a
în
âni
Rom
în
escu
La. 1613, ei năvăl
Com,
Domn
st
duși de Radu Mihnea; încuragiaţi dace
comploturi
mit mari deprădări și nelegiuri cari provocă
şi revolte.

Atunci

se

uccisseră

patrioţii Stolnicul Bercan,

a m6rte
Căminaru Mihai şi alți opt juni boeri, a căror
o resbunâ Paharnicul Lupul Mehedinţenu și căpitan Buscari
dugan, viind cu gl6te aduse de peste Carpaţi, cu

restârnă după tron pe lliași Vodă,
Grecii din Târgovişte.
1) Question conomique
1850—pag: Li.

măcelărind

des Principautâs danubiennes,

pe

toţi

par Bălcescu. Paris

-
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„

Aceste vespere siciliane s'au făcut de Români la an1618, sub Radu XI. Dar Gavriil Movilă resbună pe: Greci, trăgând în țepă

duoi boeri patrioți.

1)

La 1631 Iulie 23, Leon Vodă dă hrissovul prin care
allungă din România pe toți Grecii, cu z7gze și cu b/zsfeme, seguestrându-le averile văpite de la Români prin silă

"şi viclenie. 2)
Tot atunci Moldovenii asvărle

peste hotar

pe

Greci

din preună cu Domnul lor. La 1641 Noembre, Mateiu Bassarab emancipâsă monastirile pământene din ghiara călugărilor Greci, închinate
tot Ja Greci, cu /rissgve plastografe, la monastirile de jos.
La.

1652,

tot sub

Mateiu

Bassarab,

Grecii

sunt allun-

gaţi și măcelăriți pe stradele Târgoviștei din preună cu
protectorul lor (Țucală); Mateiu este maltratat în palatul
doinnesc de

La

Seimeni,

1655, C. Bassarab

Mateiu de la

La
Sub

din

acelui Ministru.

(Cârnul) reînoesce hrissovul lui

1641.

1669 Leon
Șerban

causa

repetă hrissovul s&i din

Cantacuzin

annul

1631.

și Brancovenu, Grecii stau

pi-

tiți; der prepară în umbră prin dragomanii Porții epoca
domniei fanariotice. 3)
După un secol de uă luptă surdă (1 500—1600), ŞI
după un alt secol de uă luptă deschisă (1600—1714) fanariotismul triumfă în fine în lupta cu boerismul.
Un
alt secol (1716—1821) completâsă degradarea, miseria,
sclavia Românilor.
Pentru a'şi assigura domnirea și jafurile, primii domni
fanarioți desfuiințedă milițiile, scutul ţărrei, sub pretest d'a
ușiura pe ţ&rrani; desfiinţedă oştirea permanentă, fala
țărrei, înlocuind'o cu mercenari, pe cari puteu conta;
dărîmă cetăţile d'apărare precum şi vadurile Dunărei,
') Românii şi Fanarioţii, de Bălcescu.
Bălcescu, loc. cit.
2) Bălcescu loc. cit.

Mag: istor:, tomu L. pag: 115-120,

—
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ȘI
paladiul naţionalităţi române, %); desființedă scâle
stîlpii
i,
tipografii, scutul limbei; sărăcesc pe boerii patrioţ
ţărrei,

ca să'i pâtă

mai

uşior

face

lor

instrumentele

de

spoliare; pe boerii fricoși “i sparie cu exilul și strângul; pe cei .curagioși îi sugrumă în umbră; pe boerii ce
maj rămăn îi fac ridicol şi meprisabili în ochii poporului, prin costumul lor asiatic, prin viaţa lor de trântori,
prin sistemul lor de de înjossire şi răpire.
Cuvântul Român şi Boer, ce rechiama timpi de bravură militară, de independință și de glorie națională, devine sinonim Cu ojie ȘI ctocoLăă, cuvinte degrădătore; însă
şi Fanariotul e poreclit de Român ca Strugoritşi Corbii, cuvintece rechiamă passărea hoiturilor, şi pe mortul ce se scâlă

din grâpă, sub formă fantastică, ca să sugă în somn sângele cellor vii, din chiar familia din care face parte.
lectoruluă

idee

de

suferințele

Ca

să'și facă

Milcov

către

Domn,

în urma mișcării de la 1821. ?)

părinţilor

şi moşilor noștrii sub guvernul acestor lipitori ai Fanarului, e destul a citi Arzul (doleanqa) boerilor de peste
la

Con-

stantinopole ca. să allegă din ei p'acela care avea

să fie

Pârtă,

când

Sultanul

%-a

învitat

Ast-fel ţă&rranul Român, care, cu sângele său de martir, conservasse de la Traian până la Fanarioţi territorul,

limba, naționalitatea, costumele şi religia, un secol întreg
el devine dia care dă și Cocoiu/uă şi Strugorului, şi laptele,
sudorea
şi lâna, şi carnea, și seul. Banii strînși din
ţ&rranului

se duc

în daruri

pe la Pași și pe

la Viziri;

și

pe când Grecul se resfață în mătăssării şi samururi, în
untură şi pilafuri, sătenul Român dârme pe pământul gol,
având vă piatră pentru r&dimat capul, și cerul drept învăliș; singura lui mobilă e uă scârță ruptă; iar mămă-

liga, singura lui hrană.
1) De şi Turcii, încă de la 1544, coprinsesseră cetăţile Brâila, Turnu și Giur-

cetăţi, din orgiu;şi de și George Ghica la 1659 dărimasse celle mai multe
în PuBălcescu
atestă
cum
cetăţi,
multe
încă
eraiă
dinul Sultanului, tot mai
terea armată, pag: 59.

2) Veţi nota No. I şi No, XCIV, în vol. IlaHă acesti opere.
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Lăcomia acellor lupi flămâEndi ai Fanarului sili pe ţărrani saii să intre în codrii, spre a'şi resbuna de zapcii
și zabeţi, precum ne spun cântecele populare alle atîtor

haiduci, ca, Codreanu, Bujor și Mihu peste Milcov, !) ca
Cârjaliu, Jianu și Tunsu dincoa de Milcov; săi acer nefericiţi săteni să emigrese

cu

grămada

peste Carpaţi şi

peste Dunăre.
În cinci anni (1741—1746) din 147 mii
famillii de contribuabili, rămasseră numai 70 de mii. La
1787, catagrafia însuma abia 35 de mii. Numai în ju-

deţul Dolji, 15 mii de ţărrani emigrasseră d'odată. ?)
Poporul capitalei, în multe rânduri, având în frunte pe
Mitropoliţii şi pe boerii independinţi, detteră erdză în
Grecy, dupe spusa cronicarilor; însă aceste revolte erai
îndată sugrumate de mercenarii Fanarioţilor.
Mavrocordat,

v&dând

starea

de

miserie

a

ţă&rranului,

care nu-i mai putea procura fol&se mari, hotărasce a-i
scăpa de robie cu paguba -boerilor ce'i făceaii opposiţie
surdă ; propune dar liberarea ţ&rranilor, ce ereai iobagi
înainte de Mihai pe moșiile boerescă şi călugăresci; boeriă
ameninţaţi dejâcă planul Grecului; și Muntenii, prin actul de la 5 August 1746, iar Moldovenii prin actul de
la 1749, desființâdă reforma cea funestă a sclaviei muncei, essecutată de Șerban la 1602.

Grecii, dejucaţi, devin furioși contra boerilor, şi îngreuiază mai mult jugul dupe grumajul lor; dar și boerii
se despăgubesc prin întocmirea Scutelnicilor și Poslusnicilor, în paguba fiscului, și care le împlea pungile.
Lăcomia Grecilor provâcă nou& revolte și măcelurl.
Ast-fel,

la

1753

Mai,

Mitropolitul

porului din capitală, cere
în Bucuresci, pedepsa şi
Pârta mazilesce pe Matei
cele lor; Mitropolitul însă
care era grec.

Neofit,

în

fruntea

po-

de la Capugi-Bașa, ce se afla
allungarea Grecilor din ţErră.
Ghica, protectorul şi complimsre înveninat de medicul său,

3) Vegi baladele D. Alexandri.

2) Le General de Bauer.—Mâmoiresbisteriques et geografiqaea de la Valachie. —

Famancfort. --1î178—pag: 211.

—
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La 1775, poporul capitalei iar serevoltă, și allungă pe
Domn şi pe Grecii lui, însă fără vre uă uşiurare simţit6re pentru suferinţele sâlle.
La 1763, tot poporul capitalei restârnă pe C. Mavrodat, puind pe g6nă capii grecilor, pe cari Pârta îi esiliă
la insula Mitilinu.
In a doua

a lui G Racoviţă (1763—1 764) po-

Domnie

porul capitalei se revoltă din noi, și libereză de la închisâre pe boerii patrioți. Despotul se învenin6gă singur.
Sub Stefan Racoviţă (1764—1765) se repetă actului poporului de la 1763. Domnul dă un hrissov prin care depărteză.
din tâte funcţiile, nu numaipe Greci, dar și pe Sârbi și pe
albaneză; adică pe toţi streinii cei răi, cum dice cronicarul. 1)
Cu tâte acestea, între Domnii Fanarioţi au fost câţiva cari au lăsat suvenire plăcute; ast-fel sunt Alexandru
Ipsilanti, Grigorie
N. Mavrogheni.

Ghica,

Moruz,

Alexandru

Suţu,

Mihai

Alexandru Ipsilanti (1774) prin înţeleptele sele reforme
în tâte ramurile administraţiunii, coprinse în condica ce

pârtă numele său; prin înființare de scâle cărora le asigură venituri; prin protecţia dată agriculturei Şi comerciului; prin înființare de spitalură și fontâne; prin înfunţarea cutiei milelor; prin înființarea contribuţiilor ; prin
organisarea, armatei ; prin „regularea financielor; prin aplicarea firmanului care asigura Gre-cum averea Românilor; prin înfrânarea comersanţilor turci ș'a impiegaţilor
greci;

Alexandru

Ipsilanti

a

Români

pe

făcut

a

uita

pentru câți-va ani suferințele causate de invasiunile austro-russe, şi de jafurile Grecilor şale Turcilor. ?)
In același timp, în Moldova, Gr. Ghica (1774) se silea
a îmbunătăţi și el sorta Românilor, patronând fabrice de
postav,

încuragind

uă

corporație

de

orologieri

1) Mag. Ist, Tom. II, pag. 115—134. Vedi şi diarul Dâmboritia
gnulii 1859, unde acest chrissov e tipărit întreg.

Nemţi,
No. 43, din

*) Vedi Tunusli, pag. 169. Veqi și puterea armată de Bălcescu, pag. 66. Vedi

şi viaţa Văcărescilor, în Revista Română,

pag. 500 ete.

îngăduind a se didi templuri protestante, şi . deschidend
colegiul lui Vasile Lupu; dar ceea. cei recomandă mai
mult în ochii Românilor, este protestul său energic contra
| răpirii Bucovinei de către Austria, protest care îl: costă,
viaţa ; ast-fel memoria astui Domni a r&masi scumpă
Romănilor.
Sub Mihai Suţu (1783) Românii Obţinură de la Pârtă
nou& concessiuni, piivitâre la îmbunătăţirea s6rtei lor;
căcă s'a fixat tributulşi alte dări către Pârtă și către
“Bei, dări ce până atunci erau la discreţiunea Grecilor şi
Turcilor ; dar după trei anni de administrare înţel€ptă,
bănuit ca partisan al
dâsă a Beilor, Pârta

el fu destituit fără motiv, fiind
Franciei; apoi, prin “schimbarea

trăgea mari folse.
Despre Mavrogheni (1787), vom arăta în altă parte cum
'ȘI--a împlinit datoria sa de Domn; aci vom spune numai căaluptat cu'eroism contra adevăraţilori inamici ai Românismului,
a înbunătăţit oștirea, a fixat lefile impiegaților, şa curmat
abusurile !).
Alexandru Moruz (1802), încuragiat de consolul Franciei,

care'l susținea,

a făcut

reforme,

şi el 6re-care

ințănd uă tipografiă şi uă fabrică de postav,
poştiile.

înfi-

și regulând

In fine Moruz s'a silit a esecuta Hatişeriful din 1802,
care aducea Gre-care ușurare bieţilor locuitori ai acestor
nenorocite ţărri.

Eată-ne sosiți la Domnia lui Caragea.

Acest Beiii era îndestrat cu multe calităţi superidre,
şi sa recomandat prin multe măsuri înțelepte și de folos

obştesc; precum, de esemplu, desfiinţarea scutelnicilor la
boerii de clasa a doua şa treia, şi clasificarea în /ude ai
Statului

a scutelnicilor

ce nu

aparţineau

protipendadei;

însă protestul boerilor din Craiova, susținuți de Pașa Vidinului, sili pe Caragea a revoca acele măsuri.
Caragea
1) Puterea

revâcă

încă

armată, de Bălcescu,

şi m&sura
pag. 69.

privitâre

la alungarea

— 3 —

Nemţilor şi Ungurilor din România, (în basa legii ce oprea pe streini a avea, posesiuni pe teritoriul turcesci),
în urma protestărilor Boerilor cari se simţiau atinși prin
acesta la interesele lor.
Ac&sta dovedesce slăbiciune de caracter, lipsă de energie, de prudenţă călculată din partea lui Caragea, care
nu se gândea de cât a grămădi bani pe care se'i cheltuiască întruă di în străinătate, fără frică.
Intradever,

atât

Caragea

cât și Mihai

rul s&i, au stors țerra cât ai putut.
măriseră

mult

întârcerii

din causa

Veniturile ţărrei se.

locuitorilor

graţii, în urma păcei de la 1812, pace
liniscea și assigurarea averii șa vieții.
In Muntenia

dece

6300;
tind

uă

atunci

erai

18

familii fiind întrun

familie,

acelle

lude

succeso-

Suţu,

mii lude,

din

emi-

ce le promitea
şi în

Moldavia

lude, şi câte ș&sse lei plă-

dedeu

un

venit

în Muntenia

de 18 mil: 800 mii lei; și de 3 mil: în Moldova; deossebit folâssele ce aduccu diplomele și funcțiile, în fine abusurile de tot felul.
In şessă anni (1812—1818), Caragea a assigurat la
băncile

din străinătate

18

mil:

lei, deossebit

şi argintării, deosebit cheltuelile sâlle de

giuvaerură

Satrap,

deos-

sebit datoriile plătite la cămătarii din Constantinopole,
deossebit darurile pe la Consoli (și în parte la cellă russesc), pe la favoriţii Sultanului ş'ai Vizirului, pe la Pașii
dupe marginea Dunării, şi pe la trimișii Porții în ţerră cu
diferite missiuni.
După essemplul Beiului, Ministrii și toţi impiegaţii furau

prin tâte mijlâcele.

!)

Abusurile lui Caragea ajung în fine la audul Sultanului; în mai multe rânduri, Pârtatrimisse Capugi-Bași ca
*) Cităm proverbul cunoscut:

Bellu (Vist: II) belesce,
Golea (Vist: 1) golesce,
Chiriac (postelnicu) pecetluesce;

Caragea, zeu!

xi!

(bine! bine

Vegi și Nota No. II în vol. II.
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să] mazilâscă ; dâr viclenul fanariot, prin spionii sâi de
la Stambul, iar mai aless printr'uă femee cochetă care
a jucat un rol la Curtea sa, simţia îndată de sossirea trimissului Porții, şilii făcea nevădut.
Pân& în fine vulpea fanariotă putea să cadă în cursă; putea să aibă sârta Hang&rliului; prin urmare temerea d'a. perde viața, cum şi temerea duă rescâlă ca cea
-din lassy (1818) şi temerea de zfex:z, care putea isbucni
dintruă di întralta, și în care figură ginere-sâui Alex:
Mavrocordat ; în fine

apropierea

termenului de a eudăşie,

despre care avea a da cont Porții: acestea siliră pe Caragea a părăsi tronul șa trece în Italia, spre a se bucura acolo în pace de miliânele ce 'şi assigurasse la băncile streine.

Ellu părăsi

Bucurescii

1818. 1)

în dioa

de

29

Sept.

In aceiaşi di boerii Veliți adressau Porții un memorii
prin care o ruga se scape-ţârra de Domnia Fanarioţilor,
dându'i drept a se cârmui de Domni alleşi din sînul
ei, şi obligându-se a împlini tâte condiţiile impuse de
Portă Domnilor Greci. 2)
P6rta refusă, căci nw'și înţelegea, interessele ei; a trebuit s'o silâscă poporul peste doi anni printruă revoluțiune;
darea

a trebuit în fine a se încredința singură de trăFanarioţilor. Prin stăruirea Russiei, ea numi Domn

pe Alexandru Suţu, care mai domnisse odată în Muntenia, la 1805. Numirea sa fussesse atunci combătută de
Russia; pentru cuvântul că atunci candidatura lui Suţu
erea susţinută de Frangia prin generalul Sebastiani; 3)
d'astă-dată Russia conta pe bătrînul Gospodar.
Vădând că nu li se accordă cererea, Boerii se grăbesc a trimite un alt arzu către Pârtă, cu data din 13
Noembrie 1818, mulţumindu'i, cu genunchi plecate şi la1) Vedi estraetulii “a două epistole mlressate din Bucuresci de M. Wilkinson la
Londra (Consolal Anglici în România) despre fuga lui Caragea şi despre caro se
menţioncsă în Provinces Danubiennes (Univers) de Ubicini, pag. -116

3) Vedi nota No. III...
3) Ubicini, opera citată, pag:

110.

—
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Suţu,
crămi fierbinţi, pentru trimiterea lui Alecu Vodă
lui
năvălirii
timpul
„care a assigurat liniștea publică în
lor;
„Pasvant-Oglu; care a adunat pe fugari la urma
rebelului
a
„care a mijlocit a se împăciui acea revoltă
să„Pașă; şi care a făcut multe îmbunătăţiri şi ajutâre
„racei raiale a prea slăvitului Devei.“ D
Memoriul acellorași Boeră din 19 Septembre, și adressa

13 Noembre

de mai sus din

1818, ne rechiamă axioma

|

o

fanariotică:

„Linge mâna ce n'o poți mușca.“ .
Venim la domnia lui Suţu, celli din urmă

domn

fana|

|

riot care a stat în'scaunuli Munteniei.
Cea dîntâiu grijă a lui Suţu, viind.

domn,

a fost a

|

|

cerceta:

[. Cât a luat Caragea mai mult din iraturile (venitu(adică
rile) ţărrei, spre a întârce prisosul cui se cuvine

E

lui Suţu). 2)

II. Cât a rămas ţerra datâre Russiei din invasiunea
lui
de la 1806? Spre a'se putea vinde Ciorogărla, moșia
Caragea, pentru plata proviantului. ce a rămas ellu
dator Russiei, iar restul pentru despăgubirea creditori-

a

lor lui )
Alexandru

du-se

adică

Suţu

a

călcă

stringe

în

urmele

lui

prin

tâte

bani

tru a plăti datoriile șa putea

trăi în

Caragea,

silin-

mijlâcele, pen-

streinătate

ca un

Satrap.

In curs de duoi ani (13 lanuarie 1819—I9 Ianuariiă
*)
1821.) Vodă A. Suţu putu economisi vro patru miliâne lei.
și
Ellu presimţia isbucnirea Eteriei dintruă di într'alta,
340.
1) Vegi acel Avz în Condica No. 122 a Archivei, pag:

Vei ordinulă lui Suţu către Divanii,

cu data

din 25 Ianuariii

1819, în

Condica No. 96 a archivei, pag. 7;
3) Ordinul domnesc din 25 Martie 1519 în aceiaşi condică, pag: 2.
4) Un scriitor frances dice că 20 milione; ceea ce nu se pâte admite; căcă
dacă Caragea în 6 anni 1;, a strins 18 miline, Suţu nu putea strănge numai

în doi anni 20 milione. — Vegqi Histoire de la regeneration de la Grăce,
Pouqueville, pag: 311.

par

—

4

—

» „se silea astrânge. bani ca şi Caragea, pentru a'şi assigura bătrâneţile; dar *? -a lipsit şi tactul politici, şi inteliginţa, și norocul: lui Caragea.
Nu se putu bucura dacelle: trei sa “patru miliâne lei,
strînse prin jafuri, cum probâsă următârele acte:
1). — Ordinul: Porții către Suţu prin care."i face cu- |
noscut abusurile ce se urmesă în ţ&rră, și 71 invită a face
se incetede

acelle

neorăndueli.

5) Suţu dete mai multe:or-

dine pe la Ispravnici se încetese acelle cafa/riszs (abuzuri),
sub ameninţare de aspre pedepse. ?)
|
Forma împlinită, abusurile continuau.
2). — Incercarea de a mări lista, civilă, şi a. face dre
care reforme în ramura financiară; pentru care ceru concursul baronului Stroganof, ambassadorul . Russiei lângă
Pârţă. Acesta respunse, „că consimte, cu condiţie ca
„acelle reforme să nu fie contrarii drepturilor legitime alle
„Boerilor şi Poporului, Curtea Imperială fiind decissă a le
„manţine în tâtă vigârea lor, iar în privința listei civile,
„se nu se vatăme regulamentele financiare de la 1802.% 3)
3) — Incercarea da deposseda de drepturile lor pe
cetăţenii din Târgoviște, luândule prin fraudă și cu forța
documentele, spre a le putea răpi moșia.
Târgoviştenii se revoltă, vin grămadă în capitală, şi dat
năvală la palat, reclamând titlurile lor de possessiune; dar
Vodă Suţu murisse.
Târgoviştenii înfuriaţi înhaţă pe
Postelnicul, îlu îngenunche în bisserică şi '] ameninţă cu
mârtea,

dâcă

mente.

Postelnicu jură şi scăpă.

Divanul

căci

alte

nu

va jura

că nu ştie nimic

d'acelle docu-

|

ca să liniștescă spiritele revoltate alle Boerilor,

spirite

se

revoltasseră

peste

Olt,

şi foculă

Rescâlei se întindea, le înapoiadă hârtiile atingătâre de
Târgovişte, şi pe care le trimissesse văduva Suţului (D-na
Frusina) întrun plic pecetluită, cu alte hârtii; celle ne1) Condica Archivei, No.

123, pag:

106, verse.

*) Condica Archivei, No. 96 pag: 19, 43 şi 131.
2) Scrisârea lni Stroganof, în Colson, pag: 4].
pautes— Paris— 1339.)

(De Vetat prâsent des Princi-

—

sunt

trebuincidse

arse

39 —

în Divan

cu

voea princessei,

facă

cu Târgoviştenii; ast-fel moșia rămăne iar în possessia
acestora ca mai nainte, ştergându-se și din condicile Di|
vanului. b
Revoluţia era în aer, şi nimic n'o mai putea opri da
nu isbucni.
|
Pregătirile

Eteriei

siliră pe

Suţu

a lua tâte

messurile

de a paralisa ori ce încercare de revoltă sau de revoluţiune ; dette ordine prin urmare către tâte autorităţile
a nu mai îngădui pe nimini a purta arme, nici a vinde
gl6nţe și €rbă de pușcă, fără zăvaşzul stăpânirii. ?)
Banii

se ascunsesseră.

Incă

de

la

venirea

lui

Suţu,

dice un strein ( martur ocular), era frte puţin numerariă
în circulaţie; în cât preţul productelor ș'al muncei scădusse întratât, că sătenii fugiai cu grămada prin munți
și peste Dunăre, sau se faceu haiduci spre a scăpa de
casnele zapciilor pentru plata impositului șa altor contribuțiuni arbitrare. 3)
Dar cu tâte aceste măsuri, revoluţiunea
când Suţu murea veninat.

isbucni în dioa.

Resumăm domnia Fanarioţilor reproducând câte-va rândură dintrun studiu interesant allu D. Gr. G. Tocilescu,
june de talent, care promite mult pentru istorie, și în
care pare că sa incarnată geniul istoricului Bălcescu.
„Pe

tron,

nisce

Bei

trimiși a jefui

ţ&rrile române,

şa îm-

„plea în câţi-va anni hasnaoa împărătescă; la mijloc,
„Boerii, snopiţi de hangerul ottoman, sau rătăciţi în pri„begiă ; jos, un popor turtit sub muntele de dajdii și
„angaralle, abia mai putând resufla: €că fisionomia e„pocei, possomorită și sângeratică fisionomie!“ %)
1) Vedi actul Divanului din 18 Fevr. 1821, în Condica Archive No. 96 pag: 195.

2) Aceeași condică, pag: 6, 29, 1%,
*) Lettres aur la Valachie, par F. R (Recordon) pag: 134.
<) Banul Mihalcea în Columna lui Traian, No. 29 pe 1812. — Vegi şi tarafurile pentru aşedarea Domnie, comedie în trei acte, procurată D-lui

Hajdeii de autorul acestei istorii, şi publicată în Columna

pe 1812.

lui

Traian, No. 1
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Sufferinţa poporului fiind la culme,
casiunea

ca să facă

splosiune;

s'aştepta nu mai o-

ocasiunea

fu mârtea

lui

Suţu; iar omul providenţial, care avea să resbune poporul bun secol de sufferinţe fără esemplu, şallu scăpa
de calâii sei,

fu Tudor

Vladimirescu.

IL.

Biografia lui "Tudor, Ipsilanti, Episcopul Ilarion,
căminaru

Căpitan Iordache,

Sava, etc.

Ă

IP ai

TUDOR. VLADIMIRESCU.
Moşii lui “Tudor Vladimirescu 1) se numiaă:
Mitrofan (ieromonah) şi Rocsandra; iar părinții lui,
Constantin

şi Ioana ?).

Tată-să&i era

n'a fost însurat.

Tudor

supranumit

și Ursu.

El a avut un singur frate și uă

singură soră; fratele-său s'a numit Pavel, căruia îi dicea
și Papa. Pavel a avut cu socia sa Bălașa un singur fii,

anume. loan Vladimirescu, născut la anul 1821, şi care
trăesce încă, domiciliat în comuna Vladimiru, plasa Gilortu, districtul Gorjă. Sora lui Tudor, anume Constantină sau Dina a avut uă fată cu numele Sanda, şi unit
băiat numit Gheorghe, din cari se trag Vladimirescii ce locuesc în Căpreni și Pegeni. Din acestia se tragă pâte

şi Vladimiresci de prin Dolj şi Vâlcea. ?)
- “Tudor este născut in comuna Vladimir,

districtul Gorj,

Greci, în
1) Vladimirescu sa numit ast-fel de la comuna Vladimir. Scriitorii
innoranța lor, susțin că acestii pronume l'a luat Tudor de la decorația rusâscă
numită Vladimir, cu care la onorat guvernul rus pentru bravurile sale în

resbelu
regi

turco-rusiăi dela
Tie

einviis

27

1806—1812.

Gy4OrdO

Ec.

Vedi

Atena.

Filimon. foziurov
—

1859.

Vol.

iOrogr40

I, pas.

110.

2 Vedi nota No. IV în vol. Il.
2 După asigurarea dată de fraţii Columbeni, şi de Maria Dobromir, care
" tuăesce, veri buni cu Tudor, şi domiciliaţi în comuna Vladimir, bătrâni de la
15-—90 ani. Vedi și certificatu dat d-lui Ioan Vladimirescu de 5 marturi bătrăni din Vladimir, legalisat de Tribunalul de Gorjii: la 30 Noembre 1868 sub
No. 19,870, pentru constatarea anilor de servicii, spre a'şi lua pe nsiunea.

=
cam pe la anulii
alţii 2).

1770

încredințarea

După

unii %) sau pe la 1780 după

după
|

săi,

consăngenilor

lui

tata

Tu-

dor era sătână' contribuabilă, din Vladimir 3). Tudor primisse primele noţiuni de scriere și citire de la un preot din
Vladimir, anume Pârvu Ciuhoi 4) ce era și confessorul familieă. Tudor ca copil pădia vitele părintesci la păşunare,
din preună cu fratele săi Papa; în timpul acesta, ellu se
aşeda la umbra arborilor, cari orneză pitorescile deluri
de la Vladimir, şi aci sta pe gânduri ore întregii „sau ciBucâvnă, sai

tea pe

scria,

în lipsă

de

hârtie

şi de

cer-

n€lă, pe foi de fag 5).
In etate de 10 sai 12 ani, ca să scape de salahorie,
Tudor se duse la Craiova, şi intră pe procopsâlă la un
dascăl anume Lupu ), condicar de profesiune, și con-

sângeni cu părinţii lui Tudor.

|

Tudor venea adesea de la Craiova la Vladimir, spre
a'şi vedea părinţii, când atuncă visita atât pe primul săi
înveţător, preotul Pârvu Ciuhoi, tata Mariei Dobromir,
cum şi pe preotul Gg. Bondoc, frate cu mamăsa ).
Intruă di se aflau mai mulţi invitaţi la masa condicarului Lupu; Tudor, aducând supa pe masă, o vărsâ din
distracţie în capul unui invitatii. Dascălu Lupu îi trage
opalmă; Tudor îidice cusânge rece: „mai dă o pălmă ŞI
„pe partea cea-laltă (a obradului), ca să mă învăţi minte.
„ Condicarul îi trage şi a doua palmă. Tudor i dice atunci:
i

—

Rămâi

sănătos,

dascăle!

Şi dispare 8).
:) După încredmţarea verilor sti, citați mai susu.
>) După încredințarea D-lui Grigorie Mongescu, fiul lui Vasilie

Mângă din

ei Tar nu maţil sai boer de nm, cum susţine Cioranul în opera sa Rerolutia Imi Tudor Vladimirescu, pagina 10; şi Dârdianulii în Jfemor.uliă stă,
publicat în Jrompeta Carpaţilorii, No. 646 peanul 1858.
+) Vegi în pomeinicu lui Tudor, la Nota No IV, al ii nume.
) După încredințarea Marici Dobromir.
)

Vei

în pomelnicul

de la nota No.

LA d a) treilea nume.

7) După încredințarea Mariei Dobromir.
*) Idem.

—

.

După
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aceea aflăm pe Tudor
„, care

se

bucura

de

în

casa

bună

bătrânului loan

opinie,

ca

boerii

cu

frica lui Dumnedeu. Tudor se afla atunci în etatea în
care omul pâte face singur uă alegere mai bună.
Intră dar la Gianni ca fecior în casă, pe procopselă, după datina d'atunci; și. învăță carte la dascălul
la care învăţa și fiul Gu...
La

mârtea

sa,

b&trânu

loan

G............ „ între

alte

con-

silii părintescă ce dette fiului sâu Nicolache, i recomandă
s& depărtede pe Tudor din casă, dupe mârtea lui, fiind
om primejdios.
Fiul Gece eaeee simpatisa de Tudor, cu care copilărisse ; îl manţinu dar pe lângă sine, contra voinţei părintescă.
Peste

puţin

N.

G.............

se

însâră,

luănd

de soţie

pe uă fată a banului Costache G......... „ anume C...........
Tudor fu numit de G.....eeeeeee îngrijitor al moșiilor sale,
cu :şederea la G.....:...., comună în plaiul Cloşiani, dis-

trictul Mehedinți.

G........eee.. era

din

micul

număr de

boeri care "şi căutau p'atunci singuri proprietăţile lor.
Puțin după măritişul ei, soția G............. avu dorincă a
face uă călătorie în Russia, de distracție su de necesitate ; Tudor,

care

se

bucura

fu însărcinată a însoți
căllătorie.
După

întârcerea

sa

pe

de

tâtă

consorta

din Russia,

încrederea

G........ ,

stăpânu-săiu în acea

Tudor

reia sarcina de

îngrijitor al moșiilor patronului sâă, însoțindu'l pretutindeni ; căci G.........-. îşi petrecea timpul mai mult pe
la ţ&rră,

unde

consorta

sa nu voia

să/l însoțescă.

Tudor, de fel observator și bănuitor, având pâte și
prepusuri despre necredinţa C............. „ din călătoria sa
în Russia, începu a o spiona prin servitârele selle; şi află
de la una că, în lipsa boerului, cocâna petrecea nopule în braţele Caimacamului ; iar corespondinţa între a-

manţi se făcea printr'uă ţigană din cassă,
cocânei.

confidentă

a

—

11—

Intruă di. Gucci, plecă la moşie; iar Tudor, prefăcându-se bolnav, ca să pâtă prinde corespondinţa amor6să, rămâne la Craiova.
“Chiar în n6ptea aceea Tudor e fericit a prinde bile“tul cocânei către Caimacam ; încalică apoi callu, și plecă
la moșia unde se afa G............
Confidenta spuse stăpâne-sei că Tudor i-a luat ăvașiul
cu sila, și ca plecat la moșie.
Turbată de ciudă, "cocâna dă de ştire Caimacamului, înștiințiadă prin ştafetă
pe fraţii ei, omnipotenţi la Curte pe atunci, şi reclamă
şi de la unii și de la alții satisfacerea ondrei.
Caimacamul dă ordine Ispravnicilor de peste Olt. a-i
trimite pe Tudor, vii sau mort. Fraţii nevestei Gu...
cer și ei de la Domnitor pedâpsa capitală pentru Tudor.
Ordine din partea Domnitorului. către Caimacamul ȘI către Kîrk-Serdarul de peste Olt a prinde și a trimite la
Bucureșci pe “Tudor, viii sau mort.
|

Ajungend acesta .la audul lui G............ „ ce se afla la

Geaca naae „ elli cere esplicaţie lui Tudor.
acesta

—
jat

îi dă

biletul soției ssile către

Ce te faci tu acum?
de

îlu întrebă

Ic3s

respuns,

Caimacam.

G

viaţa lui “Tudor.

— Nu te îngriji de mine,
fidelul intendent.
Apoi

Drept

încalecă

calul;

și în

ci de Duimneata, îi respunde
aceiași

di, ellii se

afla

în

ostrovul Adacale, unde era guvernator Regep-Pașa, care
patrona pe Tudor.
Paşii dup& marginea Dunării erau
p'atuncea atot putini în districtele de pe lângă Dunăre,
şi cu mare influinţă la Domnitori și la Caimacami.
Tudor se destăinuesce patronului sâu. Pașa îl trimite
la Domnitor,

însoţit de

doi Cavazi, și cu uă scrisâre către

ispravnici a nu îndrăsni să se atingă nici de un fir de per
din capul seu; și cu altă scris6re către Domnitor, cerând
graţia favoritului s&u, și pretindând chiar a" da slujbă
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nici
şi rang; la din contra, nu vă fi bine nici de Domn
de locuitori. 1)
se
C. Ipsilante se conformă ordinului Paşei. D'atunci
al
cu
vede datâză cunoscinca lui Tudor cu C. Ipsilanti,
cărui

peste

fiii avea,

20

de

uă luptă

se începă

anni,

mârte pentru doborârea regimului fanariotic.
Tudor, care se bucura de tâtă încrederea
era

săi,

trimis

Transilvania
Întrun

adesea
felul

de

boerul

G.......e.. „

patronului
cu

vite

în

desfacerea lor.

pentru

taxid

de

de

acesta,

se

dete

lui

Tudor

ca

tovarășiu pe un Gre care Busica, de origină maghiară,
iuun alt îngrijitor de moșii al Gi..ee manance , și fârte
îri-.
cât
bit de acesta. Gr.uuseeeeeee: fixase preciul vitelor, în
eftin.
mai
însă
mișii le putea vinde mai scump, nu
nisce
Sosind Tudor şi Busica în Transilvania, găsiră
cât
de
agios
avant
Unguri cari le oferiră un preciă mai
fiorini în
cel fixat de proprietar, priimind şi arvună 300
pe vîndăargint; peste ducă. ile, cumpărătorii anunciă
fiind vitele
torii vitelor că sunt siliți a renunța la arvună,
cumpărate

prea

scump.

cu
Buşica și Tudor trec la Pesta, unde vând vitele
percari
preţ mai favorabil de cât cel oferit de Ungurii
“
duseră arvuna.
La

întârcerea

lor în România,

Tudor

voi

să încerce

asocia
credinţa tovarăşului s&u, pe care pote voia a și-l
ci.
la marea întreprindere ce proiecta încă d'atun
destăinuire;
uă
fac
i
— Tovarăşe, i dise Tudor, amsăţ
Buşica jură; şi
„Arvuna de 300
căci vitele le am
hotărît de boer;,

Tudor
fiorini
vândut
norocul

se esplică ast-fel:
am putea să o împărțim între noi,
cu mai mare preţ de cât celi
a fost ca să câştigămă pe
nostru

d'asupra zoo fiorini, pe cari i-putem împărți, decă vei voi.&

Vă Lă

dar să'mi juri că nu vei scâte vorbă.

u, fost primar în Severin, şi
1) După nota comunicață de D-nn Niţă Isroran
nu, amic intim a] lui Tudor,
Gărdărâ
bătrânul
de
acâsta
at
căruiă i s'a comunic

Acâsta o afirmă şi reposatul
morții selle.

N. Ipatescu, în nota ce

"mi-a procurat

înaintea

— 19 =
După câte-va minute de gândire, Bușica, care se temea
pote duă cursă din partea lui Tudor, răspunde:

— Eii nu sunt de părere a face acâsta; căci cei 300
fiorini sînt norocul boerului.
— Bine! respunse Tudor. Ai dreptate! Așa este!
„Remăie taina între noi; dar ţinete de jurământ, “apoi
nu e bine de tine.“
|
După uă săptămână sau două dela sosirea lor în ţ&ră,
Busica descopere G.......... propunerea lui Tudor; G.......
Chiamă pe Tudor, îi impută acea faptă de necredință, și-i

dă și dou& palme, ca pedâpsă.
Intâlnind pe Busica,
măntătâre, şi îi dice:

Tudor
îi aruncă uă căutătură

spăi-

— M'ai vindut, ludo! Iţi voii plăti, dâcă voiă trăi!
Nu mult după acssta, Russia, declară resbel Turciei;
Tudor înrol6să cu spesele s€lle mai multe sute de volintiri
români, cu cari luptă vitejesce sub st6gurile rusescă.
In prima iarnă a cantonamentului oștirii rusesci, Tudor
ia cu sine căți-va Cazaci, și se duce la satul Sesesci, unde
locuia Busica; şi îlu bate cu parul, de la cap până la
picidre, în cât îlu face piftie, lăsându-l mort.
|
Genesa „, care iubia pe Busica, reclamă la Generalul
russă, ce staționa în Craiova, cerând mârtea lui Tudor.

„Cap pentru cap,“ dicea G...........
Generalul ordonă îndată arestarea lui Tudor.
In arestu,

rumpe

"i vine

lui Tudor

sentinela ce'l pădea,

soţit de sentinelă,

uă

idee

ingeni6să.

Cor-

şi se duce într'uă n6pte, în-

la amanta

Generalului,

uă cocână

din

protipendadă.
Tudor

cade

la picidrele

ei, şi “i oferă 2000 de

rubiele,

negreșit din banii luaţi de la Turci; şi o râgă să c&ră
de la General liberarea lui, arătându-i şi mijlocul cum ar
putea să'l scape.
Mijlocul era acesta:
Generalul să ccră G........... un dar, care nu-l va costa
NIMIC; Gica nu va refusa cererea; atunci generalul
i va dice: „dăruesce“mi capul lui Tudor, care ne e de
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silit să se

va fi

Goa.

„folos în resbelu! cu Turcii.

a

|

ţie de vorbă; și Tudor este scăpat.

Planul reuşi de minune.
cărți,
Intruă seră, pe câînd boerii se aflau la jocul de
„ generalul disse acestuia:
faciă find și G....
rugăciune.

am sa și fac uă

Arhonta,

—

—

Sunt la poruncile Escelengiei Vâstre!

—

Am

să'ţi cerunluciu,

care

te costă nimic.

nu

—

Ce lucru? întrebă boerul curios.

—

Făgăduesce- mii

însă

îţi spui;

șapoi,

întâi,

îţi

repet

nimic.

că nu te costă

se sfiesce d'o-camdată; dâr e înduplecat de rugăGuma...
puciunile boerilor ce erai fașiă, respunde în. fine, dupa
N
-gină gândire:
.
Escelenqă, lucru care ceri.
dăruit,
Fie'ţi
—
lui” Tudor.

cere. atunci iertarea

Generalul

Guuunuuuu. se se6lă supărat, și dice:

A— "Mi-a scăpat hoţul! Astea sunt minunile. li!
vea dreptate bietul tată-meii |
„Am făgăduit, Escelencă, şi 'mi ţii cuventul: poruncesce însă,

Escelencă,

al mișcării,

nu

Tudor

să chieme pe

aici.€

“Tudor este adus înaintea generalului.
_— A! hoţule! i dise G.......... Ai scăpat de la mârte,.
m6rcăci nam putut strica hatârul Escelengiei sele; dar
tea credinciosului meu Busică trebue resbunată.“
Şi dicând aceste vorbe, i trage două palme !)
ca cap
Cu tste acestea, Tudor, cânda luat cârma țărei,
'şi a resbunat contra patronului

câte ştim despre

săi, după

timpul acela;

faptele sele din

dar

ur-

Tarniţa, pla1) După încredințarea D. Ioniţă FHâldan, proprietar din comuna

proprietatea GQ...
iul Cloşiani, districtul Mehedinţi, vecină ca Giogora,
Gr. Tocilescu, şi coD-nu
de
Ast-fel numai se pote esplica faptul relatat
municat

de

D-nu

Davila, după

naraţiunea

memoriele sâle, că, fină Tudor ameninţat
mijlocit la general iertarea lui Tudor.

Veqi discursul D-lui
nul 1811.

“Tocilescu, în

Gener.

cu

Maru,

mârtea de

Colunna

lui

Acesta

Generalu

afirmă,

în

rusii, ar fi

Traian, Xo. 8 pe an-

MaȘiă Green neneeneeeeee tratâsă şi adi pe Tudor de Cocor
In prima domnire în. Muntenia a lui Constantin Ipsi.
lante (1802—1806) Tudor .a fost însărcinat de acel
domn

cu formarea

unui

corp

de

volintiri,

cu

care Ipst-

lant, după cum vom arăta, voia în aparință să apere
„România de peste Olt de năvălirile rebelului Pașă Pazvantolu; în realitate însă voiacu ajutorul acelei oștiri
“naţionale

s&

potă realisa planul săi pentru liberarea Gre-

”. cilor de sub jugul otoman. Pentru acest sfârșit Constan“tin ipsilant a ajutat pe Sîrbi pe sub mână, cu arme.și
cu muniţiuni, în revolta Sîrbilor contra Porții din anul 1804,

negreşit cu speranţa că revolta Sîrbilor va determina pe
Pârtă a îngădui pe Ipsilant la înfiinţarea ostirei naţional&; iar ajutorul Sîrbiloriva fi de folos când Grecii se
vor

în

rescula

contra

Turcilor.

|

In a doua domnie d'un an a lui C. „ennnenesne Tpsilante și
timpul resbelului turco-russ aflăm pe Tudor biv-vel

comis și vătaf de plaiu la Cloşani.

5)

Tudor fu: onorat. de Ipsilanti și cu rangul de Sluger,
negreşit pentru serviciile stle ca comandir de Panduri ?).

Resbelul Russo-Turc (1807-—18r2) află pe Tudor în stare
da lua parte activă în acea luptă, al caria resultat final avea să fie încorporarea Bassarabiei cu imperiul Rusu;
“de și Românii atunci își v&rsară sângele, ca și alte dăţi,
pentru dobândirea drepturilor lor naţionale.
Ac&stă speranță făcu pe Tudor și pe Solomon (care şi
acesta luptă atunci sub ordinile lui Tudor) 3) a repurta
victorii ilustre
în contra Turcilor în capul pandurilor,
sub stegurile rusesci.
Vitezii panduri ai lui Tudor con-

tribuiseră multi: la luarea cu asalt a cetăței

Rahova, şi

') Cum atestă ordinul de numire allui Tudor, cu data din 1806 Decembre 2)

care se află în posesia D-lui loan Vlalimiresca, nepoi de frate al lui Tudor,
despre care am vorbit la început. —- Veţi şi Nota N. XCVI.
2) Cum

atestă semoătura

din Viletul

stii din 1909,

Vedi uota No. V.
3) Vegi biogratia lui Solomon, tipărită în Craiova la 1862.

la învingerea Turcilor de a Fetislan și din alte localităţi;
pentru acestă bravură Tudor fu decorat de generalul rus
Cheraloff cu ordinul Vladimir, și onorat cu rangul de parucic sau officer. 4)
Ca

tot

dauna,

în 6stea

rusâscă din resbelul dela

1807

fură mulți Români carii iubiau sinceramente pe Ruși,
şi luptară cu credinţă sub stegurile lor, sub comanda lui
Tudor şi Solomon; căci prin Ruși, ca ortodocsi, ei sperai a scăpa ţâra de jafurile Grecilor și de crugimile Turcilor; dar erau și Români cari pe facă simpatisau cu
Ruşii, iar pe sub ascuns ded$ă .concursul Turcilor, de
la cari sperau. pâte mai multe folâse de cât dela Ruși.
Unul din aceștia fu Ghiţă poroclit Răescu (pote find că

era om răi), din familia Gornovicenilor. Tudor,

care "li

associasse, se vede, în planul săi de emanciparea ţărrei *)
dar se îndoia de caracterul săi, îl spiona prin credincioşii
sti;

trădarea

de

convins

cum ştia el să pedepsâscă

sa,

hotărâsse

a'l pedepsi,

pe assemenea 6meni.

după

Răescu

prinse de veste, şi ceru iertare lui Tudor printruă scris6re plină de umilinţă şi de căire. Tudor se milostivi şi]

iertă. 3)

Uă sârtă mai tristă avu Nicolicescu, care se arătă rebel pe faciă contra lui Tudor, precum vom arăta la
|

locul si.
In resbelul

cu căpitan
lositâre

de

la

Iordache

şi fatală,

1807-1812

Tudor

făcu cunoscințiă

fi şi fo4) a căruia amiciţie avea a”i

cum vom dovedi în cursul acestei istorii.

Cu acea occasiune Tudor făcu cunoscinţă și cu Stroganoff, ambasadorul Russiei la Constantinopole, cu care
1) Vegi nota lui Capouistria către consului rus Pini, în opera lui ProkeschOsten, Vol. II pag. 58—0U.

2) După cum affirmă D. Hergot din Tarniţa.

l acestei
& Yegi fac simile al biletului lui Tudor către Răescu în frontispitu
istorii. Vedi şi Nota No. XCYI.
Chiriac Po<) Vegi discursul lui Tudor către Panduiă, în Memoriul lui
pescu, publicat în Românul No. 301 pe anul 182.
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vate și publice.

pri-

afaceri,

corespondință în diferite

ţinu mai în urmă

|

1)

In timpul acelui resbel de șese ani, Tudor esercită multe
crudimi contra Turcilor; ast-fel că numele sâu devenise
spaima. Turcilor,

ajungând

acest

nume

la urechile

până

Sultanului.
De şi prin tratatul de pace de la 1812, se accorda
iertare tuturor Raelelor cari participaseră în acest resbel contra Turciei, Sultanul însă trimise pe un Capugiu

cu ordin către Vodă Caragea da trimite

le-

pe Tudor

Tudor se afla atunci în Bucugat la Constantinopole.
resci, în curtea lui Constantin Samurcași, unul din patronii sâi;

acesta,

aflând

în

despre

Divan

acel

ordin,

insciinţă îndată pe subt ascuns pe Tudor a se face neTudor fugi călare la Târgu-Jiului, trăgând da
vădut.
dreptul la Vasile Mungescu, cu care se cunoscea din
casa Gica eaaeeeee , şi căruia îi destăinui pericolul ce'l amerinţa. — Mungescu chiemă pe egumenul schitului Lainiți, ce se întâmplase a se afla atunciîn Ji; îmbrăcă
pe Tudor în vestminte călugăresci, îi dete un paseport
cu nume strein pentru trecerea sa peste frontieră; şi
îl recomandă apoi egumenului al ţine ascuns în numitul
schit până va trece pericolul. Peste puţin, Tudor trecu
în Transilvania,

şi de

aci la Viena,

comandaţiile lui Stroganoff,
distria, represintantul Russiei
A doua di după plecarea
sosi în Târgu-Jiului trimisul
mulţi Arnăuţi domnesci, cari
lui “Tudor.
Mungescu, întrebat despre

unde, negreşit

cu

re-

făcu cunoscințiă cu Capoîn congresul de la Viena.
lui Tudor la schitul Lainiţi,
Sultanului, însocit de mai
din Bucuresci luaseră urma

Tudor,

spuse trimisului că

1) Doradă, notele despre Tudor procurate de reposatul Nicolae Ipatescu; iar

mai cu stemă uă epistolă a unui Spirea Milea de peste Milcor, co data din 25
Iulie 1838, scrisă din Bucuresci către protopopu Căpleanu, şi în care se afirmă
că între hârtiile loi Tudor figurtdă mai malte scrisori d'ale lui Stroganofi către Tudor, scrise în limba francesă, din abii 1817 şi 1818, pentru uă sumă de
Vaui peste 150,000 Iei.

— 94 —

Tudor

s'a

vădut

prin

oraşiii, dar

a plecat; și că

trebue

să fie la proprietatea; sa din Cerneţi.
Negăsindw'l acolo, și spuindu-i-se că a trecut în Austria, Capugiul dede foc casei și viei lui Tudor din Cerneţi; apoi, întâlnind în marginea Dunării un țăran, i tăie
capul și-l duse la Pașia din Rusciuc, assigurându'-l că a-.
cesta

este capul

lui Tudor.

Prin acest

espedient, trimisul |

ture scăpă capul săi. 1)

|

Să

Acest fapt modificat îl afirmă şi Dârzeanu, dicând:
„In vremea trecutei resvrătiră, fund acest Tudor comandiră de Panduri, a săvârșit: multe ucideri în partea locului; și după.săvârșirea resboiului, a fost hotărât pierdării;
şi cacerdhsându-seîn ţEra nemţâscă, a mers la “Viena, pe

când se aflau Imp&raţii adunați acolo; când, prin mijlocirile ce

au

fost

avut,

sa

arătat

la

Impăratul,

ce La.

cinstit cu cin de maior; și întorcându-se apoi în ţeră, pe
la Rușâva, prin mijlâcele ce a avut, printrunul din boerii
cei aleşi:ai ţărei,

a rămas

nebântuit, petrecând când prin

Craiova, când prin Bucurescă, până ce a luat vătășia plaiului Cloșanii, din Jud. „Mehedinţi, de la Vornicul de ţera

de sus; dar neputând dăinui acolo, orândui în plaiii vechil pentru căutarea

trebilor vătăşiei;.şi se

când ca “un mosafir în politia Bucuresci.€

afla 'petre-

2)

La 1814, aflăm pe Pavel Vladimirescu, fratele lui Tudor,
vătaf la plaiul Cloşianilor, negreşit după recomandația frătes&u Tudor, care era patronat de mai mulţi boieri influenți, şi

mai ales de Regep Pașa și de Strogaroff,

cum am arătat. 3)

La 1813 iar aflăm pe Tudor vătaf de plaiii la Cloşiani. 4)

') După notele pricurate de reposatul Scarlat Rosseti, făcute dupe nisce notice ale lui Vasile Mânză, cu care era strâns legat. — Vedi şi Memoriul lui
Chiriac Popescu, în Românul No. 299 pe 1862.
Ă
:) Memoriul lui Dărzânu, publicat în foiletonal Zromyetei Carpatilor, pe
1868, No. 646.
”
3) Ordinul

de

numire

al lui

Pavel

Via:limirescu

din

1815 Iuliă 20, în posesia

fiului stii, D. I6n Vladimirescu, din Vladimir.
i
„4) Petiţia lui Tudor cătie Domuul Caragea, prin care cere înapoi banii ce
didese pentru vătăşia plaiului, fiind că se înlocuise cu un 6re care I6n Grecescu; şi Vornicul rănducste bumbaşir (esecutor) pentru împlinirea banilor cu-

veniți lui 'Pudor. — Veqi anaforaoa lui Isaac Ralet, biv-vel

Vornic,

din 8 Iuliii 1815, în condica No, 81 a Arhivei Statului paz. 888.

cu data

-

—'239

La 1816, iar îllu aflăm v&taf la acellu plai. 1!)
Tudor era temut şi respectat de Vodă Caragea, care
“lu consulta adesea în privinţa contribuţiunilor ce voia să
decretede, voind a afla de la dânsul impresiunea ce ar
produce acele, contribuţiuni asupra locuitorilor de peste

Olt. 2)
Cănd nu se afla. vătaf de plaiu, T udor își petrecea
timpul la locuinţa sa din. Cerneţi, unde trăia retras, visitând numai pe vărul 's&u Ioniță Burilianu, și pe amicii
săi Gărdăreanu și Miculescu; numai la aceștia lua el cafea și mănca,

având

încredere

deplină

în «i; căci Tudor

era f6rte bănuitor.
Indată ce intra la aceștia, Tudor ședea puţin jos; apoi se scula, şi începea să se plimbe prin câmeră, tăcut

şi gănditor.

|

Cănd intra cine-va în cameră, Tudor arunca asupră'i
uă căutătură scrutătâre; şi continua apoi primblarea sa

perpetuă.
Intr'uă di Gărdăreanu
—

ME

iartă,

prietene,

îl întrebă:
să te întreb

ceva.

De

ce nă'i

fi. şedând jos cănd vii la.mine, ci te plimbi mereu?
După căte-va minute de găndire, Tudor respunse:
— Nu șed jos, prietene; pentru că pâte vine la D-ta
vre uă putâre de Ciocoiă; și nu voit să mă scol înaintea lui. ?)
Despre viaţa privată a lui Tudor la Cerneţi, și despre
viaţa sa publică ca vătaf de plaiu la Cloşiani, bătrănii
carii "l-au cunoscut nareasă multe fapte şi respunsuri caracteristice, din carii vom relata căte-va ; căci prin ele se
pâte cunâşte mai bine caracterul şi aspiraţiunile lui Tudor.
Cu mulți ani înaintea Revoluţiunii, Tudor strângea ar-

:) Urdinul domnesc din 1816 Aug. 20, pentru buna padă a potecilor
lui contra făcătorilor de rele, aflat tut in posesia D. [6n Vladimirescu.
*) După

incredinţarea

3) Dupa

incredințarea D. iţi

D. Petrache

Puenaru.

Isvorauu, iu Severin.

plaiu-
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me, (pistâle, puşci şi iatagane, pe care le ascundea în
cula dela via sa de lăngă Cerneţi. !)
Cu mult înaintea revoluţiunei, Tudor recruta bărbaţi hotărăți şi de inimă, 'cari aveau să'l ajute în patriotica sa
întreprindere; astfeliu își asociă de timpurii pe Ioniţă
Creţ:scu 2) care se afla și el p'atunci îngrijitor tot la
proprietatea G................ 3); își asociă
moşia Glogova,
asemen=a pe Gărbea, ajutorul săi la vătășia de plai,
în prediua Revoluţiunii, și carel ajută nu pugin în mişcarea dela 1821, cum vom arăta la locul său; pe Căpitan Orleanu, și pe N. Zoican, intimi ai săi; pe logo-

fatu Radu Miu, ajutorul său ca vătaf de plaiu, la 1819;

pe Vasile Ghelmegânu, pe care "] a şi făcut prefect la
Vălcea în timpul mișcării ; pe Vasile Mângă, unul din confidenţii și consiliarii s&i, boer cu mare influință în Gorjiă ;
pe Drăghiceanu Sîrbu, pe Hergot, pe Nicolicescu, și pe
de

dat

la semnalul

că,

alți; 'astfel

mârtea

după

Tudor,

lux Suţu, acestia începură a recruta Panduri în Gorjiu
şi în Mehedinţi, unde acei intimi aveai influință. €)
să

acesta

Din

invederedă

Tudor,

că

junie, cugeta la mijlâcele d'a scăpa ţsra

Ciocoi, prin

din

âncă

a

sa

de Greci şi de

ocasiunea

ajutorul Rusiei, așteptănd numai

favorabilă.
Şi fiind-că asemenea planuri nu pot r&ămănea cu totul
secrete, Tudor fu în multe rănduri denunțat la Caragea ca
tulburator,

istețimea

prin

numai

și scăpă

sa.

Dumnezeul

Romănilor îl conserva negreşit pentru scopul cel sânt al
eliberării acestui popor martir.

1) După încredințarea D. I6a Brezoianu, care a fost
Mehedinţi, şi în intimitate cu bătrânul Gărdărânu.
__Dapă

D.

Hergot,

Tudor

ascundea

arme

și în pădurile

mulţi ani
din

profesore în

plaiul Cloşiani,

în

timpul căt a stat vătaf de plaiă acolo. Acâsta ni se pare mai probabil.
2) Părintele D. Al. Creţiescu, fost Ministru de Culte, și Preşedinte de Secțiune la Cassaţiune,.
s) După încredințarea lui Niculcea Bălănescu și Dumitraşcu Ploscar din Pestrica, plasa Motru de sus, distr. Mehedinţi, bătrâni dela 70 ani în sus.
4) După încredințarea D. Hergot dela Tarnita, şi a D. Stoenescu dela Baia
de aramă.

Vedi

şi Cioranul,

Dirzeanu

ete.

— 21 —

Astfelu, la 1818, Vodă Caragea trimise la Cerneţi

un

Buluc- başa domnesc cu trei Arnăuţi, ca să ridice pe Tudor. El chiămă pe' Protopopul Ioniţă deputatul, contes“sorul şi intimul sâu, ca să'i citescă rugăciunea pentru învingerea inamicilor; apoi îi încredinţă cheia casei, după
cum făcea tot d'auna cănd părăsia pentru mai mult timp căminul sei.
In diua plecării, Tudor își puse uniforma de Parucic
rusii, încinse sabia ce "1 se offerise de Ruși pentru bravurile sfle în resbelul Turco-Rusii de la 1806—1812, şi
de poștie, allături cu Buluc-bașa.
se puse în căruciorul

Peste dou& săptămâni, Tudor se, înturna singur la Cerneți, spuind intimilor săi că ai fost niște pâri nedrepte
din partea vrăjmașilor săi; mai mult nu voi a se esplica. !)
Bătrănul

Grigorie

Mungescu,

fiul lui

Vasile

Mângă,

assigură că tot în timpul lui Caragea, Tudor ar fi făcut parte dintruă conspirație a unor boieri patrioți (nemulțumiți); Caragea ordonă a pune măna pe Tudor, ca
de la ellu să afle pe capii conspiraţiunii; Tudor prinse
de

veste

şi s&

ascunse

într'uă

butie,

în

casa

boierului

Filipescu; astfel numai putu scăpa de ochii spionilor,
pănă s'a liniştit lucrul; apoi, dobăndind răvaș de drum
de la Spătărie, prin mijlocirea acellui boer, cu nume şi
cu portu schimbat, trecu peste Olt, adăpostindu-se la
Vasile Mângă. ?)
Se vede că într'uă asemenea împrejurare aflăndu-se,
Tudor hotără a părăsi ţâra pentru mai mulţi ani, făcăndu'şi şi diată. 3) Nenorocire că diata e fără dată; _trebue ănsă să fie făcută nu mult înaintea Revoluţiunii, pen-

tru cuv&ntul că averea de care dispune Tudor în diată
nu S'a mai adăugat după aceea.
Intr'uă di, pe cănd Tudor se afla la via sa de la Cer:) După relaţia D. C. Hristescu din Severin, bătrăn ca de 75 de ani, şicare
a trăit în Cerneţi pe cănd Tudor rieţuia acolo.
2) Nu cumva bătrănii confundă acesta împrejurare ca aceea a Cavazului turc,
și cu cea doscrisă de Dirzenu?
2) Vei

Nota

No.

VI.
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neţi, servitorii sei îşi permiseră

a maltrata p'un marchitan

Evreu, care umbla cu marfă prin sate; Tudor îi dojeni
aspru, observăndu-le că și Evreul e.făptura lui Dumne-

dei, şi nu trebue

batjocorit;

și le ordonă

strașnic a nu.

mai cuteda altă dată să batjocorâscă pe veri-cine ar intra
: în curtea sa, că vor fi aspru pedepsiţi. 1)
Tudor, înainte de Revoluţiune, ca și în timpul mișcării,
avea servitori fideli cari 'i găteai singuri bucatele, și
care

?] însoţeaii

Pe: cănd
ca

căllare

ori

unde

vieţuia la Cerneţi,

servitor

fidel,

în care

se ducea.

Tudor

avea.tâtă

avea pe un Marian
încrederea,

și care”]

însoţia căllare şi armatii în tot locul. 2)
— Dar D-tă, ce ştii să'mi spui despre Tudor? întrebau
pe. un bătrăn bogasieru din Cerneţi, în diua de 12 Aprilie, (1872) cănd am viditat Cerneţii.
—

-Sciii atăta, D-le,

că Tudor

'mi a omorât un câine,

la care ţineam mult.
— la povesteşte'mi acâstă împrejurare.
— Intruna din dille, Tudor trecea căllare
mea,

prăvălia

“rul Gărdăreanu;
picior;

Tudor

apoi își urmă
A

de

însoţit

Marian,

căinele meu

opri

calul

drumul,

calul lui

mușcă

bo&-

la

Tudor

de

ş mă aruncă uă căutătură cruntă;

fără a ice

di căinele muşcă

doua

pe lăngă

ca' să se ducă

nimic.

iar calul

lui Tudor;

atunci

Tudor se întârse către Marian, și
gise:
— Omsră'l!
Marian scâse pistolul de la cobur, şi împuşcă căinele.
Pela 1809, paispredece Sârbi spioni, ce treceau regulat Dunărea n6ptea, ca să spionese pe Ruși, și ca să ho-.
ţiască, fură prinşi de Tudor; ell tâie șâpte inși cu măna |
sa. Nimeni nu cuteda a se ruga de dânsul pentru iertarea

lor,

cunoscănd

Columbeanu,

firea lui cea selbatică;

ce era față

la acea

dar un Stefan

tragică scenă,

şi care

era om allu lui Dumitru Bibescu, pe care Tudor îl res-.
1) După relaţia d, C. Hristescu, din Severin.
3

Domnul

C. Tristescu,

din Severin:
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pecta, îşi puse viaţa în pericol; şi luănd
brațe, pe la spate,

îl înpiedicăa continua

pe Tudor în
acea măcelărie.

„lartă”i boerule, disse Columbeanu tremurănd ; iartă“, pen-

tru suffletul reposaților părinţi ai D-le.«

„Emi Tudor îi plesni buza de

necad, șii curse din ea

mult sănge. Aceasta îl liniști 6re cum; ordonă însă a bate
cumplit pe cei lalţi ş&pte Sărbi ce remăsesseră vii. Tocmai
după

trei dille,

Tudor

disse

Columbeanului,

aruncându-i

uă căutătură cruntă: .„De nu erai omallui Bibescului,
făceam

trei bucăţi.“

Pe Columbenu
lui Tudor,

te

e

îl apucă frigurile, nuatăt

cât de

căutătura

lui cea

grozavă.

de cuvintele .
!)

In timpul mișcării, acest Stefan Columbeanu trimise la
Tudor pe preotul Gg. din Negreni, ca săi dea un bilet
de drum ((tescherea, cum se dicea p'atunci) spre a fi nesupărat de Panduri și de Arnăuţi; Tudor "i dete un bilet, în care scria: „de famillia Columbenilor nimeni să nu
se atingă, că sunt fraţii mei; și cine va îndrăsni a leaduce vr'uă supărare, cu capul va plăti nesupunerea lui.& 2)
Despre Dumitrache Bibescu (părintele pringiului” Știrbei)
se dice

că,

înainte

-

de

1806,

fiind arestat de

Turci, părît

'ca seraschier al Ruşilor de către Brăiloiu și Hagi-Enuși,
Tudor îi propusse să'l scape dela arest; dar Bibescu "i
respunse: „Mai bine să piară un om, de cât Craiova să
fie arsă și robită de Turci.“ Ellu fu dus de Turci la Silistra.
Constantin Ipsilanti, viind domn în ţ&rră a doua ră,
mijloci la Pașa iertarea lui, Ipsilanti fiind cumnat cu Bibescu; şi] făcu și ispravnic la Craiova. ?)
Crugimile lui Tudor contra Turcilor și a unor Siîrbi ca cei
ucciși de dînsul, atrase asupră”! mare ură din partea Turcilor,
1) După relaţia lui Dumitrache Columibeanu, v&rii cu Tudor, de care am men:
ţionat la începutul acestei biografii.

>) Totă după încredințarea Columbeavului.
2) D. Lon lonescu, în opera sa agricultura în Mehedinfi, la pag. 665, assigură că la biserica dela schitul Fopolnica se afla la 1821 un pomelnic al familliei Bibescului, Ispravnic atunci la Alebedinţi, scris de mâna lui Tudor.
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carii în mai multe

rănduri îl încungiurară

via sa din dealul Cerneţilor.
In muntele

Curilla, ce domină

în culla

dela

j

|

acelle dealuri, Tudor avu

mai multe loviri seriose cu Turcii; se văd și adi
de întăriri (metereduri) în. acea localitate.

urme
|

Intruna din acelle loviri,- Tudor fu înconjurat de Turcă

_de tote părţile, și scăpă ca prin minune. 1)
In asemenea grele împregiurări, sau când era silit a se ascunde de persecuția Domnilor, Tudor afla adăpost în Monastirea Tismana, unde avea amici devotați pe unii din pă_rinţiă dela această M-re, caril ascundeaii cu mare îngrijire ;
cănd însă persecutorii sei îi luau urma, el fugea din Tismana, şi trecea muntele despre răsărit, acoperit ca și
adi cu păduri stuf6se; şi se ascundea la un.ţăran credincios,

anume

Pau

Kirițescu,

din cătunul

dis-

Topeştii,

tanță d'uă jumătate oră dela Tismana.
Tudor se plimba atunci pe gânduri, măncănd puţin și
iute, și vorbind și mai puțin.
Intw'o di Tudor sosi la credinciosul seii Chiriţescu fârte
tulburat; şi fără măcar a da gioa bună, începu să se
plimbe prin "bătătură, cu mâinile la spate, în care ţinea
un struț 2) încărcat; ellu ofta merei, din adăncul inimei.
_— Ce ai, boerule? îl întrebă Kirițescu.
După un cart d'oră de găndire și oftare, primblăndu-se
necontenit,

Tudor

"i respunse

in fine:

:

__ Trăi-voiu 6re să scap ţârra de leprele streine?
In deşert stărui Kirițescu de Tudor a se esplica; Tucănd
dor nu mai scâsse nici un cuvănt pănă a doua di,
au
Kirițesc
se furişă din casă, şi se înfundă în pădure;
tunci îl urmă de departe, şil vădu scăldându-se; dar o!
minune! Dela capul pieptului, pe sub măna stângă, pănă la spate, Tudor avea vă pată roşie, de lățimea și forma unei săbii: era pâte un semn din naștere!
Kirițescu se destăinui sociei salle, care bănui că ar
1) După încredințarea D. Stretcu, proprietar din Severin

*) Puşcă scurtă, în formă de carabină.
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fi uă lovitură de sabie turcâscă;, dar bărbatu-său o făcu
să înţellegă c'asemenea lovitură "i ar fi fost mortală, și
că nu putea fi de căt un semn ceresc că Tudor o să
ajungă

om

mare.

-

„Ceea ce sa și adeverit 1 observă oftând fiul lui Pau
Chiriţescu, care'mia narat această particularitate curi6să. 1)
Ca

vătaf de

plaiu,

Tudor

a lăsat

suvenire

nesterse în

Cloșiani și în Cerneţi.
P'atuncă reşedinţa, vătășiei plaiului Cloşani era comuna
cu acest nume.
În comuna

Cloşiani

Tudor

de moşie și. consângeni.

avea

casă,

moră,uă

sfâră

?)

La Cloșiani, în calitate de vătaf de plaiă, Tudor medita, în liniştea singurătăţii, la emanciparea. Romănilor,

pradă a Grecilor șa Turcilor.
Aci Tudor urmeădă să se fi consultat cu confidenţi ca
Gârbea, ca Creţescu, ca Orleanu, asupra mijlâcelor de sal1) După

încredințarea

preotului

de mir de la M-rea

Tismana,

anume

Cons-

tantin Chiriţescu, bătrăn ca de 62 de ani; ell a aflat acestea chiar din gura
tatălui său ; şi ca copil! de dece ani atunci, a fost- tare impressionat şi de fisionomia şi de caracterul lui Tudor.
2) Casa lui Tudor era pe locul unde este adi primăria, și care fuaarsă după
luvingerea Revoluţiunii.
Mora este la căte-va sute de paşi departe de casă, spre miaqă-qi. Se cundşte
încă urma zidului făcut de Tudor, din dreptul casei pănă la mâră, pe maginea gărlicei ce invârteşte mâra, spre a o feri de inundaţiile riului Motru, ce
curge la uă sută de paşi pe sub piatra Callului, spre răsărit. Lângă moră este
uă salcie care se dice car fi fost sădită din ordinul lui Tudor, la facerea morei.
In stânca numită a Callului, se vede semnul unei uşi şi al unor ferestre:
aci Tudor cugeta a face uă bisericuţă in piatră, ca cea de la schitul Nămăeştii,
districtul Muscel].
Se cunâşte şi locul varniţei unde Tuilor strânssese varul necessar pentru
facerea acestei bisericuce.
Mişcarea de la 1821 n'a dat pas lut Tudor ași realisa pidsa sa dorinţă,
In tine, spre Nord, este uă peșteră cu stalactite minunate, unde a fost ascung
butoiul cu tâte hartiile lui Tudor, private şi publice, despre care am vorbit în
prefacă.
In fine, la biserica din Cluşiani esistă penticostarul unde se află pomelnicul
reprodus la Nota No. IV.
Am aflat la Cloşiani la 1/7, Aprilie, 1812, uă femee bătrănă, ca de 80 de ani,
anume Stanca a lui Nicolae Tivig, vară a doua a lui Tudor despre mamă, pall
căria bărbat la scutit Tudor de bir, pe cănd era vătaf de plaiă.

—

92 —

vare a fraţilor lui de sub jugul Grecului șal Ciocoiului; daci trebue să fi recrutat Tudor bragie și inimi care
aveai să'l ajute în realisarea planului săi salvatoriă. |
| La Cloşiani și la Baia daramă 'trăesc încă bătrâni
septagenari,

carii

ai

cunoscut

pe

Tudor,

cum

și săteni

carii ati aflat de la alţi bătrâni ce'lservisseră multe trăsură caracteristice despre viaţa și conduita sa, ca om public și privat.
I&n Talaman, ce a murit în etate de 85 de ani, și lon
Josan, ca de 110 ani, săteni din Cloșani, Şaii bucurat de
|
Intr'uă di Talaman îi disse:
încrederea lui Tudor.
De ce nu
— Boerule, să mă ierți, să te întreb ceva.

te însori? Să te statornicești aici la noi; să te avem în
t6tă viața vătaf de plaiu; căci ești iubit de toți, ca boer
scăpa de Ciocoii cari.
1
drept şi cu frica lui Dumnegeis; ne-ai
ne-ar prăda.
Tudor, după multe minute de găndire, respunse
oftănd:
— E! Talamane! Eu nu sunt făcut nici pentru avere,

nici pentru muiere ; sunt făcut pentru alt-ceva.

?)

Altă dată, Tudor se întorcea de la Bucureşci, însoţit
de Gărbea și de Radu Miu, confidenţii săi. Nâptea po-

possiră în cămp, lângă uă claie de fân;
allătură,

şi le detteră

f&nu

din

acea

claie.

caii

priponiră
Peste

nâpte,

pe cănd Tudor cu amicii săi dormiau, se pomeni Gărbea
cu cine-va că'l ia de păr, şi începe a!l tărnui, prohodindl: „că cu a cui voie caii lor mănâncă fănul lui.“ Era
însuși proprietarul clăii de fân.
Gărbea se luptă, dar săteanul era mai țepăn; Gărbea
Radu
era de desupt, şi priimea mereă grelle lovituri.

Miu sări săl

scape; dar Gărbea

scâsse

pistolul de la

brâu şi'l descărcă în adversarul s&ă, care cădu mort.
poi, încălicară și plecară.

A-

— Bine am făcut, boerule? întrebă Gărbea pe Tudor.
1) După încredințarea D. Ioniţă Hăldan, din Tarniţă, căruia 'i a spus aceasta

însuși Talaman,

-

|

—

N'ai făcut

bine,

fiind-că

era un

frate dai. nostrii,

„— Dar trântellele melle, boerule?
— Trânteală pentru trânteală. Dar ce sa: făcut nu se
" desface. 4)
Sa
Tudor a lăsat în Mehedinţi suvenire neşterse, ca impie- gat și ca hotarnic; numai cănd nu putea să împace pe
împricinați, atunci îi judeca, sai îi trimetea la Isprav-.
nici. 2)
Tudor făcea şi pe : hotarnicul, cum dovedeşte vă însemnare

„moşiei
sedăm

de măna

Colibașilor,
noi,

moșnenilor

dată

lui Tudor,

fără

dată, despre trăssurile

cu sumă «de stănjeni, şi pe care o.posde D.

Gr.

Miculescu;

cum și hotărnicia,

Cloșani, ce o possedă D. Gg. Popescu

(care.

possedă și mâra lui Tudor) din Cloșani; asemenea și
“hotărnicia Băii de aramă, din 1820 Maiu 30, partea luă
Manole Gugii şa unor vecini. ?)

Atăt Tudor, cum și bătrănul Miculescu (ata! D. Grig.
Miculescu) amândoi se bucuraii de: cea mai bună opinie
în. Mehedinţi -și Gorjiu, ca hotarnici oneștă şi drepți. Adesea ori erai luaţi ca arbitrii de.părţile în litigiu, cari
dideaiui înscris că s& mulţumesc pe hotărărea D-lor, ca să
scape de judecată.
Pe lăngă acesta, Tudor făcea şi: comerciă, atăt cu
marfă din Austria, cum şi cu vite ce le ducea spre vendare în Transilvania și în Ungaria. +)
» D. Hildan.
>) Dovadă un bilet autograf al lui Tudor, din 1810 Aprilie 30, către vechilul
săă de plai, cu următârea cuprindere:
Logofete Radule (Miu)
|
„Pricina de judecată ce are cel ce'ţi aduce r&aşiul pentru moşie, să te si„leşti, pentru voea mea, a o cerceta saii împăca; iar de nu, pe tâte părţile, cu

scurt goroc, săi sorocești la Isprăvnic.— Şi sănt al D-le gata, Theodor.
Acest billet îl possedăm noi, dat de D. Grig. Miculescu-din Severin.
Vegi şi Nota No. CXIV.
|
2) Copie după dănza possedă D. Manole Milcu, ce'i ice şi Stoenescu, din

Baea de aramă, şi din care am

copiat uă parte

spre

se redea redacţia lui

eo

Tudor, ca hotarnic; în acestă hotămicie Tudor suscrie cu numele
dor Vladimirescu, Sluger:.
+) După încredințarea mai multor bătrăni.

întreg „Tu-

—

4 —

Astfel ne putem esplica averea de care menționtdă
diata lui Tudor, cum și epistola lui Spiru Milea din 1838.

Turcii i attacau adesea vasele cu marfă, şi le luau cu sila. !)
Ce s'a făcut averea lui Tudor? Nepotul săi nu pos|

sedă nimic dintr'ânsa.

Proprietăţile salle din Cernei le

possedă D.

Gărdă-

reanu, printrun act de cumpărătâre dela 1838; elle au
fost vândute pentru. datorie către Stat. ?)
M6ra şi partea sa de moșie din Cloşeani le possedă
D. Gg. Popescu și moșnenii Cloșani, prin usurpare, credem

noi;

cea-laltă

avere

urmâsă

s'o

possedă

actualii

proprietari tot prin asemenea mijl6ce.

Prescripţia, fiind trecută, nepoții lui Tudor n'o mai pot
reclama.
Pe lăngă alte calităţi, Tudor era și temător de Dumnedei; şi fiind că pe atunci celli mai mare act de pietate creştină era facere de biserici, Tudor zidi cu spesele salle biserica din comuna Preșna, districtul Mehedinți, dotănd'o la 1808 cu trei geci stănjeni de moşie,
1) Uă Dâmnă

din Severia, ca de 50 de ani, (D-na Nasta a lui Gg. lordache)

possedă patru farfurii din marfa luă Tudor, adusă din Austria într'uă șaică, pe
care Turcii, în dreptul insulei Adacale, a luat'o cu sila, vănqănd apoi acea martă

în profitul lor, după cum ne-a îneredinţât D. Gr. Miculescu.
Intre bărtiile D. Ion Viadimirescu, nepotul lui “Tudor, figureadă ș'uă epistolă
a unuf Dumitrache K..... cu data 1835 Martie 3, prin care se constată judecata
pentru pagubele încercate de Tudor în timpul lui Regep Pașa.
2) Casa îui Tudor din Cerneţi, cam în formă de culă, pa dărămat ce proSa luat
prietarul săă, ca pe acellă loc să se ridice uă statue lui Tudor.
45 galb. din v&ndarea materialului. După cum afirmă unii, s'a dărămat cu speprimarangă că se vor găsi bani îngropaţi în zidurile casei. Cei 45 galb., sub
iar pria susrui Y, Strămbeanu, s'aii allocat în budgetul primăriei din Cerneţi;
Spe:ăm
crieră s'au străns numai 189 galbeni. Siatua fu tocmită 500 galbeni.

că, prin iniţiativa D. Miculescu, se va realisa frumbsa idee d'a se ridica statua

lui 'Tudor în Severin, după cum se crede.

Intre hărţiile ce possedă D. lon Vladimirescu,

din Vladimir, figureaqă ș'uă

petiție a mamei salle, Bălaşa, soţia Vistierului Papa Vladimirescu, cu data din
1824 Iunie 5, către Dimitrie Raleti, Caimacara al Craiovei. Bălașa se plănge
că un Medelnicer C. Măldărescu ar fi pretins dela ea 2114, ici, cei ar fi da

torănd bărbatul ei, cănd ea m'avea de căt uă curelușă de moșie şi două răn-

duri de rie cu otaştină; iar acei 2114, lei priveşte pe Tudor, fiind datorie către Stat, de cănd era vătaf de plaiă. — Tudor afirmă însă în diata lui că nu

este dator la Dimneni nimic.
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cumpăraţi întradins pentru acest sfărșit. 1). La acea
biserică, se află și portretul lui Tudor, desemnat pe scăn-

dură de zugravul bisericei.

P'acel portret este scris:

„Biv-vel Sluger Theodor, comandir.*
"La 1818, aflăm pe Tudor și pe verii lui

Merișesci în

proces cu Clucerul Nicolae G.............., (patronul săi din
junie) pentru uă sf6ră de moșie. Clucerul Stefan Niculescu
fu însărcinat cu cercetarea,

pricinei la faca locului; căcă

L€ RRRIRIR „.... era atuncă ispravnic în Gorjiu, unde se află
proprietatea în litigiu 2).
Tudor a avut mai multe procese 3); de aceea elli venea
adesea în București pentru acelle procese neterminabile cu
Ge ecoeeeaee , ŞI venea insoţit de plăiași; ellui şedea aci luni
întregi pentru înfăcișarea la instanţele superidre £).
In fine Tudor pierdu procesul cu G.............. Chiar la
Divanul Domnesc. Coborând scara supărat, el amenință
pe

boeri cu degetul,

dicând:

3) Vedi Nota No. V.
2) Anaforaoa Departamentului dreptăţii, din anul 1718, Maiă 16, în conâica
No. 89 a Arhivei, pag. 482.
5), D. Tocilescu, în discursul s&ă pentru Tudor Vladimirescu, publicat în Columna traiana dela21 lunii 1871, susţine că Tudor ar maifi avut uăjudicată,
tot la Divanul Domnesc, pentru plata, întreţinerii Pandurilor în timgul resbeluluă tarco-russii de şâse ani, de şi acele cheltueli privea pe Vodă.—Cantu, în vol.
XVIII. pag. 46, din Istoria sa, susţine că Tudor s'a sculat, nu pentrua libera
Era, de Greci, ci pentru a sili Guvernul a'] despăgubi d'uă sumă de bani cei
datora Fiscul.
Cu tâtă silinţa ce'mi am dat, 'mi a fost imposibil a aflatin Archiva Statului
vre un act relativ la assemenea procesiă.
1). Un sătenii, ca de 70 de ani, anume Vilciu Arsatul, locuitor în suburbia
Serbilor, din TXărgovişte, îmi qicea la 10 Junie 1872: „Sub Vodă Șuţu, cu puţin
înainte de Zaveră, aflăndu-mă eă cu oile spre păşiunare la Băneasa, p'atunci
moşie a boerului Nicolae Yăcărescu (cocoşeatu) a venit Tudor cu 13 catane,
toţi călări, și s'atocmit cu mine a pasce caii lor Ja Băneasa ; și a lăsat jumătate
din catane pentru pada cailor, iar jumătate îi ţinea Tudor în Bucureşti ; şi Pam
ospătat eii cu lapte şi brânqă, făcându'i sorămea azimă caldă în ţest. Aă şedut
caii la păşiune două luni şi mai bine, avănd Tudor judecată în Bucureşci; şi
pierdănd e! judicata, s'a dus să se plăngă la Vodă Șuţu; şia fost dat în brănci
pe scara domnescă; și s'a betejit, bietu Tudor! Şi l'a adus pe mâini catanele
la Băneasa; iar Tudor s'a jurat atunci că va veni de hac şi Grecilor şi Ciocoilor. Iar când a venit Tudor în scaun, 'şi a adus aminte şi de mine, şi atri-

mis uă catană de m'a chemat la Cotroceni, şi m'a îndemnat st mt fac volintiră
că “i a ajutat Dumnegcă d'a pas sub picidre pe viăjmaşii lui şi aY ţeret.*
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„Pe unde: pun adi cocânele vâstre panglicele, vor pune
mei

într'o di Oltenii

curelele

opincilor!

|

1)

|

le repeta de

căte-ori "i

La qi Ântăiu de Ianuariă 1819, aflăndu- -se
masa Episcopului Ilarioă, a dis: „doiă trăi,

Tudor la
voiă face

_

ameninţări „Tudor

Asemenea

venea: bine.

12 perechi de opinci din pielea a 12 boeri divaniţi.“ ?)

La 19 Septemb. 1819, aflăm pe Tudor iarăşi vătaf de
plaii la Gloșiani, și făcănd parte dintruă comisiune însărcinătă

hotarelor de către Aus-

cu cercetarea strămutării

triaci: 3), după vechiul lor obiceiii 4). Cercetarea era provocată de reclama moșştenilor Podeni către Vodă Şuţu;
ei se plângeu că Nemţii le-ai coțropit moșia. În acea co-:
misiune figura și lordache Otetelișeanu, ca inginer-hotarnic,
rănduit de Caimacamul Craiovei dupe ordinul: Domnitorului,

în care

se dicea „a se numi om destoinic;

iai cer-

cetarea să se facă în taină, fără a simți Nemţii ?):
Această cercetare. se făcu prin stăruința lui Tudor; uă
probă mai mult despre simțimântul. să de justiţie și de
ataşament către săteni 6),
„ Ca vătaf de plaiu, Tudor avu occasiune a se recomanda
ţăranilar din plaiul
gănd asfel afecţia

Cloșiani ca impiegat integru, căștiși stima lor. De aceea Oltenii, carii

1). După încredințarea monahului Bogoslovu, dela X-rea Tismana, bătrăn ca
“ de 80 de ani, care atestă că Ta audit cu urechile sale pe Tudor qicând acele
cuvinte ; iar Bogoslov ul se afla atunci fecior în casa Mitropolitului Lupu, și sa
dus să assiste şi ellii la acel proces.

2). După încredințarea venerabilului Arhiereă

al Mitropoliei,

şi adi

superior

al Monastirii

I6nichie Evantias, (fost vicar

Cămpu-lung)

care se

afla presinte

la masă cănd Tudor a pronunțiat aceste cuvinte memorabile.
2). Despre hotarele ţerei p'atuncă, vei Tunusli, pag. 92—98;
4). Vedi Nota No. VII.
5). Vegi

Memoriul

Otetelișanului,

la Nota

No.

XXXV.

6). Intre hărtiile aflate la D. I6n Vladimirescu, nepotul lui Tudor, am dat și
peste uă epistolă a lui Pavel Macedonschi către Pavel Vladimirescu, cu data
din 2 Aprilie 1820, relativă la acestă cestiune. Pe coperta acelei epistolee scris
de măna lui Tudor următârele rănduri :
„Pavele, negreşit să'mi trimiți copiele dupE jalba şi scrisorea către YVernicul
„pentru călcarea munţilor Podenilor. Eată şi adererința;. să mi se trimiţă iscă„lită, şi eu pecetie, precum vă legaţi.“

e

—

3

—

sufferisseră îndoit,. și dela Greciși dela Turci, alergară
cu grămada la apelul lui Tudor, dândui numirea de
Domnă, care în gura

poporului eta sinonim

cu liberator.

Pe daltă parte; bravurele 'sale în reșbelul russo-turcu
îl. făcură cunoscut Boerilor și Grecilor, carii credeau, fie-

care din punctul s&ii de vedere, ase servi de dânsul ca
dun instrument în rescâla ce Russia prepara de mult
în umbră:

Boierii,

cu

scop

da

sfărăma

jugul

Grecilor;

şi Grecii, cu speranța da sfărăma jugul Turcilor. Tudor,
„cum vom vedea la locul săi, profită de această ocasiune
providenţială, atăt de dorită și mult așteptată de dănsul, spre: a realisa visul -s&i de aur, la care cugeta din
cea. mai fragedă etate. El dejucă planurile ambiţioșilor
Și inamicilor, dănd mișcării un caracțer curat naţional,
lucrănd în favârea emancipării Romănilor. de sub iutela fatală a Grecilor

din

Fanar,

cari un

secul întreg

s'aii

silit, prin tâte mijlâcele, a desnaţionalisa Romănia, pe care .0 și numia noua Eladă, sau fiica Greciei.

La

1821, erau două partide în ţâră: partida naţională și

partida

fanariotică,

care

ambele

se redimaui

pe

Russia.

In capul partidei naţionale era Gr. Băleanu şi Episcopul
Ilarion, cari iniţiaseră în secretul revoluţii pe boierii patrioţi; între acestia figura Filipescu (Vulpe), Sc. Grădiștânu, N.
„Văcărescu (Cocoșeatu), Câmpineanu, Mihăiţă Filipescu, Gr.
Filipescu, Stefan Bălăceanu, cum și Mitropolitul Dionisie
Lupu. Toţi aceştia lucrau pe subt ascuns în favârea eman-

cipării țării de sub jugul Grecilor. Băl4nu, Ilarion și alţi câțiva arătară lui Tudor
dica

pandurimea

pe faţă scopul lor, încurajindu'l
a ri-

de peste

Olt, cănd semnalul se va

da !).

*) După însăşi declaraţia lai 'Țudor, cum afirmă Vasile Mângă în nota ce'mi
a procurat repos. Scarlat Rosetti.
|
„_D. Caloianu, profesore din Craiova, assipură (ca şi alţi de peste Olt) că Boierii patrioţi ar fi încurageat pe Tudor chiar cu înscris pentru ridicarea Pandurilor; şi că acea scris6re a lor ar fi possedato

D.
dor)
mana
netul
€nu)
celle

D. Kitzu,

din Craiova, deputatul.

Maior Burilânu, (nepotul aceluia despre care se vorbesce în diata lui Tuassigură că părintele szii a possedat Jurămintul inscris făcut la M-rea Tisîntre Tudor şi Boierii patrioţi, cura şi uă petiție a lui Tudor către cabiRussiei. (ca a căria trimitiere era însărcinat părintele maiorului Burilpentru liberarea unchiului acellui Petre Burilenu, ce era arrestat; darahărtii, din preună cu altele, s'aă repus, din nenorocire,

—

aa
99
—

Cassa lui Ilarion erea, deschisă lui Tudor de câte ori
venea pela Bucureşci pentru procesele salle ș'alle. bieţilor săteni, amerinţaţi în proprietăţile lor de Nemţi sait
de vecinii lor, proprietari infiuinți; astfel Ilarion deveni
mentorul lui Țudor, cum vom vedea în biografia acelluia.
Capul partidei fanariotice era C. Samurcașiii, un Grec
plin de fineţe, şi cu influință. Ilarion recomandă pe Tudor acestui fanariot 1), care era cheia Eforii grecești din
ţera, Romănească. Prin Samurcaș, Tudor fu pus în contact cu Căpitan Iordache Olimpianul, capul gardei domneşti,

compusă

de

Arnăuţi.

Complotul pentru mârtea lui Suţu se urdi în casa Băleanului; Vodă Șuţu, avînd ştiinţă despre revoluţiă, iscodea pe autorii ei, spre a'i denunța Porții. ?)
Boerii patrioţi, ce'și dedesseră măna cu boerii eteriști,
(dejucăndu-se unii pe alţii) fiind toţi compromişi, jurară
mârtea lui Şuţu.
La acest jurămănt, fiind facă și Căpitan Iordache, acesta fu însărcinat cu ucciderea lui Vodă Şuţu la trecerea sa din palat la Divan 3); Olimpie însă nu cutedă
a'l assasina, de și avea. pistolul încărcat pentru acest

sfărșit. Ella mărturisi francamente conjuraţilor că, la vederea lui Şuţu, "i cădu mâna după pistol; și în loc să
descarce pistolul în Șuţu, ellu *i făcu mașinalmente onorile obicinuite. )
1), Eliade, Conservatorul No. 1, pag. 63.
Jlie Fotino, op. cit. pag. 5.
Filimon, op. cit. Vol. I pag. 110.
2. Jie Fotino, pag. 2 şi 3.
3). Palatul domnesc, după arderea la 1812 a palatului din Dâllu Spirii, era
în casa lui Banu Ghica, tata D-nei Trubețcoi. Acâstă casă, din preună cu curtea, începea dela casa Slătineanu pănă în casa lui Ţache Ghica, (aqi dela casa
D. Marinovici, în faqia Sărindarului, pănă la ospelul Hugues); iar în dos se
întindea pănă în strada Academici, unde e Biserica Sântul Nicolae. Divanul era
în casa Slătineanu, și comunica cu Palatul printr'un coridor lung de scănduri
şi învălit; iar ferestrele respundeaiă în curtea domnească.
La perdeaoa domnească pădea şeful gardiei domnești (aumit p'atunci Baș

Buluc-Başa), iar şeful Cavalerii ușore se numia Kirk-Sărdar.
€), D. Major Papazoglu.
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Nereușind cu acest
Doctorul

Depalte,

mijloci,

Caimacamul

Eteriştii
Craiovei,

însărcinară

pe

a'i învenina făn-

tâneaoa 1), din care i se și causă mârtea.
|
Căpitan Iordache iniţiă pe Tudor, din partea Grecilor,

în secretul Eteriei, însă numai pe jumătate 2). Tudor
făcu jurământ în biserica sf. Sava, faciă cu Căpitan Farmachi 3), că va. înlesni cu Pandurii săi trecerea lui Ipsilanti peste

Dunăre,

unde

are a

fi teatrul resbelului,

cum

se decisese la Ismail.
|
Aceasta convenea lui Tudor; prin urmare, a putut jura;
de și planul Eteriei era formarea unui stat grecescii,

compus din tâte provinciile creştine de sub sceptrul Sultanului. 4)
Tudor dar, credâi Grecii, avea a servi de instrument
passivă Grecilor. Din norocire, bunul s&i simţ, iubirea

sa de patrie, și consiliile Episcopului Ilarion, îl făcură a
dejuca planurile Grecilor, după ce se încredinţă că Ruşii

nu vin în ajutorul lui Ipsilanti.
In minutul cănd Tudor putu spera în ajutorul Russiei,
salvarea patrii sâlle deveni pentru ellă uă realitate; începu dar a se prepara serios pentru lupta supremă.

1). Laurengon. op. cit. paz. 60—64. - Unii istorici insă susţin că pe Şuţu l'ar
fi înveninat doctorul Cristari. Astfel, Ilie Fotino, în opera citată (lucrată mat
mult după notițele istoricului Dionisie Fotino, unchiul stă, mort lu Iuliă 1821
cum arăt în prefagă) dice la pag. 3 şi 4 „că doctorul Mihail Cristari a otră„vit făntăneaoa lui Şuţu, care, vădindu-se în pericol, a chemat pe Depalte
„dela Craiova, ca medic al casel, în care avea încredere; Depalte a declarat că»
„tre amicii săi intimi că târgiă l'a chemat, fiind-că nici un ajutor nui mai
„putea folosi.& — Afai molţi bărbaţi serioşi, care trăesc, (în etate dela 60—170
de ani) sunt de părerea lui Laurenqon, care a fost martur ocular al erenimer
telor dela 1821,
7). Gervinus— Insurecţion et regenâraţioa dela Grâce (tradusă din germana
de Miusseo şi Leon Sqouta) Paris — 1863. Vol. I pag. 180 și 181.

) D. P. Poenaru — Veţi şi Memoriul lu! Kiriak

Popescu,

mănul pe 1852, No. 299.
%). Dbicini — Principautes danubiennes (Univers) pag. 112.

publicat în Ro

40)

=

Prin confidenţii săi, Creţescu,
în

a, recruta

începu

Gărbea,

Miu şi alții, ellu

luptători: pentru:

secret

causa,

sacră, *

dintre fii munţilor, Plăiași şi Vănători.
. Tudor petrecu în Bucureșci mai întreagă tâmna “anului
1820, însărcihănd cu' pada caselor sâle din Cerneţi pe
părintele D. loniță, Milcu saii Stoenescu, din Baea de aramă, după încredințarea acestuia; cănd trecu peste. Olt
Milcului
ca să .rescâle poporul, Tudor trimise de: ştire
sigur
fi
să se întârcă la Baea de aramă, ne mai putănd
în Cerneţi. - .
În fine, cu puţine. giile înaintea morţii. lui Şuţu, Tudor
espedie din Bucureșci pe IL. Drăgulici, 1). cu șcris6re către Gărbea, ca să. fie gata; căci „peste căte- -va. dile vine
:
acolo” pentru Zreaba sfiută,
Scriitorii francesi, de și induşi în „erdre de: scriitorii
greci, numesc pe Tudor „un: fel de: Mazzaniello romăn,
„de şi fără instrucţiune; dar spiritul s&u natural și ca" racterul săi tenace, inlocuiaii cunoştinţele ce'i lipsiaii; ?)
trădarea

„Fără

dela Goleșci, acest

"„mai norocit de căt cell napolitan,

„cipate, după tte probabilitățile.«
Ne

a descrie

rămăne

nuoi

Mazzaniello,

ar fi domnit în Prin-

|

2)

fisionomia, - caracterul, Şi. portul

lui Tudor.
- Tudor: era

activ şi sever;

nergic;
Scurt

bărbat “serios şi i

la vorbă

şi bogat

gănditor;.

ora drept

ŞI e-

uneori crud și chiar resbunător, i
la

minte,

dicea

Dumitru

Căţel

(Bresniceanu) din Cerneţi, un bătrăn ca de .80 de ani,
unul din Căpitanii de Panduri ai lui Tudor. Nici odată nul a vădut nimeni ridănd.; numai odată se dice că'l a
vEgut zimbind,

doi confidenţi

al săi, Gârbea Și Miu,

). Care trăeşte, locuitor în comuna Cernovoşâni, şi în etate ca d uă sută ani.
2). Pouquerville — Histoire dela regeneration dela Grâce, Paris 1824 pag. 315.
3). Nouvelles obserrations sur la WValachie, par F.G. L. — (Laurencon) Paris.

1822 — pag. 11—114,
„4. Vei

Cioranul, pag. 80, oi, şi 51

”
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_Statura lui Tudor era de

om legat, cum .

mijloc; era

se dice, și d'uă constituţie robustă, culrea părului şa
mustăţelor era galben-castanii; iar părul era dat pe spate,
în formă de chică

scurtă,

lăsănd a i se vedea

ceafa rassă;

fruntea lată şi încreţită; sprăncene. grâsse şi cam lăsate
pe

ochi; ochii

cu

căprii,

uă

căutățură

ce însufla

cruntă,

vespect şi frică; faca smeadă, cam prelungă și. cam uscăţivă; nasul drept și potrivit; gura bine făcută; mustaţa
gr6să și tunsă, lăsată pe buze: bărbia cam rotundă; ŞI
un negii pe umărul stăng al obrazului. 1)
Portul lui Tudor,

în timpul Revoluţiei,

era:

In cap, căciulă dreaptă şi înaltă, de hărșie
şi cu fundul de postav alb. 3):
|

neagră

*)

Peste cămașă purta pieptar cu şireturi negre.
Pe d'asupra pieptarului, dulamă încopciată, de culdre
negru-verde, și lungă pănă jos de genuchi.
Pe d'asupra dulamei, cepchen pănă la brăi (un fel de
scurteică,

cu sâi

fără

blană).:

Gambele accoperite cu poturi strîmţi, cu copci și găitane.
In picidre, cisme lungi la drum, şi în oraș cu inimei.
Uă sabie turceassă atârna după gât, cu găitane grâse.
“La drum purta pistâle la coborul callului.
Iarna purta pe dWasupra vestmintelor uă tătarcă. 1)

Astfel îl descrie, şi în privinţa portului, D-nu Petrache

Poenaru,

care,

ca sub-secretar în cancelaria

lui Tudor, în

1. D. P. Poenaru, Grigore Mongeseu, fraţii Golumbeni din Vladimir, şi alţii
" din Gorjiu şi Mehedinţi, astfel descriă pe Tudor, în privința fisionomieă.
*). In formă de uleiă sai stup, numită gilepească stii cazaclie, cum 0 vedem în portretu-bust al iui Tudor, editat de D-au Major Papadoglu, de și ceva
mai scurtă.
”
5). Culârea albă o purta pe atunci la căciulă numai Domnii gi membrii familliei domneşci , culdrea roşie
o purtaii Veliţii boeră şi Hatea (boeriiin funcţii);
iar cul6rea verde, boerii Maqili s6ă Paiaoa (cei retraşi din funcţie).
%. Un fel de bundă, lungă şi îmblănită, strănsă la spate, cu guleru scurt și
ridicat, având puţină blană pe la capul mânicilor şi prin prejur; era cusută cu
găitan de mătase (roşiu negru şi albastru), implătită cu fir; mănecile, lungi şi
strimte ; şi un găitan gros atăma la spate, în formă de unghiă, avânt în vârf
dvi ciucuri de mătase.

12

“curs de două luni
Cotroceni, a putut
ne, în căt să i se
sionomia și portul
Pentru pada sa,

cât acesta a guvernat ţera, ședând la
să'l observe d'aprâpe și cu atenţiuîntipărească adânc în memorie şi filui Tudor.
Tudor luasse următorele măsuri:

Bucatele i le gătea Preda Pandurul, în care avea deplină. încredere. 1)
Infiinţasse uă gardă
duri,

devotați

personală,

și bravi,

sub

de vruă

comanda

unui

so de Pancăpitan

Sârb

de incredere, anume Chiriac Popescu. La unu semn dat,
acei gardiani eșeau ca din pământ, şi esecutau ordinele
salle.

Ea se numia garda uccideriă. Afară de Tudor şi căţiva intimi, -nimeni în oștirea sa nu bănuia esistenţa ei. ?)
Tudor avu geniul s&i cellu bun şi geniul său cell rău:
geniul bun fu episcopul Ilarion, care ' însemnă linia de
conduită, și care redactă mai tâte actele s€lle publice. 3)
Geniul s&i r&ă fu Udriski, secretarul consului austriac,

care a jucat în drama

dela

1821

rolul de Mephistofeles.

Prin capii Bulgarilor din oştirea sa (Macedonski și
Prodan) Ipsilanti spionă mai târdiu mișcările lui Tudor; prin
ei revoltă ellu pe Căpitanii de Panduri, cu cari Tudor fu
prea aspru. Prin trădare, ca Cuza Vodă la 11 Februarie
1866, Tudor putu fi luat la Golesci de Căpitan Iordache

din mijlocul oștirii s€lle, și trimis la Târgoviște, unde fu
assasinat în secret,

cum

vom

arăta pe larg la locul sei.

%). După notele răposatului Nicolae Ipătescu.
2). Cioranul,

pag.

42. — In ceea

ce priveşce

costumul

roșiu allii acelui

că-

pitan, cum dice Cioranul, nu se pâte admite; căci altfel nu'şi ajungea scopulii
pentru care era înfiinţată d'a remânea incognito.
Kiriak Popescu, în Memoriul să, nu arată rolul ce a jucat elli în oștirea
lui Tudor; însă Cioranul, şi N. Popescu [din Muşeteşti, distr. Argeşiu] afirmă

că Kiriak era şeful gardei de paţă şi de uccidere.

2). Vaillant qice, în vol. III din Istoria Romăniei, că şi consulul frances Zalic
Var fi ajutat pe Tudor cu consiiiele selle.

FAMILIA IPSILANTI.
Famillia Ipsilanti a început a juca un

rol

politic

pe

scena României pe la finele secolului trecut.
Alexandru Ipsilanti, moșşul șefului insurecțiunii grecesci
dela

1821,

fussesse

în

dou&-rănduri

Domn

în Romania

(1773—1782, şi 1797—1798). 1)
Administraţia înţel€ptă a acestui Domn lăssasse suvenire plăcute în Romania.
Istoricul Bălcescu dice că
ellu fu unul din Domnii fanarioți căruia Românii sunt datori recunoscință pentru îmbunătățirile ce a făcut, reorganisând la 1775 vechile remășițe din armata română. ?)
După 1798 ellu trăia retras la Constantinopole, unde era
respectat de toți, fiind consultat de Turci în multe cestiuni delicate.
În timpulă domniei sâlle, avussesse de
secretar pe celebrul Rhiga, care era în înţelegere cu
Bernadotte, ambassadorul Franciei la Vienna. 5)
După căderea Veneţiei, Rhiga se dusse la Triest ca

să se înţellegă cu Bonaparte în persână, în privinţa liberării Greciei; fiiind prins cu tâte hârtiile sâlle de poliţia austriacă, Rhiga fu trimis la Belgrad.
Ipsilanti offeri lut Kehaia Bey 150 mii franci, prin agen1).
dussă
3).
3).

Despre administraţia lui Alex. Ipsilanti, veri istoria lui Zunuali, trade d. Sion, pag. 167.
.
Puterea armată, de Bălcescu, paz. 65.
Leuke— Recherches sur la Greece, 1514; pag 81.

— st —

tul s&i
Rhiga;
Rhiga,
pară de
“asociaţi
„Am

din Constantinopole, pentru rescumpărarea lui
dar nici aurul,. nici întervenirea în favârea lui
din partea lui Pasvant-Oglu şi Ali-Pașa, nu'l scăla mârte. Pașa din Belgrad îl omorî cu alți cinci
ai sti (1798). Murind, Rhiga disse:
aruncat sămânța; compatrioţii mei vor culege la

timp fructele libertății.

1)

|

Un Domn ca Alexandru Ipsilanti, care avea de secretar pe Rhiga, și de Ministru pe lenăchiță. Văcărescu,
urma să aibă sentimente nobile și aspiraţiuni frumâse.
Fiul seu Constantin întrecea pe toţi orientalii dup'atunci
prin cultura şi istegimea sa, după opinia diplomaților contimpurani.

„Visul sei de aur, ca și al tată s&ii, era liberarea Greciei prin ajutorul unei oştiri dintre supușii imperiului turc,
în care Grecii să figurese ca avan-gardă; însă puntul
seu

de

râdimi

era

Russia.

La 1797 aflăm pe C. Ipsilanti dragoman al Porții; el
încuragiă atunci pe Turcia în: politica sa ostilă contra
Frangiei.
În urma. triplei alfianţe dintre

Prussia,

Russia şi Anglia,

veni pe tapet cestiunea insulelor ionice (1794); C. Ipsilanti fu aprâpe a reuși să pună pe Grecii din celle şepte .
insule sub supremaţia immediată a Turciei; dar Russia
înţellesse gândul sei, şi -reuşinda le pune sub protecția
Russiei,

mijloci

la Pârtă

esilăndu'l 6re-cum

Peste

depărtarea

lui din dragomanat,

pe tronul Moldaviei (1799—1801)).

pugin, România fu bântuită de revoltă

Sirbilor

șa lui Pasvant-Oglu; Boerii îl cerură la Portă de Domn
(4 Octombre 1802) în urma promissiunii ce ellu le dette
că va reorganisa oștirea naţională.
„După ce assigură liniștea în România despre năvălirile
rebellului Pașă, printr'un tratat de pace încheiat cu Pasvant-Oglu, ellu începu a se occupa cu organisarea oștirii ro5). Gerviuus.

Up. cit. vol.I paz: 8

şi SS,
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mânesci,

cu care credea

că va. realisa întruă

di visul seii

de aur; pentru acest sfârşit, interveni la Pârtă, și pe lângă
Prussia și Russia, a consimţi la, formarea, unei miliții naţionale,

sub

cuvânt

da

înăbuși

tulburările

din

Rumelia

șa feri Principatele 'de anarhia Paşilor rebeli; invită
_tot d'odată în secret pe Russia a occupa celle duo& Principate; el spera că numai astfel Porta ar da consimţi=

mântul' sei la. formarea oștirii naţionale.

|

"Russia însă, înţellegând gândul sei, se oppusse; și'l
"legănă cu promissiuni până să pâtă „profita de prima,
occasiune spre a se servi de Ipsilanti ca d'un instrument
pentru planurile scile de cutropire.
In revolta Sirbilor, C. Ipsilanti"ii ajută pe sub mănă.
cu arme și provisiuni, tot cu scopul d'a decide pe Pârtă
a'i accorda voea da înființa uuă oştire românescă, şi cu:

speranţa în ajutorul

Sîrbilor, în casă

d'uă resculare e-

ventuală a Grecilor contra Turcilor.

Porta, simțind necredinţa

lui Ipsilanti, hotări să'] om-

_mâre.
La acâsta contribui: mult Sebastiani (1806), represintantul lui Napoleon lângă]. Pârtă. C. Ipsilanti prinse
"de veste și fugi în Russia, asilul tuturor rebellilor contra Porții ; tatăl seu

însă,

bătrânul

Alex.

Ipsilanti,

în e-

tate atunci ca de 80 de ani, plăti cu viaţa sa necredința
fiiului seu către Sultanul.

C. Ipsilanti reuși în fine a face pe Russia să

declare

resbellu Porții, propuindu'i unirea Principatelor sub domnia
"sa, şi un corp de oștire rusâscă în România pentru a
ţine în frâu pe Turci.
Budberg modifică planul lui Ipsilanti; şi atunci acesta se încredința de perfidia Cabinetului dela Sant-Petersburg, care lucra numa! pentru propriul seu interes; plecă dar din Russia fârte supărat și
fără congediu.
Cu declararea resbelului, boerit din Moldova îl allesseră Domnu; dar Russia se oppusse.

La

1806, C. Ipsilanti figura în oștirea rusescă, ca co-

mandant

al unui corp de

20 mil Ruși; şi se

bătu vite-
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jesce contra 'Turcilor, contribuind mult la rescâla Sîrbilor; ellă reuşisse a rescula și pe Greci, când fără veste

se încheiă pacea dela Tilsit (1807), prin care Grecii fură
abandonaţi

iarăși în voea

Din minutul
ligiei rusesci;

|

s6rtei.

acella, Ipsilanti fu pus sub privigherea poastfel ori-ce înţellegere din parte'i cu Siîrbii,

Grecii şi Românii, fu paralisată.
Desgustat cu totul de Russia, C. Ipsilanti se retrasse

la

Kiev, unde şi muri la 1816, lăsând cinci copii, între cari
Alesandru, capul mişcării grecesci în Principate la 1821.

La mârtea sa, ellu disse copiilor sei:
„Nu

uitaţi că Grecii,

ca să potă

deveni

liberi, nu tre-

|
bue să se radime de cât pe forţele lor proprii.*
La întrevederea lui Napoleon I cu Alesandru Î, după
pacea

dela, Tilsit,

. Văntâiu
cellu

„Cunoscii proiectele

sâlle.

dicea despre C. Ipsilanti:

Ell ne înșală pe amânduoi,

!)

„și lucreză numai pentru himerile sâlle.“

Bălcescu îi împută că nu s'a ţinut de promissiunea dată
Boerilor, ce Pau alles. Domn numai în vederea, înființării

oștirii naționale. 2) Am vădut că nu voinca, ci putinţa “i
a lipsit d'aşi realisa promissiunea:
oppus la acâstă cu denadinsul.
Venim la Alesandru C. Ipsilanti.

1783 în Fanar,

cabinetul
Acesta

russi

s'a

este născut la

după unii 3), iar după alţii la

1788$),

şi după alţii la 1792 £), ellă moştenisse dela tatăl său ideile
scile despre liberarea Greciei. Priimi uă educaţiune îngrijită în Academia militară din Petersburg; la 1809 intră
ca, offiqier în garda împărătescă de cavallerie; în resbelul franco-russ înaintă la rang de major, pentru uă bra-

vură ce făcu în orașiul Polock; iar la

1), Gervinus, op. cit. pag, 80—63.
2). Puterea armată, pag. 10.

2). Baritz, Gazeta Transilvanici, pe 1871, pagina 126.
4). Memoire sur la Grâce par Raşhaud, pag. 189.
5). Gervinus, opera citată, pag: 8.

27 August

1813

-
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în bătăllia dela Dresda,

î), unde pierdu bragiul drept ?),

fu înălțat la rangul de colonel și adjutant allu împăratului
Alexandru; în fine, la 1817, ajunse general-major și comandante alli unei brigade de, Hussari.
Acesta este Alexandru Ipsilanti către care Csanto se
adressă la 1819 spre a priimi ca să jâce rolul de generalissim al Eteriei; Csanto trimissese la Ipsilanti pe I. Manu
vărul sei; der Ipsilanti refusă la început. Famillia sa reclamasse dela Pârtă averile sslle, secuestrate în urma morții
moșului

sei,

revendicând

încă

şi uă sumă

de

mai

multe

milliSne cu titlu de compensaţiune. Russia sprijinea pretenţiile sâlle; şi Ipsilanti 'spera că cel pugin averea părintescă i se va restitui, 3)
Priimind uă asemenea sarcină, Ipsilanti făcea un act de
neinteresare și de devotament; dar uita consiliele tată
sei,

d'a nu se redima

pe

Russia,

care. urma

să "i ins-

pire neîncredere, precum inspirasse şi tată seu la finele
vieţei s€lle.
Ipsilanti priimi în fine sarcina, după ce se încredinţă că în
Eterie figurau chiar agenţi consulari d'ai Russiei, 4); ceea
ce] assigură și mai mult despre concursul Czarului în acea mișcare.
Astfel,

la 12

Aprilie

1820, Csanto

îl denumi,

fără ști-

rea collegillor sei, general însfector al Efereez, cu titlu de
"Evegyezirog'.

I dette tâte conturile, hirtiile şi corespondința Eterier,
trimiţend collegilor sei procesul verbal încheiat cu acâstă
occasiune. 5)
După opt dille, Ipsilanti invită la masă pe Capodistria,
1).
Blți
dic că la Culm; de essemplu, Pouqucville, Histoire dela regeneration dela Grăce, pag: 361.

*). In&'uă qi, Czarul, complimentându'l pentru acestă bravură, i disse:
— De ai fi stat in Turcia, nu ţi s'ar fi intemplat acestă nenorocire.
— Sire, respunse Ipsilanti, la Turcă cineva nu pierde mâna, pierde capul;şi
intr'un mod ruşinos. — Op. citat, pag: 189,
2). Gervinus. op. cit. vol. I pag: 165.
%). Baritz. op. cit pag: 126.
*). Gazviaus. op. cit. vol. | pag: 166—167,

care'l încuragiă în hotărîrea sa, încredințându”l că, după

prima lovire ce va da Turcilor,

Russia se va vedea si-

lită a ajuta pe Greci.
Ipsilanti voi a vorbi și Czarului;
dar Capodistria se oppusse, dicând ca să'i dea lui un
“memorii, pentru ca să] presinte ellă Czarului; şi respunsul îlu va avea peste opt dille; dar peste opt dille .
Capodistria i declară că n'a avut curagiii aciti Czarului
acellă memorii; şi că crede că Russia nu e dispusă a
declara

resbel

Turciei,

căci s'ar pune

în conflict

cu An-

glia; şi îlu consiliă a nu demissiona din armata rusșă,
spre a nu slăbi effectul moral ali întreprinderii sâlle. :)
Ipsilanti, sub pretest.d'a cere un congediu illimitat,
se dusse a sonda singur pe Czarul, pe carel întâlni în
|
grădina imperială dela Czarsko&-Sello.
— Ce faci aci? AY aerul trist! îllu întrebă monarhul
|
în limba francesă.
Ipsilanti,

cu scop,

arătându'i

uă

frungă

ce

pote

ţinea în mână,

recită aceste versuri:

Pauvre feuille dessechee,
De ta tige detachee,

|

Oi vas-tu?
—

De cine

sunt

aceste

versuri?

întrebă

Czarul,

— Dun frances, Sire; dar se pot applica la toţi Grecii
" nenorociţi, cari retăcesc de seculi prin lume, muririd de„parte de căminul lor, pe pământu strein!
— Tot esaltat! Nu visedi de cât patria!
„Ei bine! Veţi avea întruă di uă patrie. Nu voii muri
mulţumit dacă nu voiu face ceva pentru bieţii mei Greci.
N'aștept de cât un semn ceresc; îllu voiu descoperi eă,
sau mi] vor arăta Grecii. Dar mai ăntâii cată să fie
demni de fericirea la care aspiră. Trebue să pot "dice

Europei:

„Vedeţi? Ei cer libertatea, și.....*

1). Gervinus, op. cit. pag: 16f.
Dovadă că Capodistria I'a încuragiat în acea întreprindere, este că Philimon,

. în opera citată (vol. I pag. 129.] affirmă că la 1831 Viaro, fratele lui Capotlisvia, a rugat pe Philimon a menagea pe fratele săi în istoria sa.
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—- Ei
o cer,

Sire. Interpret

fidel allu dorințelor

lor,

cu-

ted a le depune la picidrele M. V.
— Trebue să mă gândesc.
Uă ghiulea asvârlită pe
Dunăre, ar pune tâtă Europa în foc.
— A! dacă uă privire a M. V. ar cădea peste ţârra
mea! disse Ipsilanti lăcrămând.
Atunci Alexandru mișcat, lăsă să” scape aceste cu-

vinte:

„Ridică-se Grecii în patria lor, (qwune
cliers se montre

en Greâce),

şi Cazacii

ajutorul lor.& 1)

mei

leve
vor

de boualerga

în

1) Estract dintr'nă epistolă justificativă a lui Al. Ipsilanti către Czarul Nicolae, din 14 lan. 1928, cu şepte diile înaintea morţii stile, reprodusă de Ales,
Suţu în istoria reroluțiuniă grecesci pag. 36—38.
Ipsilanti termină acea epistolă astfel: „acesta e adevărul, pe care nul pât
desnatura omul când să află facă cu mârica.*
Vegi şi Philiman, op. cit. tom. Il. pag. 924,

EPISCOPUL ILARION.
Episcopul Ilarion. bulgaro-grec
cut la

1777.

Educaţia

de origină,

1 s'a năs-

în cassa

Mitropoli-

'și a făcut-o

"lu făcu şi arhi-diacon.
tului Dosithei (1793—:1810), care
rit de către ecLa 1808 fu hirotonit preot și arhimand
sarhul

Gavril,

când

se

numi

şi egumen

la

Monastirea

1820.
Dâllu, unde şedu egumen până la
Argeș ?); și în mișLa 1820, Ilarion fu alles episcop de
liar intim al lui Tudor.
carea dela 1821, jucă rolul de consi
trecu cu boerii în
Pe la 16 Mai, acellaș an, Ilarion
1828.
Transilvania, unde ședu până la
ellenă, francesă şi
Ilarion cunoscea bine limba slavă,

germană;

și înţelegea limba latină,

turcâscă şi italiană.

p'acelle timpuri. Unul
Era singurul orator bissericesc
de Buzeu, părintele
din elevii săia fost reposatul Episcop
arhidiacon alu lui IlaDionissie Traianopolu, care a fost
a fost diacon al său,
rion; asemenea Și arhiereul Evantias
Grigorie Vodă-făhica,
La 1823, viind în scaunul domniei

spre a “idecupa
Ilarion fu invitat a se înturna în ţerră,
mai
1) Tată-seii era bulgară din Silistra, care

târgiă veni în Bucurescă,

şi

copii şi
Grecă din Ianina, născu între alți
să făcu băcanii; însurându-se cu bă
D.X.
rea
dința
încre
După
—
Ilie.
qicea
pe larion, care pe nume mirenescu se
tică
grămă
ca
ani,
qece
ă, care la servitii
Poppescu dela Muşeteşti, dist. Argeş

şi feciorii în casă,

99 din Arhiva Statului, pag. 32.
2) Vegi actulă de alegere, condica Ko,

—

31 —

scaunul episcopal, ce văduvia de trei anni; Ilarion refusă,
temându-se negreșit de crudimea Turcilor, ca unul ce

luasse parte activă în revoluţiune, după instalarea lui
Tudor la Cotroceni.
SE
Mortea lui Sawa era âncă prâspătă, și acea mârte justifica proverbul român:
Sa
„Nu te încrede Turcului.“
Proverb ce datâsă dela contactul Românilor cu Turcii,
și care devenisse uă acsiomă, prin călcarea tratatelor de
Turci,

prin

omortrea

lui

Brancov&nu,

a lui

Mavrogheni

“Şi alții, şi prin întroducerea regimului fanariotic.
Ilarion trimisse din esil lui Grigorie Vodă Ghica uă epistolă în care "1 conssilia a fi la înălțimea missiunii scile,
șI felicita pentru urcarea Sa pe tronul lui Mihai.
Acea epistolă probesă gradul său de cultură, și sim- țimintele s€lle de justiţie și de patrie. !)
La 1828, Ilarion intră în ţerră d'odată cu Rușii, protectorii s&i. Trecusseră opt anni dela mârtea lui Sawa,
și Turcii nu' se mai gândeau la Ilarion, care sfida acum
necredinţa Turcului la adapostul baionetelor russescl.
Tot la 1828, ellu își reluă scaunul, în urma

pului

Grigorie

(1823—1828);

anni, murind la 7 lanuarie

„Ell fu pentru Tudor,

şi

morţii Episco-

păstori

turma

sa

16

67

anni.

2)

1845,

în etate

dice

Eliade, ceea ce este uă

de

„Musă pentru poeţi.
După felul Musei, r&ssună ȘI C6r„dele; după principiele amesicate a le lui Ilarion, se des„Yoltă și Tudor, d'uă parte coeterist cu Grecii, de alta
„Român şi pandur în tâtă puterea cuvântului; şi când
„veni timpul acţiunii, învinse natura sa de Român.“ >
Un Frances erudit ce visită Bucurescii în timpul domnici lui Alexandru Ghica,

fu întrebat

Ghica, (Ministru de interne).
:) Vegi Nota No. VIIL

de vornicul

Michail

?) Episcopulă reposatii de Buzeu "i a făcutii oraţia fanebră, după
care posze-

dămă coppie.
3 Conservatorul

pe 1856, pag. 63.
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—

Cum ţi sa părut Episcopul Ilarion?

—

Uă

drâhotecă

(une bibliothăque

respunse spirituelul frances,

vesturnată,

|

renvers6e).“

In bibliotheca lui Ilarion figuraă toți scriitorii, sacri și

Libraprofani, din diferite epoce și de diferite culori,
prirul Valbaum era însărcinat ai trimite /dfe cărțile ce

mea din streinătate, fără deosebire. 1 plăcea mult lectura.

și n6pIn casă, în Adunarea națională, în călătorii, dioa
mână.
tea, în tot locul, îlu vedea cineva cu cartea în
ÎlaCa cellui mai învăţat dintre Arhiereii dup'atunci,

rion era însărcinat adesea cu facere de discursuri pe la
dille împărătești,

şi mai alles cu orațiuni funebre.

Ilarion indeplinea adesea, sarcina Mitropolitului Neofit,

ie.
care era tot sufferind, cum şi a Mitropolitului Grigor
d a
Cu occasiunea primei dille a anului 1843, urmân
Iui,
Statul
felicita, după obiceiu, capul Bisericii pe capul
şi citirea
larion fu însărcinat de Mitropolit cu redactarea
discursului către Domn din partea Clerului.
e mai
Discursurile de felul acesta urmaii să fie vădut
a, sa se
Antâiu de Ministrii respectivi, spre a se censur
ui la aputea tot dVodată prepara respunsul Domnitorul
l regulacejle discursuri; şi fiind-că Ministrii de sub regimu
de sub regimentelor nu erai așa procopsifi ca Ministrii
u în genere
mul constituţional, sarcina lor o îndeplinea
cât dânșii.
subalternii, sai alţii mai competinţi de
D. Petrache
Ministrul Cultelor dela 1843, însărcină pe

.

Poenaru, directorul Sclelor pe atunci,

cu controlarea

dis-

a publică, şi
cursurilor priivitâre la Cler și ia instrucţiune
nţe Logofătul
cu redactarea discursului ce avea să pronu
bisericesc cu occasiunea anului nuci.
sul săi
D. Poenaru, cerând Episcopului Ilarion discur

din partea Mitropolitului,
următorul

Ilarion

îllă trimisse însoţit de

bilet, care caracterisă pe

spirit glumecu și ironic,

acest

Arhiereii, cu

53 —
Domnule

Clucev !

Eu, cu tste viditele de vii și morți într'aceste dille, dar
cum am putut, am gătit pentru dioa viitâre sorcova-ve-

sela (povestea bătrână a copiilor în dioa de anul now);

şi după făgăduială, v'o alătur ca săo vedeţi; și îndreptată să'mi o înapoiaţi, ca, după plăcere, s'o cânt cu foc,
la vreme și la loc, fiind sănătate. 1)
Al

D-Vâstră
gata spre slujbă

larion
Dekembrie

Un

29, an. 1843,

alt discurs al lui Ilarion,

în dlioa de

Argeşiu.

2:

Mai,

în presinţa

pronunciat la Mitropolie
Domnitorului

Ghica, șa Consolilor, a făcut mare sgomot.
care natura, cultura, posiţiunea sa socială,
sprijinul ce afla în cabinetul russ, îl făcea

Alexandru

Ilarion,

pe

iar mai alles
îndependinte

şi curagios, ]larion spunea în biserică, in audul Domni-torului, că toţi dregătorii comit abusuri ce compromit tronul, abusuri ce merită a fi pedepsite, în interesul tronului și allă ţărrei; şi ellu, ca cap all Bisericii, credea de datorie a face cunoscut acelle abusuri capului Statului, chiar

în templul lui Dumnedei, allă căruia fii prea iubit s'a sacrificat pentru adevăr și dreptate *).
Prea

puţine

din

discursurile

selle s'aii conservat,

că Ilarion nu păstra coppii după dânsele 3).
Vom relata câte-va trăsuri caracteristice alle
arhierei originală.

find-

acestui

Când mergea la Adunare, obicinuia adesea a dice feciorului, dându'i haina sa spre păstrare:
1) Acestii Diletă autografi ni s'a comunicatii de D. P. Poenaru, şi se află in
posessiunea, Dâstră; am respectati puntuaţiunea şi ortografiea autorului.
*) După încredințarea D-lui George I6nidii, fostii professore de limba elenă
in collegiulă Sântalui Sava.
3) blem — D. lonigă Popescu dela Bastulesci, did. Dambovica, care a servit

Be

—

?)

Ţine-o bine, să nu îţi o ia Logofătul (bisericesc).

Când trecea cu trăsura pe lângă Curtea. judecătorescă,
a
|
Ilarion striga cuciului:
—

iute;

mă,

Mână,

Caici

Vlăsiei

e codru

2).

Intruă di în Adunare se discuta chestiunea separaţiunii
ele
metşelor de mănăstiri, propuindu-se a avea și met6ș

|

egumenii lor.
Ilarion,
” Agist

care

era

Wacestă

râs „ai apres

părere,

dicea

Rosseti cuvântul prosperitatea

sei:

boerul

lancu

3,

uE Tăs uETOxEs-Tas

In altă di, tot în Adunare

collegilor

întrebuințând

țărrei, boerul Pană Costescu

cu dânsul:
întrebă pe Episcopul Ilarion, ce şedea. allături

—

Ce spune ălla cu prospera ţărrei?

Cu

occasiunea

împros— Dice că s'a împuţit ţerra, și că trebue să o
patăm, i respunde Ilarion cu seriositate 4).
unei

mail

poporanii din

serbători,

Cur-

docsolotea de Argeșii se miraă vă&dând că nu se cântă
do:
opal,
sia 5), un notabil se appropie de scaunul episc
assiguratii că strînsesse discursb- .
pe Darion dela 1882 piua la mortea, sa, ne a
tii pina la 1847, când saii
posseda
le-a
şi
arunca,
le
Ilarion
rile selle, pe care
,
sa.
a
arsit d'odată cu locuinc
, unul pronunciatii
tipărite
,
funebre
uri
discurs
duog
Possedăm dela Ilarion
altul la mârtea Mibropolitului
la mârtea Brâncoveanului [30 Aprilie 1832] și sul pronunciată totă de Ilarion
discur
şi
ăm
Possed
34].
Grigorie (lunie 24,—18
romănesci, şi publicatii în Cucu ocadiunea bine-cuvântării steaguriloră oștirii
5.
301-30
pag.
anii,
pierulă Românesciă din acel
Possedăm

încă două

rugăciuni

manuscrise,

ce se atribue

tot ui

Ilarion,

din

care una, cu data din 1834, începe astfeliă:
voră flămândi, batăi Dum„Mânca-vor săracii şi să vorii sătura; iar Ciocoii
Pavelii, fratele D. I. Popescu de
nedeu!&; rugăciune ce o cânta favoritul săi
|
la Badulesci, în andulii Boerilorii.
Boeriloră şi a Mitropo„Cea d'a doua rugăciune, cu data din 1844, e contra
litolui Neofită, pe cari'i dă prin tărbăcâlă.
Uă corespondincă a
In privinţa manuseripteloriă selle, nu s'a găsită nimici.

lui Jlarion cu cabinetul rusesc, şi chiar cu Nicolae

tropolitul Neofitii, după stăruința

Pavlovici, sa

Arhierenlui Samuil,

arsă de Mi-

locoţiitorul lui

Ilarion,

dela Mușetesci, a stat fagă la arderea adupă mârtea acestuia. D. N. Popescu, assigur
ată.
celloră hârtii, după cum însuşi mia
1) D. P. Poenaru.

ă.
2) D. Constandinescu, professore de theologie la seminarulă central
ellenă.
limba
de
r
profeso
fost
Ioanid,
Gg.
3) D.
+) D. P. Poenaru.
5) Mărire întru cei de sus lui Dumnedei!

—
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rind a afla dela Ilarion causa acester. călcări flagrante
a tipicului; Episcopul i respunse serios:
— Noi obicinuim s'o cântăm la urmă.
Serviciul divin se termină, și docsologhia nu s& cântă.
Mare

mirare

din

partea

evlavioşilor,

cari fură

invitaţi

în

salonul episcopal.
După

cafea

şi -dulcecă,

Ilarion -ordonă

să viie Pavel,

favoritul seu.
—

Cântă,

Pavele,

docsologhia,

i: ordonă serios Ilarion.

Evlavioșii se scâlă toţi în picidre, își îndreptesă ochii
către răsărit, unde erau sântele icâne, şi s& prepară a
asculta, cu religiositate frumâsa cântare. Peste așteptarea
lor, audi pe Pavel cântând:
Bată'i, Dâmne, pe Ciocoi,
Cum ne bat și ei pe noi,

-

Mugur,

mugurellă........

Nu scim cum s& va fi scusat originalul Prelat d'acâstă .
farsă ce jucă oilor sslle cuvintătâre; căci nu ne-a spus
cellu ce ne-a relatat faptul 1); ceea ce putem affirma este
că volteristul Vlădică, cum-li numiait inamicii săi, nu prea
ţinea compt de critică.
Ilarion iubea mult pe Muscali, și s& silea a le dovedi
acesta

la ori-ce

ocadiune;

dar și Muscalii

îllu iubiati nu

mai pucin, și 'i accordai ori-ce cerere possibilă.
Dacă
Ilarion n'a reușit a se face Mitropolit, în trei rânduri,

când cu allegerea lui Dionissie, Grigorie si Neofit, causa
este că n'a voit a da bani la Boerii allegători; iar la
1822,

Ruşii n'avei influincă,

la Braşiov;
evlavios,

și apoi Ilarion

dar nici Grigorie
nu ar fi consimţit

Vodă

se afla atunci

Ghica, ce era serios și

la acâsta,

chiar

de Sar

fia-

fiat în ţerră Ilarion, şi cu tâtă procopsâla lui.
Când a visitat Chiseleff catedrala dela Curtea de Argeș, Ilarion Pa întâmpinat cu onoruri domnesci, pronun-

ţând chiar un discurs în limba francesă, în care esagera
1) D.

G.g.

Ioanid,

exprofeasore

de

limba

ellenă.

— 3% —

forqa, Russiei, esprimând secunoștinţa: Românilor
că'i a scăpat- de iataganul turcesc. !)
Discursul

avu

săi

G.....,

lordake

dorit. Boerul

efectul

pentru
Ai

“esilat de Kisseleft la Episcopia de Argeșiii, pentru plastografie, fu gragiat prin mijlocirea lui Ilarion. ?)
In basa protecţiunii rusescă, își permitea ]larion multe
sarcasme contra boerilor, de câte orj "i venea bine;
dar şi Boerii, la rândul lor, îşi resbunaii, tratrăndu'l de

bufon şi de vo/erast, şi nwlă
legere de Mitropolit.

allesseră, de câte oră fu al-

Alesandru Vodă Ghica se încercă, prin Cameră a încassa averile Mânăstirilor pământene; dar. află mare op-

posiţie din partea, Episcopilor, mai alles din partea lui
Kesarie al Busăului şi din partea lui Ilarion Argeșiul.
Ilarion respunse Logofătului bisericesc, trimis de Ghica

a'l sonda în privinca acesta:
sunt

_— Nu

nici risipitor, ca sE

nici copil,

nici smintit,

m& puneţi subt epitropie; ei pot dovedi că
buinţat banii mânăstiresci în folosul casei.“

Mihalescu,

Boerul

logofătul

bissericesc,

am între-

rapportă lui

Vodă Ghica respunsul lui Ilarion.
— Nu'ţi am spus eii, disse Ghica, că n'o scoţi la calle
|
cu Ilarion?
Ilarion,

Nu

—

ci Kessarie,

observă

a I5-

Mihalescu,

butit în Adunare a face s& rămâie veniturile iar pe mâna
lor, cât vor trăi acești Episcopi. 3)
— Ce gîndea el (Mihalescu), disse Ilarion confidentului seu (d. N. Popescu, care ne-a relatat faptul) că- o

să

mă

facă fagi?

Credea

că nu

mă

pricep

ce

săi

respundi!*
1) D. N. Popescu dela Museteşti.
un ton profetic, Ilarion îl assigura
garia; iar Dacia, Serbia, Montenegru,
niă luminaţi prevăd viitorul cu 100
p'atunci, va vedea

Acesta ne spunea incă că iînt'uă di, cu
că peste puţin Rușii vor prândi în Unetc, vor fi uă Crăie sub un Muscal. Omeani înainte, qicea Iarion. Cine va trăi

şi se ra încredința.

2) D. N. Popescu dela Muşetesci.
*) D. Ge. Ioanid, ex-professore de limba vlleuă.

|
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tote acestea,

într'altă

împrejurare,

Ilarion fu umilit,

ȘI mavu curagiii a respunde, cu tâtă presenca sa de spirit.
După trecerea sa în Brașiovii cu Boierii liberați de
Tudor dela Belvedere (unde stătură închiși două luni apr6pe)

Ilarion

se

dusse,

însoţit

de

Boieri, a da uă visită

fostului Mitropolit Dosithei, (patronul seii), care se trăssese
în Braşov după ce pierdusse scaunul arhipăstoral.
Cum îl v&du, Dosithei îl luă în respăr, facă cu Boierii;
neputând înfrunta p'acestia, Dosithei înfruntă pe fostul
seu

czracă,

„Ce

|

cauţi aici? Aici

e locul tei? sau în țerră?

lat norodul contra tirranilor lui, şi apoi îl
păgânului! În loc să imitesi pe Patriarhul
membrii Sinodului din Constantinopole, cari
tru religie și libertate, tu dosesci în ţerră

Ai scu-

lași pe mâna
martir, şi pe
ai murit penstreină, ca uă

Putană..... Aferim! Nu'ţi e rușine!“
Ilarion nu respunse

nici un Cuvânt,

fiind că

respecta

pe patronul sei, pentru multe

cuvinte 1); dar plecă

dată înfuriat.
Sosind la locuinqa sa, el își

vărsă focul necadului în

inima, confidentului

seu

(d. N.

în-

Popescu, care ne-a relatat

faptul). Acesta începu să ridă.
— Ridi, secătură! (peHas, zuzogisize!) i observă Ilarion
supărat. Dar acum nu mai sunt sluga lui ca s& mă înfrunte
ast-fel,

—

facă

cu Boierii.

ME iartă, prea Sânte;
De câte ori și prea Sânţia
facă cu Boierii, fără să fiu
Ilarion tăcu; şi începu a
ginduri; apoi disse în fine:
— Ai dreptate!
Cu câte-va dille înaintea

dar nici uă faptă fără plată!
ta m'ai înfruntat pe mine,
vinovat,“
se primbla prin cameră pe

morţii selle, după

uă

bolire

de două luni, în care se topia ca cera, Ilarion ordonă să
i s'adducă sipetul în care păstra zapisele selle de datori,
') Doșithei a lăsat priu testamentu venitulii unci
imittere de juni silitori în academice din Europa.

mari moţii pentru

trimi-
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din partea

celle mai multe

cellor scăpătați;

după

ce le

rupse, ordonă să le arunce în foc. Acelle creange se pu-

teau urca la vro
era

Ast-fel

2000 galb.
amicul

Ilarion,

1)
intim

âl lui Tudor,

pe care

acella îlu cunoştea de când cu resbelulă turco-russii
(806—812), când Tudor se făcu cunoscut Românilor prin
bravurele

selle militare contra Turcilor.

Ilarion 'scria, în limba francesă, petițiunele lui Tudor
către Cabinetul russesc, și mai alles către Stroganoff.

In acelle petițiuni, Tudor se plângea Rușilor contra
lui Caragea, că se codesce a'i plăti celle 40 mii lei ce

guvernul russesc pussesse la calle ai se da din Vistierie
pentru

cheltuelile

făcute de

Tudor in resbellul

dela 1806;

căci cu banii sti întreţinusse elli câte-va mii de Panduri,
cu ajutorul cărora Rușșii repurtasseră mai multe victorii!
contra Turcilor. 2)
Când 'venia în București, Tudor trăgea da dreptul la
Ilarion ?). Vodă Caragea îl poftia îndată la Curte, prin
Bimbașa Taca, în caleșcă; și vorbia cu dânsul multe
ore despre alle ţărrei; iar când îli întreba Caragea:
„ce dice limea despre mine?* Tudor îl lăuda, de interes şi de politică, căci avea multe procese. *)

„Către sfirșitul domniei lui Caragea, Tudor luă curagiu

a dice Gospodarului:
—

voie.
—
—

—

Măria

ta,

am

să'ți fac

Di
cunoscut

ceva, dacă îmi dai

|
Vorbesce, arhon Sluger; te ascult cu plăcere.
Dar să nu fie cu supărare Măriei Talle.

Vorbesce fără temă, arhon Sluger.

incă că
*) După încredințarea D. loniţă Popescu dela Bădulesci, care aftârmă
arion depussese la casa Jacoveucului uă sumă de peste ştse mii galb. pe cari
"i ar fi sfetirisit, după mârtea, lui Ilarion, Logofătul bisericesc dup'atuncă. A-

câsta se pâte constata din registrele Vistierei din anul 1845.
= După încredințarea d. N. Popescu dela Muşetesci.
3) Care şedea în casa părintâscă, la
+) D. X. Poppescu dela Muşeţeci.

stânga pînă a nu urca la Mitropolie.
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— Peste pugin se împlinesc cei ş&pte ani ai domniei,
și pînă a nu pleca, bine ar fi să scapi opinca de lude,
cu care se fac mari catahrisis; căci tot cei săraci plătesc,
iar cei mai cu stare se dau după spate. “Te-ar bine-cuvânta norodul! Asemenea, bine ar fi să pui la .calle, pînă
eșci în scaun, să se facă șoselle prin ţErră, pentru înlesnirea căllătorilor şa mărfurilor, după cum am văgut
prin ţErra nemţâscă, pe unde ami căllătoriti și eii, de
multe ori.
— E!. Arhon Sluger! oftă Caragea. Nu'ţi cunosci țerra,
de şi esci născut şi crescut aici. Dar cu cine să le faci
astea? Cu Boierii ? Dar ştii câte măsuri bune am luatla
începutul domniei melle; şi pe tâte le-ai zădărnicit Boierii. Dacă erau uniţi şi patrioţi, ei ar fi fost Domni, iar

mar fi venit Grecii domni în aste ţărri.
„Când stai cu ei la sfat, tâte se fac; dar cum est din
sfat, numai găsesci duoi Boieri uniţi întrun gând.
„Gândul lor e numai chivernisâla şi hoţia......
„In

ţerra Românâscă,

arhon

Sluger,

duoă

lucruri

nu

poţi găsi: dreptate, şi feciori€.........
„In ţErra asta trebue se te gândesci numai se faci stare,
şi se te duci s'o cheltușci în alte ţărril!€. 1)

Tudor rămasse pe gânduri. Spuind lui Ilarion impressiunea ce'i a făcut cuvintele luî Caragea, Ilarion i respunse:
—

Caragea!

Are cuvânt

Are mare cuvânt

Caragea!..

„Dacă Boierii ar fi ceea ce erai Boierii sub Mihai Vit&zul, în scaunul ţărrei ar fi adi domni Români, nu Greci.“

După uă gândire de câte-va minute, Tudor, primblându-se prin cameră cu mâinile la spate, disse în fine:
— Trebue scurtați d'uă palmă, toți câţi sînt Boieri
divaniţi; alt-fel nu scapă ţerra de Greci şi de Ciocoi.
— Dacă te-or lăsa Mistregii (Rușii), observă Ilarion,
ridend.
_
:) Caragea

«sprimă

termină

cu un

fidel uleea sa.

proverb,

care

conține

cuvint:

indecente,

dar

care

|
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.- Până să vie ei, "i am şi scurtat pe sub barbă; și
credii că nu le ar părea așa reii nici Muscalilor. !)
Incă de când Ilarion era simplu arhimandrit, să silia
a cultiva spiritul lui Tudor prin narrarea faptelor acellor
bărbaţi din alte ţărri, cari se sacrificasseră pentru eman- ciparea patriei lor de sub jugul tiranniei. “Tudor simţia
mare plăcere ascultând asemenea istorii, și dicea ade“sea

lui Ilarion:

— a mai spune, popo, istorii d'allea cari 'mi plac mie. 2)
Tot Jlarion trebue să fi pus pe Tudor în contact cu
Lazăr, esplicându'i scopul acestuia prin înființarea scâle-

lor românescă

3), şi folâsele ce ai

addus

românismului

bărbaţii erudiți de peste Carpaţi, fie mireni fie clerici,
prin operile lor difierite, cari ai contribuit a deștepta în

inima Românilor

simțimântul

de patrie şi de

libertate;

Ilarion în fine urmesă să fi esplicat lui Tudor scopul revoluţiunii francese dela 1789 și al congreselor dela Viena,
Laibah,

Tropai,

etc;

în fine,

cum

dice Eliade,

Ilariona

cultivat acea natură brută, dar bine organisată, al căruia
spirit era adăpat în filosofia religiunii creştine, şal căruia

suffet concentra sufferincele seculare alle unui. popor întreg. Intr'adevăr,
iar Tudor braqul

Ilarion a fost capul
acellei mișcări, atât

mișcării dela 1821,
de fecundă în re-

sultatele sele.

") D. N. Popescu dela Muşetesci. — Ilarion a impiedicat pe Tudor a nu tăia
hoivri,

pe

cum

hotărăsse aceata cu jurământă,

loculii stii.
5

D

P. Poenaru.

3) Vegi Nota No. IX.

dnpă

cum

vom

arăta

pe

larg

la

CAPITAN IORDACHE,
Căpitan lordache era la 1821 în etate de la 4ş până
la so de anni. —- El era din muntele Olimpului, de unde
şi numele s&ă de Gheorghe Olimpianulă; se distinsesse
în resbelul contra lui Ali-Paşia, şi în revoluţiunea Sârbilor de la 1803, luptând pentru independinţa lor sub vestitul Haiduc Velcu Petrovici, cum și în resbelul Rușilor
contra Turcilor dela 1811, luptând sub generalul Cutusoff, când a şi fost decorat cu ordinul Sânta Ana.
Căpitan lordache era antipatic lui Savva. Acesta avea
„multă esperiință şi judecată sănătâssă; nu se putea deră
sufferi

de

unul

vederi.

pe

altul,

Savva

pentru

nu

deosebirea

de

caractere

era de idee a începe

și

lupta fără

concursul Russiei, pentru cuvântul că Grecii erau degeneraţi printr'uă sclavie de seculi, și, lipsiţi de tâte, nu
puteau ţine piept unui imperii ca Turcia. Căpitan lordache "i respundea:
„Grecii nu pot reuşi de cât prin ei însişi, şi trebue să
profite de ori ce occasiune spre
a se emancipa; căci nu numărul, ci bravura decide adessea de victorie.* Și aducea

de essemplu
bănuia

pe Sulioţi. —

Sinceritatea

Din causa

lui Savva;

esperienţa

acâsta

lordache

a justificat

pe

deplin temerile s€ile.
lată

cum se esplică

antipatia,

neîncrederea, ura instinc-
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acesta la rândul s&u

a lui Iordache contra lui Savva;

tivă

ura pe Iordache

tocmai

fiind-că era d'un caracter opusi:

unul era Vulpe, altul Lei, unul franc și leal, altul ipocrit
și tăcut; unul modest și marinimos, altul vanitos şi vin-

dicativ. D'aceea mârtea lui Iordache este admirată chiar
de inamicii lui; pe când toţi dispreţuese conduita lui Sava, care a meritat sârta sa. — Irritabil și entussiasmat,
lordache a contribuit mult, prin curagiul și iniţiativa sa,
la începerea Revoluţiunii în țErra Românâscă, înlesnind
lui Tudor mijlâcele: da începe mișcarea. 5)

Savva recunoscu meritele militare alle lui lordache

truă

epistolă

către

Ipsilanti,

cu data

în-

1821,

din 9 lanuar.

dicând despre dânsul „că e mâna dreptăa Eteriei, fiuindcă se bucură de' reputaţia unui om prudinte și espert în
resbel; el este totul în România; şi chiar p'ace/a dac
(Vodă Şuţu) dacă ar vrea, Par putea sacrifica.& ?)
Esteriorul lui Iordache era simplu și modest, anunțând
mai puţin de cât preţuia în realitate.
Dotat

cu

bun

simţ,

cu mare curagii, cu caracter franc,

cun naturel fericit, și c'uă inimă generâssă, singura lui
instrucţiune era. esperiența căpătată pe câmpul luptelor.

Ellu ura din instinct pe tirani, și în parte pe împilătorii
patriei salle.
După

msrtea

Haiducului

Velcu,

spaima

Turcilor,

sub

care Iordache făcu primele încercări militare, și pe care
| admira cu drept cuvânt, ellu luă de soqie pe văduva
lui Velcu, mai mult de recunoscință către acesta, de cât
de simţire pentru femeea lui. După terminarea resbelului Turcilor cu Sârbii, şi al Rușilor cu Turcii, Iordache
se stabili în ţerra Românâscă, așteptând momentul d'a se
măssura cu Turcii în lupta pentru independinţa Greciei.
Caragea,

prequind

calităţile s€ile militare,

voruri, dându-i rangul de Serdar;
1) Filimon, op: cit: vol: I. pagina 93,
*) dem, pagina 260 -. 261.

îl culmă de fa-

der Iordache

refusă,

—
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credându-se mai onorat a rămânea simplu căpitan, titlu
ce i se părea mai glorios, fiind căpătat cu bravura sa
pe câmpul luptelor de indipendință. 1)
În privința bravurei şa patriotismului sei, vom vedea,
în cursul acestei istorii, că nici unul dintre şefii Eteriei
din Principate n'a luptat şi n'a murit ca căpitan lordache,
consecinte principiilor ce professa, şi verbal şi în epistolele
salle, reproduse de Philimon, și care respiră celli mai
sincer și înfocat amor de patrie şi de libertate. ?)

Un scriitor frances îl descrie ast-fel:
„Micii de statură, slab de constituţie, d'uă
nullă,

şi cuă

fisionomie

ordinară,

apparință

dar brav soldat,

multe probe d'uă rarră bravură. 3)
Terminăm biografia, lui Căpitan Iordache, cu
sură ce caracterisă pe acest brav
Pe

când

mulţi se găteau

să

dând

uă trăs-

soldat.

fugă

din Bucuresci,

propierea oștirii lui Ipsilanti şa lui Tudor,
tori spăimântaţi se adressau, unii la Sava,

la a-

bieţii locuialţii la lor-

dache, șa să le înlesnescă carre pentru transportarea familulor lor peste frontieră.
Căpitan lordache ordonasse unui arnăut de sub comanda sa a duce un carri cu cal la unulu din cunoscuţii s&i, care voia să fugă.
Câţi-va arnăuţi dai lui
Sawa i smulgii carrul cu forţa; şi arnăutul lui Iordache
rapportedă faptul acesta șefului s&u. Acesta pune mâna
pe pistolul de la brâu.
— De ce ai lăssat să ia carrul? îl întrebă Iordache
furios.
— Căci ei erau dece, şi ei unul.
— De ce n'ai murit, luptândute?

—

Mi-ai poruncit? 4)

1) Memoriile lui Raybaud, rol. Î. pag. 257—288.
3) Filimon. Vol: 1 pag: 215, 252, 341,

*”) Laurengon. op. cit pag. 113—111,
“) Comunicat de D-nu C. Aristia, unul din Mavroforii lui Ipsilanti,

—
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Căpitan Iordache “ridică mâna după
d'asemenea respuns de Spărtani.
Cu asemenea

oșteni,

nul contra uă sută;
heroic

în Monastirea

cul săi.

iordache

și a terminat
Secu,

după

pistol,

mulţumit

a luptat în Moldova

u-

viaca sa printr'un act
cum

vom

arrăta

la lo-

CAMINARUL SAVA,
Doo

„Patria lui Sawa
în

Bucuresci,

și

înaintă repede.
Subt Alexandru

rebellul Pașă
prade
cu

este insula Patmos.
înrolându-se

Moruz,

adoua

Pasvant-Oglu

România

mică;

între

Moruz

La

1796 el veni

arnăuţii

domnie

Ogeacului,

(1799—1801),

trimise pe Cara Mustafa se
ordonă

lui Sawa a

merge

200 arnăuţi în ajutorul lui Ibraim Pașa, trimis
de Pârtă

cu un corp de oştire ca s& pedepsescă pe rebell
ul Pașă.
Cara-Mustafa fu allungat peste Dunăre.
Mai tărdiu, Moruz trimite pe Sawa cu şoo arnău
ţi în
ajutorul lui Beligrad-Valesi, însărcinat de Sultanul
a attaca
cetatea Fetislam, ce era în possesiunea lui Pasvant-Og
lu.
Sawa unesce la Cerneţi trupa sa cu stea lui Belig
radValesi ; și trecând Dunărea într'uă nGpte, attacă fără
veste
Fetislamul,

și”] coprinde.

Sub Mihai Șuţu, urmașiul lui Moruz (1801—18
02),
Sawa priimesce ordin a merge contra Negodinulu
i, în
fruntea unei oștiri de

1300

de Turci

și Arnăuţi.

Sawa

bloceasă cetatea; Pasvant-Oglu trimite în ajutorul
cetăţii
un corp de oștire, pe care Sawa îl înfrânge
şi] silesce

a se retrage. Cei împresuraţi sunt siliţi a se preda.
Pasvant-Oglu

irritat,

trimite

pe

la Calafat

în: Romania

mică pe Manaf-Ibraim și pe Hassan-Sali cu 2 500
ostași, ca
5

Negodinului.
să'şi resbune contra Românilor de pierderea
Mihai

Suţu,

înlocuit

cu

Şuţu,

Alexandru

a doua dom-

ostaşi aleși
nie (1802), trece în Austria; Sawa cu 400
Tersenicolui
trece în Rumelia, și s& pune în serviciul
pe rebellul
glu; apoi, din preună cu Pehlivan-Paşa, bate
precum și pe
Manaf-Ibraim, şi'l gonesce de la “Târnova,
|
Ghiaur-Hassan de la Gheni-Pazar.
ova, chiaAlexandru Șuţu (1 801), trecând domn în Mold
mă

pe

Sawa

şil face

şeful

gardei

salle.

Sawa

curăță

a
|
Moldova de hoți.
ii încare'l
pe
),
E! ocupă acel post și sub Moruz (1802
intră apoi
soţi la Constantinopole, după destituirea sa;
zoa lui Mustafa
în serviciul lui Chiosse-Ahmet Effendi, Keha

Vidin. Aci
Bairactar, ce era în luptă cu Ontazoglu dela
lul a se re- Sawa se luptă vitejesce, şi silesce pe rebel
trage;

apoi

atacă

noi Gheni-Pazar,
acesta,

Sawa

este

pe

Ghiaur-Hassan,

ce. coprinsesse

şi] constrângea încheia pace.
rănit,şi se opresce

se vindece de ranele
Alexandru Moruz
Moldova, chiamă pe
tul de cap al gardei
pe Moruz a fugi la
Sawa.

la

Șumla

din

In lupta
ca .să

selle.
(1806), viind domn a doa ră. în
Sawa și îi încredințedă iarăși possflle; dar reşbelul russo-turc silesce
Constantinopole, unde îl însoțesce ŞI

afa-Bairactar, și
Sawa intră apoi în serviciul luă Must
Mustafa, uccis de
remâne la Giurgiu din ordinul acestuia.
t, care ordonă lui.
laniceri, este înlocuit cu Chioss€-Ahme

Sawa a
gare, şi
Sawa
serviciul
nova el
turcesci;
trece la

i bulcoprinde Gabrova, Dranova şi alte cetăţ
.
a suppune şi Târnova, ce se resculasse
sa în
atunci schimbă stăpânul, 'și pune sabia
TârLa
Pașilor rebeli, luptând contra Porții.
idre
luptă 48 de ore contra unei orștiri super
şi
ţi,
apoi fuge n6ptea, cu cei mai aleși solda
.
Rușciuk.

ac-Aga
Aci iar schimbă stăpânul; și se luptă sub Boșn

contra Ruşilor ce ataca Giurgiul,

— Si—

" Acâstă faptă i atrage. gracia Sultanului. La Giurgiu,
Turcii înving pe Ruși; şi Chior-Vizir, spre răsplătire, îmbracă

pe

Sawa

cu

caftan, dându-i

decorația

de aur

nu-

“mită Celente, şi 'făcându'i present un cal dintriăi sti,
şi
o pensie pe tâtă viața; iar Sultanul îl onoredă cu ran-

gul de Bimbașa

al Ianicerilor.

la Ruşciuk, Rușii îl attacă
se luptă.cu bravură.
După

încheierea

păcii,

în două rânduri,

Scariat

Caiimah,

și Sawa

Domnul

Mol-

dovei (1812—1818), îl ia:în serviciul săi, tot ca
capia!
- gardei domnesci, onorându-li cu rang de Serdar. In
curs de
ș€pte anni, Sawa curăță Moldova de hoți, ast-fel că
Divanul Moldaviei, spre recunosciinţă, i acordă înipământeni
rea

cea mare, dându-i-se de Calimah și rangul

de

Căminar.

După abdicarea Domnului Calimah, Sawa îl însoţe
sce
la Constantinopole, de unde vine în Bucuresci,
și se retrage în viaţă privată. Cu banii ce Strânsese,
îşi cum-

pără uă cassă.

1)

Incărcat. de onoruri, el petrecea uă viaţă de
Pașă, fiind
considerat pentru luxul, vitejiile şi liberal
ităţile stie. 2)

- Sawa

era

avea uă figură

falș și ipocrit.

Cu

plăcută ștun aer

tâte acestea,

impauitor;

bravura

dar

sa făcea să

1 se erte luptele selle contra creştinilor. Oştenii
de sub
“comanda lui,. bine plătiţi 'și bine echipați, aveau
un cult
pentru dEnsul, în cât el se bucura de tâtă increderea
lor. 3)
In Domnia lui Alecu Vodă Suţu, Sawa era
comandantul

cavaleriei ușidre,

compusă

de

arnăuţi.

După mârtea acestuia, numindu-se Domn iar
Scarlat
Calimah, Sawa lucresă într'ascuns pentru stăpân
ul său
care'l culmasse de favoruri şi de bani, declar
ându-se pe

faciă în favârea lui când se încredinţă că Rușii nu
trecu

Prutul cu Ipsilanti.

1). Cassa lui Înimă-rea, lângă bisserica din
mahalaoa Protopopului, (adi casa
Csenocrat), şi care, după mârtea lui
Sawa, a trecut în stăpânirea frate-stă.
*). Philimon. Vol. 1. pag. 93, 264 —2655.
—. Veţi şi Istoria
Daciei de Dionisie
Fotino, Tol. HI. pag, 410.
2). Lanrencon paz, 113—117.

d-lui

CARAVIA, PARMAZE JIANU și CARJALIV.
nii de
Ne rămâne a dice câte-va cuvinte despre căpita
alţii
lor,
mul
al doilea ordin ce s'a distins, unii prin erois
la 1821, al
prin crudimile Și viciele lor, în mișcarea de
.
căriea teatru au fost Principatele române.

Căpitan Caravia, în etate de la 5o—55

de anni, a-

a, scurtă şi
vea uă faciă repulsivă și amenințătre; statur
furie şi de
pocită; ochii mici şi roşii, scoțând fiacăre de
în gradele
turbare ; un tigru sub figură de om. Servisse

de jos din armata russscă. Sub Caragea,

ajunsesse Bu-

1821, pentru
luc-Başa (căpitan peste 100). Ipsilanti, la
să] dojenescă,
măcellăria "Turcilor de la Galaţi, în loc
de odată
fiind uă faptă contrarie ordinelor sâlle, şi tot
la grad
nefolositore şi vătămătâre causei sacre, îl înălță
beției
de General. — Caravia era dominat de viciul
şi al hoţiei,

strângând

sume

mari

în timpul mişcărei a fost conformă
|
cutul săi. 1)

din jafuri. Conduita sa

cu

caracterul și tre-

vestit cap
Căpitan Farmake. Ca şi Cârjaliul, el fu un

ttă
de bandiți; crud cu Turcii, cărora le jurasse vende
stade
neîmpăcată, însă brav ca soldat şi ca eterist. Era
nu
tură înaltă, faca amenințătâre, şi numai răni, în cât

se putea ține pe picidre; alţii îl puneau
1), Laurencon

pag.
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pe cal; odată

— 09

—

„călare, era un dzavo/ împebhițat, dice biograful s&ii, bravând celle mai mari pericole; glSnţele.
nu se liptă de el,
parcă

ar fi fost

dres,

cum

dice

Românul.

De

la

1806—

1812, el a comis în România, ca și Cârjaliul, tâlhării neaudite,-mai mult contra Turcilor. Cu tâtă silința Ruşilor
d'a! prinde, ei nu putură pune mâna pe dânsul,

Companion nedespărțit al lui Căpitan

Iordache,

Far-

make n'a voit să. asculte pe amicul său la M-rea Secu,
unde 'Purcii îi blocasseră ; ci se predă. puind, temeiii pe
promissiunea, păgânului, care îl spândură. 1)

Jaturile Grecilor și crudimele Turcilor detteră nascere,

după

resbelul russo-turc

de la

1812, la mulțime

de bande

„compuse de haiduci, bulgari și români,. cari se însărcinară a resbuna societatea, ca hoți de codru, până să
potă să o resbune un Tudor ca revoluţionar.
Între acei haiduci, ce'i mai vestiți fură, în ţerra Românescă, sub Caragea, Cârjaliu şi Jianu; unul Bulgar, altul Român. Amânduoi luptară pentru causa sacră, Jianul
în tabara

lui Tudor,

Cârjaliu

în tabăra

Viaţa Jianului este descrissă

de

lui Ipsilanti.

Vaillant. 2) Ea este

fOrte interessantă din multe punturi de vedere; numele
Jianului e fârte popular in Oltenia.
Cârjialiu. Bravura acestuia ajunssesse proverbială.
Răpirea

sociei

s€lle

bandit, jurând
ma

Turcilor.

de

morte
La

1821

către

un

Osmanilor.

Turc,

îl sili

a se face

Numele s&u deveni spai-

Fevruarie,

chemând Ipsilanti

sub

stegul s&i pe toţi cari simpatisaă cu causa Grecilor, Cârjaliul vorbi ast-fel companionilor săi:
„Fraţilor, de patru anni împărțim plăcerile şi pericolele
haiduciei;

de lucru

în Moldova,

destul

ca și în ţerra Român€scă, am dati

Poterilor; și am resbunat

alle Ciocoiului ș'ale păgânului. Am

multe

jertfe

fost mulțămit de voi.

Adi însă vă las; ora neatârnării a sunat pentru creştini;
trebue s& facem resbel Turcului p'uă scară mai întinsă.
*) Laurencou.

pag.
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?) La Roumanie vol. [ii pag 234-735,

Vedi si Columne

No. 4, 1873.

—

70,

Ipsilanti este la Focşiani; Tudor: e la Craiova. “Alegeţi;
sunteți liberi. Cine mE iubesce, viie cu mine.
Mihalake, unul din căpitani, și maă mult de juinătatea trupei, trece în partea Cârjaliului; Svetcu, alt căpitan, |
trece cu al săi în partea lui Tudor.
—

Adio,

tovarășe!

disse

Cârjaliu

lui. Svetcu.

Adio!

De şi s&rta ne desparte, nu uita însă că suntem frați“ 1)
Peste câte-va dille, Cârjaliu era în tabăra lui Ipsilanti;
iar Svetcu, în tabăra lui Tudor. Aci Svetcu găssi pe Jianu,
allături cu mulți căpitani de Plăiași ce erau plătiți din
Vistieria ţărrei ca să prindă viii sai mort pe 7â/harul de
Tudor, cum îl numiau boerii divan:ft, cu tote astea, trecură

cu

toţii în-tabăra

lui Tudor,

fiind

că tâlharii

erau

Boerii greciți din Bucuresci, iar Tudor era trimis de Dumnedeii să resbune poporul de jafurile acellor tâlhari patentaţi,

cunoscuţi

1) Vedi viaţa ni

sub

nume

de

Coco.

Cârjaliu, şi mortea lui. în istoria lui Vaillant,

vol. III, pag. 236—2344

şi 247—35i.

op. citat. *

CAPITOLU 1.
- Consecințele Congresului de la Viena

diu 1815.

Carta Europei de la 1813, formată de spada victoriâsă a. lui Napoleon I, fu sfășiată de Congresul de la
Viena dela 9 lunii 181ş.
Austria, Russia şi Prussia se coallisasseră pentru restabilirea dinastiilor disse legitime, pentru desfiinţarea guvernelor republicane, pentru mărginirea Franciei în hotarele ei de la 1792.
Acea coaliţiune fu numită de dânşi
Sâuta

alhanță,

fiind-că

în apparinţă

își propunea

manţi-

nereă religiunii, a păcii şa justiţiei, când în realitate
scopul ei era sugrumarea libertăţii popârelor, cu al cărora concurs coalisaţii învinseseră pe marele căpitan al
secolului XIX.
“Toţi principii Europei aderasseră la acellă pact machiavelic, afară de Papa și de Anglia: cellu dântâiu, dintr'un scrupul religios, fiind-că în allianţa poreclită s4p/ă
participasseră” suverani necatolici; cea dadoua; din prinCip, pentru că scopul alianţei era necompatibl cu regimul

constituţional,

Popolii cari

domnitor

credusseră în

potentaţilor, și mai ales

în Anglia.

sinceritatea

popolii apăsaţi, ca

promissiunilor

Grecii, Ro-

mânii și Bulgarii, trimisseră agenţi la Viena spre a susţine drepturile lor, șa căpăta uă ușurare la sufferinţele

2

Din partea României se afla acolo un Mi„lor seculare.
topolit și Manuc-bey 1); iar din partea Grecilor erai
mai

mulți.

Grecii se allesseră numai cu onorea da vedea presidată de Capodistria (ministru plenipotenţiar allu Russiei
la congressul de la Viena), .societatea literară și sciințiînființată în Athena

fică,

la

1812,

și

cunoscută

sub

nu-

mele de Fferia amicilor de Aluse;, chiar capete coronate
devenisseră membrii ai acestei societăţi, precum regele
Bavariei şi all Viirtembergului, și însuși Imperatul Alexandru allu' Russiei.
Coaliţiunea suveranilor dette nașcere la societăţi secrete, în care figurau bărbaţi liberali din diferite ţării,
adăpaţi din principiile sacre alle marei Revoluţiuni de la
1789; precum, Francesi, Spaniol, Italiani și Germani,
cum și bărbaţi din statele ce gemâu de seculi sub jugul
tiraniei, precum Grecii, Românii, Bulgarii și chiar Rușii;
toți acestia aveati represintanţii lor în acelle societăţi secrete.

In Germania figura societatea numită

tugend-bur (al-

lianca Virtuţii); în Italia, Carbonarză, în Francia și Spania, Franemagoni; în provinciile locuite de Greci, Zi
riștii etc. *)
Mârtea lui Napoleon pe stânca de la sânta Elena fu
semnalul mai multor resculări populare: ca cum spiritul
Marelui Căpitan, ce presserasse în Europa cu sabia sa
seminţele

libertăţii,

voia

a repara

răul

ce

făcusse

Re-

voluţiunii, care'i dedesse occasiune a se ilustra; ast-feliu
spiritul seu sufla acum peste Europa vîntul revoluţiunii,
care descepta popsrele din letargia lor.
Intradever,

(Octombre

afară

de mișcările

1813) din Spania (lan:

insurecţionale

din.Lyon

1820) din Neapole ŞI

Sicilia (Iuliu 1820) din Portugalia (August

1820), având

a Grecici, de D. Baritz.

Foca Transilrania

" Momente din Istoria modemă
No. 10, paz: 11£.

=) Veqi Histoire des societes seerttes. par P. Zaccone. Paris 1561.
*

—

33—

tote aceeași ţintă ş'aceleaşi aspiraţiuni; în annul 1821 se
vădură mișcări revoluţionare în Brasilia; insurecţiune militară în Piemonte (Martie), în Grenobla (Martie) în Betort, în România,

în Grecia

şi în

Moreea, unde

la

1822

se proclamă independinţa Grecilor. !)
Acele mișcări revoluţionare provocară congresurile de
“la Troppai (1820), dela Laibach (1821)şi de la Verrona
(1822), cari avu de scop sugrumarea acellor mișcări insurecţionale ; dar acelle congresuri nu putură stărpi societățile secrete, cari d-tteră nascere la independinţa Braziliei
şa Greciei, la concuista Algeriei de Francesi, la separarea Belgiei de Holanda, la formarea regatului belgian,
la revoluția Poloniei, la crearea vice-regatului Egiptului,
în fine la revoluțiile

din

Francia

de

la

1830,

şi din

Europa la 1848.
a
Fiind-că eteria politică a Grecilor a.dat naștere
cării naţionale de jp 1821, al căria resultat a fost,
tru România, emanciparea ei de jugul Fanarioţilor,
tem nevoiţi a vorbi în acâstă operă şi de insurecţiunea
cilor; aceste dou& mișcări, de şi cu tendinţe differite,
strâns legate împreună. — Românii aă profitat de

tâtă

mișpensunGresunt
za-

vera Grecilor la 1821, ca să pâtă protesta contra domnirei lanarioţilor; după cum au profitat la 1848 de zavera ce o prepara Russia, ca să proteste contra protectoratului esclusiv și fatal al Czarilor.

*) De la 1820 până la 1870, septe-spre-Qece tronuri fură resturvate prin in-

Huinţa acellor societăţi.

In luliă 1890 căgu Carol X al Francici: în Sept. 1859

ducele de Braum Schweizh; în 1818 Ludovic Filip a! Franciei, Bibescu în
România şi Pranciscu al Austriei; Ştirbei la 1836; La 1859 Aprilie, Francisc,
«ducele de Modena, Robort ducele de Parma, Ferdinand de Toscana, Don Miquel
reac

Othon

al

Portugalici ; La

1551

fever:

Francisc

al Greciei;la 1536 Vodă Cuza:

de Îesxe;

ducele de Nassaii

si Don

beta, rezina Spaniei, «i la 180

Ul regele

ambelor

Friderich Wilcheiw,

Jusv,

Napoleon

pretendental Carlist:

III.

Sicilii:

la 1501

privgiul Elechual
la 1867 Elisa”

CAPITOLU

II.

Eteria.

După
se

duoi ani de la înfiinţarea

înfiinţă

uă

altă societate,

cu

societăţii
totul

filomuselor,

politică,

nu-

sub

mele de zferie; scopul ei era liberarea Grecilor de jugul
turcesc, şi emanciparea tuturor populilor creștini din Imperiul turc.
Un neguţător grec din Arta, anume Scufas, şedător
în Odessa, îşi asociă alți duoi comersanţi, obscuri ca ȘI

dânsul,

anume

Athanasie Țzalacoff și E. Csantos,

»,

a-

cesta eră franc- macon,. născut în Patmos; acella era carbonar, şi participasse în Paris la conspirația patronată în

secret de Ministerul Choiseul-Gonffier. 2)
amzicibor; şi scopul
Societatea fu numită Fra
cret era armarea

Grecilor

|
ei se-

contra. Turcilor.

Ei adoptară tâte practicile în usu la celle alte societăţi
secrete : modul de iniţiare, gradele de înaintare alle membrilor, formulele simbolice, semnele. misteri6sse de recu-"
n6scere, etc; şi ca să dea mai multă autoritate acellei
numită 'cex
societăţi, inventară uă putere misterissă,

(principiu,

suffletul Eteriei) care avea

1). In Memoriele
terieă, pag. 116.

Greciei de Raybaud,

=: Baritz. Opera citată, pag. 115.

să se dea pe faţă .

se dice că patru aii fost fundatorii E-

în dioa când va începe acţiunea. Capii Eteriei dedeau a
înţelege, și toți affiliații credâu ast-fel, că acel “co! este

Russia, cu ajutorul căria Grecii

se vor

libera de jugul

Turcilor; ceea-ce întăria acâstă credință, era propagarea
emissarilor ruși, din timpul Ecaterinei, că popolii creştini

"din Turcia vor fi salvaţi de Russia. 1)!
>
Chiar litterile A. S. K. din sigiliul eteriei însemna că
Alexandru al Russiei (și Kapodistria)' vor ajuta Sânta
|
" allianţă. ?)
Cei trei capi ai eteriei își associară şi ei alţii, între
cari Perevos

şi N.

iar Scufas

Galatis;

se stabili în Con-

stantinopole (Apr. 1818) de unde se pusse în corespondință cu agenţii săi din diferite părţi alle Europei. Din
capul locului, planul era a începe mișcarea din provmciele grecesci, anume din Magnessia și Laconia. 3) - |
Perevos, amicul lui Rhigas 4), şi cu Galatis fură trimişi în
Russia, unde din causa propagandei lor pe facă guvernul russesc se vădu silit a' trece peste frontieră în Romania; consulul russ Pini priimi ordin a le acorda protecţiune şi a le înlesni bani „ca membrii ai unei -asso„Ciaţiuni al căria scop era sfărămarea jugului turcesc.“ 3)
Prin acâsta Russia - încuragea pe facă pe eteriști, ce
deventii cutedători până la temeritate; iar eteria începu
a fi bine privită chiar de Boeri, mai alles când vedură
ei pe însuşi Leventis, dragonul consulatului russesc, făcând parte din eterie. Leventis era iniţiat de Galatis în
secretul revoluţiunii, iar Galatis urmesă să fi iniţiat pe căpitan

lordake,

șeful

domnesci,

gardei

care

la rândul s&u

inițiă pe cei-l-alţi.
?). Atunci se imprăştiă, în mare numsr, broșiuta despre profeția lui Agataughel, prin tâte provinciile unde erai creştini ortodoxi.
— Vedi d. Baritz op. cit.
pag. 115.
,
*). Istoria revoluţiuni grecesci de Al. Şuţu. — Lettres sur la Tarquie, par
Ubiciai, tom. Îl. paz. 91 ete. — Studiul d. Baritz despre istoria inudernă a
Greciei. Loea Transileania No. 10—12 pe 181].
3). Philiinon, op. cit. vol L pag. 387.

+), Vedi viaţa lui Rhigas, descrisă de Perevas în ce, roua uoveruuca ir ojzni zi!

Athena,

1836.

5). Gervinus, vera

,

citată, pag:

|

115.

.

=

lordache

Căpitan
eterie

pe

TU

trecu în. Bassarabia
care

Cara- George,

nu

făcu

ca să atragă

difâcultăți când

în
în-

țelesse că eteria era” condussă de Russia; prin acesta
ellu. spera să recapete tronul Serbiei, usurpat de Miloșiii.
Cara-Gheorghe trecu îndată la Iassy, unde Galatis îl presintă lui Leventis, ce trecea de nepot allui Capodistria
și care ocupa provisorii locul lui Pini. Leventis dette lui
Cara-Gheorghe bani și pașaport, dupe cum înlesnia - la
toți eteriști ce trecâu.în Austria și Turcia; Cara-Gheorghe trecu în Serbia la un vechii amic alli săi, ex-Voe_xodul Wonitza, care locuia la Adzagna, lângă Semendria;

dar Pașa de acolo, Marasche-Ali, aflând de la agenţii ruși
scopul sossirii lui Cara-Gheorghe, trimisse oștire la Adzagna (16 lunii 1817); și Wonitza, sprea scăpa de resbunarea Pașei ş'a lui Miloș, uccise pe spele și amicul să. *)
Scufas muri în lulii 1818. Comitetul dirigent se mai
mări cu alţi șepte membri. ?)
Aceşti şâpte capi își asociară şi ei alţii; cu modul acesta se îmmulţi

atât

de

mplt

numărul

eteriştilor,

în cât

la 1820, Eteria număra peste 200,000 affiliaţi, atașiaţi la
diferite 'Comitete, respândite în orașele principale din
“
Europa.

Insurecția din Italia și Spania, sullând assupra

Greci-

Jor spiritul revoluţionar, aprinse capetile lor de entiisiasmul libertății; lupta între Pârtă şi Ali-Pașaîi încuragia.
3). Philimon, op: cit: vol: 1 pag: 149—1%0.
=). Şi a nume: A. Gazis, destiuat pentru Mitias.
eventis, pentru Bucuresci.
Patsimadis şi Komizopulos pentru Mosena.
Sekiaris, pentru Constantinopole.
Anagnostopol, pentru Principate.
a se
(Acesta, certându-se cu corifeii Eteriei, fugi din Bucurasci, făcând
propriimi în comitetii Asrchimandritul Grigorie Dikeos, d'uă moralitate
.)
cutezătorii
şi
dibaciă
actisii,
Dleruatică, dar forte
Tzalacoft, pentru Pisa, (cu însărcinarea specială d'a athage în Eterie pe
Mitropolitul Igoatie şi pe princulă Alexandru Marrocordatiă.)
In fine Csantos, peutuu Petersburg. (cu insărciuarea d'a oferi lui Capodistria direcţiunea supremă a Eteriei.)
Philimon.

Op:

cit: sal:

T pac:

95.

Ali-Paşa,
lor Kiapha,

de pismă contra Porții, didesse înapoi Sulioţi- .
bulevardul

cellu

mai

tare

al Grecilor,

din-

preună cu i6te muniţiunile de resbel 1); acesta silisse pe
Greci a se allia cu rebelul Pașă contra inamicului co-

mun; dorinţa eteriștilor «a cunâsce pe te, imprudenţa
„unor

esaltaţi

ca

Galatis

şi Kamarinos, cari prin

conduita

lor compromiteaii mișcarea, temerea da nu deveni ridicoli șa se r&ci entussiasmul general, acestea siliră pe directorii Eteriei a pune în capul mișcării pe unul din cei

doi corifeii ce lisepărâa
dică,

capabili a juca rolul de 104; a-

pe Capodistria sau pe Al. Ipsilanti. Majoritatea Di-

rectorilor opina pentru celui Vântâiu, și minoritatea pentru celli dal doilea; unii preferau pana de diplomat, alţii
spada de general.
|
Csantos împăcă ambele partide, propuind pe amândoi;
ellu dicea că și capul și bracul erai necessarii într'uă
întreprindere de felul acesta. Se hotărâ dara se adressa
la amândoi. Acâsta era la Febr. 1819.
Csantos fu însărcinat a se adresa la Capooistria; plecă

dar îndată la Petersburg pentru acest sfirșit.
„

Capodistria publicasse, chiar în acel an, (1819) uă scriere anonimă 2) în care consilia pe Greci a fi prudinţi,
șa nu precipita lucrul, aşteptând momentul când Russia
va declara resbel Porții; căci atunci numai vor puteafi
siguri de reușită, luptând sub stegurile Russiei.
Csantos se presintă la Capodistria c'uă epistolă din partea

lui Gazis, care'i

rechema

cuvintele sâlle de la W'ienna,

“ din timpul congresului, dicându'i „că sperăa se convinge
„din mulțimea Thrasibulilor ce'1 visitesă, că rescularea
„Grecilor

a devenit

uă

necessitate

„tor a conduce mișcarea.“
Capodistria respunse lui

imperi6ssă; şi că e da-

Csantos

că nu

pste priimi

3). Pouquexilte, op; citat. Cartea IV capit: 4.

=). Observaţions sur les moyens d'ameliorer Je sort des Grecs. Corfon $;, A-

prilie 1519.

Englesul Waddington în opera la Visite en Grice dana lea annzea 1828 et.
1824 (tradusă in limba germană de Schott Ja Stutzard, 1825) atribue acea eperă
lui Capadistria.

_

dar capii Eteriei se pot servi cu a/fe mizpiice;

acea sarcină;
şi le uresă

szccesăi

bună.

Eforii din Pelopones
Vardalah din Odessa,
(1820) a încerca şi ei
priimescă rolul de de.
Capodistria, respunse
tim

ŢRo

de scâlă,

Inte adevăr,

|

lui Vardalah,

că Czarul

înfr&nese -entusiasmul,
altfel vor compromite

1)

nu se disperară, ci însărcinară pe
pe Kamarinos și pe Paparigopol
lângă Capodistria, spre- -a”] face să

e contra

camarad şi amic in- .

eteriei;

că Corifeii să'şi

care a devenit uă nebunie;
causa sacră prin precipitare.

Czarul ' Alexandru,

care

trecea .de

căci
liberal

înainte de 1815, se r&cisse de liberali la congressul din
Aix-la-Chapelle; apoi revoluțiile din Spania și Italia îl r&cisseră

mult;

și mai

voluţiunilor,

în urmă, mă&ssurele

luate contra

în unire cu cei lalți potentaţi din Sânta

Re-

al-

lianţă, îl silea a fi în reservă, spre a nu trece de neconsecinte, mai alles că, prin încuragiarea rescâlei Grecilor,

încuragea, și rescâla Polonilor șa altor populi subjugați;
pentru aceste cuvinte Alexandru nu putea încuragea pe
tacă întreprinderea Grecilor; simpatisa însă într ascuns cu
iubiții ser Greci, cum i numa ellu.
Kamarinos, trimis de Petrobey la Capodistria, tot pen-

fru scopul pentru care fussese trimis Csantos și Vardalah,
priimi şi ellu aceilaş respuns.
Paparigopol, dragomân al consolului russesc de la

Patra, priimi și ellu un respuns analog. *)

1). Gervinus

pag: 164.

=. Gervinue,

ap:

cit: pna:

15”—

CAPITOLU TI.
Planul eteriei, şi causa amânării Revoluţiunii:
fixată pentru dioa de 21 Novembre 1520.

Aflând pe cozi, Grecii fură coprinși d'un entusiasm
freneticu. Lista Eteristilor se umplu de numele cellor
mai notabili Greci, în fruntea cărora figurau Capii Bi-.
” sericei.
|
|
Prima epistolă a lui Ipsilanti, trimisă la comitetul central din Constandinopole, în calitate de comandantu suprem, fu împărţită ca nisce mâșce de Grecii entusiasmaţi.!).
Prin art. 13 din planul general, se hotăra ca Căpitan
Iordache cu Sawa și cu Tudor Vladimirescu să ridice ste€-

" gul revoltei în Muntenia; ei se basaă p'acestă

dillemă:

dacă Turcii intră în Principate casă sugrume revoluţia,
Russia i declară resbellu că a călcat tratatele, și Grecii
capătă independinţa lor luptând sub stegurile rusesci;
dacă Turcii nu întră în Principate de frica Ruşilor, Grecii
trag mari fol6se din Principate pentru triumful causei lor.
„Se trimisseră scrisori către toți capii din differite localităţi după marginea Dunării, şi din Iaşi şi Bucuresci, cum

şi la Milon, ca s& fie gata pentru dioa fixată. *)

"În

privinţa teatrului

luptei, Ipsilanti era de

*) Vedi acea epistolă în Philimon, op. cit. vol. 1 pac. 349, etc.
*) [dem vol [. pag. 52.

opinie a
-

Ta

începe mișcarea din Pelopones, find că'lu assiguurasse cei
de acolo că forța Turcilor în acelle părţi era inferidră
Grecilor; alţiiînsă, ca Perevos, susțineai că Grecii d'acolo
sunt kpsiţi de arme şi muniţiuni; și că începând mișcarea

va

din Principate,

diversiune Turcilor, ce vor

face

fi siliţi a împărţi oștirea în Principate şi pe marginea
Dunării, şi Grecii din Moreea și Pelopones vor putea astfel
lupta cu puteri egale. |)
Ipsilanti însă persista în ideea sa, ca să nu se compromiță Russia începând mișcarea din Principate; dar
nici -din Grecia nu credea că e timpul a o începe, nefiind încă preparați Grecii.
In timpul acesta, mai mulți capi din diferite comitete trimiteau planurile lor șefului suprem, arătând prin ce mijl6ce
să piardă

Vizirul

Sultanului,

favârea

Halet,

inamicii

all

Grecilor; şi cum să se ocupe Brăila prin surprindere;
în fine Sawa era de părere să se aștepte ântiu rescularea
Sârbilor şi a cellor lalţi creștini din differite păiţi alle

Turciei; să se iniţiese cei duoi Domnitori din Principate
în secretul conjuraţiunii,
forma

unii corpi

de

ca prin ajutorul lor să se potă,

oştire

câte-va

de

mii;

și în fine,

Grecii să câră de rege un membru din familia imperială
a Russiei. ?)
Ipsilanti defipse în fine dioa de 14 Noembrie 1820
pentru începerea acţiunii în Moldavia; prin urmare ordonă generalilor săi Sawa şi Olimpie, ca în acea qi să
restârne guvernnl lui Alesandru Suţu, bănuit de contrarii

Eteriei, şi săli înlocuiască cu un Guvern provisoriii, compus

din boierii iniţiaţi în
Eteriştilor trecerea
oştirea între Vidin
întreba cu ce voie
trimiţă în lassy un
recomanda

însă

secretul conjuraţiei, assigurând ast-feliu
lor peste Dunăre, şi concentrând tâtă
și Adacale. Dacă vr'un Consul ?
fac ei acesta, să'i respundă că să
om a afla respunsul dela Ipsilanti; le

s& pădească

') Gervinus, op. cit. pag. 1i0.
-=) Philimon. op. cit. vol. [. pag.

bine

15—46,

drumurile,

74—5—S85.

ca

nimeni

Si

=

„să.
nu 'pstă

eşi din Bucuresci; să trimiță 200 ostași ali
întâmpina la Buzăi, și cu .restul să manţie ordinea ca să nu se. facă jafuri; că de vor urma cum le prescrie, vor
„lucra conform dorinţei augustilor Sefi, cărora le au făcut
toți jurământul de credinţă; le recomandă. discrețiunea,
căcă la din. contra numele lor vor fi blasfemate ca alle
acelui

miserabil de

Econom,

ce

trădasse

la Turci. secre-

tul Conjuraţiuniă; le flata amorul propriii, spuindu-le că
dânșii vor deschide caliea spre a merge în mijlocul fraţilor lor, ce vor priimi ca pe liberatorii lor; iar numele
lor vor î încununate cu cununi de glorie; în fine, că a
“dat și pentru Constantinopole ordinile necesarii ; -ast-felii
că lupta va începe d'odată în tâte părţile. |!)
“Tot atunci se adressă Ipsilanti şi. către Miloşii casă
rescâle şi elli pe Sârbi la” epoca arătată ?), în fine scrise
“și lui Caravia

ca

în dioa

de! 14 Noembrie să se afle ascuns

împrejurul Iassylor, - cu toţi Gmenii săi, luând instrucţiile
necessarii dela L.assane secretarul său, avend cu ellă şi
pe Csantos. 5
In Iassy agenţii lui Ipsilanti lucrau şi ei în favârea Eteriei. Eforii înrolasseră destule braţe,
bani

prin contribuţii,

pentru

și strânsesseră

reușirea

planului;

destui
pe

de

altă parte Iacov Rizu, Ministru şi amic lui Vodă Suţu,
încredință pe: Ipsilanti despre cooperarea Domnului stu
la causa sacră. 1)
Boierii din Moldova, ca și cei din Muntenia, nu erati
toți iniţiaţi în secretului conspiraţiunei; pentru cuvântul că Grecii nu aveaii destulă încredere într'ânşii; mai

alesi că boierii

se temeau

de uă

rescâlă

contra

lur-

cilor. 5)
1) Vedi epistolele selle cu data din 24 Octobre

152),

serisse la Chişintă,

in Notele primului” volum: din istoria lui I6n Philimon, pag. 235—-235, unde tiguvesă şi celle două epistole, din care uva scrisă de însusi Ipsilanti cn mâna
st: Angă.

:5
>
*)
2

Notele
Idem
[dem
Dem

rol. | din opera
pag. 290." paz. 215.
pag. %e.

Ini Philimon.

paz.

12%.

—

La 15 Noembrie,

89

Domnul Suţu avu vă intrevedere la

Sculeni, prin mijlocirea lui Rizu, cu George Cantacuzin,
ca din partea lui Ipsilanti, și allu căreia. resultati fu fa-

vorabil Eteriei. 1)

N

Dintruă epistolă a lui Sawa către Csantos, cu data din
29 Octombrie 1820, se vede că Brâncoveanu era iniţiat
de

Sawa

numele

în secretul conjuraţiunii,

săi să rămâe

cei-lalți

boeri,

necunoscut

precum

Constantin

cu

condiţiune însă,

ca

celor-lalți conjuraţi

?);

Samurcașiă,

Filipescu

(Vulpe) și alţii, ce făcâu parte din Eforia din Bucuresci,
erai iniţiaţi prin Olimpie în secretul revoluţiunii.
Pe de o parte, neînțelegerile între Sawa și Olimpie,
unulii îngrijeatu despre puterea Turcilor 5), cellalt entusiast de bravura Grecilor; și nehotărârea lui Miloșii,
care

nu

se

pronunță

definitiv,

voind

resultatul cererilor selle către Portă,
ce va vedea pe Russia angajată în
pe de altă parte neînţelegeri între
nul Moldovei) și Ipsilanti în privinţa
isbucnirea revoluţiunii ; neîncrederea
sandru Suţu (Domnul Munteniei) pe
tusse

a se decide

d'a'lu

assassina,

a vedea

mai întâi

şa s€ decide după
resbellu cu Turcia;
Mihaiu Suţu, (Doms6rtei acelluia după
ce'i însuflasse Alecare Olimpie nu puaseme-

repumnândw'i

nea faptă, nedemnă de un om deprins a brava glânţele
pe câmpul luptelor de independinţă; în fine, așteptarea
morții lui Şuţu, fie prin venin, fie prin glonții; acestea
tâte siliră pe Ipsilanti a amâna dioa fixată pentru ridicarea stindardului Revoluţiunii.
Lassane, secretarul lui Ipsilanti,

încuragea pe Mihaiu Şuţu, ca
riei și banii şi oştirea ţărei, şi
între capii militari, ce erau în
L.assane reuși, şi Suţu dete

fu

trimis

lassy

la

a

să puie la dispodiția Etes& restabil&scă concordia
neînțelegere *).
ordin în consecinţă pote-

1) Philimon, op. cit pag. 88—91.
2) Notele lui Philimon pag. 2.
5) Veqi pag. 93 din opera citată a lui Philimon.

|

4) Corespondiaţa între Rizu şi Lassane cu Ipsilanti se pâte vedea în Notele
primului colum din istoria Iu Philimon, pag. 245. 251 și 395.

8

rilor din Bacău, din Piatra și din Suciava.: puss
e la calle a
se

strânge provisiuni; și depusse 130 mii
leiîn casa Eteriei, mai promițând alţi 1oo mii 1). Olimp
ie însă, însărcinat a attrage pe Miloșiu, Prinţul Serbi
ei, şi cu care intrasse în corespondință încă dela 24 Mart
ie 1820, nu fu
norocit în missiunea sa; Miloșiu respunse
prin cuvinte
vage, neangajându-se la nimic: Olimpie
însă nu pierdu

2)

speranţa.

Miloşiii

dovedisse,

în revolta

sa

dela

1815,

că era vi-

clean sau prudinte, știind a'și face prin
purtarea sa un
partid chiar între Turcă: 2).
In Muntenia, între Olimpie, Sawa, Farmake
și Perevos,
SE închiasse un act în care se lăsasse locu
şi pentru semnătura lui Miloşiu.
Prin acellu act se obligaii a apăra
cu viața lor patria, religia și legile naţiunei
ellene,: care,
pe cât a păstrat aceste trei virtuți, a fost
gloriâsă şi liberă; prin urmare, se legau prin jurământ
a imita esem-

plul acelor

vedere

Eroi

din

cari

numai fericirea

diceai

că să trag,

patriei lor.

In acea

şa

avea

sacră

în

legă.

tură, dicii ei, vor intra toți aceia cari vor da
probe “că.
possedă

acelteași

sentimente,

fiind

destul

d'a

se bucura

d'uă bună reputaţie printr'uă conduită nepă
tată.
Se făcură cinci coppii după acestă legătură,
purtând

fie-care

semnăturele

tutulor,

și luând

fie-care

câte

una.

Acest act era făcut pe pământul ellen: Şi purta
data
de 21 Maiu 1820. %
Miloşi refudă a suscrie acest act; prin scrisorile
lui
equivoce către Olimpie și către Sawa, cu data din 3o
Mai,
13 August şi 26 Septembrie 1820, ellă nu se anga
ja la
nimic.
Într'una, le mulțumește de simpatiile lor pentru
Sârbi,

îi assigură

că nutrește

acelleaşi

sentimente pentru

dânşii, și că epistolele selle pot fi privite ca uă
probă de
:)
*)
*)
*)

Op. lui Philimon Vol, ]. pag. 110.
Gervinus, op. cit. Vol. |. pag 1%).
Idem pag. 13.
Notele primului vomm al Istri? lui Philimon

pag. 251.

4

—

bine-voiconsideraţiunea ce le păstreză, fiind tot-Vauna
cunoscut sgotorul lor. Intraltă epistolă, Miloşiiile face
a Turcilor, și
motele despre triumfurile lui Ali-Paşa contr
din nuoii .
numirea lui Hurșit-Paşa ca Vizir; îi “assigură
mindu-le. de
despre sentimentele sâlle de amicie, mulțu

știrile politice din dume ce'i comunică,

și speră că

dorin-

ţele Sârbilor vor fi aprobate de Pârtă. !)
se. încercă
In timpul șederii slle la Chişinău, Ipsilanti
avant-garda
a îndupleca pe Generalul Orloft, ce comanda
Vitgenstein, ca
oștirii rusești dela Prut, sub Mareșalul
Grecilor. Ipsă participe cu corpul săi la Revoluţiunea
ti în Româsilanti spera ca, prin intrarea trupelor ruseș
va
Turcia:

nia,

aeclara

resboiu

Russiei,

chiar

când

Im-

lui Orloff; prin
p&ratul Alesandru ar desapproba purtarea
-russu, causa
urmare, participând și Grecii în resboiul turco
Illusiuni de poet! Avea destule esemple
lor ar căştiga.

în istoria Russiei că profitul din asemenea lupte

îl tră-

In prediua de a se decide, Orloft
gea numai Russia.
denunciarea
fa chemati la Petersburg, negreșit după
la Chișinău, și
Generalului Kiseleff, ce se afla atunci
care

bănui,

din desele

convorbiri

alle

lui Ipsilanti

=)
Orloff, că se urzește ceva de felul acesta.

>) Idem pag. 202. 204 și 20,
=) Wuliman îp. cit, pag. Sr.
N

cu

CAPITOLU IV.
Ipsilanti schimbă planul da începe
din Pelopones.
La

ş Ocrombrie

1820,

Ipsilanti

convâcă

mișcarea

în

cimitirul

'dela Ismail pe capii Eteriei din diferite părţi alle Greciei,
Perevos, Leventis şi Csantos, ca.

între cari figura Dikeos,

să desbată împreună planul lui Sawa, pe care a și aprobară 1), Aci se decisse luarea arsenalului şa flotei
turcești p'o n6pte întunecâsă, şi chiar prinderea Sultanului.
La 13 Octombrie, se ţinu altă conferinţă, tot la Îsmail; și se hotări din nuou ca mișcarea să se începă
din Moreea, unde Ipsilanti va trece prin Triest: iar Dikeos

să trecă

tru organisarea
La

Suţu,

Sculeni,

în Laconia,

şi Perevos

în Pelopones,

pen-

luptei.
Ipsilanti

care aprobă

se înţelesse

Rizu, ministru

cu

și ellu acest plan.

lui

*)

Se dederă ordine în consecinţă către insulari, chemându'i

la. arme, şi spuindu-le că Grecii sunt gata a cere drepturile lor cu arma în mână. $)
Apoi scrisse lui Miloşiu, (5 Noembrie) amerinţându'lu
cu Rușii şi cu Turcii; și asigurându'lu că insurecția se
va întinde dela Moreea până la Dunăre. *)
1) Philimoa op. cit. vol. |. pag. 4î.
*) Gervinus, op. cit. pag. 112, —
) Philimon, vol. L pag. 37.
*) dem
pag. 27.

vedi şi Sațu paz. 4l.;

— 80 —

Dela Sculeni, Ipsilanti trecu la Chișinău, la cumnatusău Katakatzy, guvernatorul Bassarabiei.
Aci, sub influinţa celor cel încongiurai, îşi schimbă hotărîrea ; și
să decise a începe îndată ostilitățile din Principate.
Ordinele fură revocate din noi; și acâsta provocă o
mare perturbaţiune și descurajeare,
Ipsilanti făcu uă ultimă încercare lângă Miloşiă, propuindu'i un tratat federativ între Grecia şi Sărbia; dar.
Miloșii, care nu făcea deosebire între Turci și Fanarioți,
respunse tot în sensul epistolelor sclle de mai 'nainte. !)
Din minutul acella, căderea, întreprinderii lui Ipsilanti
era sigură, după cum a dovedito Sawa, alle căruia consilii înțelepte fură dispreţuite.
Lingușirile celor ce în«ongiurai pe Ipsilanti, între cari şi Rizu, ce'lă compara

cu Eroii Elladei și cu ai Americei 2); şi mar ales

intri-

gele Russiei, care voia prin acâsta a compromite causa
Greciei; apoi neesperiența lui Ipsilanti de care dedesse
mai multe probe 3): iată adeveratele cause alle schimbării planului, atât de fatală întreprinderii Grecilor.
Să ascultăm justificările lui Ipsilanti.
„Sunt acusat, dice Ipsilanti, cam allesă rău momentul,
șI Cam precipitat lucru $); dar, după revoluţiunea din
Neapole și din Piemonte, era impossibil a opri impulsiunea dată Eteriștilor, în cât mam vădut târît de curent,
mai ales după descoperirea conjuraţiunii de către Pârtă;

*) Baritz op. cit. pag. 197.
*) Vedi epistola sa în Philimon. Notele vol. L. pag. 21.
5) Gervinus raportă în opera citată (pag. 173.) că Ipsilanti, pe când se ala
în Petersburg, hotărisse ca Petrobey să transporte din Corfu în Laconia pe Sulioţi, determinând pe Căpitanii din Epir a face între ei uă alianță ; probă despre innoranţa sa complectă, fiind imposibilă realisarea celor două măsuri propuse de ellii. — Asemenea fu şi propunerea sa d'a ocupa într'uă nâpte flota
şi arsenalu turcescii, puind mâna chiar pe Sultanul: idei stravagante. moştenite dela tată-stii, şi esprimate în phenizul după stegul Grecilor, ce însemna:
„restabilirea imperiului Bisantin prin Greci:, idei nebune, cănd se gândeșce
cineva că uă mână de Gmeni, ce craii sub privigherea Poliţici, fără arme şi
şefi capabili, credeii să fie stăpâni pe uu oraşiii cu BUU mi: locuitori. și cua
oştire de Ianiceri, ce eraă încă spaima lumii.
) Dioa

fixată

pentru

începerea

luptei era

2

Martie

1323,
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- apoi Grecii trebuia să profite de resbelul Porții cu AliPaşa,

prin

care

se

făcea

diversiune Turcilor ; am fost dar

silit a da semnalul, aruncându-mă în Principate, pentru
cuvântul că, atrăgând asuprăle tâtă atenţiunea Porții,
provinciile Greciei să puteai prepara mai lesne.“ 1)
S'ascultăm acum şi justificările istoricilor Greci:
„Principatele veneai în ajutorul Eteriștilor cu 6ste,
provisiuni, cai și bani, Boierii le erau favorabili, fiind-că
le convenea

uă

schimbare,

cu speranţa

că va veni Domn

unul din ei 2); Turcii nu puteai intra în Principate, căci
ar fi provocat resbelul cu Russia; Consulii aflați în
Eterie făceau pe Grecia spera în concursul Russiei; Românii priimiseră uă educaţiune grecescă, în cât România
se putea crede fica iubită a Elladei, și urma a” resplăti
cu viaţa binefacerile Grecilor, Românii eraă ortodoxi, ca
şi Grecii,

şi resbelul,

făcându-se

în numele

ortodoxiei, a-

vea şanse de reușită; concursul lui Mihaiii Suţu le era
Wun mare ajutor; apoi cei mai mulți biurocraţi din Principate erau Eteriști, aveau concursul lui Olimpie și Sawa,
capii oștirei; trebuia să profite de msrtea lui Alexandru
Suţu, până nu se numia alt Domn, care pote le paralisa
acţiunea; în Principate nu erau Turci; trebuia să profite de revolta lui Ali-Pașa (23 Martie 1820); Eteristul
Saros promisesse lui Ipsilanti că va lua de sigur forterea Giurgiului, deschidându'i ast-fel drumul Bisanţiului;
G. Olimpie i propunea luarea cetăţii Ada-Kalle; Episcopul din Philipopolis i promitea rescularea Bulgariei şi
15 mii luptători; pe altă parte, Eforii din Constantinopole anuncau că Grecii d'acolo se pârtă ast-feliii că policia a descoperit complotul, și că persecuțiile au şi început; în fine, Eteriștii sperau că vor sploata nemulţumirile Boerilor contra consulului Pini, cez guverna zu modit
') Epistola lui Ipsilanti. menţionată
wria

sa,

* Veţi

la pag.

la Cap.

III, +i reprodusă de Suţu in i»-

38—A0.

piesa theatrală din ('plumnu

ravania

No. î pe 1812.

2

NR

despotipăiW);.că tot conta. pe coricursul Serbilor, pe cari
C. Ipsilanti i ajutasse,

fund Domn,

lui seu, etc. 2).
La

aceste

”

cuvinte,

mai

cu Pierderea ae

tâtă-

|
mult | specise, : de cât

logice,

cum dice Ubicini3), se adăugaii altele ce păreau 'seridse.
Intre emissarii trimiși de Ipsilanti în diferite părți alle
Turciei, pentru a pregăti rescâla, erași Atistid Papa, trimis. la Miloșiu; elli fu prins de Paşa dela Vidin; și nimicind scrisorile către Miloşiii, se aruncă în Dunăre după
uă

stâncă, :la satul

Fetislani.

Un; alt emissară, anume Ipatros, trimis: cu. scrisori la
Ali-Paşa, fu prins și ellu în Macedonia, și uccisii de

Primatulă Zaphirache.-2)

-

Kamarinos, trimis, la Petersburg, cum am arătat, „ca să
înduplece pe Capodistiia a se pune în „capul mișcării,
propaga pe faciă că Russia nu va da ajutor Grecilor;
şi Eteriştii fură siliți. alu omori.
Aceeași sârtă avu și Galatis, nu mai puţin. inprudinte,
de cât Kamarinos, încercându-se a usurpa drepturile mem-

brilor Comitetului dirigent. 5)
Dar mai gravă fu denunţarea

secretului către -guver-

nul turcesc de către un grec, Aşsimakis, dinpreună
Eustatiii Galatis, ce voia s& resbune mârtea' frate-săii,
sasinat la Hermione din ordinul Comitetului. 6)

„ Assemenea
și Eteriștii

trădări, şi crudimi

nu

erau de loc

grăbiră

catastrofa,

pregătiţi; totă speranţa

cu
as-

de

lor era

în ajutorul lui Mihaiă Suţu din Moldova; iar în Muntenia,
în ajutorul lui Sawa și Olimpie
|
3). Teodor Negri, întruni memoriă dela 1819, assigură pe Greci să unu
contede pe Români, cază sută siliţi a menaja pe Turci; că Grecii din Principate suntă degeneraţi, „Şi că Românii urăscii pe Greci; că ţărranii suntă innoranţi

și conduși

de popi,

iar aceştia de

Episcopi,

ce ai aceleași

interese

cu

boeriă, cară voescii a lua loculii Fanarioţilor, în fine că Pandurii nu pot simpatisa” cu Grecii, etc, (Gervinus. pag. 114.)
2). Philimon, op. cit. vol.I, pag. 86. „—- Gervinus, pag. îzi. — Şuţu pag. $1—50.
5), Ubicini. Provinces Roumaines (L'anivers) paz. 121.
4). Gervinus. vol. I, pag. 179.
5), dem, vol. I. pag. 152—1%.
5). Idem.: vol. i. pag. 17%.

Si

Nici uă, întreprindere

de felul

acesta

nu fu

condusă,

dic unii istorici, cu mai multă ușiurință şi imprudinţă ! Eteriştii lucrau pe fagiă în Constantinopole; ast-felii că Gu:

vernul cellii mai apatic. şi indolent

descoperi îndată sco-

“pul Eteriei. Pe lângă trădările cellor ca Galatis

și As-

simakis, Sultanul posseda multe scrisori d'alle lui Ipsilanti, .
prin care nu numai Grecia, dar şi Russia era. compromisă.
„Apoi Grecii începeaii vă luptă, de mârte, luptă de.
fără

esterminare,

arme, fără

muniţiuni, fără provisiuni! î)

„Sorţii sunt aruncaţi! disse Alessandru Ipsilanti, aflând
| ştirile. triste ce le: aretarămi. “Piară laşul care, la vederea
fraţilor săi ameninţaţi, îşi hai pierde timpul: 'cu calcule!“ 2).
Trimisse dar ordin fratelui s&u Dimitrie a trece în Pe-.
lopones, pe când ellu cu cellalt frate va trece în Principate, de. unde! va alerga în ajutorul Grecilor, trecând
prin Bulgaria, Rumelia și Macedonia, spre a le revoluționa

pe tâte

în drumul

:

set.

Trimisse apoi lui Căpitan lordake prin Csantos 50 mii
de francă pentru elli, pentru Şawa şi pentru Tudor Vladimirescu; “trimise 80 mii franci lui P. Mavromihalli și lui
“Fheodor Colocotroni; ordonă lui Tudor Vladimirescu a profita de mriea lui Suţu spre a rescula pe Pandurii lui; în
ine espediă în laşșy pe Orfano ca, dinpreună cu Lassane,

să

strângă

|

bani şi soldati.

Să lăsăm pugin pe Ipsilanti

la Chişineu,

în Bucureşti.

9. Memvires
70 Smeu, ep

sur la Grâce,
85
sit wa

par

Rayvbaud.

par

(8!

ci 145,

şi să venim

CAPITOLU

Primele

“Vodă

mișcări revoluţionare din partea
lui Tudor Vladimirescu.

Alessandru Suţu cădusse

cembrie
La

1820,

18

Tudor, ce

bolnav

și muri la 19 lanuariii

lanuariă,

cu

uă

Căpitan lordake, fără a
hotăresce a da semnalul
pe

V.

se afia de

di înaintea

sub

comanda

dela 3 De-

1821

1)

morţii

lai Suţu,

>)

mai aştepta ordine superiore,
Revoluţiunii 3); pornesce d&r
cu tâmna în Bucuresti,

eșce peste Olt cu '25 Arnăuţi din
dake,

încă

lui Dimitrie

îl por-

trupa lui Căpitan
Makedonski,

Ior-

fost officier

russu, stabilit în Bucuresci după resbellul turco-russ dela
1 806—1812. €)
Tudor, Hagi Prodan și Dim. Makedonski erai deja înţeleşi în privinţa resculării poporului, cu mult înainte de
mOrtea lui Voda Suţu, legaţi fiind tus-trei prin jurământ
a lucra împreună pentru emanciparea poporului. 5)
Până a nu ajunge Tudor la Pitesci, alţi 15 Arnăuţi,

1). Vedi adressa guvernului provisoriii către Portă la Nota No. XVII.
2). Memoriulă lui Dirzenu, publicată in Zrompetta No. 616. — Fotino iuzi
susţine

că 'Pudor

la 17

Ianuarie

a plecat din

Bucuresci,

5, Piilimon. op, cit. vol- IL. pag 9%.
+). Dirzânu, op. cit. No. 616. — Vedi şi Not
5), Vei

Nota

Na.

N.

No. NN.

(paz. 3.)
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preparaţi pentru acest sfărșit, se uniră cu cei lalți 23
din trupa lui Căpitan lordake. ?)
Trecând pe lângă Pitesci, Ispravnicul de Argeșiu ii
întrebă unde merg? Tudor respunse că sunt căllători
cari trec peste Olt; și nu adduc nimenui nici uă supărare.
Ispravnicul înștiințesă îndată despre acesta pe Căimă-:
cami,

cari

considerând

acest

fapt

ca

un

lucru

de

nimic,

ca uă bandă de hoţi, pe care uă singură căprărie de
Poteraşi o va putea înfrânge 2), nu iau nici uă măsură
contra lor; ceea ce ne întăresce în credința că unii din
Boerii

Divanului

înţelleși

erai

La 19 lanuarii, Tudor
desci,

districtul

Vilcea;

cu Tudor.

trecu
și

Oltul pe

se îndreptă

la satul Buspre

Ocna

cea

nare; ssra popossi la un sataprâpe de. acea ocnă, unde
cumpără cu bani tot ce'i trebui, şi fără a adduce cui-

va cea mai mică supărare. 3)
Adoua di, pornind spre Gorjiu, întălni pe vechillul vătafului plaiului Horedu, care venia la Zărăfia (cassieria)
districtului Vilcea cu vro 2000 galb.; Tudor i ordonă
s&l urmese cu banii și cu plăiașul ce'l însoţia. 4)

Vineri,

Tudor

21 lanuariu,

sosi în Târgu-Jiului pe la

sfințitul s6relui, oprindu-se la Vasile Mângă, sameşulu
districtului; parte din arnăuţi tăbărâră pe maidanul din
dreptul caselor lui M6ngă, (între casa r&posatului Șetraru
Chiriţă, și casa r&posatului doctor Culcerii), unde era
Isprăvnicatul; restul umplu curtea casei lui Mângă. Vr'o
cinci Arnăuţi priimiră ordin a adduce îndată pe ispravnicul
Clucerul Dinică Otetelișanu; căci celălalt ispravnic, Căminarul lorgu Văcărescu, lipsia în district. 2)
5. Fotino, op. cit. paz. 6.
:). Dirzenul,
39. Ude:m.

No.

616.

—

Vedi

Vedi și Nota No. XX.
şi Nota

No.

XXI.

*). der.

=) După relaţia lui Grigorie Mongescu,

tiul lui

Vasile

Mongă. -- Dirzânu

su»ține că 'Tudor, oprindu-se la Obrazia. aprope de Jiii. trimise d'aci
kelonski cu 20 Arnăuţi ca se ridice pe i-prarnicii judecului.

pe Ma-

92
În “timpului

acesta,

—

'Pudor “ordona

cailor fân şi grăunțe,și a

Arnăuţiloră

a

da

potcovi, stând gata de ple-

care; iar ellu se primbla prin pridvorul casei, conversând cu sogia lui! Mângă, până să 'sosâscă acesta dela zărăfe. Ludor purta peste. vestmintele sâlle uă tătarcă cu.

mânecile stâmte, peste care era încins cu sabie.

!)

Pe când sogia lui Mângă i prepâra cina, compusă din
„peşce prâspet, fiind di de post, Arnăuţii âdduceau într'nă,
trăsură pe ispravnicul Otetelișanu și pe Sameșul Vasile
“Mângă. Tudor ordonă ispravnicului să] urmese la Bra-.
diceni, accordându'i uă oră numai pentru a se prepara;
pentru care sfârșit 1 se şi dette de pază câți-va Arnăuţi. 2,
Otetelişanu stărui a i se arăta ordinul domnescii, dar.
Tudor refusă, dicându'i că'li va arăta la satul Brădi-

ceniă, în presința ambilor ispravnici.
Tudor
meră,

se închisse apoi cu Vasile

unde'i

destăinui

însoţi la Tismana.
avândîn zărăfie
deslipi.
Tudor consimţi
clarând că nare

tot planul

2)
Mângă

într'uă

ca-

s&u, îndemnându'lă a'lu

Mângă i respunse că nu pote merge,
peste 100 mii lei 1), de care nu se pote
s& remâie Mângă la postul seu, denevoe de banii Vistieriei, şi că va pe-

depsi' pe ori-cine sar attinge de d6așii; apoi încredința
pe amicul săi că rescularea poporului
simţimântul boerilor patrioți.
—

"Cu

tâte

astea,

fapta D-le este

arhon

cutezătâre;

Sluger,

se face cu
i observă

con-

Mângă,.

și nu vei scăpa cu viaţă din

acâstă rescâlă.
—

Sci bine, prietene, respunse Tudor; dar din c€sul când m'am născut, m'am îmbrăcat cu cămașa morţii. 5)
1) Grigorie Mongescu.
5) Idem.
3) Dirzenul.
*) După

No. 646.

relaţia comunicată

gat cu Vasile Mângă. —
răfie numai 15000 lei.
=

Scarlat

Rosetti,

N.
.

de reposatul

Scarlat

D. Grigorie Mougescu
Popescu

din

Muzetescă.

Rosetti, ce fussese strâns le-

susţine că Mângă avea
si Căovanul

paz.

SU.

în ză-

:

=
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porni cu trupa sa; pe O-

“După miedul nopţii, Tudor

ellu
tetelişanu îl pornisse înainte sub pază la Țismana ; iar
duă
se opri la cârciuma Stolnicului Viişorenu, distanță
a

jumătate poştă de Jiu *); unde -repaosă câte-va ore, pu-

lui Tuind streji pentru padă. _A doa di, după plecarea
spre
dor din Jiu, Boierii se addunară la Vasile Mângă
dândela
nimic
ali ispiti; și cu tâte că nu -putură afla
lui
sul, arestarea ispravnicului i făcu sE înţelegă scopul
viața.
ura
“Pudor;.şi parte din ei fugiră spre a'și assig

Văcărescu, |

„Pe la ptânda, .sosi în Jiăşi Ispravnicul

a se .
care, informându-se de celle întâmplate, dete ordin
de Po-strânge îndată tâte Catanele isprăvniciei și celle
teră,

şi espediă

|

a

restarea. Otetelișanului.

Tot în dioa aceea sosi şi Bumbaşir dela

ordin

a se-porni toţi

Mângă

banii

ce

vor

Vistierie, cu
la zărăfie.

fi strânşi

ispiti pe omul domnesc despre Vodă

se spuse că Vodă
attă sănătos.
A doua di, către

bolnav,

fussese. cam
stră,

a-.

despre

la Bucureşci

întradins

curier

dar

că

Suţu,
acum

și i
se

sosi în [ii proclamația lui Tudor,

poporului
„care anunţa mârtea lui Vodă Suţu și rescularea
urilor străpentru uşurarea dăjdiilor și dobândirea drept
moşești.

E

deslegat de
Prin acea proclamaţie Mângă se vedea
secret planul
“jurământul ce facusse 'lui Tudor Wa ţine
său, pe care îl și dette

atunci

de

faţă : că adică mârtea lui

vor putea aSuţu s'a ţinut secretă de Boteri până se
pentru începerea
duna cetele de Panduri de peste Oltii,
resultat va amişcării; că nici Tudor însuși nu ştie ce
însărcinat
vea rescâla până în sfârşit; și că Tudor este
acea mişfacă
să
de cei mai de frunte Boieri ai ţerrii ca
de Domnii
care, în numele s&u, pentru a scăpa țerra
Greci.
XX) st. departe de şosea, unde sc
:) La 1821, acea cârciumă era la Văleni,
. In cesbellulii de ia 186— 1512
atlă aqi. şi de unde se văd casele Viişorenalui
i.
Pandur
de
ir
Viiserenu Însese zi el camand

|
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Proclamaţia lui Tudor însuflă spaimă impiegaţilor Greci

și Ciocoi,

compromiși

în Ochii poporului prin acte

arbi-

trare;

cei mai

avuţi,

trecură în Austria spre a'și assigura viața, âverea

mulți

dintr'£nşii,

cum

și

comersanţii

cei

ȘI famillia ; boierii cei mici, victime a le regimului fanari
otic,

aplaudară fapta cutedătâre a lui Tudor; şi mulți dintr'
ânșii
îl ajutară prin tâte mijlcele; cât despre meseri
aşi şi
plugari, ei alergau de bună voe sub steagurile lui
Tudor, cei mai mulți spre a se despăgubi prin jafuri
de
pierderile ce încercasseră din partea împiegaţilor Greci
şi Ciocoi, ş'a negustorilor Turcă. DE
Sâmbătă, 22 Ianuarie, Tudor sosi

la satul

Brădiceni,

unde spera să afle pe ispravnicul Văcărescu; se opri puţin aci spre a repausa trupa sa; și elli ospătă în casa
:) D. Grigorie Mongescu, unulă din descendinţii lui Vasile
Mângă, care ne
relateadă celle descrise mai suș, adaugă că chiar tată-săii,
după consiliul lui
Tudor, își assigurasse famillia la schitul Lainitz ; iar pe
Ja începutul lui Martie

când

Pandurii

lui Tudor învinsseseră

Catanele

isprărnicatului

ș'alle

lui ' Cos-

rin, în ciocnirele ce le avusesseră în marginea Târgu-Ji
ului, despre Slobozia,
însuși Vasile Mongă, ca, sameşi al Judeţului, fugisse
la acel schit, însoţit de
cei doi ispravnică şi alți împiegaţă. Acestia din urmă
se preparară în acea di a
trece în Austria ; dar Mugă remasse în schit până
a doua di, spre a se comunica,
en tâtă familia, şi fn surprias de una din cetele de Panduri
și Arnăuţi ce gondii
prin munţi pe boieri și comersanți, mai mult pentru
pleașcă ; luându']i pe jos
înaintea, cailor din preună cu fiul săă Nicolae, ei plecară
în gâna ispravnicilor.
pe care i şi ajunsseră poposiţi aprope de linia graniței.
După uă luptă scurtă între Pandurii lui Tudor și Plăiașii
isprăvniceşti, cădură din partea Pandurilor Gospodarul lor (primul căpitan)
anume Pera, ce fu
înlocuit îndată cu Gospodar Dumitru ; iar din partea
oppusă căda un Zapciă
dai Văcărescului; în fine Pandurii învinseră, şi făcură
prisonieri pe boerii fugari. Pe unul din ispravnică, anume Dinu Bălteann, și pe
Medelnicerul Constantin Măldărescu, i fucu scăpați în întunericul nopţii,
un Nicolae Bărbieru
din Târgu-Jiului, care avea şi ellă sub comandasa câţi-ra
Panduri ; iar pe Văcărescu, cel-lalt ispravnic, din preună cu Vasile Mngă
și alți boieri, îi condusera în Târgu-Jiului, undei arestară.
Soţia lui Vasile Mângă cu cei-lalți copii, cari se ascunses
seră în pădure, scăpară de maltratarea Pandurilor.
Pe Vasile Mângă îl luă sub garanţa sa doctorul Solomon
staroste de sudiţi
austriacă din Tergu-Jiul, fiind Mângă cunoscut ca amicii
al lui Tudor. Peste
puține dille, trinmfând 'Pudor de tâte obstaculile, numi
pe Yasile Mângă isprarnic la Gorgiii, ordonând a i se da Înapoi tot ce
i se luasse; iar familia lui

Mângă fn trimisă iarăși la schitul Lainitz, spre A & mai
Aaustrii, pentru ari-ce eventualităţi,

aprâpe de frontiera

5

Polcovnicului Ioniţă Mongescu, fratele lui Vasile Mângă. !)
De aci se îndreptă iute spre Monastirea Tismana, unde
sosi către seră, și s& închisse în monastire, puind streji
pentru padă. In nâptea aceea Tudor sili pe Otetelișeanu
a da ordine către Zapcii și Vătaşii de plaiu din districtul Gorjii pentru strângerea Plăiașilor la diferite localități, însemnate de Tudor, şi pentru aprovisionarea cu
producte şi vite a câtor-va Monastiri de peste Olt; a
doua di Tudor plecă dela Tismana, lăsând aci vre o cincispre-dece Arnăuţi şi Panduri pentru pada Otetelișeanului. 2)

') După încredințarea lui George Mamara, din Brădiceni, sătean ca de 70
de ani..
”
*) Fotino, la pag. 6 din istoria sa, susţine că Tudor ar fi lăsut 35 de inşi
pentru pada Tismanei.
Despre conduita Pandurilor cu cei arestați la TPismana, atât preotul C. Chiriţescu

din

Tismana

(despre

care

am

menţionat în biografia

lui Tudor) cam

și

C. Şcilea, sătean ca dă 80 de ani, din Gura Văii Tismanei, afirmă că acei Panduri şi Arnăuţi şicănau şi ridiculai în tâte chipurile, atât pe Otetelizeanul, cum
şi pe un

Copăceanul

şi un

Opran,

închişi

de Tudor

la FPismana,

pe lingă care

mai, eraii alţi vr'o 20 prisonieri, de diferite condițiuni, închişi acolo de capii
Arnănţilor şi Pandurilor. și pe cari îi libera după ce îi punguia; inr capii a- .
celor Panduri şi Arnănţi, lăsaţi pentru pada Monastirii, ercaii un Sterie din

Boroşteni, un Nicolae Borosteanu, (Bulucbaza) un Niculicescu din Baca de A-

rama și un Drăghiceanu.
Biserica din Gura văii Tismana se prefecuse în magadie de providiuni, precum grâi, mălai, pastramă și unt; iar curtea bisericei era plină de vaci, oi

şi berbeci; de care provisiani profitară Turcii după mârtea
arteră și Tismana

și biserica din vale.

lui Todor,

când

CAPITOLU VI.
Primele proclamaţii a le lui Tudor către popor.
și petiţiile sâlle către Tureia, Russia, și către
Pașii dunăreni.

De. la Tismana,

dor

însocii de

restul micei sale trupe, Tu-:

se îndreptă spre plaiul Cloșanilor,

punctul

său de

readim. in acestă mișcare.
La satul Padeșii îlă aștepta
„căpitan Dumitru Gârbea, vechilul săi în vătășia plaiului,
cu toți pandurii ce putusse aduna în pripă. 4)
De aci dette ordine a să stânge toți pandurii din. plaiă,
“Și chiar cei ce nu erai în activitate, promiţându-le lefuri
şi uşurare de.podvedi şi de angarale; asemenea și volintirii -

cări se lepădasseră în dajdie încă din timpul lui Caragea. *)
1; Ca la 100 de Piăeşi, după IliecFotino, opera cit, pag. 7
2) La 1814 se regulasse, prin aşedământ domnescă, dintre “Pandurii de peste
Olt: ce figura

ca

slujitoră domnescă

și ca Poterași,

să rămâe

numai

lude

XI

în activitate, din cari 100 la Vâlcea, 150 la Gorjiii, şi 250 la. Mehedinţi; iar
restul până la suma de 2075 lude eraă obligaţi a plăti pe fie care lună câte
"4 talere (lei) de lude. La 1815 Febr: sa regulat ca toţi Pandurii, şi cei în
activitateşi cei în retragere,

să se așiede între Ruptași,

cu

sineturi domnegcă,

plătind toţi pe lună câte 4 lei: si la trebuinţă, să. se chieme dintr'Enșii numărul necassariiă ; iar în timpul

serviciului,

aceia să fie scutiți de darea

celor 4

lei. La 1816, acei 300 lude Poterași se plânseră la Vodă că Ispravnicii îiapucă să plărâscă cei 4 lei, de şi ci facă serviciul unde li se ordonă, contra
ordinului domnescă din 1814. Vodă dede satisfacere legitimei
lor reclame, confirmând aşedământul din 1814. (Anatoraoa lui Vel-Vistier din 7 Iunie 1816. în
condica No. 5 a Arhivei Sratului. pag. 10)
-

WE

Din Padeşii, Pudor espediă

în Gorjă

și în Mehedinţi

pe

verii s&i Golumbeni, pe Ioniţă Creţescu (cunoscut sub numele de Ortopan) pe N. Zoican, pe Căpitan Urleanu,
pe Radul

Miu,

și alţi Gmeni

de

încredere,

pentru facere

de volintiri, mai ales dintre săteni, pe care
îi armă cu armele ce avea strânse pentru acest sfărșit în diferite localități 1); iar messeriașii, neguțătorii, proprietarii mici și
boerii de n€m, cari nu puteu servi ca oșteni, nu erai scutiţi de acâstă sarcină de cât prin dare de bani, plătind

câte 25 de lei de om.

?)

Mai târdiu, unii din capii de Panduri deşertară chiar
aresturile publice de criminali, pe cari îi înrolară în oştirea de emancipare, îmbrăcându'i în costum panduresc ?);
ceea ce nu puţin contribui la demoralisarea Pandurilor,
ce :mitai essemplul acelor hoţi de messerie; jafurile lor
siliră pe Tudor a lua măssuri fârte aspre în contra lor,
măssuri cari-i fură fatale.
.
Din

Pandurii

adunaţi

la

Padeșu

de

Căpitan

Gârbea,

Tudor trimisse vr'o so la Tismana pentru strejuirea acellei Mănăstiri, iar restul îl opri lângă sine; și când se
îmmulţi trupa sa cu Panduri-volintiri, ellu urmă aceeaşi
tactică și cu celle alte Mănăstiri, dând pe Panduri sub
comandă de căpitani de încredere.
Tismana, Strehaia, Motru, Horezui şi altele, pentru posiunea lor muntâsă, aveau a servi de cetăţi de apărare
la cas d'a ven: Tudor în confiict su cu Lurcii stu cu
Grecii, de aceea le şi umplu cu tot ielul de provisii, spre
:) După încredințarea mai multori Panrdari din celle douc districte menţianate, cari Panduri aii fost înrolați de căpitanii mai sus însemnați: de esemplu

Dimitrie Căţelă din Cerneţi, Ion Dragomir din Cernovoşiani. tata lui Manole
Stoenescu din Baia de arată, Niculcea Bălănescu şi Dumitraşcu Ploscaru din
Pestriţa; aceştia din Mehedivţi; Barbu Viza din Odolesca, din Gorji. şi ali.
2) După încredințarea lui Manole Stoenescu din Baia de aramă, care afirmă
că tată-sgă a plătitii 25 lei ca să fie scutit. Insărcinatul lui Tudor pentru înrolare de rolintiri în partea loculni a scutitii peste X) de inși cu modul acela
liberându”i de 13, Vlădiceni, unde îi strânsese dinpreună cu alţii,
3) După cumă a făcută la Craiora căpitan Iamandi, după încredințarea Jui

(Gheorghe Baldovin

cismarul, din

Petrescii de sas, bătrânii ca de 175 de ani,

născut și crescut în Craiova, unde a redută cu ochii sEI celle ce a afiirmă.
/

.

Ia

LR

e

a putea ţine lupta mai. mult timp, şi-a. sili ast-fel pe inamic a sub-scrie condiţiunile salle:
In fine, dinP adeșii Tudor sub- scrisse prima sa proclamaţie către popor. !)
In prima sa proclamaţie, Tudor se silesce a justifica
rescâla, ca: provocată de tirania Boerilor sa capilor Bisericei,

cari

devenisseră

instrumente

passive

în

mâna

Domnilor. fanarioți; şi'i compară cu nisce Balauri ce sug
sângele poporului; chiamă apoi la arme pe toți Românii
“cari au sufferit jugul -streinilor, îndemnându'i a veni.acolo unde se află poporul. adunat. pentru folosui țărrei,
_cei ce ai. arme cu „arme, iar cei. ce n'au-arme să facă
îndată furci de fer şi lănci; și să așculte de consiliele că-

„peteniilor Adunării: ast-fel numia ellu tabăra de Panduri
cu care avea să emancipese ferra de Tirani; în fine, după
ce le spune că prada este oprită, trebuinda respecta averea -aprâpelui, face uă escepţiune în "privinca averilor

vei căștigate alle boerilor

titani, cari averi

se pot

lua

în folosul obştesc, dacă acei tirani vor refusa a face parte
„din Adunarea poporului. *)
Ultima frasă din acâsta proclamaţie, de și era uă simplă amenințare pentru a sili pe cei avuţi a participa la
mișcarea de emancipare şi de regenerare a poporului,
“nu fu mai puqin fatală prin Consecințele s€lle; prin acesta
elli făcea pe oștenii lui şi judecători și apretiători ai averilor reă căştigate; deci averile mai tuturor boerilor,
mari şi: mici, fiind căștigate prin abusuri, și oștenii lui Tudor fiind aceia cari sufferisseră spolierea din partea ti1) Proclamaţiile lui Tutor către poporiă, cum şi petiţiile sclle către Sultanul,

"către hoperatul Russiei și către Paşii dunăreni, firă redactate de Episcopul
Marion, înainte de plecarea lui Tudor din Bucuresci pentru a rescula poporul
de peste Olt. Acâsta o affirmă atâtii Dirzenu în Memoriul stii (Trompetta No.
Gâi pe 1868) cum şi D. Nicolae Popescu din Muşetesci, grămăticulă lui Jlarion
pe acellă timpii. Acesta încredinţesă că celle nai multe le-a scris ellă înguși, sub

dictando al lui Ilarion, traducându-se în turcesce, celle destinate pentru Inalta
Portă, de cei ce cunosceaii limba turcâscă; iar pe celle deșsinate pentru Russia
„le scria iusuşi Ilarion în limba francesă,
2) Vegi acena proclamaţie la Nota, Na. XI.

MI

„ranilor lor seculari, se înțellege că ei nu putta distinge
averile celle bine .căștigata din celle reu căștigate; prin
“urmare,

ei trebuiau

să

profite

acum

de occassiune

spre

a se despăgubi de jafurile și crudimile ce încercasseră
dela tiranii lor,și pretestul fiind fuga acestora, pe câți

întălniau fugind, Pandurii i predau fără misericordie; ba
încă, dupe esemplul Zavergiilor din oștirea: lui Ipsilanti,
: ei preda chiar averea sătenilor ce simpatisaii. cu miș- carea.
|
|
|
Apoi prada

fusese

tolerată

în oştire,

atăt

la Romani,

cum și la Români;!) cu atăt mai mult la Ruși, sub st6| gurile “cărora cei mai malți Panduri luptasseră, având
chiar pe Tudor de căpetenie, în fine, lefurile Pandurilor
erai prea modeste, și nici se puteau respunde regulat,
chiar atunci cănd Tudor dispunea de vistieria ţărei; pen“tru cuvăntul că banii se ascunseseră, și puţinii bani cari
se puteau aduna se întrebuințau pentru aprovisionarea
oștirii și facere

de

arme;

astfel, toate acestea încurageau

pe Panduri în prădile lor, fără distincţiune de persne;
în căt Tudor cu greu putu înfrîna asemenea prade; şi
cănd r&ul ajunse în culme, și Țudor voi a pune captt
reului, prin pedepsirea culpabililor, asprimea sa provocă
nemulțumiri seri6se din partea Pandurilor, ba chiar revolta
căpitanilor, cari consimţiră în fine la arestarea
ca să scape viţa lor ameninţată.

hei “Tudor,
-

Cu tâte astea, prima proclamaţie a lui Tudor fu trămbița Archangelului la a doua înviere: toţi cari suferiseră
jaful şi jugul streinului alergaă cu grămada la che-

marea liberatorului, ast-fel sorgintele, coborănd din vîrful
„_manţilor, în timp de ploi mari și de topirea dăpedilor, cănd
ajung în vale, devin pirae și girle, cari încă câmpia,
tărănd totul în cursul lor furios.
Românii

de

peste

Olt suferisseră

din

partea

Turcilor,

din partea Grecilor șa Ciocoilor mai mult decăt Romănii
din alte părţi; în pucine dile, se adunară dar. împrejurul lui
') Puterea

amaată. de Pălcescu. paz. î;,

—

100

armaţi,

-“Pudor peste 600 Plăiaşi
capre şi de urși. !)

Alergau

—

Oltenii la chemarea

cari cu lănci,

cari

cu

câse,

mai

de

cari cu pusci,

lui Tudor,

adunăndu-se

vânători

toți

trâmbe-trâmbe,

şi intonănd căntecele haiducesci cari băgaseră spaima în
poterile de Arnăuţi sub domniile streine. *) Entusiasmul
era în culme. Daca în acele minute de entusiasm, acei
fii ai munților s'ar fi luat la luptă cu oștirea Turcilori
saii a Grecilor, am fi vedut strălucind iarăși după atâţia
ani glori6sele dile din timpii trecuţi; dar mișcarea de
la 1821, ca şi cea dela 1848, avea de scop numaia protesta contra

tiranilor

şa

arunca

sămânța

emancipării,

de

care avea se profite mai târgiu Romănii.
In recunoscinţa și admirarea lor pentru Tudor, care
i liberasse de sub jugul streinului, Oltenii numiai pe
liberatorul

lor Domnul

Tudor.

Intr'adever

Tudor,

de-

venise Domn prin voinţa poporului, care, după 100 ani
aprope de sclavie, făcea primul act de suveranitate naţională. ?)
In petiția, către Pașa de la Vidin, dupe ce descrie starea de plâns a poporului, adus la desperare de Domnii
fanarioți şi de boerii greciţi, instrumente servile ale a-

cellora, Tudor îllu râgă a trimite la Portă
leanca) din partea

poporului,

Arsulz

(do-

șa interveni lângă Sultanul

pentru trimiterea unui om credincios sprea cerceta plăn-

gerile ţerrei; căci i sunt închisse poporului, dice ellu, tote
ușile Inaltei Porţi de către Domnii fanarioți, uniţi cu boerii greciţi; assigură apoi pe Pașa că rădicarea poporului este numai contra tiranilor poporului, cari le-au usur-

pat drepturile cu cari %i-a milut prea puternica Imp&ră*) Fotino, pag. LI.
2
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3) Moșu lân Hosianu, ca de 100 ani, din comuna Jupinesci, dist, Gorjiu,
de la Ţinspunea că, ducend fână de la moșia Filişanului la tabara lui Tudor
colaci, fiind
țăreni, femeile şi biătrinii din partea locului i dedeaăi 5% roșii şi
lui Tadorin,
pomană
fiede
se
lonită;
-tine,
diceaă:
“i
şi
Pascilor,
în serbătorite
„că ne-ă scăpat de bir!”

ție; iar nu

contra

Porții,

către

care

sunt

s/ro? plecate,

nesupărănd întru nimic pe Turcii neguţători aflați în ţerră;
iar poporul va plăti, ca și în trecut, tote dăjdiile către
Inalta Portă etc. 1)
In doleanța către Sultanul, Tudor descrie pe larg jafurile Grecilor, uniţi cu Boerii și cu Mitropolitul, care, de și Roman,

este

ocara

nemaulul,

dice

Tudor;

căci
a ap-

probat tâte propunerile nedrepte aile lui Suţu, și a cumpărat scaunul arhipăstoresc cu 2000 pungi (100 mii lei 2);
şi fiind că glassul poporului era năbușit de tiraniă lui,
a fost silit a se scula contra apăssătorilor sei, reclamănd
protecţiune de la Inalta Portă, pe care orâgă a trimite
om împărătesc să cercetese plângerile poporului, și să
puie capăt acellor jafuri, îndulcind sârta lui. 3)

:) Vedi Nota No. XIII.
2) Despre dare de bani, nu e de mirare: căci fără bani nimici nu se făcea sub
Fanarioţi;, assemenea nu e de mirare ca Dionissie, ce tăcea parte din Divanul
domnescă, să fi aprobată măsure arbitrarii d'alle Suţului; dar d'aci nu urmâgă
că Mitropolitulă Dionisie merita epitetulă injariosă de ocara nemului, căndii
este ştiută bucuria ce a causată urcarea sa pe scaunulii arhiepiscopalii; do-

vadă, discursulă pronunciatii de Ladăr cu vcasia acesta, (vei biografia lui G.
Ladăr, de D. Petre Poenaru, pag. 31.) Ilarion, care a redactaţii acestă doleanţă,
a fostă dominatii de invidie contra Mitropolititului Dionisie, că nu sa pututi
face elă Alitropolită, după cura assigură însuşi D. N. Popescu de la Muzetesci,
care a fostii confidentulă Ini Ilarion. — Cătăi pentru petiția lui Tudor către
Alexandru ală Russiei, vedi depeşa Ini Capodistria către Cons, Pini, de la
Februariii 19821, la Nota No. m.
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CAPITOLU
Primele

lovivi

YV n.

alle Pandarilorii lui mudor

Plăiaşii

cu

Ispravniciloriă.

In puţinele dille cât stătu Tudor la satul Padeşii, se :
adunară peste șese sute Panduri din cei ce luptasseră cu
dănsul contra Turcilor în resbelul de la 1806—1812, și
erau daţi în dajdie.

am arătat,

cari Panduri, cum

cam

era un bun contigent do
urmare următârele măsuri:

dată.

Tudor

Acesta

luă

prin

Trimise mai ântâiu de ridică pe Zapcii ce putu găsi
din acel judeţ, pe carii îi închisse la Tismana, ca se'i
împedice a'i paralisa mișcările. 1!) Dete apoi ordine către
Jocuitori a nu se supune la Ispravnici și la Zapcii, pentru plata contribuţiilor, proclamănd ast-feliii scutirea de
ori ce dări către Vistierie. Resultatul acestor ordine fu
refusul sătenilor

d'a înlesni nutreţ. ostașilor

trimiși contra

lui Tudor. 2)
Clucerul Ralet, Ispravnicul de Mehedinţi, trimisse contra lui Tudor a'l prinde, viii sau mort, pe Pau saii Pavel Nicolicescu, Polcovnicu de poteră; 5) ordonă asemenea și. la alți Căpitani de Panduri, precum Vist. Crăini-

ceanu, Dumitru Colţan, și Niculae Boboc, ca cu Pandurii
3) Dărdânu susţine că le-ar fi scris să vie cu banii şi caii ce vor fiarăndii,
şi că le ar fi laată şi banii și caii: dar Tudor afirmă contrariul în scrisrea

Imi către Ispravniculii Ralet..Vegi Xota No. XVI.
2) Dârdeanul.

*) Idem.

Trompetta

Na.

ti.

--

Vegi

:

si Nota

No.

XVII

.

și XXIN.

,

—E
lor, în număr ca la 300, se se unâscă cu Nicolcescu pentru același sfîrşit, 1)
:
La Sisesci, lîngă satul Ciovărnoșanii, depărtare trei ore
de Cerneţi,

Tudor se întălni

cu

Pandurii

colicescu.

lui Pavel

Ni-

Si

- Dupe ce luă -ordinile Ispravnicului, pusse€ de bătu strasnic pe acel căpitan de poteră, ?)pentru că cutedgasea se
împotrivi la Aduiarea norodului, ce'şi cerea drepturile selle; .
şi încorporă în 6stea sea pe Pandurii de sub comanda
„Nicolicescului; iar pe el îl trimisse la Strehaea; apoi scrisse
un răvaş Ispiavnicului Ralet, în care "i imputa conduita
sa de tiran al poporului; îi allătura coppie dupe proclamaţia sa și după. arzul trimis la Portă, ca se se încre- :
dinţede de scopul săii şal cellor ce s'aii sculat cu dânsul; îi spusse că nu Tudor e hoţ, căci ellu n'a supărat
pe nimeni, şi nu s'a attins de banii publici; ci hoţi sunt
aceia

cari jefuesc

poporul;

îl consilia

a libera

Pandurii,

'strînși de el la Cerneţi, cu scop dal combate; şia veni
să se unescă cu cei-Palţi ce facii parte din Adunarea poporului; că se n'aibă nimeni nici uă teamă; că dacă vor binele ţărrei, se vie cu toţii la Adunarea generală, care
este pentru folosul de obște; în fine îl anuncia, că, de va
repeta celle încercate cu Nicolicescu, va atrage asupră'i
resbunarea poporului, de care nu va putea scăpa nici
în gaură de șarpe, etc. 5)
Epistola acesta produsse în Cerneţi. mare sensaţiune;
ispravnicii într'adins esageraii pericolul, cu scop da
băga spaima în locuitori, șa se sparge oraşul, compromiţănd ast-felii mişcarea naţională. Epistola către Ralet
') Vedi, memoriul lui Dumitru Protopopescu, Nota No. XV.
7) In notele dela reposatulii Scarlat Rosetti, se dice că lar fi omoritii

acolv

_ însuşi 'Pador; insă din meraoriulii Protopopescului (Nota No. XY) se constată
că a foat închis la Strehaia; după încredințarea lui Niculcea Bălănescu și Du-

mitraşcu Ploscaru din Pestriţa, după pornirea "lut de la Strehaea, Tudor a dat
pe Nicoliceacu în pada lui Gospodar Dumitrache şa lu! Gg. Stoicea diu Baea
de aramă; şi aceştia Vaii omorit la podul de la Corcora, pote că din ordinulă
lui Tudor.
*y Vesti

Noua

Nu.
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sosi d'odată cu scirea despre bătaia Nicolicescului, și incorporarea Pandurilor lui în 6stea lui Tudor. Acesta descuragie pe Ispravnici şi spăimăntă pe orăşiani, carii se
grăbiră

a trimite

familliele

lor,

unii în Austria, alţii peste

Dunăre, remăind numai bărbaţii, gata şi ei de fugă.
Pandurii adunaţi de Boboc, Colţan și Crăiniceanu, sosiră în Cerneţi în minutul cănd Ispravnicul Ralet şi Sameșul Poroinenu se puneau: în căruță ca să fugă la Craiova;
cu tâte acestea, cei trei Căpitani plecară de capul lor
contra lui Tudor; dar la Comuna Tîmna, Plăeșii lor fraternisară cu parte din Pandurii și Arnăuţii din stea lui
Tudor; şi cei trei căpitani fură legaţi, jefuiți și duși la
Strehaia,

unde

Tudor

trecusse

cu

stea

lui. :)

Dorind a se încredința prin ei însiși despre intențiunile și forţa lui Tudor, orășianii din Cerneţi trimisseră
un om într'adins cu scrisbre către Pudor, rugandu'l a nu
da ocasie de spaimă locuitorilor. “Tudor i assigură ca
se fie linisciţi, stănd fie-care la cassa sa, și ocupănduse
cu meseria sa; și le esplică scopul pentru care s'a sculat; apoi

scrisse

şi boerului Miculescu,

şi inițiat în planul lui Tudor,
le esplica şi el scopul

a linisci

amicul

pe

sei

intim,

locuitori

șa

mișcării. 2)

Fără a pierde timpul, Tudor porni spre M-rea Strehaia. În drumul sei, ţeranii îl întămpinară ca p'un liberator, strigănd cu entusiasm: Trăiască Domnul Tudor!
Cei juni se înrolau de voie în oștirea lui; cei bătrăni și
femeile îi înlesncu cele necessare, cărrănd chiar cu spinarea provisiuni pentru oștirea liberatorie. *)
Tudor propaga la tot pasul libertate și scutire de dăjdii
şi de potvedi.
Strehaia era ocupată, din ordinul Divanului Craiovei,
1) Memoriul Protopopescului, Notta Ao. AY.

3) D. Gr. Miculescu, din Severin, posseda acestă epistolă a lui Tudor

către

tată-seii, care sa repus.
3) După

Tudor dela

încredințarea

tuturor

1521. şi despre

biătrinilur

ce ati

care aur menţionat

ticutu

paste

mai inainte.

din

uştirea

luu

109
de

către uă

câtă

de

Plăieși,

sub

comanda

unui

Ceauși

Costache.
|
Somat a se preda, după Gre-care împotrivire, acesta
deschise porţile monastirei, sau amăgit de cuvintele de
libertate, proclamate de Tudor, sat intimidat de mulțimea

poporului

armat,

ce'l

însoţia.

In clopolniţa monastirii erait închiși

Capitaniă

Craini-

ceanu şi Dumitrache, despre care am vorbit mai sus; cum şi
_Ceaușiui iÎstrate, Pau Nicolicescu și Bărbuceanu Presicenu;

iar pe Dumitru Protopopescu, (autorul memoriului de la
Nota No. XV, arestat și dănsul cu Crăiniceanu și ceiValţi) Tudor îl pusse se scrie în cancelaria sa, unde se
afla ca grămătic Kinopsi (ce era la începutul anului 1821
grămătic la Ispravnicul de Gorjiu), iar ca scriitori, erau
Kreţiescu (Ortopan), Ghica Aurel, şi alți. 1)
După ce întări şi Strehaea, cum întărisse Tismana, cu
“Panduri și provisiuni, Tudor porni la Monăstirea Motru,
în care

se aflaii închişi,

nici de Mehedinţi,

cuuă ceată

de

Panduri,

Isprav-

căminarul Stefan Bibescu, şi Stolnicul

Viișoreanu, numiţi de curănd de Căimăcămia ţărrei.
Somaţi a se preda, Ispravnicii refusară; atunci Tudor
ordonă Pandurilor a descărca puscile în cei împresurați;
dar aceștia, fiind adăpostiţi de didurile M-rei, ucisseră
vro ii Panduri și Arnăuţi; cu tâte acestea, Ispravnicii,

cari nu erau preparaţi pentru unlung assedii,
parlamentari,

cu condiţie

că

dei

va

lăsa

trimisseră

liberi,

ei

vor

preda M-rea lui Tudor. Acesta consimţi, Ispravnicii plecară la Craiova, iar Tudor occupă şi M-rea Motru; apoi
aședă

tabăra

sa la Ținţăreni,

așteptănd

evenimentele. *)

Să lăsăm pe Tudor împrejurul M-rei Motru, unde alerga din tâte parţile poporul armat spre a mări ostirea
lberatorie;

şi sc

ne

întârcem

la Bucuresci

tâim conduita Caimacămiei, după
rescularea poporului de Tudor.
1) Nota No. XV.
2 Memoriul lui Dardeanu.
pescului.

Nota

Nu.

XV.

—

Trompetta
Vei

si Nota

mârtea lui Voda-Suţu şi

No. P3ă. - Vedi
A,

ca se cerce-

XAIĂ

si memoriul

Protepu»

CAPILTOLU

Vll.

acte alle Boerilor contea mișcării
lui Tudor.

Primele
=

ÎI

Prin ordinul

dela

OI
O

Oi

15 lanuarii 1821, Vodă Suţu, presim-

țind mârtea sa, numia uă Caimacamie de șepte boieri d'ai
Divanului domnesc; urmând în acesta consiliul consolu:
„lui russh 1). Acei boieri, dice ordinul, se vor ocupa cu
„cercetarea proceselor ce eraii de competința Divanului,
şi cari,

din

causa

bolirii lui Suţu, se îmulțiseră fârtă mult,

în cât suferia, poporul ?).
La cad de vacanţă a tronului,
a guverna ţerra până la “numirea
„Cei șepte boieri erau:

acei Caimacami
altui domn.

" Mitropolitul, preşedinte de drept. .

aveu

.:

Bivel-Ban, Grigorie Brâncovenu
Constandin Creţulescu - — .
|
Grigorie Ghica
—
Barbu Văcărescu
—— *
|
Bivel-Vistier, Grigorie Filipescu
Bivel-Postelnic,

Primul

lacovake

Rizu.

act al Căimăcămiei,

dupe

mortea lui Suţu, fu a

) Cum assigară Pouquerille, op. cit. pag. 314. Numirea lui Rizu, pâte consângene cu Ministru lui Suţu din Moldova, este uă “probă mai mult de ceea ce
susține Pouqueville ; consolul russii doria a avea în guvern ereatare devotare
Russică, prin care să lucrese în spiritul Eteriei.

= Condica No. 96 din Arhiva Statului, pag. 123.

== II =

înştiinţa P6rta despre mortea acestuia, rupându- o a numi
Domn pe cine va găsi ea cu calle. ?)

După fuga lui Caragea, Boierii divaniţi găssiseră cu
calle a cere dela Pârtă respectatea autonomiei, în privinţa allegerii de Domni pământeni; momentul era muit
mai favorabil, pentru realisarea dorinței lor, după mârtea lui Suţu,

Grecii,

când,

stăpâni

pe

situațiune,

ar fi putut imita vechea

Buzeșştii

și Farcaşii,

în casui

nobleţă

când

Porta

şi

uniți

în care
ar

cu

figura

fi refusat

le-

gitimele lor cereri.
Dar

Boierii

dela

1821,

ca

şi dela

1848

(afară

dVuă

mică escepţiune) nu mai erâu Boierii din timpul lui Mihai
Bravul. Ei degenerasseră în timpul domnirii de un Secul
și mai bine al unui regim de înjosire şi de corupțiune.

Vitejia făcusse loc diplomaţiei.

Boierii dela 1821, ca

cei dela 1848, voiau să prindă şearpele cu mâna altuia;
aceia, cu mâna lui Tudor; aceștia, cu mâna lui Eliade,
Tell şi associaţii lor.
Atunci, ca tot-Vauna,

ei credeiu sinceramente că Rușsti

aveau să'și verse sângele pentru ale assigura privilegile.
Chiar Boierii patrioţi lucrară ast-feliă în cât să nu se
compromită în ochii Turciei; şi tot dVodată să pâtă pescui in apă tulbure, încuragind pe sub mână rescâla poporului, prin paralisarea mijl6celor de acţiune.
Tudor,

dejucând

pe

ambiţioși

şi pe

reacţionari, pusse

“fitilul la praful de puşcă; și splosiunea aruncă în aer regimul fanariotic, paralisând ast-fel planul inamicilor seculari ai românismului.
Alla doilea act alla Căimăcămiei fu uă circulară câtre
Ispravnici, tot cu data din 19 Ianuarie ; prin acea circulară, anunțând ţărrei mârtea lui Suţu, cu mare părere d
vă

şi obidă

a obștei poporului,

ordona

ispravnicilor

af

cu îngrijire şi cu bună vânduială, ca şi până atunci, făcându'i responsabili (ot ce meorinducile din partea fă29

Nota

Nos

NUI.

—

108 —

călorilor de velle, cari ar da pricină de fulburrări şi "eo
dihnă obștei norodului 1)
Circulara către. ispravnici fu însoțită de ordinul către
Baș-Beşlegă, comandantul Zabeţilor din țerră, recomandându'i a fi cu priveghere pentru liniștea ţărrei, şa nu
supăra întru nimicpe locuitori. 2)
Dâr €tă că guvernul priimesce sciri dela ispravnicii de
Gorjii și de Mehedinţi, prin Caimacamul Craiovei, despre
mişcările revoluţionare alle lui Tudor. 3)
Căimăcămia ţărrei schimbă câţi-va prefecţi de peste
Olt înlocuindu'i cu alţii de încredere, mai apți da puteaa ține pept zesurățiforului *), şi dă ordine a lua tote
mESsurile pentru împedicarea r&ului, îndoind strejile, şi
împrăștiind pe tulburători. 5)
Numesce apoi pe Dumitrache Bibescu comandir peste
toți Pandurii în activitate din Doljă şi din Mehedinţi, cu
ordin a numi și ellu căpitani de încredere și bravi, ca
să paralisese mișcarea, şi se puie pe g6nă pe resvră-

țitor. €)
Din Bucuresci se trimite
Gorjă, om al lui Samurcaș.

Slugerul Costi, de fel din
Costi, cum ajunge la Gorjă,.

trage direct la casa lui, și nu face nici

uă mișcare

î);

de şi avea ordin a strânge îndată toţi Pandurii din partea locului, şi lăsând uă căprărire la isprăvnicat pentru
padă, cu restul să mergă la M-rea Tismana,
se va afla vesvrăfitorul, ca să sfăramz. 8)

sei

unde

Când însă Căimăcămia se încredință pe de plin că Ludor dejucasse planul boierilor, şi că mișcarea o face, nu
numai

contra

D Condica No. 36 din Arhiva Statului. pag.
> Ordin

din 22 Iuniu. —

3) Caimacam

Borerilor,

ci şi contra

Grecilor,
Vedi

condiea

No.

198.
95

4 Arch.

+) Dârzenu, locul citat, No, 653.
5) ldem, No. 648.
ldem, No. 648.
î Fotino, pas. JI.
Dirzeuu,

pag.

19,

la Craiova era Depalti: si ajutorele lui, Dumitrache

Alecu Arghiropolu. — Condica No. 35 paz. 33', versv.

3

attunci luă

locul

citat,

Na.

Bă.

DBraileiu

și

—

messuri seri6se
şit, trimise

pentru

100

—

oprirea r&ului. Pentru

proclomaţiuni

către

acest sfâr-

locuitorii din Oltenia,

cu

blesteme şi afurisaniă, ca să nu cutede a se lăssa amăgi
de propagandele
Se

resvrătitorului.

mai trimise din

a patru

căpitani,

Bucuresci

Delibașa

200 Arnăuţi, sub comanda

Mihali,

Bulucbaşa

Iane, Hagi

Prodan și Serdarul Iamandi Giuvara, (dela Romanați), cărora li se şi plătiră lefurile, și li se deteră munițiune pe
uă lună, în sumă de 10,600 taleri (lei).
A

“La Craiova fură însărcinaţi Zabeţii de Dolju și de Romanaţi, cu câte so Neferi fie-care; și Slugerul Solomon
cu 80 Panduri pentru pada: Craiovei. 1)
Se trimise apoi alţi ispravnici la Mehedinţi, și la Gorji;
la Mehedinţi, Clucerul Glogovenu, care, vădând a/ucăurile lui Tudor,
demissionă îndată ce sossi la. Cra-

iova,

spre a nu se compromite;

minarul

Stefan

Bibescu;

iar

la

elli fu înlocuit
Gorji,

se

numi

cu

CăStol-

nicul Barbu Vicşorenu. Divanul din Craiova, în interesul causei boeresci, opină a se permuta Vicşorenu la
Mehedinţi 'din preună cu Bibescu, iar la Gorju a să numi
S&rdarul Dinu Băltenu, cărora li s& și deteră ordine. seri6se pentru întâmpinarea răului.
Divanul

din Craiova,

cum

și Caimacamii

in fine t6te mă&ssurele ce credură
tarea

ţărrei,

luară

necessarii pentru înce-

zesvrăfirii.

Divanul Craiovei trimise âncă 40 Panduri a întări M-rea
Străhaea, sub comanda lui Ceauș Costache, om de în1) Dirzânu, locul citat, No. 645.
Despre Solomon, aflăm în condica No. 87 a Archivei, trimisă dela Craiova,
pag. 331—333, anaforaua Boeritor din 20 Angust 1820, confirmată de Suţn la
5 Septembre, prin care se regulâţă ca, din Inde 400 Panduri, intocmiţi pen:
tru pada celor cinci districte de peste Olt, să se puie 100 Panduri sub comanda lui Solomon, din cari, 32 sub comanda sa nemijlocită, pentru apărarea Craiovei, şa districtului Velcea ; 30 sub comanda căpitanului Vasile frunte-lată,
peutru judeţele Doljă şi Romanați, şi 35 sub comanda căpitanului Buștân, penuu Gorjă şi Mehedinţi; iar acei 10U Panduri vor sloji cu rândul câte 50 pe
fie-care lună, şi câte 13 de căpitănie, de cu primă-râra până t6mna, și chiar
iarna, când “a fi tretuintă.

iv

--

-credere, și căpitan la căpitănia
niei de Amărădi; iar la M-rea
Buluc-bașa

cu

20

de

Arnăuţi,

Ghidiciului, şi a căpităMotru, trimise pe un
cărora

li se dete şi muni-

ţiune îndestulă; der toți aceștia fraternisară cu Afostafii
(ast-fel numiaiu ei pe rebeli) după cum am arătat în capitolul precedent.
Vistierul Constandin Crăinicânu fu însărcinat a strânge
pe toţi Pandurii din Mehedinţi, cei dela câmpu . (căci cei
dela munte trecusseră toți în partea lui Tudor) şia marge contra rebelului, rissipind mulțimea adunată. !)

Din parte'i, Căimăcămia
„_dressa lui Tudor'uă
vanului,

în care

țărrei găssi de cuviință a a-

cazie oâșt/scă din partea Boerilor Di-

“i arăta

că urmările

selle nu

pot

avea

sfârşită bun, după cum adevertdă și istoria; că Ogecul
(garda domnescă) unitii cu toți credincioșii stăpânirei, îllu
vor sfărâma, și "li vor omori; că locuitorii nu se vor
lăssa amăgi de frumâsele lui cuvinte de libertate şi scutire de dăjdii; că numai pagube și smăcinări se pricinuesc locuitorilor cu assemenea pe/rewmreaă; - îlla consilia
părintesce a se părăssi d'acea faptă păgubitâre obștii,
assigurându'l cu jurământ că, de se va supune, va mijloci la Domnitorul țărrei iertarea sa; iar la din contra,
grozavă şi cumplită morte va încerca; în fine i da termen de două ore a se gândi șa respunde. ?):
Coppie după acestă carte se trimisse și Caimacamului

Craiovei, ca s'o trimiţă și ellu în coppii către toţi ispravnici de peste Olt, ca şi ei s& scâță coppii după ea, și
acelle coppii să se citescă prin tote satele . districtelor,
cu esplicare despre amăgirile cu care voesce numitul
Sluger Tudor a tulbura odihna obștii; și iscălind preotul şi pârcălabul, cu doui su trei săteni de frunte din
fie-care sat, în dosul coppiei isprăvnicatului, acelle coppii
să se înapoese la Divan, spre încredințare că s'au citit. 3)
1) Dirzenu, loc. cit. No. 648.
2) Vegi

Nota

No.

XVIII.

2) Condica No. 88 a Archivei Siatului. pag. 3%,

tt
Tudor, -priunind

cartea Divanului domnesci,

subscrissă

între. alţii și de Episcopul Ilarion (Mentorul său), şi de Gr. .
Băl&nu (capul comitetului naţional) și de alţi membrii ai
acestui comitet, a trebuit să rîdă, v&gdând cum acei capi
ai ţărrei se prefac în ochii Turciei de crediucidse slugi a
le Devbtuluă (Pârta), când în realitate ei erau adevărații
autori ai Revoluţiunii.
Fără întârdiere, Tudor respunse Boerilor Divanului în
modul următoriit:
|
„Că ellu a servit patria și. guvernul tot dcuna cu credință; că nu sa sculat de capul lui; ci poporul, pe care
Domnii și Boerii lau adus'în starea cea mai de plâns,

a hotărât să vie cu ella Bucuresci, ca 'd'aci să reclame împărătesca milă; căa trimis pentru acest sfârșit cinci reclame către Inalta Pârtă şi la alte Inalte locuri; că cunoscându-l poporul pe ellu ca adevărat fiii all patriei,
cu sila Pa

luat

ai

fi conductor,

pentru

folosul de obște;

că, voind să plece, în urma ordinelor stăpânirii, Adunarea poporului nu Pa lăssat, puindul chiar sub privighere;
că poporul le respunde prin gura sa, că suferințele ce
pâte adduce ridicarea lui sunt nimic pe lângă tiraniele
celle cumplite ce le-a: suferit dela guvernaţi: ceea ce “i
a addus la desperare, în cât vrea mai bine a muri,. de
cât

a mai

duce

ast-fel

de

viaţă;

că

numai

lucruri

de

mâncare ia poporul, care e țot munca bracielor sflle;
că pe cei trimiși a'l omori, poporul “i-a incorporat cu
dânsul, ca unii ce fac parte din popor; că la M-rea Motru,

vedând

că

ispravnicii,

închişi. acolo,

descărcă focuri

assupra poporului, poporul le-a tăiat comunicaţia ; și fund
că D-lor continue ostilitățile, poporul e decis a da foc
M-rei ş'ai sacrifica, ca pe nisce tirant ai poporului, cari
nu merită iertare, după cum va face cu toţi aceia ce se
vor oppune la legitimele lor cereri ; în fine, le dice că,

de sunt D-lor adevăraţi patrioţi, este timpul a scăpa de
critica lumii; şi încetând cu persecuția, s& imitese pe
străbunii lor. îmbrăţişind

causa

sacră a poporului.

cere-

12

rile lui fiind juste

şi

legale;

mor-

laudele D-lor cu

iar

în

şi

tea, nu sperie poporul, care crede în Dumnedei
Sultanul, ce va asculta plângerea lui.. 1)*

Inainte de sosirea respunsului lui Tudor, Căimăcămia,
cu tâtă. obştea Boerilor, trimisse Porții uă petițiune, în
care se descria mișcările lui Tudor, și măsurile luate de
pentru

guvern

împedicarea

care cresce în Broporți?

răului,

spăimăntătore, îşi esprima apoi temerea că

pote

guver-

nul nu va fi în stare a se opune forentulu? popular, prin
urmare, tărgea luarea aminte a Î. Porţi ca se chibsuiască
asupra. mijlâcelor cellor mai nemerite pentru apărarea
ţerei de. acești /ă/hari. 2)
Acea petiție era însocită duă epistolă către Dragomanul Porții, în care Divanul arăta că mişcarea lui Tudor a fost privită la început ca uă faptă tălhărâscă, ce
se credea

luat altă faţă, adică că poporul armat
şi scufiră de mpostle,

guvernulă

că lucrul

vedând

dar

năbușită;

a fi îndată

reclamă

vădut

Sa

a

//der/ăfi

silit a comu-

nica faptul 1. Porţi, şi ruga pe Dragoman a mijloci grabmicii salvarea ţărrei de acâstă rescâlă, ce pâte avea
triste urmări. 5)
In intervalul acesta, Boe:ii Caimacami credură de cuviință a da şi ei câte-va probe de dreptate și patriotism,
spre a nu se lăsa mai pe jos de resurătiforu/i Tudor,
care atrăgea poporul cu cuvinte de libertate și de scutiră, prin urmare, deteră următârele ordine:
Ordin către Aga, ca carnea de die se se vîndă căte
16 parale ocaua, şi cea de vacă căte 14 parale, cum se
regulasse

contract

piroforic

aă luat
carne

prin

de

Ordin

die, şi de

sub

Vodă

că se vinde
vacă,

câte

Suţu; iar nu dupe

câte
16

XIX.
XX.
XIX.
a Arhirei

cum

de

par. î)

către Vel-Vistier şi spătar.

) Vedi Nota No.
> Vedi Nota No.
3) Vegi Nota No.
Condica No, 96

18 par.

ocaua

Statului, pag. 1$$.

că, fiind că biv-vel
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Spătar C.:Racoviţă, fost ispravnic.la Mehedinţi,.a făcut
catahrists. (abusuri). și jafură locuitorilor acolo, să se facă
scumpă și, amănuntă

cercetare,

Sspre.a

se întârce,, „creşti-

nilor tot, ce li, se va fi luat fără drept; iar „pănă atunci,
numitul Racoviţă s& ss pună sub privegherea Agiei, spre
a nu se cacirdis (dossi), dănduse pe vrednică chedăşie. 1)
Ordin circular către ispravnicii cellor cinci judeţe de
peste Olt, recunoscănd bravura Pandurilor și serviciele
ce aii adus ei țerrei, chiar cu pericolul vieţei, pentru
care tot dauna Bora Pământeni aă cugetat a'“i răsplăti;
şi de

și at

fost aruncaţi

în dajdie,

dar Boierii sau luptat

a “i scăpa de dajdie, remăind liberi;şi tocmai cănd era să
se dea ordine în consecință, more Vodă Suţu; dar acum Boerii Caimacami au hotărît a'i scăpa de jugul dajdiilor; prin
urmare, toţi Pandurii, ce aii fost în activitate, se remăie liberi
de ori ce dajdie, și pentru tot d'auna; cu condiţie însă ca Şi
ei s8 se arate supuși că/ve stepănire, arătănduse cu aceeaşi
credință ca în trecut, şi cănd vor fi chemaţi în servicii

la trebuință, să fie gata cu armele a în/răna pe cugelăfor de reă, cari tulbură biniscita petvecere a locuitorilor. 3)
Divanul Craiovei recomandă acest ordin ispravnicilor
spre a'lă trece în condica isprăvnicatului, şa însărcina
un

om

vrednic,

şi cu sciință

de

crfan:e bună,

ca să mâr-

gă în tâte satele din acel judeţ, unde va strănge pe toți
Pandurii lepădaţi in dajdie ca se le citescă cartea de
scutire, pentru ca s& se bucure că s'ati zsdăui/ de sub Ju
gul dăjdhitor,

iar

copia,

iscălită

de

preotul

satului

şi de

căţi-va Panduri, să se înapoiede Divanului. 2)
Cu tâtă propaganda acellui om devotat regimului susținut de Boeri, şi cu tâte scutirile promisse, Panduri n'a-

scultau de căt de Domnul

Tudor, pe care'la credeau

mai mult de căt pe Boerii Caimacami;

acestia,

vadând

că patriotismul lor nu află resunet în inimile smpe/riteale
1) Condica No 9 a Archivei Statului, pag. 209.
*) Vegi Nota No. XXII.

% Condica No. 89 a Archivei Statului, pag, 335.
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Pandurilor,

—

ce alergau cu grămmada sub. stegul libera-

ltorului, luară alte măsuri mai energice, atăt pentru
niscea capitalei, cum şipentru înfrîngerea cu ori ce preț
a vebelului, care devenisse acum de temut, precum măr“ turista însuşi Caimacamii.

CAPITOLUL

IX.

Măsuri energice luate de Reacţiune pentru năbu=
şirea Insurecţiunii.
Pe lăngă măsurile arătate în capitolul precedent, pentru a paralisa mișcarea, guvernul mai luă '-următârele
"măsuri;

Dette

ordin cellor însărcinaţi cu paza liniştei capitalei

a potoli ori-ce cârtă ivită între locuitori; iar

prăvăliele

să fie închise della apusul s6relui, obștindu-se acesta prin
„Bristau; şi n6ptea să nu umble nimeni fără felinare; şi
numai până la 2 ore turceşti din nâpte (8 ore.) !)

Ordin

către

ispravnicii

din

România-mică a

strejui

bine vadurile de trecătâre peste Olt; și, pe lăngă catanele spătărești, să fie şi câte un credincios al Divanului
din Craiova, însoţit de boerinașii credincioşi ai districtelor,

deosebit

de

cei rânduiţi

de

Ispravnicaturi;

și să

priveghese toţi a nu se lăsa să se stricâre /4//ariz sculafi contra stăpăniriă, cu căpetenia lor Tudor Vladimirescu;

iar tâte podurile și luntrelle să se trecă din coa de Olt,
arestănd pe cei bănuiți, și trimiţăndu'i la Bucuresci sub

bună pază. ?)
Ordin la ştpte Boieri veliţi d'a priveghea

singuri în

1) Ordinu din 4 Februariii către Aga şi Spătariulii. Conwlica No. 9 a Arhivei, paz. AP—3.
2) lemn. pac 05.

—

bb

—

persână, în fie-care n6pte, pentru pada bunei ordine, pe
stradele principale alle capitalei. 1)
Ordin către Aga și Spătarul da pune seriâsă îndatorire Zapciilor a nu supăra pe ţiganii Domnești cu luare
de taxe contra legiuirilor; a-i face respundători de asemenea abuzuri. ?)
Notă către Consulul Russiei ca să dea ordinii supușilor săi a nu purta arme n6ptea, dela 3 ore înainte (9 ore);
şa nu umbla pe strade fără felinare și fără trebă. 3)
Ordin către Aga, Spătarul și starostea de negustori,

ca să liniştescă poporul, prin fristao,

despre

mincrunele

cari se aud, fiind nişte în ferră; şi să le iasă din gând
asemenea zadarnice fandasăă, căutăndu'şi fie-care de meseria sa; căci stăpănirea are peadormifă îngrijire pentru

liniştea tuturor. î)
Ordin către Aga (Nicolae Filipescu) ca brutarii să
văngă ocaoa de păine albă câte şase parale, pedepsind
aspru pe cei ce ar vinde mai scump. 5)

Ordin către Căminarul Sawa, şi către Căpitanii lorda-

che şi Farmake, încredinţându-le paza Bucurescilor; ş'autoridându'i a recruta oșteni dintre Bulgarii familiști din
țerră; făcându'i responsabili de liniștea capitalei; luănd
în fine tâte măsurile necessarii pentru liniștea publică, și
assigrurarea, locuitorilor despre /0/părești/e urmări alle resvrătitorului Tudor, care a băgat spaimă în Gmeni. *;
Ordin către ispravnicii din Prahova, Dămboviţa, -Argeşiu, Muscellu și Olt, cum şi către ispravnicul de streini, ca să îngăduie pe trimişii lui Sawa ş'ai frate-s&iu Panait, cum și pe ai lui căpitan Iordache, astrănge dintre
Bulgarii din partea, localui Gmeni cu plată, deprinși cu
arma şi viteji, pentru înfrăngerea resnvăbuorulul. ?)
') Condica No. 96 a Arhivei pag. 208
„910.
dem
2 idem
2, idem
„ 212.
idem
€ idem
idem
„ 913.
3) idem
idem
„216.
*) Vedi Notta No. XXIII.
% Dirzânu, lve. cir, No. B42.
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Sawa începu a recruta: chiar Albanezi vagabonzi; dar,
prin disciplină, făcu din ei în scurt timp niște adevăraţi
oșteni; organisă apoi bresla Tabacilor, ce se urca peste
1,000,

inși,

buni

de

luptă;

căci

Sawa

avea

ință asupra lor.
Fortifică Mănăstirea Radu-Vodă, unde
rară familliele şi averea lor

mare

o
'Tabacii

înfiu-

assigu-

mişcătâre, însărcinându-se sin-

guri cu apărarea. ei. Fortifică încă Mitropolia şi Mănăstirile
Mihat-Vodă şi Antimul, lăsând în fie-care căte uă mică
garnisonă; iar Sawa cu restul oștirii, să însărcină cu

pada capitalei; ast-fel
cetăţenilor îngrijaţi. 1)

că prin acâsta

însuflă încredere

Pe lângă oștenii trimiși din Bucureşti îîn ajutorul celor
dela Craiova, guvernul dette. ordine a înrola şi Panduri

scutiți de dajdii, ori-căţi va fi de trebuincă, dându-le
Căpitani de încredere; şi cari avea să atărne de Logofătul Dimitrie Bibescu şi de Divanul din Craiova.
Să trimisse din Bucureșci muniţiune îndestulă, (praf,
gl&nţe şi cremene) ca să se împarţă pe la Panduri.
Să scrisse și Zarafului (bancher) kir Hagi lanuș din .
Craiova a libera 3o mii lei, pentru cheltuelile oștenilor
şi pentru lefurile Tor, gări bani vor umbla cu dobăndă,
până ce se va înlesni ţerra a'i respunde din Vistierie;

bancherul însă apucă să dea numai dece mil lei”).
Dar

aceste măsuri erau fără

tâte

tare;

înputernicisse

să

devenisse

efecti;

uă

căci apostatui

forță redutabilă.

Boerii divaniţi din Craiova anuncară pe Caimacamii ţerrei
a causat
că Tudor se appropie de Craiova; şi că acâsta
mare spaimă între locuitorii din acellu orașiă, carii ad şi
începutu a să imprăștia; și ruga Boerii divaniţi din
Craiova pe Boierii divaniţi din Bucureşti a lua măsuri

seridse pentru năbuşirea rescâlei; căci mijlâcele de
dispun

D-lor

sunt

Caimăcămia

respunse,

” Fotino, pag. 41.
>

Dirzeua,

loc, cit

Nu.

cari

neindestulătâre.

650.

făcănd împutări

aspre Boienilor

18

=

ce făceau parte din Divanul Craiovei; şi le ordonă că
n'au de căt a întrebuința oștirea și banii de cari dispun, fără pierdere de timp, spre-a înfrănge pe rebelul,;
îi făceau în fine responsabili de nenorocirile ce sar întămpla din causa moliciunii D-lor ?).
:
Convinşi însă că Dumitrache Bibescu nu putea fi la
înălţimea misiunii selle, Caimacamii să decisseră
a trimite
un Boier din sînul lor; prin urmare, numiră pe Vel-Vor-:
nic allu oștirilor, Nicolake Văcărescu, ca cap allu tutu-

lor oștirilor de peste Olt, cu

însărcinarea

d'a

sfărăma

îndată pe fă/aru/ acella de Tudor, care a pricinuit atâta
tulburare și neodihnă; și da desamăgi pe locuitori despre
înşellătârele lui pov&ţuiră și propeveduiri deșarte; în fine
a înștiința guvernul prin stafete despre tote „ mişcările
sclle. ?)
Ordinul Căimăcămiei dela 2 Februarie, către Divanul"
Craiovei nu sosisse încă la adressa sa, și atăt Căimă-

cămiă căt și Consulatul

priimiră

divaniţi

data

din

Craiova,

cu

din

altă ştire
2

dela

Februarie,

'Boerii
că

altă

speranță pentru înfrângerea rebellului nu este de cât oştirea turcescă; căci Tudor 'şi a întins influinţa și puterea în tâte judeţele de peste Olt,în cât locuitorii nu
vor

să mai

ştie

de s/ăfân:re,

iar oștirea

trimisă

contra

lui s'a demoralisat cu totul. 5)
"Caimacamii, desperaţi, approbară opinia Divanului Craiovei; și aşternură petiția la |. Pârtă cerând ajutorul ei armat; şi rugând și pe Pașii dela Di și dela Nicopole a
interveni la Padişahu ca să li se dea voie să intre cu
oştire în ţ&rră, spre a lovi pe apostafi din tote părţile.
Siguri că Sultanul nu le va refusa cererea, Caimacamii
şi numesciă maimandari pentru priimirea ştii, şi pregătirea providiunilor necessare, dând ordine în consecinţă
la ispravnicii districtelor de peste Olt.
1) Vedi Notta No. XXIV.
2) Notta No. AXV. Vegi şi Dirziuu
3) Dirzenul, loc. cit. No. 651.

loc. cit. Nu. 658,

119
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Dar fiind că Consulul Russiei era p'atunci (cum fu până
la 1859) adevăratul stăpân allu ţărrei, datoria cerea a
face mai întâiu cunoscut Escelenţiei selle măsurile luate
de Divan în privința acesta.
- Obştea boerilor, aflăţi în Bucuresci, adresă prin urmare Consulului russi la 4 Februarie uă nottă, prin care,

allăturând scrisorile Divanului Craiovei către Consulat şi
către Divan, îlli înștiinţa că a găsit cu calle a cere ajutorul armat alli Paşilor Dunăreni; căci alt mijloc nu
au spre a împiedica urzașelz înaimtără alle rebelulnă, prin
urmare, ruga pe Escelenţia Sa a încuviinţa acestă măsură mântuitâre, pentru înlăturarea pericolului general; :
şa bine-voi ai onora cu respuns. !)
Consulul însă se oppusse, pentru cuvintele ce vom arăta la locul său; și Boerii Caimacami se vădură siliţia
revoca ordinele date pentru priimirea 6stei turcești, rupând şi petiţiile către Pârtă şi către Pași, pentru acellu..
sfârşit.

„ Xotta

No. XXVI.

mms

CAPITOLUX,

viir

Măsuri estreme pentru năbuşirea, Resoluţiuui) |
”Căimacâmit, zăpăciţi: Și fârte- “tulburaţi, 'cum "singuri
mărturisesc », alergară” Ia “ultimele mijl6ce. de ăpărare. '
“Trimit chiar” pe Căpitânii Iordake, Farmake și lenake

cu '200' Arriăuţi, din 'cer 600 ăestinați penttu păda Capimai

"nainte,

și cu

durii stăpânirii, să lovescă pe Tudor,
să'lu sfărame. ?)
ee mmm era

talei,

ca,

unindu-se

toți de

odată;

Trimit

şi pe

Makedonski,
încetede

cu

cu

cei

Pavel

trimiși

Makedonski,

ca să îndemne
/u/fură/ârele

fratele

pe acesta

lui

şi pe

pan-

și

Dumitru

Tudor

să

lor Borniri.

Trimit în fine Lipcani cu a doua scrisâre către Tudor,
în care,

respundând

la epistola

acestuia

dela

4 Februa-

rie, îi inputau că cugetă a vărsa sânge creștinescu; că abudurile se îndreptesă pe callea legală; că area da cont
lui Dumnedeu

de

sângele

vărsat;

că să încete

cu

ase-

menea urmări, și să resipe&scă poporul; că s'a numit Domn
Calimah, care "i va cere cont de fapta sa de răsvrătitor;
iar dacă va lăsa armele, Divanul va mijloci iertarea sa

la Domnitor. )
Pavel
1) Dirzenul,

Makedonski
loc. cit. No.

se întârse dela Tudor
6%.

1)
idera
>
x No. 652
3) Vedi Notta No. XXVII.

cu

următd-

—
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rele tre! propuneri, ca condițiuni Sie Qua non ; pentru încettarea rescâlei:
1 Stărpirea abusurilor.

2 Despăgubirea locuitorilor jefuiși.
3 Assigurarea vieţei lui Tudor: șa căpitanilor să, cum
şi plata unora din 'Gmenii săi. 1)
:
Caimacamii' i respuihseră, prin altă scris6re, în care lt

încredința ca şi ei hotărâsseră a face: cercetare pentru
descoperirea abusurilor și despăgubirea cellor nedreptățiți; dar au fost paralisaţi prin rescularea poporului; ast-

fel că. nici un cercetător n'ar mai fi avut curagiul a merge
prin sate pentru asemenea: sfârșit; promit însă uă seri6să anchetă, îndată ce Tudor va înceta din propaganda
sa, şi dacă va sta pe loc; i promit assigurarea vieţei, dacă
va lăsa armele; iar tote propunerile :sâlle. nu se pot îndeplini de cât prin Caimacamii domnesci ce se aşteptă:
dacă

însă

va

continua nefrepzucele selle: urmări,

'mârtea

va fi resplată sa; în: fine Căimăcămii

termină epistola lor

cu

nu cutedi

aceste

semnificative

cuvinte:

„să

a

-te cre-

de mai mult de cât ceea ce firea te-a făcut. %j“
Aceste cuvinte caracterisă pe Boerii din timpul revoluţiunii

dela

1821

şi 1848:

ei se credeau singuri în drept

a occupa înaltele funcțiuni alle Statului, de și le lipsiau
cultura ; iar cei-lalţi,

ori cât de mari

merite

ar

fi avut,

credeau.că sunt născuţi a fi slugele lor plecate, cărora
s& milostiveau a le încredința posturile celle mai modeste:
în privinţa “lui “Tudor, acei Boeri nu se puti împăca cu
ideea

că,

ajutat

de noroc, ar avea şansea

se face

Domn;

usurpând ast-fel drepturile lor. Ce fel! Un boerenaş de a
treea classă, un Sluger Tudor, să ccră reforme politice
şi sociale? Şi mai alles cu mâna armată? S& atungă în
fine Domn? Tudor le respunse, în mod elocuent, prin
epistola sa către Văcarescu, care e cap d'operă in fe:) Ved.
2 Nusta

Dirzenu toc. cit No. rit.
No. XXVII.
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că acelle

le r&spunse:

lul s&ii;

reforme,

trebuiau

ce

cute de stâlpii ţărrei, vor folosi tot Boerilor;

sunt jefuitorii patriei, stigmatisaţi de faptele

fă-

că tâlhari

lor,

şalle

cărora inimi le a împietrit Dumnedei, ca p'alle. Egiptenilor; că patria e poporul întreg, iar nu tagma. jefuitorilor; că Tudor nu e de cât avocatul armat allă poporului,

pe

care jafurile

Boerilor,

uniţi ca Grecii, Pau addus.

la disperare, în cât a credut a reclama elli d'adreptul
drepturile și ușurările ce Boerii ai refusat a re“lama, de
frică sau de servilism; că dacă Boierii ar fi patrioţi,
S'ar pune în capul mișcării, şi ar dobândi ei privilegile lor
Şalle ţărrei, usurpate de streini, din causa ticăloşiei lor;
în fine că, chiar sugrumată dar fi r&scâla, lumea și istoria tot- pe Boeri vor critica, că nau știut profita de occasiune, spre a emancipa ţerra de jugul strein; dar dacă
va birui poporul? Unde vor scăpa tiranii lui? 1)
Dar Boeriă eraii orbiţi, împietriţi! Ei nu sciură profita
de lecţiune; ast-fel a trebuit multe revoluţiuni ca Boerii
să fie siliți a îmbrăţișa principiele sacre de egalitate și

acei Balibertate; și atunci chiar ai trebuit priveghiaţi,
lauri, căci se siliră a lua înapoi prin fraudă
fort siliți a da poporului de nevoe.

ceea ce ai

Indată ce Caimacamii ţărrei luară sciință prin CapuOlan de numirea lui Scarlat Callimah ca Domn în Muntenia,

i espediară,

relaţie pe
lan. până
îlla rugati
ţimei sâlle
Abia

prin într'adins căllăraș, uă anafora sai

larg despre celle întâmplate în ţerră dela 19
la ro Febr.; şi cerându'i domnescul consiliă,
a grăbi venirea sa; căci numai presinţa înălîn ţerră ar putea schimba faca lucrurilor. ?)

trecusseră

şese

dille dela

plecarea

Văcărescului

peste Olt, însărcinat cu comanda generală a oștirilor destinate. a combate mișcarea lui Tudor, şi Caimacamii îlli
înlocuiră

Samurcașii,

cu C.

care,

cum

etul eteriei în Bucuresci. Ce motive
% Vedi

Notta

No.

XNXXII.

= Nota No. XXIX,

am

arâtat, era su-

seridse să fi pro-
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vocat

asemenea

măsură,

tâtă încrederea Boerilor?

când

Văcărescu

se

bucura

de

Cioranul 1) și Fotino ?) cred, şi

noi suntem de părerea lor, că Boerii eteriști, temându-se
de Văcărescu, care, prin energia şi încrederea ce însuffla

oae

oştirilor guvernului, ar fi putut reuși să înfrângă pe Tu- 71290
dor, şi s& nimicescă ast-fel planurile lui, aii întrebuințat
tâte mijlâcele de care dispuncu a decide guvernul ca să.
înlocuiască pe N. Văcărescu cu C. Samurcașii, singurul
ce ar fi putut, dicâii ei, să induplece pe Tudor a lăsa
armele, evitând ast-fel şi vărsarea de sânge.
Numirea
lui Samurcașu descuragiă pe Boerii de peste:
Olt, căci Văcărescu luasse tâte măssurele spre a paralisa.
mișcarea ; iar Samurcași,.ca

Grecu raffinat, nu inspira în-

crederea ce o inspira Văcărescu. Temerea lor se. realisă;
şi guvernul cădu în. cursa întinsă de Fanarioţi.
Căimăcămia dette lui Samurcașii carfe deschisă, lăsându'i

liberă acțiunea, numai .să pâtă

potoli

cugefu/ numitului

Sluger, grin orz ce miildce va ști, şi s& adducă în sfârşit liniștea în acelle judeţe tulburate, etc. 3)
Samurcașii ducea lui Tudor, din partea tuturor boerilor, uă carte de ertăciune, în care Tudor nu mai €e

tratat de tălhar sau de resvrătitor. €)
După plecarea lui Samurcași, sosi şi

la N. Văcărescu, care
de
şi
pe
de

guvernului

că

de

a/osta/u/

Theodor nu consimte cu nici un chip a lăsa armele;
la consiliile și amenințările selle, Ellu a dat respunsul
care ?liu trimite în original cinstitului Divan, spre celle
cuviinţă. 5)
Abia sosi Samurcașii la: Craiova, şi prin ştafeta în-

Ştiinţă Căimăcămia

de

anunciă

respunsul

24 ore,

a'i trimite,

fără întărgiere,

în termen

172 mii lei.

Find-că Samurcași nu se
') Op. cit. pag. %.
2) Op. cit. pag. 22, 23.
2 Notta No. XXX.
*) Nota
.
ANKI.
“Nota
.
OAXAĂIEL

esplica,

Bocrii credură

că

-

ceea

putut

ce n'a

Î4.

plumbul

face

va

argintul;

face

fără

n *

multă chibzuire dar, luară cu înprumutare 102 mii lei, pe
care "i şi porniră la 25: Februarie; iar restul de 70; mii

See?

îla espediară a 'doua

di,

la 26, cu Smeni într'adins.

Căi-

van 221 măcămii credură că dastă dată revolta va. fi domolită.
i

„Dar

se

vede, dice Dirzenul,

că isvodirea

„burări, fiind -un chip de farmazonie, nu sa

acestei tul-

făcut

nici:

„uă ispravă“.
Vornicul Văcărescu se întârse în capitală dodată cu
ştirea despre măcelul Turcilor din Galaţi de către Vasile
Caravia, după -cum vom arătă la locul său. Acâstă știre
mări frica. causată de rescâla lui Tudor, pe. 'căre spaima
o mărea și mai mult; ast-fel locuitorii capitalei 'seînfricoșară

vădându-se

între

dou&

focuri; şi începură astră-

muta familiele .pe la: țârră și pela Monastirile du prin
prejurul Bucureșcilor; iar cei mai prevădători și cu mijlăce, trecură

în Austria,

pentru

mai

bună

siguranţă.

„Ac&sta sili guvernul-a da ordin (27 Febr.)

lui

Aga

(Vornicul Grig. Bălenu) şi lui Sawa, ca să mârgă pe la
locuințele orășanilor spre ai linişti, gonind carrele -ce
închiriasseră pentru încărcarea bagajului şa fanullielor.
ca să nu dea motiv de tulburare. *)
În același timp (24 Febr.) sosiră și Caimacamii lui Calimah, Vel Post. Costache Negri, biv-Vel Hatman Stefan
Vogoridi şi I6n. Samurcaşiă. Sosirea lor, ce anuncia p'a
lui Vodă, fu vestită poporului prin ispravnici (25 Febr.)
ca să se bucure poporul,ce are să cerce millele Măriei
stie, după cuviință; că acum are a petrece cu tâtă liniştea, având a revărsa M. Sa peste supușii cei crediucioşi părintesculu său 46ov (iubire); iar ispravnicii să nu
cutede a supăra pe locuitori cu nici un fel de cafz ris
(abus),

că grea

răspundete

vor

atrage;

căci-nu

mal pot

fi îngăduite obicinuilele calahrisis cari s'au urmat până acum; că se vor orîndui cercetători însradins. prin tâte
n Pirzenu, up. cit. No. 630.

2 Coudica No. 9% a Arhivei, paz. If.
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și cer. vinovaţi:

supune

se vor

.celle

.la

mai

straşnice pedepse, după ce se vor despăgubi cei nedreptăţiți: în sfârşit, ispravnicii se trimită. coppii după acestă
proclamaţie pe la tâte satele, ca să se bucure şi să se
Sa
mângâie că/oșiz docuitori. *) e
Olt, fără
peste,
de
In fine se întârse și Samurcași
uă ispravă,

pici

ice

cronicarul,

din
înnapoind

172

mii

lei ce'i se trimisesse, numai 35 mii, şi fără a justifica acea
„sumă, de cât că a davo. unde trebuința a cerut 2), Samurcași presintă ânsă guvernului următârele propuneri
Ma
Aa
|
din partea lui Tudor;

1. —

Incetarea Domniilor grecesci, şi numire de Domni

pământeni, potrivit tratatelor încheiate cu ÎI: Portă; în
speranță că ast-felli numai va, putea. înceta dăjduile celle
grele și jafurile nesufferite din trecut.
2. — Înfiinţarea unei oștiri naţionale, cella pucin de
12,000 voinici, provăduți cu tste celle trebuincibse unei
oştiri regulate, întreţinută din banii Vistierii; Şi însărcinată
cu paza liniştei publice şi cu paza țărei de ori-ce năvăliri.
3. — Fixarea dărilor către Stat prin Adunarea țărei,
pe termen de ş€pte ani, fără adaos sau scădere, sub
nici un cuvânt.
4. — lertarea, în curs de trei ani, a birului către
Vistierie, ca uă ușurare pentru greutăţile din trecut; a-

fară de drepturile proprietăţii, cari vor îi respectate.
ş. — Darea unci sume de 500 mii lei, plătiţi lui Cu-

dor îndată, pentru întâmpinarea cheltuelilor oștirii s&lle;
trecu condiţiune d'a i se mai da ori cât va mai cere

buinţa, pentru acellaşi sfîrşit.
lar pentru assigurarea lui Tudor,
scrissi

de

Veliţi Boeri

să stăruiască la Pârtă

că

a le întări; şi

*, Coudica No. 96 a Arhivei paz 24-01
s

Dirzânul,

bc.

cit

Xa.

606.

să i se respundă în

priimescii aceste

propuneri,

pentru

paza

şi

lor,

16
să i se trimiţă câte

un

omu

din

tâte

breslele, Boeri, ne-

gustori, meseriași şi preoți. 1)
Divanul
nuoii

respinsse tâte. aceste propuneri, și scrise din

lui Calimah

să vie

cât mai

iute, pericolul fiind emi-

nent; și WVastă dată ceru și ajutorul armat allu Turcilor.
Tudor, din parte'i, la amenințările celor trei Caimacami

ai lui Calimah,

Dunărea,
Divanului,

până
şi pe

respunse

că

nu "lu îngădue a

trece

nu va iscăli celle cinci propuneri, trimise
cari le reclamă,

nu

ellu,

ci

Adunarea

poporului. 2)
Tudor devenisse acum uă
tator, care vorbea în numele

forcă, uni
mai multor

adevărat dicmii de Panduri

armaţi, şi al tuturor plugarilor de peste Olt.
Domn peste celle cinci districte din Oltema, peste pucin ellu avea să dictese legi Românilor, din capitala Ro-

mâniei, ca represintant allu întregului popor.

1) [lie Fotino, op. cit. pag. 23—25.

Phitimon, op. cit. Vol. II pag. 97.
Unii seriitoră, precum Laurencon, (0p. cit. pag. 66) şi Rayband, (pag. 199 —200)
pretind că Tudor ar fi cerut şi capetele a 12 boeri din Pivanu domnesc. După
cum vom vedea la locul săii, Tudor a cugetat a face un asemenea olocaust pe”
altarul patriei, der a fost împedieat de Ilarion; cu tâte astea nu sa divulgat

acest secret

important, căci toţi boerii ar fi fugit d'odată

începutul lut Martie.
>) Lanrencon, ap. cit. pag. 4%.

”

cu Brincorânu,

la

CAPITOLU XI.
"Pabăra, dela Coțofeni şi tabăra dela 'Pinţăreni.
Înainte d'a intra în materia ce formedă subiectul acestui capitol,
Divanului

Craiovei,

şi greci,

Zabetul

spre

a intimida

partea

mijloc din

a arăta încă un

urmedă

pe

Tudor.

După ru-

găciunea, Divanului, se vede, Zabetul de peste Olt făcu
întrebare lui Tudor: „că ce ba silit să ridice stegul re„voltei? Și că de nu va depune armele, va veni singur
„să "lu isbescă cu oştirea împărătescă.“
Tudor i răspunse: că causa acestei rescâle sunt jafurile Grecilor, cari au adus poporul la desperare; pentru
care a şi reclamat, atât către Paşi cum şi către Sultanul; prin urmare, r&scâla fiind împotriva tiranilor, boeri
nu

pâte,

fără

voea

Porții,

să

ridice

armele împotriva fRa:e//er, supusă Sultanului; căci prin
acesta ar atrage urgia stăpănului s&u. !)
Acest r&spuns, însogit negreșit d'un plocon, după ve-

t
a căruia
chiul obiceiu, convinse, se vede, pe Agaoa sub
iurisdicţiune ereaa Turcii comersanți din ţerră: adică cei
ce strîngeai miere şi oi pentru Capanul împărătesc.
După deșertarea Mănăstirii Motru de cei doui Isprav-

nici, liberaţi de Tudor prin
:) Vedi Notta No.XXIV.

mijlocirea

S&rdarului

Dia-

124

mandi Giuvara î), Tudor aședă tabăra sa la Ținţăreni,
un sat cu posiție strategică, apprâpe de M-rea Motru,
unde avea mare parte din oștirea sa concetrată, și multe
provisiuni şi amuniţie.
Giuvara, iniţiat de Tudor în secretul insurecțiunii 2)
nu făcu nici uă mişcare, pretestănd că mica sa trupă,
de vre-uă 150 de Panduri și Arnăuţi, nu se semeţia a
sE lovi cu 6stea lui Tudor, compusă de vr'o 4000 Panduri şi Arnăuţi; prin urmare Divanul Craiovei ordonă
lui Solomon și lui Băltenu a uni mica lor trupă de 600
catane cu trupa, „ui Giuwvara, ș a năvăli cu toţii contra
ni: Tudor. su
ct
pa
bea ei
Pe când aceştia se preparai a lovi pe Tudor, priimnesc
şcirea dela, Divanul Craiovei că s'a numit Văcărescu comandant general allu tuturor trupelor de peste Olt; prin
urmare, li se ordona a nu face nici uă mișcare până la
al douilea ordin. 1)
Văcărescu, după ordinul ce avea de la Caimacami ?)
“încercă mai întăi prin mijlăce pacefice a desarma pe
Tudor;

iar pe

popor

se sili alu

nile aeestuia printr'uă

desamăgi

proclamaţie în

de

sensul

„promisiu-

cellor pu-

blicate de guvern; vădând însă că nu reușesce, dette
ordin cellor trei căpitani, numiți mai sus, a lovi stea
rebelilor.
|
La primele focuri cu pistâle din partea oștirii guvernului, câți-va Arnăuţi din Gstea lui Tudor începură să

strige către Arnăuţii din tabăra oppusă:
1) Dirzena sasţine (loc. cit. No. 652), că Giuvara sa şi lovit cu pandurii ni
Tudor ce biocasseră M-rea Motru, şi că ar fi omorit doni panduri din stea
acestuia, şi şepte “i-a prins, trimiţendu'i la Craiova; și aceata ar fi oprit pucin
furia rebelilor, ce ereaă decişi a da foc Mănăstirii; e mai probabilă însă asserţiunea lui Fotino (pag. 18), că Giuvara, ne-având curaj a să măsura cu stea
hui Tudor, mijloci pentru liberarea Ispravnicilor, lăsând aceştia M-rea la dispoziţia lni Tudor.
"*) Cioranu

pag.

2.

3) Fotino, pag. 19.
+) Fotino, pag. 19.

,

5% Duz6nn, loc. cit. No. BX

—
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„Încetaţi cu focurile, că suntem toți creştinii; și ne-am
„sculat numai pentru lege și dreptate.
Atunci Arnăuţii din trupa lui Solomon
cu camaradii lor din 6stea lui Tudor.

să. îmbrăţișară

Acesta sili pe Solomon a se retrage în tabăra sa dela
Coțofeni. 1)
Sa
Văcărescu, însciințat de Băltenu despre fraternisarea
trupelor, înțelesse că causa boerilor era uă causă pierdută; trimisse dr Caimacamilor 'scrisârea ce'i adressasse
Tudor, 2) şi uă relaţie esactă despre starea lucrurilor și
a spiritelor din partea locului, assigurând pe Divan că
oștirea guvernamentală este parte 'demoralisată, parte
înţelesă

cu

6stea

lui Tudor;

în fine,

că

oștirea

de

care

dispune elli nu e în stare a ţine pept rebelilor.
In așteptarea ordinelor Caimacamilor, sosesci cei 500
Arnăuţi de sub comanda căpitanilor lordache și Farmache. Uă sută din ei, din trupa lui Săwa, sub căpitanii
lor Deli-bașa Mihale, Tufecci-bașa Bojin, și Buluc-bașa Ghencea, fură porniţi înainte la Coțofeni ?) în trăsură cu
cai, dela

Serbăneșcii—Domnesci

de

peste Olt,

cu

ordin

a nu începe lupta până nu se va da semnalul de către
comandirul superior î) .
Căpitan lordache și Farmache trecură drept la Cralupta.

tări a începe
fixasse

când

şi dioa;

pada

pentru

lor,

cu csta

iova

Tâte

orașului.

Văcărescu

erai gata pentru
ordinul

soseşce

lovire;

ho-

să

Căimăcămiei pentru

înlocuirea Văcărescului cu Samurcași.
După cum am arătat în capitolul precedent,

Samurcaș

mijlocisse indirect către Căimăcămie a înlocui ellu pe Văcărescu, de care să temeai Eteriştii, nefiind acesta iniţiat în

secretul Eteriei.
Tudor

fără

Samurcaşi

vărsare

de

promisse că va desarma

sânge,

având

Tirzânu, locu citat, No. 659.

7) Vedi Nota No. XXXII,
*) Uă poştie departe de tabara de la Ținţăreni.
“) Fotino,

pag.

2V.

influenţă

pe

asupra a-

|

—
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cestuia, ca protectore al săi, şi cunoscând bine pe. 6menii de peste Olt, unde fusseseîn -multe rînduri Cai-

|

macam. 1)

Samurcașii s& opri în Craiova, de unde începu corespondința sa cu Tudor prin Hagi Prodan; prin acesta
îi Şi trimisse 90,000 lei din cei 172,000 primiţi dela Căi-

|

“măcămie. 2)

Căpitan Iordache şi Farmache veniră și ei la tabăra
dela Coțofeni, însogiți de Arnăuţii lori.
Samurcași le
ordonasse a sta în nelucrare până la al doilea ordin. 2)
In puţinele zile cât ședu la Coțofeni, căpitan Iordache
să întâlma noptea. în taină cu Tudor, la un loc însemnat

de dânșii.

Convorbirea

lor nici un

istoric,

nici un

martor n'o relateză. Căpitan Iordache, în acelle convorbiri, urmâsă să fi cerut esplicări lui Tudor pentru proclamaţiile s€lle, în cari s& condamnaă de uă potrivă grecii
Căpitan Iordache să prefăcu mulțumit de
ca și boerii.
esplicările date de Tudor, remâind ca înainte buni amici; probă, înlesnirea de muniţiuni și de bani ce căpitan Iordache făcu lui Tudor; ba chiar oșteni din tabăra
dela Coțofeni desertai nâptea în tabăra dela Țînţăreni. :)
Dovadă că esplicările lui Tudor nu puteai convinge
pe căpitan Iordache, este că pusse pe Tudor sub privegherea lui Prodan şi Makedonski, însărcinaţia ?lă spiona,
şi a “i raporta regulat tote mișcările lui. 5) Temerea ce
“i insufiă Tudor, care devenisse acum uă putere de temut, și speranța că Tudor are a fi W'un mare ajutor Eteriei, acesta sili pe căpitan Iordachea lua duă cam dată
acea măsură, până se va încredința pe deplin de nesinceritatea

lui Tudor,

când

attunci

va

lua

măsurile

ce îi

dicta instinctul de conservare, şi interesul causeice apăra.
1)
*)
5)
*)
5

Fotino pag. 2.
Idem pag. 93.
Xdem,
dem.
Ciorabul, pag, 13: vedi şi pag. 20—21.
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Căpitan Iordache s& înturnă la Craiova cu “trupa sa.
Peste. câte-va: dille porni și Solomon cu catanele s€lle,
mai mult după îndemnul lui Tudor, carei trimisse vorbă a
întâlni pe Căpitan lordache, ce'l va. încredinca de sco-

pul acestei mișcări.
Pe când Solomon sapropia de Craiova, căpitan lor-.
dache % trimisse răspuns a s& opri cu trupa sa afară
Craiova;

_ din

și a

veni să se

înţelegă

cu

dânsul

între

- patru ochi. Întâlnirea se făcu în faţa: ambelor .oștiri. Cei
duoicăpitanisă sărutarăîn vederea trupelor; apoi căpitan

: Jordache

dette

lui Solomon

uă

scrisâre de la Tudor, care

“1 recomanda. să se încr&ză în cuvintele lui căpitan lorAcesta i făcu jurământ că și Pudor şi dânsul s'a
dache.
sculat: cu armele, nu asupra boerilor și. neguțătorilor, ci
numai pentru dege şi pentru zafri, ca se scape ţerra: de
Apoi Iordache scâsse din sîn uă
ceea ce era attunci.
iconiţă, pe care jură și elli și Solomon că vor fi frafi:

de cruce penă la uă picătură de sânge. După essemplul

capilor, fraternisară şi: oșetnii lor. .
Ast-fel uniți, oștenii din ambele tabere intrară în CraA
iovă, în cântece de libertate şi strigăte de bucurie.
Solodin ambele trupe, cu
doua di, tote căpeteniile.
mon și căpitan lordake în frunte, făcură jurământ, în

cathedrala Craiovei că vor lupta cu toţii, ca nișce fraţi,
pentru lege şi patrie; după aceea vestiră şi pe Tudor la Motru despre acâstă înfrățire. !)
Samurcași, ajungându-'şi scopul pentru care venisse,
plecă la. Bucuresci, îndemnând pe boerii cari mai remă-

sesseră în Craiova a imita essemplul sei. 2)

Băltenu, care s& numisse ispravnic la Gorjii, plecă
n6ptea la Coțofeni, unde, aflând viclenia lui Căpitan Iordake şi a lui Samurcașiu, st întârse la Tirgu-Jiului; şi,

în

înţelegere

cu collegul său, lorgu Văcărescu, și cu

') Biografia reposatuloi Colonel Solomon, scrisă do insuși, şi tipărită la Cra-

iova, cu puţin înaintea morţii sclle, pag. 15.

2 Vedi la Nota No. XXXV

Memoriul Oteteleşanului.

man)
ot

— 182,
slugeru

Costin,

ce

comanda

200' Plăiaşi,

dette ordin
a să

strînge în grab ori câți Panduri s& va putea, dorind a
s& măsura singur cu Tudor; apoi însciință Căimăcămia
„despre tâte câte aflasse. 1)
|
Informat în secret de Mungescu despre măsurile luate de

Băltenu, Tudor trimisse pe credinciosul s&ix Vasile Gîrbea 2)
cu 400 Arnăuţi
-sa pe Pandurii
putea în drumul
trivitori mişcării
prind ' de veste

mană,
_

le taie

Gîrbea

dar

și Panduri, ca s& încorporese în trupa
Bâltânului, mai strîngând și ori câți va
său; iar peBăltenu şi pe boerii împros&-i prindă și s&-'i aducă legaţi. Boerii
şi fug la munţi, către schitulu Lainitz;
i prinde, și i închide

drumul,

în Tis-

Băltenu însă scăpă, 3)

Boeriă din Cerneţi, spăimăntaţi ca boerii din TârguJiului, și ca cei din Craiova, încep s& fugă, care înco-

|

tro pste.
sleisse

Câimâcâmia
Tudori.

tâte mijlâcele

de attac contra

nemai avănd acum a se teme

Acesta,

de

lui

nimeni,

deveni Domn peste celle 5 Județe de peste Olt; prin
urmare numi ispravnici 6meni cu influenţă și devotați;
şi a nume:în Doljiu, pe slugerul Solomon; în Romanați,

pe Serdarul

Diamandi

Giuvara; în

Mehedinţi,

în Gorjiu, pe Vasile Moansă;

tierul Crâinicenu;

pe Vis-

şi în Vil-

cea, pe Ghelmegenu 4); apoi dette ordin lui Makedonski
să întârcă pe

lor, fără însă a

le

ordinile pentru aprovisionarea.

și

boerii fugari

la urma

face vre-un rău 5).
Repetă
întărirea

după

aceea

Mânâstirilor

de

peste

Olt,

numind

la fie-care,

peste Pandurii ce le pâdea, 6meni de încredere; ast-fel,
3) Fotino, pag. 24.

2) Nu Ghimpa, cum. din erdre dice Cioranu pag. 2.
3) Fotino, pag. 21—95
+) Acesta fussese polcovnic de judeţ în Mehedinţi

cum

attestă ordinul siii

de numire, de la 1814 Aprilie 18, având sub comanda sa 250 Panduri, pentru
paza contra
Severin.

fâcetoriloră

5) Fotino, pag. 99.

de relle. —

Acelii ordin îli posedă nepotul săi din
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„ frate-sgu Papa fu numit comandant la M-rea Străhaia 1);
Dumitru Gîrbea, la M-rea Horezu 2) şi alţii pe la celle-l-alte
Mânâstiri.
"
|
Dete în fine şi uă proclamație câtre Craioveni, prin
care "i assigura despre sentimentele sfile patriotice, îndemnând pe fie care a-'și vedea de meseria sa, neavând
a se teme d'acâstă mișcare de cât cei îndârâtnică 2).
Dar plecarea lui Samurcaș, a Caimacamului şi a boerilor Divanului,

Craiovei, la 28 Fe-

fu semnalul spargerii

bruariu, remâind numai comersanţii cei mici, meseriașii
și plugarii de prin prejur, cari sympatisau cu mișcarea *).
Assiguurat despre partea. Oltului, Tudor ridică tabăra
de la Ţinţâreni; şi, fără a perde timpul, s& îndreptă
spre Bucuresci 5) în fruntea a vr'uă 4000 de oșteni 5)
bine

armaţi,

şi entusiasmaţi;

afară

de

alţi vr'o două

mii

sâteni, armaţi cu câsse şi lânci; şi afară de trupa lai
Prodan şi Makedonski, compusă de vr'uă câte-va sute

de Sârbi și Bulgari. î)

3) Fotino, pag. li
,
2 Memoriul Oteteleşanului, Nota No. XXXV.
3) Fotino, pag. 39.

% Liem.

5) Fotino susţine (pag. 39) că Tudor a intrat în Craiova la 1 Martie; însă nici
Oteteleşeanu nici Protopopescu in memoriile lor, nici Solomon în biografia 'sa,
nu

facă

menţiune despre acâsta;

din

contra, Pandurii, consultaţi

de mine,

spun

că Tudor de la Ținţâreni a plecat drept la Slatina, abâtându-se, după cum tom
arăta in Capitolu urmâtor, numai o di la Benesci, chemat de Oteteleșanu.

*) Fotino (pag. 38) dice că 3000; iar Cioranu (pag. 40) 4000; Pandurii sus-

ţin că Tudor cu vr'uă 4000, ar fi plecat de la Ţânţăreni, iar până la Bucuresci
S'ar fi adâogat alte vr'o dout mii. — Filimon însă (0p. cit. Volum. Ii pag. 98)
susţine că eraii 3000 armaţi cu pistâle, săbii și puşci, iar restul ptnă la 6000
cu c6se şi lânci.

2) Cioranul (pag. 40) dice că erai 2300: îns€ cci-l-alţi susţinii că puteaă fi
sr'uă 300 pănă la 800.

CAPITOLU

Desordinele

Urăsc

tyrania,

rierului Român

Avniuţilor

'mi e frică

de

XII.

Şi Pandurilor,

anarchiă: că devisa Cu-

înainte de Revoluţiunea

redactorul acelei. foi, prin „care,

«din 1848.

în curş

Eliade,

de dou&-deci de

ani, a preparat opinia, publică pentru mișcarea regenatoriă de la 1848, a avut negreșit în vedere anarchia de
la 1821, când consilia pe Români a face să nu degenereze acea

mișcare

într uă zaveră, ca

cea

de

la

1821.

Românii urmâdă a fi recunoscători capilor Revoluţiunii
de la 48, căci aii şciut s& ferâscă ţerra de escesele de
la 21; iar prin linișcea ce a menţinut, ai oprit 3 luni
la hotare pe Ruși, în care timp s'au putut propaga principiile salvatorii de cari beneficiăm noi astădi.
“Tudor nu putu opri escesele, cu tâtă severitatea sa.
Alţi timpi, alte împrejurări.
Silit a începe mișcarea cu
mercenarii cu cari Domnii Fanarioţi ţineati în respect po-

porul, împilat sub jugul lor de fer, Tudor simţi din prima
di a mișcării

încurcăturile

și nemulţumirile

ce

i vor cau-

sa acei mercenari, cunoscuți sub nume da Arvaţi. Inima lui de Român și de capii al mișcării a trebuit să
sângere la vederea esceselor commise de acei oșteni ne-

disciplinaţi, cari voiaii a profita de rescâla poporului spre
a să înavuţi din prădile cellor avuţi. Eli

înţellese, prea
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târdiii, greștla ce făcusse, dând voie sătenilor, în prima
_sa proclamaţiune, de a-şi însuși averile rei agonzszfe; sătenii consideraii ori ce avere ca fruct al arbitrarului și
al violenții;

și însuşindu-o,

ei credeai:

că revendică

un

drept al lor, răpit cu forca.
Tudor fu silit s& înece în peptul sii durerea ce-i
causa plângerile cellor jefuiţi de către acei zavergii, aşteptând momentul opportun spre a pune capăt acellor
desordine cari compromiteaii mişcarea.
Durerea sa a trebuit să fie şi mai mare când vedea
pe însuși Pandurii săi comițând jafuri, nu numai. către
cei avuţi, ci chiar către
mai târdiu a lua contra

sătenii, fraţii lor;
lor măsuri forte

fură fatale.
Dar ce e mai trist și mai curios, și
epocă,

acea

este: că chiar

boerii

de

ceea ce ”l sili
aspre, cari

caracterisă

care

classa

III-a, cum ne

assigură Protopopescu în Memoriusâu, să associară spre
a ţine drumurile celle mari, jefuind pe câţi întâlneau, și
chiar

pe

de cât dânșii.
alţijefuitoră mai slabi

Ei scusau ja-

furile ce făctu cu pretestul cu care și sătenii scusaii pe
a le lor:

„Că

acum

este

vremea

st ne îmbogăţim;

cum

„au luat alţii de la noi, s& luăm şi noi de la alţii.“
Unii săteni împingeau mai departe acest principii: ei
îşi însușiaii chiar averea immobilă a Cocor, cum numia
dânșii pe impilatorii lor. 1)
In fie-care district s& formasseră cette, parte de Sârbi
şi Bulgari, parte de săteni, armaţi, unii cu pușci, pistâle
şi săbii, luate dupe la proprietari; alţii cu topâre, câse
și lănci; şi făceau perquisițiuni de cai, arme și bani, despuind pe călători, și jefuind chiar biserici; ochiul lor mai
cu semă era asupra proprietarilor şi arendașilor; cei cari
aveau Gre-care avere părăsâu casele şi proprietăţile, și
fugtu cu familiile lor prin munţi şi prin păduri; cei mai
mulţi s& adăposti în Austria. 2)
1) Vedi memoriul Protopopescului, Nota No. XV.
2) Dirzeuu, locu citat No. 606; — Vei şi Cioranu, pag. 317.
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„Pe de altă: parte, chemarea sub stegul lui Ipsilanti a
cellor ce sympatisăi cu causa grâcă, dette şi acestă ocaste la multe jafuri şi nelegiuiri: căci mare parte din
Bulgarii aflați în oștirea lui Tudor, cum şi din alţi streini
cantonaţi în differite localități, s& formară în cette, de la
10—5o de individi; şi luând differite drumuri, sub pretest a să uni cu stea lui Ipsilanti, predau fără milă tot
ce le eşia înainte, în cât însuflau spaimă pe ori: unde
trecu.
Numai puţine neosîndueli făcură şi Bulgarii is-.

goniţi chiar -de Tudor din stea lui, precum de es. Cârjaliu
(care la început se crede că făcea parte din 6stea lui) pe
care Tudor hotărise s&-lu omâre, pentru jafurile ce făcea;
prindând însă de veste, elli fugi cu: câta lui la Ipsilanti;

și în drumul s&u comise jafuri neaudite. !)
În fine, după uciderea la Oteteliși de către Tudor a
“celor duoi capi ai Bulgarilor rebeli, despre care vom vorbi

îndată, mulţi streini și Români, chiar din oștirea lui Tudor, spăimântaţi de. sârta ce aşteptă pe jefuitori, dossiră
din

6stea

lui Tudor,

și s& formară

în

bande

de

tâlhari,

cari predau fără deosebire boeri și neguţători, despuind
Chiar bisericele de Sfintele Vase.
Indată ce Tudor nu mai avu a să teme de nimic, hotări să facă un

essemplu

ecclatant,

omorând

câţi-va din

mercenarii cei mai insolenți și mai /ofomani, cum i numea
dânsul.
Solomon dette cellu dântâiii acest esemplu, spre
a băga spaimă în inima acelor Zavergii.
Uă câtă de Arnăuţi din trupa lui căpitan lordake,

pornită înainte la

tabăra

dela

Coțofeni, alliindu-se

cu

alţii din oștirea lui Tudor, se dette la jafuri, prădând
boeri, negustori, şi chiar biserici. Ast-feliă, de esemplu,
prădară pe un Broștenu din Gorjii, şi pe câţi-va arendaşi din Mehedinţi.
Solomon, ce venia contra lui Tudor ca să'lă attace,
luând de știre despre acesta, porni contra lor cu toţi
Plăeșii ce comanda, ca vr'o 400, între cari erai și câți-va
:) Dirzânu,

locu citat, No. 636.

Turcă dai Beşliaghi.
Ellu întălni pe Zavergii la satul
Cioroiu și Băilești, şi isbindu' fără veste, îi înfrănse, şi
prinse trei din căpitanii lor, anume, Stan, lovan şi Stancu,
câteși' trei Buluc-başi, pe cari îi şi trimisse la Craiova
sub paqă. Tudor, aflând de acâsta, trimisse lui Solomon
uă scris6re în care “lu lăuda pentru fapta sa, şi "lu în- |

"curaja a prinde şa omori pe toți câţi s'au apucat de
jafuri; assigurându'lu că ellu s'a sculat pentru dreptate,
iar nu pentru 4/rască; tot-d'odată îllu ruga să se întârcă
la Craiova,

unde

se va

înţelege

cu

Căpitan lordake des-

pre secretul vescălei. !)
Căimăcămia, pentru acestă bravură, trimisse lui Solomon uă carte de mulțumire, însoţită de un conteș îmblă-

nit cu. snihu, și şoo lei, ca din partea ţ&rrei; din cari
bani să împărtășescă și pe căpitanii lui cei mai devotați. *)
După ridicarea taberei dela Ţinţăreni, Tudor se în-

dreptă

spre Slatina, cănd priimi, aprâpe de Otetelişi *)

uă scrisâre a lui lordake Otetelişenu, care /lu ruga a
veni în grab în ajutorul său, la Benești, unde uă câtă

de Arnăuţi ameninţa viaca sa şa mai multor famillii boereşti, adăpostite acolo de frica Arvaţilor.
Din trupa lui Makedonski şi Prodan, trimisă de Tudor
a întârce pe boeri! fugari din Craiova, se rupsesseră vre
o 7o de Bulgari, sub comanda a doi din capii lor; şi

începusseră a jefui pe câţi întâlncu în drumul
şi pe proprietarii şi
moșiile lor. Sosind
lordake şi Grigorie
se uniră cu sătenii

lor, cum

arendașii ascunși în cu//e/e î) după la
şi la Benești, proprietatea fraţilor
Oteteliștnu din Craiova, acei Zavergii
din Benești, şi blocară casa Oteteli-

1) Biografia lui Solomon, pag. 13 şi 14. Solomon ne spune că luptasse, sub
ordinile lui "Tudor, în resbelul turco-russă dela 1806— 1812, de cand data şi
cunoştinţa lor.
?) Veţi Nota No. XXIII.
3) Unii die pe Vallea Bratoştica (Dragulici din Cernovăşcani), alţii, la Bodăeşci (Columbeanu); positiv, nu se ştielocul unde Tudor a priimit scrisorea Utetelișenului.
) Uaă zidire în formă de cetate, iu care se adEpostea pe la moşii propriutarii:
de frica hoţilor.
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şEnului, unde se aflaii adăpostite opt familii, formând un
număr de 32 persne; și începând a descărca, focuri asupra cellor închiși.în casă, aceștia respunseră iarăși cu
focuri; ast-felii cădură câți-va morţi și răniţi din partea
“Arvaţilor.
Atunci Oteteleșânu, spăimântat, înştiincă pe
Tudor, prin-tr'un credincios alli s&u, de pericolul ce *lă
"ameninţa.
E
Tudor lăsă stea sa la Oteteliși; și se grăbi aveni în
ajutorul amicului
duri căllări.

s&ă 1), însoţit
|

numai:de uă câtă de Pan.

Tudor sosi la timp, ca să scape viața Oteteleșanului
şa consângenilor săi de urgia Arvaţilor, pe cari nică însuşi Hagi-Prodan nui putusse îmblândi, fiind înfuriaţi de
vin şi de resbunare,
- După ce scapă viaţa, acellor boeri, Tudor le dette ri
Panduri ca păditori, sub comanda unui cauş Ivancia, spre
a'i conduce la M-rea Horedul; le dette și 200. lei, din
punga

sa,

pentru

cheltuiala

drumului;

și le înlesni

Şi şese carre cu boi pentru transportarea lor șa

încă

baga-

jelor la disa M-re.
După aceea Tudor ordonă a strănge pe toţi Zavergii
rebelli, cari umplusseră pivniţile boeresci; şi “i porni supt
escortă la Oteteliși, plecând și ellu.după dânșii, însoțit
de

Prodan

și Makedonski.

Chiar în acea n6pte,
Tudor
Enciu,

|

cu ajutorul gardei scile de padă,

omori doi capi din acei rebelli, anume, Iova
cari ameninţasseră viaqa. boerilor la Benești.

Şi

A doua di dimintţa, aşedând pe. Panduri în ordine de
bătae, Tudor pusse pe Arnăuţi în mijlocul lor, și ordonă
a se adduce capetele cellor tăiaţi, pe cari le pusse în

prăjine spre a putea fi vădute de toți. ?)
1) Cu care participasse la constatarea călcării moşiei Podenilor de către
Nemţi, cum am arătat în biografia lui Tudor. Vedi Notta No. XXXY, cu ce
occasiane

Tudor

a făcut

cunoştinţă

cu Otetelisenu.

2” Memoriul lui Oteteleşânu, Xotta No. XXXY; şi memoriul Protopopescului
Notta No. XV. — Cioranu (pag. 41—43) și Fotino (pag. 48) strămută acestă
scenă la Slatina: dar martorii ce am consultat 2firmă că la Slatina Tudor n'a
comis omor de felul acesta. Apoi nici Solomon, ce era atunci în Slatina, nu
mention6să în biografia sa d'acâstă faptă, care lar fi impressionat.
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După aceea Tudor le esplică adevărata; causă a. res- :
culării, care s'a făcut: în înţellegere cu Russii şi cu Bo: .
erii;

că Boerii

nu

serios la acestă, mişcare,

se înpotrivesc

prin urmare. nu trebue omorâţi; că Ipsilantia trecut Prutul, şi după ellu vor trece şi Russii; că Românii trebue
a înlesni Grecilor tiecerea lor peste Dunăre, ca să mârgă
să scape patria lor; că Rușii, după ce vor ajuta pe Români a coprinde cetăţile turcești după marginea Dunării,

cari au fost odată alle

Românilor,

i vor lăsa a se căr-

mui singuri de legile lor; în fine le ordona a înceta din
jafuri; căci cine va mai comitte asemenea fapte, vor fi
pedepsiți ca cei doi hofomani; alle căror cadavre stai

atărnate în' pari. î.-

-

Esemplul lui Solomon ș'alli iui Tudor băgă spaima în
i: și uccideri;, cu tâte astea
la jafuri
inimele cellor applicaţ
cei răi-nărăviți nu încetau din asemenea fapte, după
a
_
cum vom vedea:
e
Pănă a nu. porni din Oteteliși, Tudor trimiss Otetelișeanului, intruă traistă, capetele cellor duoi Bulgari pe
care'i omorisse. Trimisul, Vasile Ghelmegeanu, însoțit de trei Panduri, află pe Otetelișeanul la satul Cârlojanii; ŞI:

acâsta causâ mare spaimă femeilor.
Tudor însoţia acellu flocon cu vă epistolă din 3 Martiii,

în care esprima boerilor mâhnirea sa de celle ce sufe- .
risseră, şi le înapoia celle furate de acei dor //ofomam,
alle cărora capete, dicea Tudor, să trimit D-vostră spre
încredințare că s'a făcut dreptate. Tot de-uă-dată i ruga
a înfige acelle capete în pari, la r&spântiile satului, pentru pilda cellor ce vor îndrăsni a face ca dânșii *).
discurs,
1) Nota No. XXXVI. Fiind că vici un istoric nu menţioneasă d'acest
de beneticiu
sub
em
reproduc
illii
noi
facă,
fost
a
nică chiar Protopopescu, care
ioventariă, ceea-ce ne face mai cu s6mă a'lă supune îndoelei, este botărârea
luată de Tudor d'a sacrifica câţi-va boeri diraniți pe altarul patriei, după cum
assigură bărbaţi de t6tă încrederea; apoi acâsta nu armonis&lă cu laudele din

proclamația în chestiune, făcute de Tudor Boierilor, şi cu protectia sub care
voia săi ia. spre ai scăpa de resbunarea poporului.
7) Yeqi celle trei epistole alle lui Tudor la finele memoriului
lui, Nota No. XXXY.

Otetelişcauu-

|

0

|

Conduita lui Tudor în acâstă
nobleţe de sufiet; ellă
- tul de dreptate era adînc
în interesul causei ce
oștirea sa.
Sosind la
"dille.

Solomon

împrejurare

dovedeșce

știa appreţui amiciţia; sentimengravatîn inima lui; ellă voia în fine,
apăra, a întroduce disciplina. în
Slatina, Tudor să opri aci câte-va

veni și dânsul

la Slatina,

în capul

Pan-

durilor săi, însoțit de căpitan Iordache şi Farmache,
Mihaleași Ghencea. Toţi aceștia ţinură un consilii
resbellu,

în care

s& decisse

ca Tudor, căpitan

de
de

Iordache

şi cei-l-lalţi s& meargă la Bucuresci; iară Solomon să se
întârcă la Craiova, dându-i-se încă vruă sută de Sârbi
și Arnăuţi,

ca,

din

preună

cu Pandurii

lui, să

împedice

trecerea Turcilor în ţerră; mai târdiu, i se va mai trimite şi alţi ostași, cum și bani şi amuniţie de resbel. !)
In predioa plecării lui Solomon, ședând cu toţii la
masă,

un

neguțător

ce venea : din

Bucureşci

adusse

sti-

rea sosirii lui Ipsilanti la Colintina. Tudor s& încruntă la
acestă veste, și disse: „ce 'caută lIpsilant în Bucuresci?

Locul lui nu e acolo.

Ac6sta făcu impressiune

de facă; însă nimeni nu răspunse
A doua

di Solomon

se întârse

cellor

nimic.
la Craiova cu Pandurii

„sei; și întărind Mânăstirea Jitianu cu meterezuri şi şanțuri, lăssă în Craiova uă câtă de Panduri pentru pada
orașului; iar ellu aședă tabăra împrejurul Craiovei; și
de aici didea ordinile selle, ca comandant suprem acellor

cinci districte de peste Olt, ţiind în frîa pe Pandurii
Arnăuţii cari făcu neorândueli. 2)
Iordache

și

Farmache

erau

chemaţi

la Bucuresci

şi
de

Caimacami, ca din preună cu Sawa să pădâscă Capitala. 5)
De și conduita acestor capi de Arnăuţi

nu mai

însufila

boerilor încredere, erai siliţi cu tâte acestea a'i menaja,
ne mai putând
Ceta

conta pe nici un alt corp de oştire.

lui Iordache

1) Solomon,
?) Solomon,

şa

op. cit. paz. lb.
pag. 16.

2) Dirzânu, locu citat, No. 558.

lui Farmache

s&

despărţi la Sla-

—
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tina în dou& grupe: una se îndreptă spre Bucuresci, pe
la Piteșci și Găeşci;. cea-l-altă, tot la Bucuresci, pe la
Talpa și Vadulat.
|
Aceste dou& grupe de Arnăuţi comisseră în drumul

lor multe jafuri, predând chiar biserici şi violând femei;
ast-fel predară,

între

pe vistierul Ștefan Bilciurescu,

alţii,

lăssânduw'l din preună cu familia sa numai în cămăși.
Din Găeşci, Arnăuţii s& îndreptară spre Târgovişte,
unde cerură cu sila de la ispravnici bani și proviant;
Ispravnicii fugiră nptea căllări peste dfiluri, oprinduse
tocmai

în satul

Băicoiu,

din

Prahova.

După ce jefuiră pe locuitorii din Tirgoviște, Arnăuţii
luară drumul spre Bucuresci; şi la plassa Cornăţelu jefuiră pe zapcii din acea plasă, luându-le tot ce găssiră
asupră-le.
La Moşia Şanţurile predară pe Cluceru Iordache Deșliu,
luându'i

argintărie, şaluri, cai, bani, şi tot ce găssiră acolo.

Alţi Arnăuţi jefuiră
şi dupe ce "lui iefuiră,
jefuiră pe Bujorenu şi
satul Sandagia.
Ast-fel, încărcaţi de

pe Fundăţenu la moşia Christesca;
"lu bătură de morte. Alţii iarăși
pe alţi băjenari, ce se aflau la
prade,

sosiră în Bucuresci

uții lui Farmache şi al lui Iordache. *)

Arnă-

|

In Bucuresci, aceşti Arnăuţi detteră peste proclamaţiile lui Ipsilanti. Acestea îi făcură și mai cutezători. Ei
să dusseră la Vornicul Gheorghe Filipescu, reclamând
cu ameninţări lefile ostașilor lor. Vornicul Filipescu le
răspunse că Divanul nu mai pâte plăti lefuri, Visteria
Arnăuţii îlu insultară şi 'la amefiind sleită de bani.
ninţară cu mârtea, dacă nu le va plăti îndată. Filipescu,
spăimântat, le ceru respect de câte-va ore, spre ase înțelege cu Mitropolitul şi cu Boerii; și însoţit de Constantin Samurcași (care se aflasse facă la acestă scenă),
aleryă la consulul Russiei, şi s& plânse de insolenţa lui
1) Dirzânu, locu citat No. 636.

Căpitan

Iordache.

Consulu

îl. chemă la sine, şi. "li mustră

aspru, ordonându-i: a înceta, cu'assemenea fapte cari pot
avea triste urmări pentru Eteriștă. 1)
|
Căpitan lordache se supără, și plecă cu trupa sa; la
Ipsilant,

paza

care

sosise

la

Focşani,

Arnăuţilor lui Sawa.

5 Fotino, pag. 46-

îi.

lăssând:

Bucureșcii

în

CAPITOLU

Debutul

XIII.

eteriei în Iaşi.

Se lăsăm pe Tudor îndreptănduse spre Bucuresci, şi
se ne întârcem la Ipsilanti.
|
Neorânduelele Eteriștilor în Iași, 1) cari începusseră a
îngriji pe Boeră şi pe Consuli, siliră pe Ipsilanti a începe
mişcarea înainte, de dioa fixată, 25 Martie, st. vechiă. |
Până

a nu intra însă în Moldova, Ipsilanti

trimisse la

Galaţi pe Caravia și pe Atanasie Agrafiotu, ca, în unire
cu Grecii dacolo, să desarme garda turcâscă, luând tunurile dela vasele turcesci ce. staţionai în port, neîntrebuinţând însă armele de cât în cad de oppunere armată

din partea Turcilor.
La laşi fusesse trimis C. Pendedeca, ca din preună cu
Duca să strângă volintiri, şi să prepare tâte: celle ne-

cessarii pentru lupta ce era să înc€pă.?)
In fine, în s&ra

de

22 Fevruarie (6 Martie), Alessandru

Ipsilanti trecu Prutul într'uă barcă,

lângă Sculeni, pe la

6 ore după amiadi, însocit de fraţii sei, Nicolae şi Gheorghe, de prinqul G. Cantacudin (fost colonellu de Hussari
în armata rusâscă) de colonellul Garnovschi, (polones) de
G. Manu,
Vedi

de Cavaleropulo

și de Spiru

din Corcira;

Filimon, op. cit. Vol. Î, pag. 292—293, şi pag. 309-325.

*) Gervinus, op. cit. pag. 185. — Vedi şi Pouqnerille, pag 10;.

și

-

Mg

=

se opri puţin la Papâzoglu. Dou& sute. călăreţi, sub comanda lui Gherasim Orfano și V. Theodor, tufecci-bașa,
îlla însoţiră pănă la M-rea Galata, un cart doră departe
de lassi, unde dormi în nâptea aceea. ?)
|
Ipsilanti invită îndată la sine pe consolui russii, pe
care'l.încredință că venirea sa la lassi n'are de scopresturnarea guvernului, ci concentrarea oștirii grecești, ca
daci să trâcă prin Principate în Bulgaria.
Consolul comunică îndată acesta guvernului sei ?).
A

doua

di, Arnăuţii

din garda

Domnâscă,

desertară

toți, şi se puseră sub ordinile lui Ipsilanti.
Mihai Suţu, care era încă nedecissii, și care scrissesse
lui Capodistria (pe care ”] credea 4' 0yi) să amăie începerea mișcării pănă.la 1825, fu forte surprins aflănd de
sosirea lui Îpsilanti.
Ei se întălniră în cassa lui Rizu.
Ipsilanti îl încredinţă din nuoii că mișcarea este cu con“Simţimântul Russiei, care a promis a o susţine cu armele:
credinţă ce o împărtăşia și Grecii şi Românii, și pecare
Ipsilanti o întăria prin rechisiţiunile ce ordonă a se face,
rechisițiuni de cai și de provisiuni pentru 40 mii soldaţi.
ruși, cari maşteptau de căt ordinul d'a trece Prutul 5).
In convorbirea sa cu Rizu, Ipsilanti era deidee să proclame desfiinţarea privilegiilor Boerilor, şi egalitatea politică,
spre a putea prin acâsta interessa poporul la mişcarea grecescă; dar Rizu
ar ridica contra

seoppusse, observăndu'i
sa tâtă nobleţa moldavă,

că prin acesta
și chiar clerul.

Ipsilanti, convins de justeța observaţiilor lui Rizu, se
decisse a esclude pe Romăni de la participarea mișcării
ellenice €).
Prin

urmare,

chiar în dioa

de

dete uă proclamaţie către poporul

23

Februarie,

Modovii,

în

Ipsilanti

care

i

:) Filimon, op. cit. vol. Il pag. îî.
Al. Suţu în istoria sa (pag. 57), dice că Ipsilanti s'a oprită ântâiă în cassa
l'a îmImi Cantacozin, ce era plină de arme şi de Eterişti, şi că Colocotroni
iar Ipsitaati le qisse: „Am venit se mor cu voi!“
brățișatii în numele tutulorii;
2) Filimon, ldem.
s) Ubicini — Principautes danubiennes (lUniver) pag. 122.
€ ilistoire moderne de la Grce, par Rhizos Neronlos, pag. 239.

anuncia că Grecii s'au sculat pentru liberarea Greciei,
și că trecu Dunărea pentru a salva patria lor cu ajutorul
Grecilor din Principate; assigura poporul moldavcăiinu
va sufferi nică-uă pagubă de la ostașii sei, nici în averea nici în liniştea lor; că va respecta legile şi obiceiurile pământului; prin urmare îi îndemna a'şi căuta fiecare de ocupaţia sa, și a s& supune Domnitorului, căruia îi făcea

elogiuri

mația assigurând

esagerate;

pe Moldoveni

în fine,

termina

procla-

că uă mare putere e gata

a pedepsi pe Turci, dacă ar cuteza să intre în Moldova. 1)
Mai mulți capi ai Eteriei desapprobară acestă proclamaţie; ast-felu, Mitropolitul Ignatie de la Pisa considera, mișcarea Ellenă ca prematurată, Grecia ne fiind âncă
preparată pentru assemenea luptă, și Alessandru alli
Russiei fiind contra Revoluţiilor. 2) — Assemenea și prinquli Cantacuzin observă lui Ipsilanti că, prin ultima
frassă din proclamaţie, se compromittea Russia, care "li
va desapproba de sigur 2); Ipsilanti ânsă nu vru s'asculte
d'assemenea salutarii consilii; ellu credea că prin allusiunea

la Russia

curajând

se dă

un

mare

sprijin

moral

mișcării,

în-

pe Eteriști a alerga sub stindardul său.

E de mirare, dice Gervinus, a vedea pe Ipsilantlui
crând ca cum era fârte sigur de sprijinul Czarului, de

și acest sprijin i lipsi din capul locului. 4)
Acesta era efectul fanfaronadei s€lle; şi nu fu prima
greşelă polhtică a lui Ipsilanti. Ast-fel, de essemplu, când
boerii

Moldoveni,

voind

a imita

pe

Vodă

Suţu,

veniră

să salute și ei pe Ipsilanti, acesta "i făcu să aștepteore
întregi în anticameră ; apoi îi priimi cu uă răcâlă orgo-

li6să 5); ceea-ce de la început dispusse r&ii pe Boeri contra mișcării ellenice.
1) Vedi Nota No. XXVII.
>) Filimon, vol II, pag. $5.
2, Leures d'un temoin oceulaire sur la revolution Grecque de l'annte 1821—
Halle, 1524. — Acestă operă se atiribue prințului Cantacuzin. — Vedi Geri:
pag. 18).
nus,

*)

Gervinus. op. cit. pag. 18%,

*) Gersinus.

par.

180.

10
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proclamația sa
In fine, chiar în dioa când Ipsilanti: da
Galaţi știrea despre
către poporul Moldovei, sossi de la
măcellul

Turcilor.

Caravia,

înţelles

cu Romandi,

pârcă-:

i chefaloniţi de la co„labul de Galaţi, şi ajutat de greci
de 4 Martie assuăbiile din acelli port, năvăli în dioa
sub jurisdic- pra coloniei de comercianţi turci, ce erau
vre-o 30 armați ;
țiunea unui Effendi (Zabet), din cari
ca la vre-o 80 de
Caravia îi măcellării pe toți, în numer
după ce luă şi vassele
inși; afară de 17 ce Sai predat; şi
uă parte a orașului..!)
celle mici turceșci, dette focii la

Suţu; căci ea
Fapta lui Caravia îngriji mult pe Vodă
; Și pe Suţu, şi
compromitea, de la început, și mișcarea
cari începură a
pe consângenii săi din Constantinopole,
„
*)
fugi, spre a scăpa de urgia Sultanului.
În locu

da

blama

acestă faptă, ce desconsidera Eteria,

resbelului conși care întărita fanatismul Turcilor, dând
Ipsilanti, printra Greciei un caracter de esterminare,

tran ordin de di de la 13

Martie,

felicita pe

Caravia

gradul de gepentru acâstă bravură, şi "i offeria chiar
neral.3)
fi putut lua
Fără acest măcelli nefolositor, Brăila s'ar
lă, Turcii luară
prin surprindere; dar după acellu măcel
i și ei victime
îndată măssuri de pază, spre a nu deven
alle fanaticilor rebeli.
la lassy. vVr'o
“Un assemenea act barbar se repetă și

4o "urci de sub Beşli-Aga,

cari

făccii parte

din

gar-

30 Turci comernisona lui Vodă Suţu, cum și alți vro
ul lui Ipsilanti,
sanţi, fură desarmaţi şi arestaţi din ordin
, cei mai mulţi
chiar în nptea sosirii s€lle. Peste năpte
adăpostiră pe la
fură măcelăriți; cei ce putură scăpa, se
ca nişce lupi
consulaturi și pe la Boieri; dar Eteriştii,
zitâre.
turbaţi, "i reclamară cu ameninţări îngro
s pag. 186. — Vedi și Et1) Fotino. pag 29. — Rayband, paz. 193. — Gervinu
— paz. 6.
1881.
lasey
—
teria, operă în versuri de Ales. Beldiman.
18.
>, Filimon, vol. II, pag.
“2 Raybaud. pag. 195 — Cervipus, pag. L-a

|
AR Ta
|
|
Boierii și Consulii interveniră la Ipsilanti -(care în realitate era Domnul Moldovei); şi numai tonul imposant alu
Consulilor putu scăpa câţi-va din acei: nenorociţi. 1)

judeţe,

Esemplul acesta, încuragind -pe Grecii duprin
- mai alles pacolo
seră

urmă

Eteriștilor

a

Acestor fapte sângerse

din partea lor. 2)

revoltătâre

și jafură

crudimi

multe

comis-

Greci, se

unde :erai ispravnici

uă

altă

faptă arbitrară din partea lui Ipsilanti; faptă ce avea
caracter de hoţie.
Un bancher dia Iași, anume Pavel Andreă, fu părăt
că ar fi depositarul unei sume însemnate, apparţinănd
Eteriei,
rul

și este

n€gă

Banche-

cantorul,

calcă

i se

arestat; apoi

bani;

acei

da

a

Ipsilanti -îllu somâsă

şii

că bancherul
s& cercetedă conturile ; de și să încredinţedă
a spus adeverul, Ipsilanti nwlu libereagă până ce bancherul nu'şi rescumpără libertatea și viaqa cu 600 mii lei..5)
Jafurile,

maltratările,

timpul acella de tristă memorie,
lui Beldiman.

Ellu

tetul Etteriei,

denunţaui

cei

avuţi

în opera

Greci, intriganţi,

ca membrii

poporului,
pe

Eteriști, . în

de

se pot vedea

că Egumenii

afirmă

şi înavuţiţi din sudârea

comise

omorurile

ai Comi-

păreau

cari

a fi

contra Eteriei. Şeful lor era în Moldova Postelnicul Rizu.
Băeţii după la dughene erai înrolați cu sila; se înrola
toţi ciocoii duprin curţile boerești, cum și plăcintarii, covrigarii, şi alţi Bulgari şi Greci, vagabondi; se înrolaii
chiar scolarii și ţiganii; cei ce fâceaii propagandă contra. Eteriei, erau bătuţi prin respântii și amendaţi, dintre
cari unul a plătit g/iţă dece mii lei; se lua marfa cu sila
duprin

dughene,

ca să se îmbrace

cari

Eteriștii,

sileai

pe Evreii croitori a le face uniforme; luaii cu sila caii
şi cărucele, ori pe unde le găsia, şi chiar duprin ospeluri;
') Beldiman, pag. 5 și 6. -— Filimon, pag. 18. — Istoricul
justifica acest măceltu, sub

pretest

din garda lui Ipsilanti.
*) Beldiman, pag. 5 şi 6.
2) Gervinus, paz. 186 — Beldiman
au anti că

că Turcii

ar fi omorat

Suţu se sileșce a
pe

Bucorala.

(paz. 13) dice că bancherul a dat

oflicer

numai

— 48 —
strade

dioa

prădai

de

6meni

luxi,

de

lor

obiectele

şi chiar de vestminte ; fierării erai puşi cu sila afabrica
sulițe și lănci; în fine luară și celle două tunuri stricate
de la Curtea domnâscă. 1)
Cu

asemenea

începuturi,

recomandabile,

puţin

Asemenea

barbarii

revoltai

în-

încredere

ţellege că Eteria nu putea însuffla Românilor
și simbatie.

s&

inimele

oneste.

şi generâse; causa Grecilor era pierdută de la început,
prin escesele ei chiar.
Ast-fel grija şi spaima deveniră generale. Faptele Gre-

cilor nu semănat nici cum cu assigurările date de IpsiBoierii fură siliţi a fugi cu
lanti în proclamaţiile s€lle.
grămada, unii în Bessarabia, alţii în Bucovina, alții în
Transilvania;

cei rămași,

rură ajutorul armat

alli

cu

'Turcilor,

prin

ce-

în frunte,

Mitropolitul

mijlocirea

Pașii

de ia Brăilla ; dar Boierii trimişi la Brăilla ca soli, pentru acest sfărșit, fură prinși de Eterişti, și amerinţaţi cu

mârtea; abia scăpară prin influinca Mitropolitului.
In faca acestui terrorism anarhici, Nemţii din laşi se
armară cu toţii, ca să'și apere familiele şi averea; astfelu numai se mai putu înfrâna pugin furia anarhiștilor,
cari, după plecarea lui Ipsilanti, remăssesseră sub conducerea

lui Duca,

colleg

allii lui

Caravia,

egala şi în barbarie şi în demoralisațiune.

») Petdiman. pag.

7-15,

pe

care

"li

CAPITOLU

XIV.

Sânţirea steagului eterieă în Iaşi.
In diva de 24 Februarii, Ipsilanti dette dou& proclamațiuni, una către frații Eferişti, alta către poporul e/len.
In cea dântâiu, lăudănd entusiasmul Eteriștilor, ellii
reclama

della

dănşii

concursul

bracielor

„Dani și arme, pentru salvarea Greciei
gănului 3).

lor,

şi mai

alles

de sub jugul pă|

In cea d'a doua, ambiţiona peGreci a imita popârele
Europei ce sai emancipat de sub jugul Despotismului;
de

şi tirania Turcilor,

dicea

ellu, este

mult

mai

apăsă-

tre de cât a altor tirani; îi încredința că popârele crestine din imperiul turcu 'i așteptă armaţi şi cu brace
deschise; că la arătarea lor, tiranii vor fugi tremurănd;
că Europa întregă doresce libertatea Greciei; că protecţiunea popbreloră le este assigurată; că d'odată cu
scularea Grecilor, va veni în ajutorul lor uă pafere mare,
care'i protege; că Turcului e slab şi moleșitii, pe cănd
Grecii sunt plini de vig6re şi de ardâre; că putredul colos allu despotismului turcii se va dărăma îndată; că
acum e timpul a se elibera poporul grecescii, scăpănd
d'uă sclavie de seculi, care Pa addus în starea cea mai
miserabilă, templurile scile fiind profanate, copii răpiți
dela sânul mamei lor, ondrea femeilor violată, câmpiile
devastate; în fine, că Grecii, din tâte părţile lumii, alcr5) Notta

No. XXXVI

metan,

= 150 —,

|

şi Cugă sub stegul libertăţii Eladei; și că, prin .- unire
ragii, vor sdrobi -de sigur jugul apăsătorului 1).
însă
Acâstă proclamaţie entusiasmă mult pe :Grecă; nu
or dişi pe Romăni, cari înțelegeau că interesele Grecil
feră de

interesele

prevedeau

şi cari

Romănilor,

cirile ce are a adduce peste ţârra lor
Turciei,

lor contra

alliată

naturală

nenoro-

rescularea Greciâ Romănilor

după

o
|
|
tratate.
Increderea Grecilor în ajutorul Russiei se întări și mai

frecuenmalt prin conduita Consulului russi, Pisanis, care
dănsul
ta, pe Ipsilanti, şi care avea aerul a priimi dela,
|
ordinile sclle.
ul elLa Odessa, proclamația lui Ipsilanti către popor
mulţiudele
appla
lin fu citită în public și în teatru, în
i la
mii, uă probă mai mult despre complicitatea - Russie
îneri
suscri
la
insurecţiunea Grecilor; acesta contribui mult
semnate

bani

de

pentru

cheltuelile

ce

reclama

resbelul.

înfrăţiBucuria era în culme! Poesia și pictura illustrară
urrea popolilor creştini de sub imperiul turci, cari
?)
or.
mau să, se scâle toţi pentru sfărămarea jugului apăsăt

Grecii alergau din tâte părţile sub steagurile lui Ipsilanti. Junimea mai alles părăsia cu grămada scâlele, şi
tisalerga se se înrolede. în oștirea. independinţei; patrio
în reuşita
mul Junilor era atăt de înfocat, credinţa. lor
își lămulţi
mai
causei sacre atăt de sigură, în cât cei
de cătpe
sară barbele să crească, hotărăţi a nu le rade
vor bompământul liber al patriei lor, după ce adică
barda

Seraiul,

chiar.

şi vor

aresta pe

Șultanul

a

|

în haremul

seu

|

cumnatul
“N. Suţu, fratele Domnitorului Moldovei, şi
antinopole
seu I6n Schina, fugisseră strevestiți din Const
princifiul
de
şi
la Odessa, însoţiţi de fraţii Hangerli,
pelui Caragea, cu passaporturi russești. 5)
Gre care
Pe d'altă parte, Vodă Suţu însărcină pe un

|

Noua No. XĂXIX.
) Nota No. XL.
*) Ravhaud.

pag.

I81-

5,

—
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- Patisiadi cu formarea unei trupe de 300 Bulgari şi 200
Greci, spre a'i întreţine cu spesele selle. 1)
Tot în diua de 24 Februarii, Vodă Suţu, după consiliul lui Ipsilanti, adună pe boeri la curtea domnescă,
Rusși le propusse a redacta uă adressă către Impăratul
conr
siei, prin care să.câră ajutorul sei în lupta Grecilo
Boierii
tra 'Turcilor. Adressa fu desbătută și suscrisă de
conde
toţi
Divanului chiar în acea ședință, siguri fiind
|
|
„cursul Russiei. 2)
..
către
atât
i,
scrisor
Vodă Suţu trimisse şi din partei

Alessandru alti Russiei, cum și către Capodistria.

tul AIpsilanti trimisse și elli vă epistolă către Impăra

lesandru,

însoţindo

cu

demissia

sa din

oștirea

russescă.

uă proIn diua de 25 Februariu, Ipsilanti mai dette
la Galata.
Clamaţie către pribegi e/lint, din tabăra de
ve ce
umibhld
le
Prin acâsta ellu îi îndemna a părăsi posturi
şa alerga”
ocupati în Romănia, ca persecutați de Sârtă,
sub

_toţi

steagul

libertăţii șallu

emancipării,

Patria

re-

fii sei rălăciți,. şa
- cunoscătâre: fiind gata a priimi pe toţi
vor remăle orna fruntea cu “cununi de dafini; iar câţi
a mai purta
_nea surdi la apellul Patriei, vor fi nedemni

numele și vestmântul ellin. $)

până la
In intervalul de la 25 Februarii (8 Marti)
cu organi23 Februarii (11 Marti), Ipsilanti se occupă
a acesta resarea oștirii, şi publică un decret în privinţ
servăndwși dreptul de general en chef.
uniforme ale
__În timpul acesta se putură găti diferitele

. ostașilor

Eteriei;,

şi se adunară

arme,

cai și bani,

prin -

mijl6cele arătate în capitolul precedent.
urile libertăţii
In fine, la 26 Februariu (9 Martii), drapel
trei ierarşi, unde
fură bine-cuvăntate în cathedrala celor
cerută în
se cântă și un fedeum, cu tâtă solemnitatea
în persona.
assemenea împrejurări. Mitropolitul officiă
arme. MiTâte autorităţile erau faţă; oștirea âtă era sub
:) Filimov, vol. Li, paz. 8.
:) Gervinus, loc. cit. paz. 13.
=

Nota
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tropolitul încinșe singur pe Ipsilanti cu sabia, dupe
forma usitată la încoronarea Domnitorilor; şi chiămă
assupră'i bine-cuvântarea Cerului, rugând pe Dumnegleu
pentru învingerea inamicului.
Se sânți apoi drapelul tricolor (roșu, albastru şi alb),
avEnd p'uă parte imaginea Imperatului Constantin șia
mamei selle Ellena, și de desubt- devisa pr acesta zei

invinge (Ev rărp wa); iar pe cea-Paltă
nat un phenic, cu aceste cuvinte:

parte, era desem-

di cenușea mea venascii

(£2 zijg z0ve0s u& dvayevăuar.)

Toţi ostașii depusseră jurământul de credință către
patrie, hotărăţi a muri toți pentru liberarea Greciei. 1)
Oștirea Eteriei se urca atunci la vr'o 2000 individ,
Sârbi,

Bulgari,

Montenegrini

Moldavia contribuisseră
oștiri erai atunci:

și Greci;

numai

Grecii

din

peste un milion. lei. Capii acestei

Gg. şi N. Ipsilanti, comandiri de corpuri.
_C. Duca și Caravia, generali.
Lassanis,

prim-adjutant

Vassile Teodoru,
la, colonel.

AL. Rizu,

Condu,

al lui Ipsilanti.

|

I. Colocotroni și Vasile

adjutant şi șef peste uă sută. ?)

1) Filimon, vol. II, pag. S8.
*) Filimov, rol. II, pag 8,

Bar.
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|

oștirii eteriei către Bucuvesci.

După, ce regulă tâte în Iassi, însărcinând pe Pendedeca, comandirul Eteriştilor, cu pada capitalei Moldovei,
Ipsilanti părăsi lassii la 1/,, Martie, îndreptându-se spre
Bucuresci.
In drumul s&i, oștirea lui se mări cu mai mulţi Greci
şi Albanesi.
De şi acestă oștire se urca attunci numai
la dou& mii individi, Ipsilanti ordonă avan-gardei sâlle a
pregăti provisiuni pentru uă oștire Vuă sută de mii |);
prin acâsta ellu înțellegea negreşit corpul de oştire russ&scă,

ce

se credea

ca

şi trecut Prutul;

uitând însă ceea

ce spussese intimilor săi că numai zo de mii Ruși vor
trece Prutul.
La Tergul-frumos, Ipsilanti hotărî a trimite pe Dimitrie Ipsilanti la Pelopones pentru conducerea insurecțiunii din acea parte.
Aci priimi scirea de la Sawa şi de la Leventis des-

pre prinderea lui Papa Aristidi de către

Turci:

ca să

scape de tortură, acelli emissară se aruncasse în apă
dup'uă stâncă de la Fetislam.
|
Aci află și despre nemișcarea Sârbilor, înfricoșaţi de
Austria, şi despre assassinarea Episcopulni din Filipo3) Gervinus

dice

că

numai

100 mis.

pa

ISI.

—
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—

poli, ce era însărcinat cu rescularea Bulgariei 1). Astfelu planul lui Diceu era. dejucat prin intrigile Angliei
şi Austriei. Triste avertissemente ale S6rtei, cari erai să
fie urmate

de

mai

altele

descuragiatâre;

cum vom vedea

:
Ipsilanti se opri la Roman, unde .

în capitolul următor.
De la Tergu-frumos,

afli despre fuga locuitorilor din Râmnicu şi din Buzău.
Din

Ipsilanti

Roman,

Bucuresci,

cu

data

trimisse uă adressă Divanului din

5 Martie, în care'i făcea cunoscut

din

scopul resculării sâlle, cum și respectarea averii șa pers&nelor -de către oștirea sa; esprima mirarea sa pentru
fuga locuitorilor din Râmnicul-Sărat şi din Buzău la a-

propierea oștirii s€lle; ruga Divanul a face publicaţii în
țerră ca să assigure pe locuitori despre bunele intențiuni
alle cellor armaţi pentru libertatea Greciei; assigura Di-

vanul despre concursul: Russiei, care nu va sufferi intratrurea Turcilor în ţerră; îlu încredința că comandantul

pelor russesci din Bessarabia a şi priimit ordin a trece Prutul; în fine ruga Divanul a îngriji pentru provisiunea

oştirii selle șa cellei rusesci. ?)

Cu tâte aceste assigurări, forte pugini Moldoveni alergară sub stegul lui Ipsilanti; Muntenii fugâu la apropie-.

rea Eteriştilor, cum fugtu odinidră la intrarea Tătarilor

in ţ&ră; in genere, Românii priimiră oștirea -grecescă
cu uă profundă neîncredere, și cuă neesprimată îngrijire.
prevădând intrarea Turcilor spre a goni p'acești rebeli
ce proclamau distrugerea Imperiului turci, şi tristele urmări alle invasiunii turcesci.
La șepte Martie, Ipsilanti sossi la Focșani, unde se
opri câte-va dille, așteptând pe Eteriştii ce veni din
Aci île aştepta Caravia şi
Bessarabia şi din Odessa.
Argirocastru

cu

200

Eterişti

şi câte-va

la “Turcii din Galaţi.
+

2
2

Filunon.
Nota

Noe.

vol

1 pag. MO—91.
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tunuri,

luate

de

|

15
se strânseră

„Aci

|

=
de

mulţi juni Greci,

familii nobile, ce

părăssiseră băncile Universităţilor ca s& se înrolese sub
Ipsilanti formă. din ei un detașamenta
stâgul libertăţii.
de
parte, cu. numele de fata/zonul sacru (6 ieg6s lpos)
Ei erau pedestri, după esunde numele;de Ierolohiţi.
semplul batalionului sacru allă Fhebanilor. Cocarda lor
era! tricoloră, ca şi stegul; iar” uniforma negră, de unde

Şi
şi numele de Maorofori (acgagogiret). Pe stindard, ca

mort
pe căciula lor, erâ, desemnată uă: căpăţină de om
mârte
a
cu două 6sse incrucișate -de desubt, şi cu devis
pușca,
&i libertate (Odvaros îj:E'hev9egia). Armele lor eraii

-

i

şi sulița.

Mavroforii âii justificat şi costumul şi emblema lor,
ți, și
luptând și murind ca nișce bravi; pe când cei-lal
la înălChiar generalissimul lor, âii dovedit că nau fost

arăta la locul

cum vom

țimea missiunii lor, după

săi.

CanCap şi instructor alla batalionului sacru fu numit G.
Secţu
tacuzin ; iar sutaşi, Spiridon Dracula din Itaca: D.
Kehapi,

bisantin;

kefalonit;

Luca Balsamaki,

Andronici,

peloponisianul; Rizu loanitu, și I. Krokia hioticul.

1)
Căllărimea avea portul de Hussari şi de Ullani rusesc.
ară
După depunerea jurământului! 2), Mavroforii îinton
|
mavseillesa :
at,
Diloc uă gruzarginu
iri?
ălo. va 'ucora cos

îi

poligioTot de la Focșani, Ipsilanti trimisse pe Ipitis
ie andaţ
recom
de
tul în Francia şi Germania, cu scrisori
către

Gmenii

de

Stat

din

mișcarea Grecilor. *)
La Focșani Ipsilanti
sese

în oștirea

russescă,

acelle

dou&

fu întempinat

ţărri,

ca

d'un Sârb,

sE susţie

ce fus-

anume Mladden, care "i promisse

la
concursul. Bulgzarilor, adică uă oştire de la patru pănă
—0:5,
:) Raybaud—pag. 193. — Vedi si Filimon. rol. ÎL. paz. Mo
”
2, Vedi Nota No. XLIII.
3) Adică, amicii mei compatrioMi. până cand
+ Filimon, vol IE paz 200 2

să Dw nui seri *
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şesse mii individi, dacă va trece Dunărea; iar din Bessarabia

veniră delegaţi cari assiguraii că vor a trimite şi ei cai și
Gmeni în ajutorul Eteriei, cerând lui Ipsilanti scrisori de
recomandaţie către Cattacazzi, spre a nu fi împiedecaţi
de guvernatorul militar Întzoff.

Din Focșani, ipsilanti dette uă proclamaţie către Români

(Daci), în care esprima

„sa că va fi priimit

că

de

Munteni

cu multă încredere speranţa
cum

la trecerea sa prin Muntenia,

unde

îlu chiamă

vocea

patriei,

se

a fost și de Moldoveni;

spre a se duce
crede

acolo

dator a anuncia

Românilor independința și libertatea lor; că Românii merită uă sortă mai bună în urma atâtor sufferinţe din par„tea Despoţilor lor, după urma cărora Românii perdusseră drepturile lor antice, cu cari să illustraseră în trecut 1);

îi îndemna a profita de rescularea Grecilor spre a
bândi și ei drepturile perdute, căci în secolul al
vocea poporului e ascultată ; în fine promitea că
lui va pădi disciplina; și spera că va fi priimit ca
dberator ali ceilor zmpulaţi. ?)
|
La Focșani se ţinu un consiliu de resbel despre
mul

ce trebuia

să ia oștirea

spre

a merge

redoXIX
ostea
un 4dru-

la Bucuresci;

erai dou& păreri: Duca opina a merge pe drumul cell
mare, pe la Buzău; iar Caravia, pe sub munţi, pe la
Târgoviște, spre a evita întâlnirea Turcilor de la Brăila.
Opinia lui Duca predomni; şi ellu fu trimis ca avangardă, cu ordin a ţine drumul spre stânga, în distanţă
ca de

două

ore,

formând

ast-felă

uă

curbă

spre

Buzău.

Indată dup& pornirea de la Focșani, uă împrejurare
ridicolă justifică temerea lui Caravia. Apprâpe de Buzău
păştea uă ciredă mare de boi; de departe, li se păru uă
tabără de Turci.
Batalionul sacru şi căllărimea se aședară în ordină de bătae, iar Naum, ce conducea provi1) Negreşit, face allusiune la Turci; dar Românii sciaii biue că Fanarioţii.
din cari se trăgea şi Ipsilanti, ei aii fost cansa umilirii țărrei şa perderii acellor drepturi.
>) Norma

Nu.

XII,

—

1

=

antulă, o șterse la fuga spre dâlluri, ca s'assigure provisiile.
Essemplul s&ii fu imitat de mai multe detașamente ; însuşi Ipsilanti fu târît de fugari; ast-fel oștirea
speriată continuă drumul la Mizil pe şub delluri.
Acestă desordine, causată de frică, şi care nu recomanda pe Eteriști, fu considerată de dânșii ca un trist

augur. 1)
Intre Focșani și Buzău, Ipsilanti fu întimpinat de Căpitan Iordache, de Ghencea și de Mihale Delibașa, cu
La trecerea lor pe lângă Ploesci, acestia
200 Arnăuţi.
fură întîmpinaţi cu armele de către Ploeșceni, neîngăduindu-i a intra în oraş. lortache, ca să evite un conflict nefolositor, ocoli capitala Prahovei, trecând Telejănul, şi oprindu-se la Buz&i; acolo veni pe sub delluri

ce

pănă, întâlni tabăra lui Ipsilanti, jefuind tot
în callea sa. ?)

întâlnia

La Mizil, Ipsilanti află fuga boerilor şa consolilor din
Bucuresci, cum și cugetele secrete ale lui Tudor, acesta
îlla sili a da uă proclamaţie către boeri, prin care le arăta că nu trebue tocmai ei a da poporului asemenea
triste esemple; iar pe poporul capitalei îllu assigura că
scularea

Grecilor

favorabilă, dândule

le este

occasiunea

să scula și ei pentru revendicarea drepturilor lor. )
D'odată cu acestă proclamaţiune, Ipsilanti trimisse câţiva Eterişti, sub comanda unui credincios al sei, a întârce pe

boerii fugari,
însă,

pentru

pe cari “i şi ajunse la Breda,
către

respectul

Boerii continuară

a'i sili să se întârcă.
Brașov. 1)
Sosind

la Bucov,

Consuli,

trimisul

la

12

Martie,

Ipsilanti

în Prahova;
nu

drumul
trecu

cutedă

către
în

re-

1) Filimon, op. cit. pag. 121.
2) Dirzenul, Trompetta No. 657. — Ia Fefelei, lângă Mizil, Amăuţii lui lordache pusseră cu ochi pe fum de bălligar pe răposatul Ionică Ciocârdia (unchiul
meii despre consârtă), din care cansă şi r&masse orbii, culpa lui era că nu ingăduisse p'acei Arnăuţă ati lua ca sila vitele din bătătură.
2) Vei Nota No. XLV.
%) Dirzenu, Trompeua No. 69%.

IN

i

vistă

regimentul

lui Duca,

compus

atunci din 800

Os-

tași, şallu lui Caravia, compus din 300, cum și colânele
lui Gripari și Colocotroni; esclusse “din aceste corpuri
pe vagabond, din causa neorânduellelor ce “făcâu, “dând
| „caii lor la alții. Aci fu numit și Tzalacoff. adjutant all
batallionului sacru.
,
de câți-va Boeri din
întâmpinat
fu
Ipsilanti
La Ploești,
Aci priimi șuă
Bucureşci, cărora, Il tăinui cugetul. săi.

epistolă dela Nicolopolu, în care'i esplica scopul

Vladi-

- mirescului, inculpându'l că lucresă contra Eteriștilor.
Tot la Ploeștă priimi știrea, prin Eforii din Iași, despre desapprobarea mișcării Grecești de către Alesandru
allu Russiei, şi despre care vom vorbi în capitolul următor.
Ipsilanti se decisse atunci a șă îndrepta spre Târgoviște, oraș favorabil unei oștiri pentru posiţiunea sa strategică,

și mai

apropiat

de Transilvania,

în cad de fugă;

pentru acest sfârșit, hotărî a trimitte pe Gripari şi pe
Geanoglu ca să prepare acolo provisiunile necessarii ; însă
N.

Ipsilanti,

frateie

său,

îllă făcu

să înțellegă

că

âcesta

Sar putea lua ca un act. dictat de frica ce'i inspira Tudor: faptă rușin6să pentru uă oştire ce avea să se măsâre chiar cu Turcii.
Acesta determină pe Ipsilanti a continua drumul stu
spre Bucuresci.
In Ploeşti îllu întâmpinară și alți deputaţi din partea
Bulgarilor; erau trimiși de Panu Hagi-Hristea, care Tă
assigura că în Bulgaria tâte erau gata, și nu se așteptă
de cât presința sa pentru a să scula toți, că 75 vase

mici, şi 3oo Bulgari armaţi, îlu aşteptau la Zimnicea.

Cu îndemnul unora din comandirii săi tot da trece
Dunărea, cum se angajasse, Ipsilanti refusă, sub pretecst
că “i trebue uă flotilă de resbellă; că trebue să se ridice şi Sîrbiă, că îi trebue un diposit mare de provisiuni
Adevărul era descuragerea, în urma
în Romania mică.
desapprobarii lui Alesandru allu Russiei, și a anatemei

—

LO

—-

unsul dela I-aibah. 5)
Patriarhului, ce sosisse d'odată cu resp
tote

ce strânse

"După

armelle

Ploeşti,

din

putu

câte

plăti; după ce inrolă
găsi, cu promissiune că se vor
Prahovei; după mai
câți-va Greci şi Bulgari din capitala
şti, ca în tot drumul
"multe jafuri comise şi aci de Eteri
anti porni spre calor della Iaşi până la București; Ipsil
pitala

trimițând. înainte,

Munteniei,

cari tăbărâră mai ântâiit la

şi pe Duca,

tele său Nicolae

|

|

Pășcani.

ca avangardă, pe fra-

ne, cum și la M-rea
Atât pe la moșiile din acea direcţiu
ţi mulțime de boeri
Căldăruşiani, unde să aflait adăposti
știi luau arme, bu'şi neguţători cu familliele lor, Eteri
cate,

câi şi bani,

însuflând

spaima

ce însuflai

uă

dată

anti porni pe Duca
Tătariişi Turcii. Dela Pășcani, Ipsil
din Bucureșci sosirea
înainte ca să anunce locuitorilor
sa,

şi s& prepare

la 235 Martie,

celle

necessarii. pentru

Ipsilanti sosi la Colintina,

oştire.

In fine,

şi se

așegă în

castellul Banului Grigorie Ghica.
intrară
Căpitan Iordache, Farmache și Duca,

în Bu-

se instalară prin sa-cureşci; iar Collocotronii şi cei lalţi
|
tele și Mănăstirele vecine.

3) Filiman.

Val.

IE. paz
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CAPITOLU

Conduita

XVI.

Russiei în privinca Eteriştilor,

Am arătat în Capitolul XIV că Vodă Mihai Suţu intervenisse, prin epistole către Alexandru al Russiei și către Capodistria, în favârea mișcării ellenice.
In epistola către Alexandru, Suţu îl ruga a lua sub
protecțiunea sa uă ţârră care, în diferite epoce, a fost
datâre salvarea și prosperitatea ei ajutorului și clemenții
„auguste a Maiestăţii sâlle; căci singur-o pste scăpa
şi din crisa în care se află;
Moldova, ca din tâte părţile,

arăta apoi că Grecii din
au fost electrisaţi la ară-

tarea lui Ipsilanti în Iași, care conteasă pe concursul puternicei Russii; că ordinea va fi menţinută ; că ellă va
sta

la postul

său,

ca să apere

ţerra

deorice pericul din

partea Turcilor ; în fine reclama intervenţia armată a
Russiei, rugându'lă a da ordine trupelor din Bessarabia

„a trece Prutul, pentru siguranca Moldovei. !)
In epistola către Capodistria, Suţu îllu ruga a stărui
de Împăratul pentru trimiterea oştirilor russești în Mol-

davia, spre a o feri de năvălirea Turcilor, în urma măcelu-

lui de la Galaţi; și cerea încă a mijloci ca să se puie cu fa-

milia sa sub protecţia Impă&ratului, dăndui-se asil în Russia. 2)
1) Istoria deslipirii Grecilor de imperiul turcă la 1821, din puntul de vedere

diplomatică, de Cavalerul Antoniă Prokesch Osten.
mană la Vienna, la 1867. — Vol. III, pag. 62.
*) Prokeseh-Osten,

op. cit. pag. G4—65,

—

Publicată în'limba ger-

.

„ Am arâtat asemenea în Capit. XIV. că și Divanul din
Moldova adressasse împăratului uă suplică, prin.care cerea
ajutorul s&ii armat în lupta Grecilor contra Turcilor.
Din parte'i Ipsilanti trimisse și ellu uă epistolă către
“ Alessandru

al Russiei,

ce se

aflala

Laibah,

şi alta către

Sroganoff la Constantinopole.
In epistola lui Ipsilanti către Alesandru, Generalissimul
„Eteriei s& silea a scusa conduita să, întemeiată pe principiul suveranităţii popsrelor (contrarii principiului dreptului divin, patronat de Alesandru), pe ultima voinţă a
tatălui

său,

ce'i ordonasse

a muri

pentru

causa

sacră

a

libertăţii Greciei, și pe voința a sute de mii de Greci
ce îl chemaă a s& pune în fruntea lor pentru a scutura
jugul tuicesc;.descria apoi scopul societății secrete a
Eteriei; şi se silea a dovedi că momentul e favorabil
pentru emanciparea Grecilor, căci chiar Pașii sunt revoltaţi contra Porții, şi tâte populaţiile creştine sunt gata:
pentru lupta supremă, în cât nici uă putere umană nu
pâte opri sborul generos al compatrioţilor săi; făcea apoi
appel la simţimintele s€lle de monarh o7fodocs, şi "li ruga
a nu

respinge

rugăciunele

a

ro milisne

decreştini ce vor

a imita pe divinul Salvator; ci a scăpa religia de inamicii ei, şi pe Europa de acei monstrii sîngeroși, reclama
protecția czarului pentru mamă sâ și pentru consăngenii
sei, cari n'aii cunoscut proiectele sflle; în fine, cerea retragerea sa şa fraţilor s&i din oștirea russsscă. !)

Istoricii Greci susțin că trimisul cu epistola lui Ipsilanti
la Alesandru avu uă priimire affectudsă.
Citind scrisbrea, se dice c'Alesandru ar fi dissii: a„cest june are sentimente generose.“?)
Istoricul Suţu pune în gura lui Alesandru chiar aceste

cuvinte:

„O! le brave garcon!“ 3)

Ambii Istorici affirmă

că Alesandru

ar fi fost

:) Notta No. XLVL
2) Filimon, opera citată, Volum.
3) Suţu, pag. 60.

ÎI, pag. 87.
1!

dispus
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a approba întreprinderea. lui Ipsilanti, puind chiar sabia
sa în ajutorul insurecţiunii greceșci, dacă diplomația ausprin

triacă,

Metternich,

n'ar

fi fabricat uă correspondință

între Ipsilanti cu liberalii din Paris, ca prin acâsta să convingă pe autocratul Russiei despre înțellegerea Eteriştilor
cu Carbonarii din Italia și din Spania, și cu Francmassonii

din

Francia;

ceea

ce sili attunci

pe

Alesandru

a

desapproba: formal insurecțiunea grecescă.
Noi credem că acâsta este uă invenţiune a istoricilor
greci, spre a scusa pe împăratul Russiei, pe care Eteriștii îlu compromisseseră prin ușurința lor în ochii diploĂ
'
maţiei europene.
lianță,
sânta-al
eră
Interesele potentaţilor cari formass
erai a sugruma ori unde mişcările revoluţionare ; dacă
sugrumasseră în Spania și Itala spiritul de independinţă,
fără
nu putea să le patronese în Grecia şi în România
elli
dru,
a deveni neconsecinți; în ce priveşte pe Alessan
- era dator să ia grabnice şi seri6se măsuri spre a desapproba
mișcarea, Grecilor, fiind de obsce cunoscut că în Russia

Eteria avea ramificări; că Ipsilanti figura încă în oştirea

corussâscă; că mulţi agenți ai Russiei făceu parte din
și
mitatele revoluţionare grecești 1) era dar de interesul
ŞI
de onsrea lui Alesandru a convinge și pe aliiaţii sei
mișcări,
pe Turcia că ellu era cu totul strein acellei

contrarie principiilor Sântei Allianțe.

Alessandru fu deconcertat la priimirea epistolei lui Ipsilanti; şi disse colegilor sti dela Laibah:
Mihail Hristari
% La Galaţi era Dim. Arghiropol, consul rus. La Bucurescă,
Domnando și Lens,
subt-ascu
pe
iar
realitate,
în
Pavlid,
Velisarie
şi
(doctoru)
ventis, secretarul şi dragomanul consulatului russă.
aghenţiai eLa Iaşi asemenea, vice coasulul patrona pe Eteriști, de şi ca
Panu.
Panaiotis
şi
teriei figurati Eustatie (doctoru)

La Patros, Ioan Vlasopolu, consal russă.

La Hios, Nie. Milonas, consul russii.
La Smirna, 'Spyridon Destunis, cons. russii, (Filimon, opera citată, Volumul
operă.
1, pag. 209) Vedi și corespondinţa lui Leventis cu Ipsilanti în aceeaşi

pag. 220.

i

—
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„Eată uă bombă ce ne trimit revoluționarii, dar care
„nu va face splosiune.&
E
Şi dup'acâsta adăogă:.
„Acesta e efectul esaltării ce carecterisă epoca actuală;
şi în ceea ce priveşte pe Ipsilanti, acâsta dovedeşte ușiurinţa și neesperiența juneţei selle.& 1)
|
Alessandru ordonă prin urmare trimisului ca în 24 de
„ore să părăsâscă Vienna; apoi ordonă lui Capodistria a
respunde lui Ipsilanti, în numele său, „că desapprobă, în
mod solemnel, întreprinderea sa; că și posiţia şi educaţia
sa îi impunea, datoria a lumina, iar nu a r&tăci spiritele
compatrioților săi; că Czarul nu înţellege a protege pe
Greci de cât pe t&rrâmul tratatelor, iar nu prin mijlâce

revoluţionare; că Russia să află în legături dVamicie cu
Turcia, şi că r&u Ipsilanti a alles timpul de rescâlă când
Russia trata cu Pârta negoţieri pentru îmbunătățirea sârtei
Grecilor; îl dojenia despre cutesanţa sa da se servi cu
numele Imperatorului Russiei pentru ajungerea scopurilor
sâlle culpabile; i ordona a licenţia îndată oștirea şa să
depărta din Principate, căci Impăratul va interveni la

Pârtă pentru ușurarea s6rtei creștinilor; i anunca în fine
că este sters din cadrele oștirei russeşti, și că nw'i mai
permite a reintra în Russia; iar mamă-sa va continuaa
se bucura de protecțiunea imperială.* ?)
Acestă epistolă, pe care Ipsilanti o priimi official după

sosirea sa la Colintina, fu trimisă prin Stroganoft, căruia
Capodistria,

în scris6rea

sa către

acesta dela /,, Martie,

i ordona a o comunica ântâiu cabinetului turcesc, pe
care "lu va assigura despre sinceritatea Russiei; șapoi

a o transmite grabnic lui Ipsilanti, stăruind lângă Pârtă
a sE trimite mai iute Calimah Domn în Romănia, pentru
restabilirea ordrneI gale, ş'a face şi circulări către toţi agen-

ţii russești din Orient pentru desapprobarea insurecţiunii. 5)
3) Raybaud, pag. 203.
— Suţu, pag.61.
2) Notta No. XLVII.
2) Prokesch-Oaten, Vol. III. pag, 68— 10.

—
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Stroganoff, trimițând lui Ipsilanti scrisârea
distria,

lui

Capo-

€/,g Martie,
i scrisse și ellu uă scris6re, cu data din

şi îndemnându'lu
desapprobând mișcarea sa ca nepolitică,
cellor în drept:;'*)
a licenţia îndată armata ș'a cere ertare
ii tratatului
Spre a assigura şi mai mult pe suscriitor
necomplicitatea
dela Vienna, adunaţi la Laibah, despre

ruallu Russiei orsa cu insurecțiunea Grecilor, Alessand
şti din Vienna,
donă să se publice, chiar în foile grece

ive la
măsurile luate contra lui Ipsilanti, relat

desappro-

rtarea lui din
area officială a întreprinderii sâlle, la depă

lilor din Moidooștirea russâscă, la ordinile date Consu
oștirii dela Prut,
Romănia şi comandantului en-chef allu
nța acâsta. *)
în fine la nottele trimise Porții în privi
“Intradevăt,

contele

Wittgenstein,

lui russesc din Bessarabia,

comandantul

priimi ordin apădi

corpu-

vă strictă

în Principate,
neutralitate în privinca tulburărilor ivite
ect, la acelle
neluând nici uă parte, fie direct fie indir
dintre Russia și
mişcări, spre a se respecta ast-fel tratatele
Turcia.
Austria approbă

officialmente acestă declaraţie prin in-

ternunciul sE&u dela Constantinopole. 3)
Pe

d'altă parte,

d'acolo

presinţa
ţiune, şi
seră pe
casseră

Eteriștii din

de autorităţile

locale,

de

Bessarabia

fură

goniţi

şi să organisasseră

în

uă observalor, și fără a le face la început nici
conspirasde şi cei mai mulţi din capii Eteriei
Russia plefacă în Russia contra Turciei, şi din
tei. %)
revol
pentru a ridica în Iaşi stindardul

Consulul

Russu din

Moldova

priimi Şi ellu ordin a des-

anti, pe care Suapproba official intreprinderea. lui Ipsil
proclamaţiunii, o
veranul Russiei, după chiar termenii
considera

ca un

a acea
efect allu esaltaţiunii ce caracteris

junelui Ipsilanti.
epocă, șa neesperienţei şi ușurinței
1) Prokesch-Osten. vol. Il. pag. 10.
pag. 127.
=) Fotino, pag. 66—6î. — Philimon, op. cit.
3) Raybaad, pag. 20.
idem 200.
idem
€

a
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Acea proclamaţie fu însoţită dWun ukaz, prin care Ipsilanti era degradat din rangul de major general ce occupa în oștirea russâscă, și i s& ordona a părăsi îndată

Principatele. !)
|

Incurajâţi

|

'de acestă

desapprobare

officială, boerii

din

Moldova, cu Mitropolitul în frunte, invitară pe Domnitorul Suţu a părăsi Moldova; şi în n6ptea despre 30
Martie (11 Apriliu) Suţu, pe care neesperiența și ușu- .
rința sa îl făcusseră a. să arunca orbesce înt”o întreprindere atât de compromitabilă, trecu Prutul în Bessarabia.
Daci trimisse Mitropolitului mai multe decrete pentru în:
ființarea unei locotenenge domnesci, și înlocuirea cu Greci
a unor Boeri pământeni în funcțiunile principale ale sta-.
Divanul

tului.

desertă

anulă

postul perde

acelle

decrete, pe

motiv

că cine

drepturile ce i le dă acellu post.

Gonit din Bessarabia, Suţu.voi a trece în Italia prin
Austria; dar fu arestat la Goritz, în Carintia; apoi liberat peste câţi-va anni, se retrasse la Athena, unde să

Si

a

stabili. 2)

Ipsilanti, revoltat de perfidia cabinetului russi, respunse

Impăratului Alesandru că, din epistola M. Salle dela '4/,,

Martie, trimisă prin Capodistria, ella nu înțelege alt de
cât că Maestatea sa desapprobă mijlocul. întreprinderii.
sâile, nu însă și scopul ei; că ellu ia assupră'i totă res-

punderea' acellei întreprinderi; că Grecii nu pot depune

|
armele, de cât cu condiţiile:
1. D'a trece în Grecia tâtă oștirea independincei.
2. D'a se da Grecilor patru forturi, ce le însemnă anume.
3. D'a se recunâsce autonomia Greciei ş'a insulelor.
De nu vor fi priimite aceste condițiuni, lupta va con3)
tinua; și Grecii vor sci să mâră pentru patrie şi libertate.

Ipsilanti făcu cunoscut acâsta şi Porții prin Stroganofi *)

şi Caimacamilor
1) Raşbaud,

=)

idem

printr'o

pag. 20.
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2) Notta No. XLVIIL.

«) Prokesch, vol. III, pag, 109.

notă,

prin care

"1 invita a inter-

-

—
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veni lângă Pașii după marginea Dunării da, nu trece în

Principate până nu va sosi respunsul de la Pârtă. 1)
In timpul acesta, sosi și scrisârea Patriarchului de la
Constantinopole către capii Bisericii Române, prin care
Capul Biserici orthodocse arunca anathemele salle şi attrăgea urgia Cerului assupra lui Ipsilanti ș'a Eteriștilor. 2)
D'o dată cu scrisârea Patriarhului, boerii Divanului

domnesc priimiră și scrisârea lui Callimach, (ce se numisse
Domni în locul repausatului Alessandru Suţu), prin care
încredința poporul că mișcarea lui Ipsilanti e contra voinții Russiei, şi că Turcia va pedepsi aspru p'acellu

rebellu. 3)
Ipsilanti. înaintasse „prea mult ca să se tragă înapoi;
datoria sa de patriot, şi amorul propriu ca om, îl silea
să încerce sârta armelor, sperând încă p'atunci în concursul lui Sava ș'allu lui Tudor; Ș apoi, în faca desapprobării officiale a Impăratului Russiei, în faca măsurelor severe luate de Sultanul contra Eteriștilor, şi în faca
abţineri S&rbilor, și a demoralisării altor populaţiuni creștine din imperiul turc, Romănia era pentru Ipsilanti singura basă de operaţiune strategică, care'i offera tâte

avantajele în lupta începută pentru independinţa Grecilor.
Adânc mâhnit de conduita lui Alessandru allu Russiei,
Ipsilanti urmedă să'şi fi addus aminte, de și târdiu; de
ultimele consiliuri ale tatălui s&u, „d'a nu se rezima Grecii

„de

cât

pe

propriele lor

forţe, și d'a

în Russia.%
Cât

despre

nu se

încrede
|

conduita

Russiei

în privinţa

Grecilor,

nu

pentru prima 6ră Grecia era sacrificată de Russia.
"La 1770, Russia îndemna pe Grecii din Moreea a se
rescula contra Porții; și după pacea de la Cainardgi, ea
îi lăssa în resbunarea Turcilor, care "i mâcelăriră fără

misericordie, împuţinând numărul Episcopilor Greci, con1) Nota No. XLIX.
2) Nota No. L.
*) Nota No. LI.
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fiscând. averile patriarchiei și dotând.cu elle

moscheele,

din drepturile şi privilegile

desfiinţând în fine multe

ac-,

cordate clerului grec de către Mahomet II-lea, şi confire
mate -de successorii săi.
La 1788 şi 1798, Lambru, Canzonis și Andrutzos, amăgiţi de emissarii.ruşi, resculait pe Greci contra.Turcilor;
ei perdură mica lor flotă în bătălia de la Insula Zeea;

cellebrul Riga
şi, predat

Triest

fu prins la

în mâna

Paşei

de

de

la Vidin,

poliţia

iar

austriacă,

fu omorât

cu alți

|
patru sogi ai săi. î)
Ce face Russia pentru acești martiri cari să sacrificasseră
în numele ei? Nimic! Nu mai puţin și Austria să arătă
ingrată şi perfidă către Sârbi, după cum Russia se arătasse către Greci.

1817 Cara-Gheorghe, îndemnat de Leventis, drago-

La
manul

consultatului

cu pas-port
Miloş; și ?şi
Austriacii,
când aceștia
dar la 1821
participarea

russu

din Bucuresci,

trece în iTurcia

nemţesc, ca să rescâle pe Sârbi contra lui
perde viaţa în acea încercare periculbsă.
nu numai nu veniră în ajutorul Sârbilor,
încercară a'și redobândi drepturile pretinse,
tot acei austriaci impedicară pe S6rbi dela
la mișcarea Grecilor, încredinţându'i pe de

uă parte că prin acesta nu fac de cât trebile Fanarioţilor, şi promiţându-le

pe de altă parte sprijinul lor lângă

Inalta Pârtă. 2)
Austria amăgi pe Sârbi, ca și Russia pe Greci, nefăcând nimic pentru ușurarea sârtei lor; din contra, Aus-

tria răpisse Bucovina prin consimţimântul tacit allu Russiei, după resbellul dela 1774 între Turcia cu Russia şi
Austria; 2) iar Russia răpisse Bessarabia, după resbellul

dela

1807—812,

prin intrigi si bani. $)

') Rayband, pag. 205—D.
2) D. Baritz, op. cit. pag.
3) Vedi în privinţa acâsta
cipautes par la BRussie pag.
<) Protectoratal Czarului,

Baritz, op. cit. pag. 113.
,
,
,
115.
opera d. Ion Ghica (derniăre occupation des Prin28.,
NR
,
de Eliade.

Vede și „Dela politique et des progres de la puis* sance russe, par Wilkinson.

pag

110.

—
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Pentru ce dar Români, Greci și Sârbi mai punea spe=
ranca lor în Ruși la' 1821, şi chiar după aceea? Crugimea

Turcilor,

ortodocsia,

avantagele

ce le offeria

diffe-

ritele tratate şi hatişerifură 1), acestea i făccu să considere pe
Russia

ca protectorul lor natural,

ca pîrghia emanci pării

lor de sub jugul barbar si nesufferit allu Turcilor.

3) Vedi Nots:No,

LII.

CAPITOLU

Conduita

Russiei

XVII.

Chiar în dioa morţii lui Vodă
sulul russă

română .

facă cn insurecţiunea
dela 1821.

Piniadressa

Divanului

Suţu (19 Ianuarie) condomnesc

uă

nottă, în

care'i făcea cunoscut că, de și obştea boerilor ar trebui
să ia frânele guvernului, însă reposatul Domn, încă tră-.
ind, a înfiinţat un Comitet de guvernare, compus de șepte
„pers6ne (însemnate la începutul Capitolului VIII); că acea măsură, Vodă Suţu a comunicat'o şi Consulatului, chiar în
dioa de 15 lanuarie, şi Consulatul a approbato; prin uracellui Cot
a recomanda
mare, Consulul să credea în drep
mitet,

înainte

de

tâte,

7anfinerea

bunel ordine,

scop ce e dator Comitetul să aibă în vedere,

singurul

şi pentru

care a fost instituit; apol i attrăgea luarea aminte că,
ca guvern provisorii, elli urmesă a să mărgini în /of/avele sarcinel selle, fără a'şi însuşi attribuţiuni ce sunt numai
de competința Domnitorului; iar prin înţelepta sa cârmuire, Comitetul va
şi suzerană ; în fine

bine-merita dela Curțile protectrică
făcea pe guvern respungifor penru

liniştea publică, şi pentru oră ce a/lingere addusă obiceiurilor

şi rânduelelor în fiingă, etc. 1)
Din acestă nottă se înţellege că
Verdi Notta No.

LIII.

Consululă

russă

—. 110

=

avea cunoștincă de mișcarea ce avea să se întămple în
Romănia.
După ce a patronat'o prin secretarul și dragomanul său, affiliați ai Eteriei, cum am ar&tat, apoi, ca
să scape apparincele, făcea responsabil d'acea mişcare

pe însuși guvernul provisoriii, în care avusesse

grijă a

numi și boeri pe cari "i credea contrarii mișcării naţionale, precum de esemplu pe Rizu.
Printraltă nottă, dela 29 Ianuariii, Consulul russii cerea
guvernului informaţiuni despre insurecţiunea de peste Olt;
şi ?lă întreba ce măsuri a luat pentru impiedecarea reului?
Prin nota dela 1 Februarie, guvernul relata celle des-

crise de noi, făcând cunoscut și măsurile
paralisarea mișcării. *)
|
Consulul
latului,

espedie

la Tudor un

invitânduw!/l aveni

îndată

impiegat

luate

pentru

d'ai Consu-

la Bucureşci,

spre

a

comunica. lucruri importante; dâr Tudor se oppusse, respundând

că poporul

nwlu

lasăa veni singur; ci va veni

peste pugin la .Bucureșci însoţit de tot poporul. ?)
Consulul Pini inșciința regulat pe Stroganoff despre tot
ce se petrecea în Romănia, cerând instrucţiuni în privința
acesta. î)
Printr'uă depeșă a lui Capodistria, din a doua decadă
a lunei Februarie, Impă&ratul Alessandru desapproba dela
Laibah mişcarea lui Tudor, în mod solemnel, după cum
desapprobasse și p'a lui. Ipsilanti; autorisa pe Pini a declara Vladimirescului, care refusasse a se presinta la Consulată, că prin acâsta a făcut act de rebelliune către
curtea protectrice ; ş'a'i notifica ânchă, din partea autocratului Russiei, că este degradat din rangul de locotenent cu care ?lă onorasse autocratul în resbellul dela

1806; că nu mai are voe a purta ordinul Vladimir;
că nu mai pâte spera în viitor în protecţia Majestăţei
Selle; îl autorisa încă a spune și Boerilor Divanului că
1) Notta No. LIV.
2) Philimon, op. cit. Vol. I, pag. 325.
3 Prokesch-Osten op. cit. Vol. II, pag.105—109.
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Impă&ratul găseşte măsurile întrebuințate de ei contra
tulburatorului nu destul de energice; și dacă credeai că
mijlâcele de cari dispun nu erai sufficiente, trebuia să
ceră

îndată

ajutorul Paşii dela

Vidin;

prin

urmare,

esi-

tarea Divanului inspira împăratului uă justă neîncredere,
căci a

avut

de

efect

încurajârea

revoltei,

Capodistria

_approba conduita agentului său, ca conformă cu maximele politice alle Cabinetului russi, mai alles în privinca
interpretării dată traţatelor dintre Russia cu Portă; îi
ordona a stărui şi din parte'i pentru grabnica venire a
Domnului Calimah la postul s&ă, spre a potoli rescâla,

“fără. concursul armat allu Turciei; dacă însă, până la
sosirea lui Calimah, revolta ar: lua proporţiuni mari, Consululii s& stăruiască a s& cere ajutorul oștirilori turcești, făcând a se stabili orgznea egală cuă oră mai 'nainte; în fine, Consulul s& comunice tuturor .desapprobarea
acellei mișcări de către Impă&ratul, care e hotărit, în u-

nire cu alliaţii săi, a combate pretutindeni spzri/u/ revoJuționar; printracâsta se va desminți şi sgomotele falșe
despre concursul secret ce Russia ar fi dispusăa da revoluțiunei, din ori ce parte ar veni acelle sgomote. 1)
Cu

tâte

acestea,

consulul

nu s'a conformat

dine ad litteram: .âncă uă probă
ghenţilor

ruși în mișcarea

dela

acestor or-

despre complicitatea a1821.

La nota Caimacanilor din 2 Februarie către consulu_rus, prin care ei îl. înştiinţaii că au pusla calle a cere al
jutorul

armat

al Turciei,

Consulul

respundea,

prin

nota

sa dela 5 Fevruariii, că m&sura Divanului este contrarie
tratatelor dintre Pârta şi Rusia; prin urmare, fiind-că hattișeriful din anul 1802 garantedă teritorul contra ori-cării
invasiuni, şi fănd-că pericolul este uă cestiune de apreciare
din partea

Divanului,

represintantul

russ,

de

și ar

con-

simţi pentru astă dată la uă interpretare ce sar putea
da în fav6rea ţerrei articolului respectiv din Hattişerif,
nu crede însă că pericolul să fie a/4/ de mare în cât să
1) Notta N. LV.

12:
se amerinţe întw'adevăr sicuranța publică; mai ales că pă-

rerea sa este că nu s'aii întrebuințat t6te mijlscele pen-

tru împedicarea r&ului; d'aceea se crede dator a observa
Divanului că, cu mai puţine discordii din partea Boerilor, în privința mijlocelor luate, și cu mai multă energie
în aplicarea lor, pâte r fi fost de prisos măsura. estre-

|

mă ce se propune. 1)
Prin acestă notă, Russia se demasca pe deplin:în ochii Turciei şai României. Dacă Russia desapproba sin-

ceramente mișcarea, occasiunea se presinta spre a dovedi acesta”, declinând prin urmare or-ce complicitate cu
Eteria; dar după ce încurajedă insurecţiunea;, apoia des- -

approbă officialmente, și în fine paralisesă mijlâcele da

o

combatte.

|

|
“Capodistria consimţi la intrarea în țerră a trupelor
turceşci; Stroganoff însă, prin notta :sa dela 25 . Febr.
rie
către Reis-Effendi, se oppusse, considerând-o ca contra
tratatelor.
„Ea urmâsă a se effectua,. dice el, în înţelegere cu Rusia, şi după appelul autorităţilor locale; și urgenţa tre-

bue să fie recunoscută de ambele Curți. ?)

Şi când Turcia fu silită a întrebuința măsuri energice
ăți.
contra Eteriștilor, Russia protestă, în “numele umanit

Când Turcia, armată de probele ce posseda, împuta Rus-

a pro- :
siei complicitatea agenţilor sei în acea rescâlă, Russi
Eată .
testa despre /akfatea înfenţiunalor sale către Pârtă.
politica perfidă a Cabinetului de Petersburg.

Vailul prestigiului pravostavnicer Russii, cum O numiaii

p'atunci părinţii noştrii, a trebuit să cadă în fine după

ochit

urcaîmpăejenați ai Boerilor! Russia, care contribuisse la
a,
rea Fanarioţilor pe tronul lui Mircea şi Şteian, Russi

Russia
care încuragiasse rescâla lui Tudor şa lui Ipsilanti,
voea râssacrifica acum privelegiue boerescă, părăsindu-"i în
orăuitorului Tudor.
1) Vedi Notta No. LVI.
2) - Prokesch-Osten, op. cit. vol. II, pag.

106.
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Dacă guvernul fanarfotic n'ar fi stins în animele Boe-

garea

şi reclamarea drepturilor străbune,

Eteriștilor,

dute prin urcarea

Fanarioţilor pe tronul României.

sultatele unui assemenea acti ar fi fost immense.
Cuă

fi realisat,

mânilor,

Romănia

resbelului

dela

"nainte,

oră mai

legitimele

salvată

ar fi fost pâte
de

1828,

.

rilor ultima schintee de ambiţie, de onsre şi de patriotism, momentul era favorabil pentru dânşii ca să dea mâna
Slugerului Tudor, lucrând împreună cu ellu pentru allun-

per-

Re-

Turcia ar

cereri alle Ro-

de

tristele consecințe

desastrele
ale

Regu-

prolamentului (opera Russiei) şi de arroganța despotică a
și
tronul
consolilor ruşi, ce umiliră dou&-deci de ani şi
ţerra; în fine boerii ar fi rescumpărat un secul de umilire.

Dâră regimul fanarioticu demoralisasse Boerismul, care

vedea în mişcarea lui Tudor perderea privilegielor sâlle,
strein, iar nu emanciparea românismuiui de subt un regim
fatal esistinţei sâlle;

respectul

iar nu

autonomiei,

dreptul de allegere al capilor Statului,

adică

si dreptul de con-

trol general allă averii Statului prin representanţi diffe-

ritelor classe; în fine, ușurarea classei cellei mai nume, fiind
r6se şi mal productive, şi cea mai năpăstuită atunci
că pe grumadul ei apăsa tote sarcinele Statului.
de
Boierii de la 1821, ca şi cei de la 1848, ca și cei
la

1859,

ca şi cei de

la

1864,

trebuia

să fie forcaţi

de

spre a
tribunii poporului, ca Patricii din Roma antică,
lor, pe
ceda Plebeilor câte-va din drepturile şi privilegiele
bine.
vine
cari se silescă a le lua înapoi, când le
Tudor în
D'aceea, Robespierre în Franca la 1792, şi
România

la 1821,

credeai,

ca şi Moise

allu

Evreilor,

şi

ate de
ca însuşi Salvatorul, că ideile celle noue nu pot fi applic
unil
temeiă
t
cel îmbătriniţi în vechile prejudicii; și p'aces
:
au cugetat, șalţii au realisat, macsima evangelică
„ Că

arborul

uscat

se aruncă
ae

în foca.S

CAPITOLU
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Russia facă cu Turcia în evenimentele de la 1521.

Nici uă dată Russia n'a fost într'uă posițiune mai falsă,
facă cu Turcia, şi mai alles cu Puterile semnătâre trac-

tatului de la Vienna, ca în timpul insurecțiunii Grecilor de
la 1821.
Pe

când

acelle

puteri,

în unire

cu

Russia, luasseră, la

conferinca din Viena, şi apoi de la Laibah, măsuri seridse
pentru sugrumarea insurecţiunii în Spania și Italia, Russia încuragea pe sub mână rescâla în Turcia; şi când
isbucni în Principate rescâla Grecilor şa Românilor, cu
tâtă desapprobarea, formală
a Russiei, Austria și Anglia,
mai cu seamă, încredințate prin aghenţii lor despre com-

plicitatea Russiei în acea mişcare, prin urmare interesate
la stingerea focului, fie-care din puntul sei de vedere
susținură pe Poârtă contra Russiei; şi Pârta lovi atunci fără
cruțare pe rebelii, dispreţuind protestările ș'ameninţările
cabinetului russă.
Russia,

demascată,

nu

mai

putea invoca

tratatele, spre

a justifica intervenirea sa armată în Principate, nici

nu

mai putea impune Porții în privinţa terrorismului întrebuințat de Pârtă contra insurgenților.

La 1821, Russia perdu şo la sută din influința sa şi din
prestigiul sei în faca creștinilor ortodoxi din Orient.

—
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Inainte da possede probe materiale despre complicitatea Russiei în insurecțiunea de la 1821, Pârta privea
pe Russia ca alliată sinceră, și lucra în comun pentru
sugrumarea rescâlei; dar după ce se încredinţă de complicitatea cabinetului rusă în acea mișcare, din corespondinţa Eteriștilor, în care figurai,pe lângă nobilii din
Fanar, pe lângă mulți demnitari greci ai Porții, 'şi pe
lângă Capii Bisericei, chiar agenţi rusești, atunci cabinetul turci,

indignat, cu

drept

cuvânt,

de

perfidia

Russiei,

fa siliti a lua măsuri fârte aspre în privinţa insurgenţilor, disprețuind protestările energice alle represintantului
Russiei la Constantinopole contra acelor măsuri, măsuri dictate de instinctul de conservare și de fanatismul religios.
Prima ştire despre rescâla lui Tudor sosi la Constantinopole pe la începutul lui Februarie, adică îndată după
numirea lui Calimahu ca Domn alli țerrei Românesci.
Reiz-Efendi,

Ministru

de

Esterne

all

Turciei,

comunică

oficialmente lui Stroganoff, la 1], Februarie, că Caimacamii lui Calimah au priimit ordin a întrebuința tote mijI5cele, servindu-se însă numai de oștirea indigenă pentru
manținerea bunei ordine, şi assigrurarea linistei locuitorilor
din România.

Tot d'odată invita pe ambassadorul russii ca să scrie
consulului din Bucureșci să ajute şi ellu pe Caimacami în
sarcina lor.
In aceeași di, baronul de Stroganoff respundea Ministrului turcă că aderă la propunerea Porții, declarând
formal că Suveranul s&u va desapproba, de sigur, conduita culpabilă a Vladimirescului, părăsindu'lt la pedeapsa

ce merită asemenea rebelli.
Stroganoff comunica âncă lui Reiz rapportul ce priimisse
de la Consulul

Pini,

din

care

dicea el, se dovedea

cu care acest impiegat își îndeplinisse datoria
ceastă împrejurare,

conform
Consulul

sa în a-

intenţiunilor Porţi.

In seara de 22 'Februarie (6 Martie)
rapporturi de la

zelul

Pini, ce'i

priimind şi alte
anuncia

întindere

—

rescâlei

Vladimirescului,

116 —

Stroganoff le comunică îndată și

pe acestea cabinetului turcii; și "li invită a da uă proclamaţie spre a lumina spiritele rătăcite din România,
desapprobând ast-lel, în mod solemnel, încercarea pertur-

batorului.
|
La 24 Februarie (8 Martie), Reiz-Efendi comunica lui
„Stroganoff. officialmente ordinile ce didesse Paşilor după
marginea Dunării, da fi gata să intre cu oștirile în România la cea d'ântâiu cerere a Caimacamilor.
Stroganoff, în notta sa de la 25 Februarie (9 Martie)
respundea Ministrului turc, că măsura, luată de Portă

pentru intrarea, oștirii turcesci în Principate o considera
ca contrarie tractatelor esistinte; prin urmare, nu o putea
admite, fie chiar ca escepţiune, de cât prin uă comună
înțelegere, basată pe uă urgenţă recunoscută de ambele
părți, si în urma unei cereri oficiale din partea autorităților locale.
Asemenea cerere se făcusse şi din partea guvernului
ţerrei cătra represintantul Russiei din Principate ; și acesta o respinssese, tot sub pretestul că e contrarie trac__tatelor dintre Russia şi Turcia; ast-fel Turcia, amenin_ţată

în esistența

sa, se vedea

paralisată de Russia, care,

prin asemenea refus, încuragea. insurecţiunea, de și Stroganoff avea aerul a o desapproba.
Trecerea lui Ipsilanti din Russia în Moldova, și scrisorile acestuia și ale lui Mihail Suţu către Stroganofi,

-pe cari acesta le comunică Porții, ca să evite ori-ce bănuele,

esplicară

cabinetului

turc

conduita

echivocă a Ru-

siei în chestia de facă; cu tâte assigurările despre sinceritatea Russiei, ce Stroganoff se sili a da Ministrului
Porții, între patru ochi, la 1/,; Martie, Reiz-Efendi remasse

convins despre complicitatea Russiei 4)
Indolenţa

sat apatia

proverbială

a

cabinetului

turc

costă scump pe Turcia; încă dela finele anului 1820 se
comunicasse

Porții

scopul Eteriștilor; şi

1) Prokesch-Osten, vol. II pag. 105—10%6.

Porta

respun-

— Vi —
dea cu dispregiu la acelle revelără, considerând pe
Greci
necapabili pentru uă asemenea întreprindere absurdă.
)
Proclamaţiile lui Ipsilanti, care se basa pe concursul

Russiei,

deschiseră

ochii

cabinetului

turc;

ellu

ordonă

Patriarhului a arunca anatema sa contra rebellilor.
Stroganoff din parte'i, ca să assigure Pârtia despre

sinceritatea cabinetului russi, publică la 9, Martii uă de-

claraţie

formală, prin care

ruşi a să

feri

de

invita pe comersanţii şi suppușii

insurgenți;

şacea

declaraţie

o trans-

misse prin circulări tuturor aghenţilor ruși din Orient,
Spre r&spuns, Reis-Effendi învită pe Stroganoff, pen-

tru diua de *2/,, Martie, la uă întălnire al căria scop era

înțellegerea comună asupra mijlâcelor ce trebuiau luate
pentru sugrumarea revoltei Vladimirescului; tot în acea,
di sosi dela Laibah Contele Tolstoi cu depeșa dela 23
Februarie (7 Martie) prin care să desapproba, în mod
solemnel, tulburările din România; guvernul turcesc să
simţi Gre-cum satisfăcut prin acesta; ȘI prin protocolul încheiat într'acea di, el esprima dorinţa ca Turcia s& lucrese împreună cu Russia contra acellor MiȘCări; prin
urmare, s& hotări a să numi alt Domn în locul lui Mihaiu Șuţu; iară Paşii ce vor intra în Principate pentru
restabilirea ovdinil bkgal-, să respecte averea Și viaţa locuitorilor linisciţi, şi s& ia în consideraţie observaţiunile
(les representantions) consulilor rusesci în privinţa reclamelor autorităţilor constituite, pentru a feri aceste țări
de ori-ce nenorociri 2)
Aci € locul a spune că ambassadorul engles descoperisse deja Porții planul Eteriei; iar ambassadei îl descoperisse un Eterist, pentru bani 2); alţii susțin că acea revelare o făcusseră duoi F anarioţi, ce s& bucurai de un mare

credită la

Pârtă

4);

alţii,

unu

prinți

greci

5;

1) Filimon, op. cit. vol. 1 pag, 321.
7) Prokesch-Osteu, op. cit. vol. 11. pag. 10 —1U7.

în

fine
-

2) Rafienel, Ilistoire des Evânements de la Grece. Paris 1922, pag. 19—20,
*) Zalony, Essai sur les Fasariotes, pag. 236 —259,

?) Laurengon, cp. cit. paz, 81.
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Patriarchului 5)
alţii accusă pe Levrentie, archidiaconulu
Alesandru ÎpTot attunci Stroganoff priimisse de la
tantinopolei, în
silanti uă scrisâre către Patriarhul Cons
ecțiuniă; Și Strocare îl invita a să pune în capul insur

ndu-se
ganoff dedesse acestă scrisâre Sultanului, temâ

de

Sultanul înfuriat
vruă cursă din partea neamicilor săi.
de la etatea de
chemă attunci 'supt arme pe toți Turcii,
x2—60 de ani. ?)
îta fanatismul
- Apelul Sultanului avea de scop a întăr
Hatișerif, citit în
naţional și religios al Turcilor. Acel
tâte Moskeele,

fu semnalul

macelăriilor,

cari deveniră ge-

ie) despre resnerale când să priimi scirea (“/,g April
|
cularea tuturor Grecilor din Moreea. *)
100,000 inDouă luni ţinură acelle măcelluri; şi peste
dividi

măcellăriți,

fură

Constantinopole,

în

în

Adriano-

în alte provincii
pole, la Salonic, la Smyrna, la Cypru şi
ca Eteristi. *)
din imperiul turc, unde să aflau Greci bănuiţi
şi Omeni,
Averile lor fură confiscate, bisericile jefuite;
rîţi şi înde deosebite condițiuni, chiar streinii, fură ommo
câţi să
toţi
sultați.. Consulul frances, David, scapă pe
. Archierei, a
adăpostiră subt bandiera sa. Mârtea a 12

prinţului

Constantin

din Constantinopole,

lumea. 5)
Patriarhul,

accusaţi

de

mai ales a Patriarhului
viclenie,

indignară

|

destituit şi arestat în dioa

terminarea serviciului
închisârea

Moruz, si

de Pașci,

tâtă

după

divin (1%/,, Aprilie), fu aruncat în

statului; şi tot în acea

di fu spândurat

la porta

s trei dille
bisericii patriarhale; apoi corpul săi fu expu
Evrei, după
la pârta patriarhiei; și în urmă uă grupă de
olei, şil incel târîră de piciâre pe ulițele Constantinop
1) D. C. Aristia.
2) Raybaud, pag. 211—2X%).
3 Prokeseh-Osten, vol. | op. cit. pag. 105.
moderne) pag li. —
%) Laurencon, pag. SI—Tehocau (listoire de la Grice
12.
Raybaud, pag. 214—228 — Prokesch, pas. 109—1
mai de frunte, fu5) Veqi în Istoria lui Fotino (pag. 102-—105), lista cellor
(Xo. 859 din 150)
or
Carpaţil
giți şi omoriţi attunci. — Veţi şi în Trompetta
aceeaşi listă, copiată după Fotiuo.

—
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sultară întrunii modă nedemn, îlă aruncară în mare. 4)
Un ambassador, cerând cuvânt Divanului prin tr'uă notă pentru assemenea barbarie, priimi răspuns „că însuși
Mufti

ar fi avut

Patriarchul,
Prin

notta

aceeasi

sârtă,

contra Sultanului.
sa

de

la

dacă

ar fi conspirat,

ca

2)

1!/,,

Aprilie,

Stroganoft

es-

primă lui Reiz-Effendi profunda sa durere pentru supliciul barbar allu capului bisericii ortodoxe, si indignarea
sa pentru assasinatul unor mateloți ruși.
Reiz r&spunse, prin nota de la 1;,, Aprilie, că acâsta este efectul allegreţii (bucuriei) și al zelului ardinte

al soldaţilor

Turci,

trimişi

contra

insurgenților.

Un asemenea răspuns necuviincios, şi continuarea desordinilor, siliră pe Stroganoff a presinta Porții uă notă
în care "i declara că, în lipsă de orice garanţie din partea Porții către chiar supușii
Cabinetul săi trimiterea unui

săi, ellu a solicitat de la
bastiment armat, care să

staţionese la intrarea Canalului de la Marea Nâgră; și
că Suveranul s&i, printr'o depeșă dela Laibah din ?/,, Aprilie, a approbat acâstă măsură.
Acâstă nottă provocă schimbarea Vizirului. Noul Vizir

(Benderli)

restabili 6re

cum

linişcea.

In

dioa de

!'“/29

Aprilie s& citi în t6te bisericile grecesci şi armeneşci un
firman prin care s& assigura crestinii din Stambul că nu
vor mai avea a să teme de escesele janicerilor, invitându'i a continua

fie care

occupaţia

sa.— A

doua

di însă

Vizirul fu destituit din causa umantățel selle călre creştini,
cum s& esprima Sultanul în ordinul de numire al noului
Vizir (Salet-Paşa). Omorurile începură cu mai multă furie,
jefuindu-se cluar bisericile, şi întindându-se măcellul ȘI
prin satele din prejurul capitalei.
Aceste ultrage aduse religiei creştine provocară uă
1) Prokesch-Osten. rol. L pag. 109 — Rabbe îns€, în toeinoriul lui Raybaud

(pag. 223) susţine că cadavrul Patriarchului ar fi fost rescumpărat de Greci, şi
îmmormentat la Odessa cu onârea cuvenită.
% Laureugon (paz. 5l).

—
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alta notă din partea lui Stroganoif, cu data din 24 Aprilie
(6 Maiu), prin care cerea cu energiă încetarea desordinilor
și pedepsirea culpabililor.
Acest protest născu conferința dela 25 Aprilie (7 Maii),
în care Reiz-Effendi făcu următârele declarări verbale:
1) A se ordona trupelor turcesci, trimise în Principate,
ca să încâpă îndată gâna contra rebelilor, fără a să lua
în consideraţie declarațiunele de supunere ale boerilor.
2) A se estrada Grecii refugiţi în Russia.
3) A se trimite în Principate comandanți militari (Muhafizi) până la instalarea nuoilor Gospodari, cari nu să
vor numi de cât după restabilirea liniştei complecte în
Romănia, şi mai ales după estrădarea şi pedepsirea refugiţilor în Russia.
Nemulțumit cu aceste măsuri, Stroganoft propusse altele,

ca singure

admissibile;

adică:

1) Grabnica trimitere a Gospodarilor 1) în Principate,
însoțiți de ostiri turceșci, fără altă administraţie militară.
2) Dare de ordine seri6se către comandanții trupelor turcesci d'a respecta persânele, proprietățile şi privilegiile Românilor, cari n'ai participat la insurecțiune ; încetarea esceselor din partea trupelor turceșci, afară de casul de
rebeliune pe faţă; reintrarea Consulilor în Principate,
dupe instalarea Gospodarilor; și luarea în consideraţie a
observaţiilor făcute de Consuli capilor trupelor turcesc.
Porta, susţinută de Anglia, menţinu disposiţiile luate de

Reiz

în conferinţa

dela 25

Aprilie (7 Maiu),

refusând

trimiterea de Domni greci în Principate, după cum stăruia
Stroganofi; acesta, la rîndul s&u, în basa unor depeșe priimite

dela

Laibah,

cu data

din

20

Maiu

(1

luniă), refusă

estradarea refugiţilor Greci în Russia, sub cuvânt că umanitatea nu permite a sacriâca furiei musulmane nisce
Gmeni pote innocenți.
A doua di sosi în canal vasul russesc, anunţat de Stro.
*) Adică a Domnilor fanarioți,
+
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ganoff. Reiz ceru imperios depărtarea vasului din Bosfor;
căci alt-fel Căpitan-Bașa va priimi ordin a întrebuința forţa.
Acestă notă, și opunerea Porții d'a se transporta cancellaria russescă de la Pera la Buic-dere, provocă nota
din 24 Maiii (5 lunii), prin care represintantul Russiei
declară categoric că, în urma atâtor violinţe și insulte
adduse pavillonului russi, elli încctă ori ce relaţie cu
guvernul turc; şi:că va pleca îndată ce s& va ivi un

vânt favorabil. 1)

Retragerea lui Stroganoff din Constantinopole provocă
uă notă colectivă din partea ambassadorilor Prussiei și
Russiei,

la care

Divanul

turcesc

răspunse

prin notta

de

la 6 Dechembrie (1821) în care declara că Pârta nu mai
pote avea încredere în Domnii fanarioți. 2)
Seopul acestui Capitol a fost a dovedi:
1. Că conduita echivocă seu perfidă a cabinetului russii
a fost causa principală a măsurilor estreme luate de Portă
contra insurginților greci din Constantinopole și din alte
părți alle Turciei; măsuri ce costară viaţa la mii de crestini,

și chiar

la Capii bisericii ortodocse;

ast-fel

că tâte

protestările lui Stroganoff, în privinţa acesta, au rămas
fără efect. 3)
2. Ca Cabinetul russii a pus tâte silinţele a restabili
în Romănia ordiea /ga/ă, adică continuarea regimului

fanariotic; și dacă n'a reuşit, acâsta o suntem datori demascării Fanarioţilor în ochii Porții, care nu mai putea
„avea încredere într'ânşii; și mai ales devotamentului lui
' Tudor Vladimirescu către Turcia, cădând victimă a tră-

dării ultimului fanariot.
Ast-fel, din sângele lui Tudor născură drepturile Ro„ mânilor, nesocotite de Turcia un secol şi mai bine!
1) Prokesch-Osten, op. cit. Vol. 1, pag. 112—115. — Veqi şi Nota lui Stroganoff
dela €,,, Talie, și răspunsul Porții, pag. 133—140.

*) Vegi Nota No. LYII.
?) Rabbe (Memoriul
: scăpa pe cei ommoriţi

lui Raybaud, pag. 225) susţine că guvernul russă pulea
atunci;

și intervsenirea sa in favdrea
, fabatici,

cari apărau

dar

uită că Russia

cra demascată

în ochii Porții:

infortunaţilor creştini infuria mai mult pe Turcii

reliziunea

ce o cred

ameniuţată

de

iusurgiuți.

CAPITOLU

XIX.

Fuga Bucureştenilor.
Incă dela 8 Martie, Tudor espediasse din Slatina uă
proclamaţie către locuitorii din Bucureşci, ca săi trimiță
din tâte isnafurile câte uni omă cu adeverinţă înscrisii,
că aprobeasă celle lucrate de elli pentru binele țărrei;
dar se vede că guvernulu a paralisat-o, fiind-că nici uă
urmare nu sa făcută din partea Bucureștenilorii !).
Appropierea lui “Tudor șa lui Ipsilanti de București
Aceștia se înînfricoşară pe toţi, mai allesii pe boieri.
Panduri drucu
grodiră aflăndu că Tudor ar fi împănatii
murile ce duci în Transilvania, spre a le tăia trecerea
peste hotare; și că ar fi hotărăti Chiar a tăia măcar 12
Boieri divaniţi ?).
Boierii îngrijaţi începură a se pregăti de fugă, până
mai era timpi. Esemplulă îllă dette Spătarul Banu Brăncoveanu, plecăndă în secretii cu famillia, în n6ptea de
o

spre

11

Martie,

la

moșia

sa

Mogoșia,

trecu în Brașiovii.
Plecarea sa causă mare tulburare

uă

în capitală;

de

unde

poporulii

veni a doua di grămadă la curtea domnească, unde erai
u
adunaţi boierii divaniţi și Caimacamii lui Calimah, cerând
) Vegi
3) Vedi

Nota
Nota

No.
No.

LVIII.
LIN.

—
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cu: strigăte a li se spune ce însemnesă acestă plecare a
boeriloră ?
Cu tâte assigurările date de Caimacami, poporului ră
masse tare îngrijatu, mai allesă cându v&du că fugii și
alți boeri mari, precum Banu Grigore Ghica, Banul Barbu
Văcărescu, Logofătul Stefan Bellu, și Vistierul I. Manu,
și multe alte familii de boieri și neguţători. ))
Peste câte-va dille plecară și consulii Russiei şi Austriei 2) pe cari'i însoţiră mai mulți boieri, între cari Vornicul Grigore Filipescu, Iordache Filipescu, C. Samurcașii,
«Alecu Ghica, Hatmanul

N.

Mavru,

etc.,

cari trecură prin

Câmpina la Braşiovii; iar în Bucureşti remasseră Mitropolituli, Episcopii de Argeși şi de Rîmnici, Vornicul
Grigore Băleanulii (spătari) Vornicul Mihail Manu, Vornicul Iordache Slătineanul (logofătu de țerra de susi,)
Logofătul Scarlati Grădişteanu, (nazari allu casei lefilori,

şi Epistată alu Agiei)

Vornicul

N.

Golescu,

Logofătul

Fotache Stirbeiă, Logofătuli Alesandru Filipescu, (locoțiitori de Vistierii Mare) Vornicul Alesandru Nenciulescu,

şi alți boieri, mari
de

adeverire

și mici, cari se v&dă suscriși în cartea

ce o deteră

lui Tudor

la

23

Martie;

3) iar

paza capitalei fu încredințată lui Sava, care priveghea
diua și n6ptea pentru menţinerea ordinii.
Intrebaţi fiind Consulii pentru ce părăsescu Capitala,
ei respunseră că au ordinii dela cabinetele lori ca să
plece îndată ce se va appropia de Bucureşti oștirea lui
Tudor şa lui Ipsilanti. 4)
Plecarea Consulilorii siliră pe Caimacamii lui Calimah
şi pe Beşii-Aga (căruia i se plătea leafă din Vistierie) să
plece şi ei la Ruşciucă, cu escortă Varnăuţi d'ai lui Sava,
spre a fi feriți de cei ce ţineaii drumurile ca să prade
pe fugari.
') Dirzeanu,

vei

Trompeta

No.

) Remiind numai secretarii lor
«-ceselor Zavergiilor.
3 Vei Nota No. LXINI.
“ș Filimon, op. cît, vol. IL. pag.

636.
pentru

106.

a apira

pe

supușii

respectivi

contra

—

_
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Caimacami: ferrei anunțară pe locuitor
i prin publicaţiuni
ca să'și assigure fie-care averile și
familliele. Asemenea
publicaţii făcusseră și Consulii către
supușii loră, înainte
de plecare.
Arnăuţimea ce se afla în Capitală,
vedându că nu li

se mai dă

lefurile,

ţiunelor către

drepturile lor.

căci

Fisc,

încetasse

reclama

»

respunderea

dela Boieri

contribu-

cu ameninţări

Fată cum descrie uni marturii ocul
ari aspectului Capitalei în acelle dille de spaimă gene
rală,
„Locuitorii alergată uimiţă pe strad
e, unii cu bagajele
în spinare, alţii încărcândi în carre
familliele spre a fugi,
alții transportând în Monăstiri și
pe la hanurile celle
mai sigure lădile cu averea lori.
Prăvăliele comersanțilorii și casele boierilor erati închise;
stradele erau pline
de trăsuri cu bagaje, copii și femei;
pâinea și carnea lipsea,
căci
tste isnafurile

încetasseră

lucrulă

lori;

bani nu

se
mai găsea; mulți erai siliți a vind
e obiecte de mare,
precii, pe care le cumpărau Evreii
şi Armenii pe nimici,
Capitala, cu uă populaţie de go mii
locuitori, părea pustie;

pe strade

pleașcă,

se vedeai numai vagabondi,

cu totă strășnicia lui Savva.

„Evreii,

Armenii,

lpsiţi:de mijloce,

şi parte

din

se închissesseră

cari âmblati după

neguţători

și meseriaşi,

prin Monăstiri,

unde

ședeau grămădiţi cu familliele loră,
sub corturi de rogojini, în prada fâmei şa fricei;
cei cu avere fugeaii,
unii pe la Monăstirile duprin prejurul
i Bucureștilor, alții

pe

la moșii,

în Austria.
„Adaugă

cei mai

la această

Surosi, cu zăpadă,

și pline de cette

mulți pe

la orașele

asprimea

timpului,

de sub munți şi

ună timpă. fri-

vânt şi plite; drumurile erai desf
undate

de vagabondi,

cari prădau pe căllă

tori;
din acestea lectoruli îşi pâte face uă idee
slabă de suferin') Cioranula.

pag.

30.

—

ţele nenorociţiloră
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ai

capitalei,

cari

credănd

a

scăpa d'unu r&u, dideaii peste altuli mai mare. !)
Boierii, mari şi mică, cari erau siliți s& șcdă în Capitală,

trimisseră

familliele

lori

în

Transilvania;

iar ei

remasseră în București, unde se credâi în siguranţă; şi fiind
că se temei de urgia lui Tudor, rugară pe Episcopul Ilarion
ca să iasă înaintea lui Tudor la Samurcășești, unde tăbărăsse
în nâptea de 15 Martie; şi prin influința lui morală ce avea
asupră'i, s&i împace cu Tudor; căci se respăndisse vorba

că Tudor a făcut jurămănti să jertfească pe altarul pa:
triei măcar 12 boieri din protipendadă.
De şi Ilarion combăttu asemenea sgomotu

falși, boierii

însă, care cunoșteau și faptele lori și mînia
stăruiră întratâtu de Ilarion, în câti acesta

lui Ludor,
se decisse

a le face pe placi, cu speranța pâte că și boierii într'uă
di vor fi mână de ajutor lui Ilarion în vre-uă împrejurare
delicată;

precum,

de

esemplu,

allegerea

de

Mitropolitii,

visul de aurii alli unui căllugări ambițios ca Ilarion.
Ilarion plecă la Samurcăşeșci, pe unu timpu forte urâti,
în caretta sa cu patru telegari, și însogitii numai de cre-

dinciosulu sei grămăticu ?), care ţinea într'uă legătură
uni patrafiră şi uni molitfelnicii.
După multă silință ce 'şi dette a convinge pe Ludor
despre tristele urmări alle: unui olocaustă, de felulu acesta,
Ilarion fu norociti a “lu întârce dela hotărărea ce într'adevării luasse, d'a tăia
pildă pentru urmaşi. 5)

adică câţi-va

1, Iucttres sur la Valachie, cerites de i815—1821,
pag. 1ş2—130,
33 D. Niculae Popescu, dela Muşeteşti.
33 Veui Nota No. LUN.

boieri

par E. A.

cu barbă,

ca

R. Paris, 1821, —

Intrarea
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XX.

lui Tudor

în Bucuresci.

In diua de 16 Martie, Tudor sosi cu oștirea sa la
Bolintinul din valle, și tăbarî aci ca să poposâscă de
nămedi; de aci ellu dette uă proclamaţie către locuitorii din
trimisse,

pe care o

București,

înaintea sosirii selle,

cu unii

omii credinciosi 1), după care porni și parte din oştire
cu ordinii a tăbări în câmpia de la Cotroceni, şa aștepta
acolo sosirea sa.
proclamaţie

In acea

nimicite

Tudor

dicea:

de Domnii

moşeşti

find

Boierii,

şi jafurile lori ne-mai

că drepturile

Fanarioţi,

putând

stră-

în unire cu

fi sufferite,

aii siliti

poporul a se scula spre a le redobândi; că să află subt
arme uă 6ste de 16 mii Români, carii aii coprinsă districtele de peste Olti până la Argeși și Teleormani»
intărindu Monăstirele celle strategice; că uă arripă se va
întinde pe sub munţi pâna la Focșani, iar uă mare parte
se află la Bolintin, din care s'a trămisi și la Cotroceni,
unde

va

veni

ellu

şi

cu

restulu

oștirii,

că

apoi se va

strânge t6tă ţerra, asceptăndi acolo pe trămișii Porții
cari at să cercetese jalnica lor stare, și să facă dreptate;
') Ipătescu assigură,
Creţescu,
nata Ioniţă

despre care am

în nota sea, că cu citirea proclamaţiiloră era însârcice-i gicea şi Ortopani, (fina înalt şi corpolentă), și

menţionat

în biografia lui Tudor.
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că de și încă de la 8 Martie însciințasse pe Boieri a-i
trămite din tâte clasele societăţii câte unii represintanti,
dar

cu mirare vede că

nu

s'a făcutii nimică;

prin urmare

1 sfătuesce pe toți a se grăbi să-i dea respunsii înscristi
dâcă

voescii

locuitorii

voinței

și ei binele țărrei,

duprin

districte;

poporului,

după

căci

cum

ori-cine

va fi considerati

ca

îli voesci

va

toți

fi contrariii

inamicii 'allă po-

porului; 'iar cei ce se voră uni cu poporulă, se vorii
bucura de fol6sele ce vor nasce din acâstă mișcare. !)
Inainte

da

sosi în București,

“Tudor

se înţelessese

cu

Savva, prin Gmeni s&ica să
liniscâscă spiritele tulburate
de venirea sa în Capitală; astfel că, în prediua sosirii lui
Tudor, Sava se preâmblă cu Arnăuţii săi pe tote stradele,
assicurândii poporului că din partea oştirii lui Tudor nu
se va întâmpla nici uă ncorânduială; ci să“şi caute fiecare fără grijă de ocupaţiele s€lle; iar ellu, (Sava) după
datoria ce "i e impusă, va priveghia singurii la manţinerea

bunei

ordine;

în fine,

tSte prăvăliele înschise.

ordonă

ca

a doua

di să

fie

?)

Tudor, sosindii în Bucureşti în diua de 16 Martie către
seră, trasse da dreptulii la Cotroceni, unde aședă tabăra
oștirii, care se urca atunci la vre-uă cinci mii de 6meni 3;

afară de corpulă de Arnăuţi alu lui Prodan și Machedonski,
care se urca la vreuă şoo de inşi. *)
Acestă oștire se mări treptatu prin volintirii ce sostă
rânduri

rânduri,

cu

parte remassesse
proclamația sa de
mită de Tudor, în
adică represintanţi
3 Vedi

Nota

căpitanii

ce-i

recrutau 5);

căci

mare

pe la locurile însemnate de Tudor în
la 16 Martie.
Acdstă oştire era nuproclamaţiele scile, adunarea poporuiui,
ai plugarilorii, cari veneaii să susţie,

LVIII.

3) L.aurengon, pag. 73.
% Raybaud, pag. 202.
*) Ririak Popescu, locu citata.

* După

încredințarea

acea optire, şi cari
„€iAţela “lin Ceraeţi.

batrinilora

trâesca;
Niculcea

Panduri

de peste

Olu

ce a0

îigurata

în

precum lon Drigulici din Cernovoșant, Dumitru
Pilânescu din Pestriţa, districtul Mehedinţi etc.

—
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cu arma în mână, drepturile și scutirile reclamate
Tudor la înalta Pârtă în numele poporului,
Tudor

pe

intră călare

bariera

podului

în București,

în diua de

Caliţii, în fruntea

17

a uă

de

Martie,

mie

1). de

panduri, mândrii ca bradii, și cea mai mare parte Gorjani
și Mehedinţeni, renumiţi pentru curagiulă și statura lorii.
Aceşti

panduri

ce erai
cu

toți căllări.

crucea

Theodor

erai

urmaţi

în mână;

la

lui Machedonski,

lui Tudor era uni preoti

stânga

lui,

Locotenentulii

Uni

căpitan

de panduri

Macedoneanu.

steaguli, care era de mătasse,

tot de m&tasse,
Acesti stgu,

de arnăuții

La drepta

culdre albastră,

culorile naţionale.
care s'a aflati pănă

D. maior G. I. Cacaleţenu,

săi,

purta

Și cu ciucuri

acum în possessiunea

din Craiova

(fiul Cacaleţe-

nului, capulu tunarilor din 6stea lui Tudor) este lungă
ca de duoi metrii, și lati d'unu metru și jumătate.
Pe colțulu de sus din drepta stegului, este zugrăvitii
în picidre sântul Theodor Tiron, patronulu liberatorului
nostru; pe colţulă de sus, din drepta stâgului, se vede
sântul martirii Gheorghe, patronuli militarilor. In mijloc
este

sânta

treime;

de desubt,

acvila

cu crucea

în plisci,

şi crucea între duo& ramure de măslini, legate cu bandelettă rosă.
De ambele părți alle acvilei, sunt următârele versuri, cu slove aurite:
Tot norodului românescu
i. Pre tine te proslavescu
Troiță de o fiinca ?)
!
Trimite'ml ajutoringaă, |
Puterea ta cea mare
' Și ?n bragulu teu cella tare,
Nadejde de dreptate
Acum se am eă parte.
In fine,

subt

aceste

versuri,

este scrisă
1821

data:

Ghenarie

. . . 3).

Tudor, ţiind în mână o pâine mare, simbolă de îmbelșugare 1) se îndreptă spre podulă Beilicului, ca să mergă
1) După cum assicură Dragulici. — Raybaud gice că erai ca la 2000; pag. 202
3 Rumpti.
2) Idem. — Vegi Pressa dela 20 Sept. 1873 — Acesta stega s'a daruita Muzeului de D. Cacaleţenu.
*) Filimon, vol. IL. pag. 101 — Ponqueville, pag. 404 — Laurengon, pag. 74 şi 75*
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la Monăstirea Radu-Vodă,

unde voia să se instalese;

podului de peste Dâmboviţă,
stricată întradinsu de Sava,
Tudor

fu siliti

a se îndrepta

dar

din acea direcţiune fiindu
cum assicură Dărzeanu »,
spre

Curtea

veche,

şi de

aci spre Mitropolie.
Mitropolia era occupată de arnăuții lui Sava, cari, la
vederea pandurilori, până a nu urca acestia dealului Mitropohei, descărcară în vântu câte-va pușci și pistâle ;
Tudor,

ca să evite

uni

conflicti

nefolositori,

ordonă

să

deschidă porţile casei Brâncoveanului de sub Mitropolie,
unde se și instală, puindii streji pentru padă. ?)
Timpulu era frumosi. Atâtu pe stradele pe unde trecusse Tudor, cum şi pe dealulu Mitropoliei, erau grămădiţi mulţime de privitori curioşi; ei veneau s& admire
pe Slugerulu Tudor Vladimirescu şi pe pandurii lui, cari
însuflai încredere și bucurie; poporul presimţia că acea
mișcare avea a face epocă în analele ţărrii, epocă de regenerare; din acestă causă îl și priimi poporul pe Tudor
cu acclamări entusiastice.
La trei ore după amiadi, căpitanii lui Tudor percurseră
Capitala, citindu pe la respântii procla.naţiunea scrisă de
la Bolintini; iar preoţii întonai cântări bisericeşti, urmate
de descărcături de arme. 3)
Apoi se orînduiră streji pe la tote locurile unde tre
buinţa cerea. )
In diua sosirii scile, Tudor vidită pe Spătaru Băleanu 5),
şi pe Manole Gugiu lipscanul €).
1) Trompeta No. 637.
2) Dârzeanu, loc. cit. — Deagulici assicură ci la uza lui Tudor pijia pane
durii Utleanului, îar ellu fu pusa de sentinela la perdeua lui “Tudor, cât a
ședută acesta în casa Brâncoveanului.
5) Laurenţon, pag. 74 şi 73.
*) Cuvântula de ordine din acea nâpte a fostu ... Mitropolia. In genere
cuvîntul de ordina era nume de oraşe şi de monâstiri,
precum, Alutru, Tismana,
etc; Tergoviște, Mchedinţi, Tergu Jiului, Cerncţi, Craiova, etc.

3) Pe care Tudor îllă respecta cu deosebire.
*) Gugiu

era strânsă

legata

cu

“Tudor,

care

fussesse

i

hotarnică

alla

moşiei

Baia de aramă, ce aparţinusse lut Manole Gugiu. Despre această visită a lui
“Tudor la dissele persne, ne-a0 asigurata atât famillia Gugilor, cât și alyi
b4trânt de încredere.

—
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.

-

„În acea, seră se dette ordinu a se stinge luminele ma;
„de vreme; iar pe la 8 ore. se audiră descărcături de
arme, fără glânţe, cari ţinură ca unii cuarti d'oră :).
Toţi credură

că Pandurii

sai încăeratu

cu Arnăuţii

lui

“Sava; nu era însă de cât uă simplă sfidare reciprocă, fără
triste resultate; a. doua-di Pandurii se plimbaii cu Arnăuţii
pe stradele capitalei, ca nisce buni amici ?.
Sava şi Tudor, de și nu aveai deplină încredere unul
într'altul, erau siliți a se menagea în interesul causei ce
apăra fie-care: unul, patria; altul, pe Callimah.
Boierii,

cu

Mitropolitul

în frunte,

veniră

a se închina

lui Slugerul Tudor, pe care îllă trataui ieri ca tâlhari;
"adi erau siliți a'lu considera ca capii allă Statului, până
le va veni :bine a/li trata iarăși ca r&svrătitorii.
„Tudor priimi pe Boieri cu bună-voinţă, dându-le respectul cuveniții ca unor Caimacami; și i consiliă a'i da totii
concursulii, scularea poporului fiind pentru binele tuturorii.
Boierii se supusseră forqei majore.
A. doua-di, Arnăuţii şi Pandurii din stea lui Tudor
vindeaii obiecte pregi6se pe stradele capitalei, 3) precum
şaluri, blâni, giuvaeruri, vestminte scumpe etc., luate cu
„sila dela fugari şi proprietari, în drumul lorii dela Craiova

la București *), rupânduse bande din âste, cari se abătcu
din drumi pentru asemenea sfîrșit 5).
Laurengon dice că a cumpătat însuşi, cu pregii: dela

1) Iar nu uă di ș'uă nopte, cum susține D. Maioră Papazoglu, în biogratia
sântului Dumitru Bassarabov, fâie volantă.
=) Laurengon, pag. 74. Fotino, pag. 32, dice ci împuscăturele au ţinut uz ori.
3) Colonel Voinescu (op. cit., pag. 138,) susţine că asemenea vengâri se făceau
chiar la porta casei Brâncoveanului, unde staționa Fudor; ceea ce e cu greu
de credut, în vederea proclamaţiilor șa ordinilor severe din partea lui 'Ludor,
cum şi a mai multor esemple, tăinda și spângurând pe jefuitori,
*) Atunci s'a predat şi vestita bibliothec: a Brâncoveanului
Mogoș6ea.
*) D.

Dumitru

Columbenu

dela

dela Vladimiră assigură că pe când Tudor

moșia

sa

sapropia

de Slatina, una negustorașă veni să se plângă la densula că Pandurii "i aa luata
callu
la

und

dela

trăsură,

Pandura,

şi la
pe

care

lisata
Tudor

cu marfa
îla

bâttu

în druma.
singură

Cercetând,
cu

măciuca

acea gloduri de feri, (pe care o possedi adi D. Pojorânu
lasă lungita; iar callula il inapoia bietului negustorașu,

se afla callulu
sa

de

tuciu,

ce

dela Gorjiu), încât îl

—
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40 până la. so de lei, șaluri,
la 1500 lei 5. Lipsa
raveriloră, comersanţii
prăvăliile sa ascunde
alții ca să pâtă fugi,
obiecte de mare valdre

în valre

dela

1200 până

totală de numerarii, încetarea daşi industrialii fiind siliți a închide
marfa, unii ca so apere de jafă,
favorisară pe Evrei a cumpăra
cu scădămănt de 95 la sută 2).

D'atunci se vede că sau îmbogaţiti

mulţi Evrei,

ai cărora

urmaşi j6că adi rolul de mari banchieri în România.
Asemenea urmări din partea unei oștiri neregulate cu

anevoe
Tudor;

se puteau înfrâna, cu tâtă asprimea ordinelor lui.
mai allesi că dările către Statii încetând nu li

se putea plăti regulată lefurile; apoi mulţi se inrolasseră
pentru pleșcă, credEndi timpul opportun spre a se înavuţi,
saua se despăgubi de jafurile ce încercasseră și ei din
partea impiegaţilorii abusivi; apoi și aceştia totu prin
jafuri se silisseră a scâte întreitii banii daţi pentru luarea
funcţiiloru, ce se vindeau pe facă, fără scrupulă, fiind unu
venită personali allu unorii ministrii dupe atunci, toleratii
prin obiceiul.
Tudor luă următârele măsuri salutarii încă din diua
sosirii selle:
Dette ordine severe Pandurilor Şi Arnăuţilori ca să
se ferească de jafuri şi de neorândueli, sub pedepsă
de mârte.

Pusse

sentinelle

în tâte părţile,

pe la barierele

capi-

talei, cum și afară din capitală, spre Colintina, spre Băneasa, și spre Giurgiu (la Copăceni) cu scopă d'a împiedeca
fuga boieriloru cu care voia a se servi, ca d'unu instrumentii, pentru realisarea planului său, și da putea lua
ştire la timpu când vor trece Turcii în ţerră, sau când

Grecii şi Arnăuţii ar cugeta să'l atace fără veste 3).

După câte-va dille de la sosirea sa în București, Tudor
+ priimi de la Solomon uă scrisâre, prin ștafetă, în care
") I.aurengon, paz. 76.
?, Ponqueville, pag. 403.

* Dirzeanu, Trompeta

No. 637, 630 şi 660,

—

i se comunica

uă

Pașa din Vidin,
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proclamaţie

priimită de la Dervisch-

însoţită de altă

proclamaţie a Caimacamului Samurcașu, ce anunţa
intrarea oștirilor turceşci în
Principate, dacă nu va depune
armele îndată, și nu se
va

arăta supusi Sultanului.
Tudor i r&spunse ca s& le
promiţă Turcilor că st vor preda
toți, d&ră mai târdiu ;
Solomon însă să nu să predea de
locă; şi intrând Turcii,
ellu să se tragă în Monăstirile de
sub munţi, cari erai întărite cu osteni și cu zaherelle, tocm
ai pentru acestă sfîrșitii,
După câte-va dille, iar primi Tud
or altă scire de la So-

lomon,

că a sositii

de

la Vidin

Medelnicerulu

ISn

Poroinenu, atașiati pe lângă Samurc
ași, cu scrisori din
partea, Pașei şi a Caimacamului, ŞI
însoţitii de dou& Agale

turceşci;

în acelle

scrisori Pașa

şi Caimacamul

Solomon

le

ca

assigu

rau
pe Solomon cu jurământii, iar Por
oin&nu era însărcinati
a "li assigura chiar cu înscrisă,
că dacă se va preda
cu toţi ostașii sei, Pârti ava da un
rang mare, și elli va
fi

liberi.

dreptul

cu Slugerulu

Şi guvernator

al țErrii;

respunse

Tudor
căci

Vladimirescu,

să se înțellegă

d'a

căpetenia

ellu a făcutu

lui,

jurământi

de
credinţă către ţerră şi către Tudor,
pe care nu "li pote
călca.
Trimişii se întârseră la Vidin fără
nici un re
sultată »).

9) Solomon, op. cit. pag. 17—I5. — Acea
Operă, tipirită în Craiova la 1592,
şi pe care o recomandăm amatorilor, se află
de vendare 14 libraria Socek et Comp,
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Boierii approbă
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insurecţiunea.

Tudor, urmând consiliul lui Ilarion ș'al Brâncovenului,
recunoscu guvernul provisoriă, cu Gre-cari mici modificări

în personală ; înlocui adică pe

Boierii

boierii

cu

fugiţi

cei mai patrioți din cei r&maşi, şi lăssâ pe toți cei-lalți
în posturile lor respective !); iar el r&ămaşse capul puterii esecutive,

guvernândi ţerra în unire cu boierii;

numi

apoi ispravnici în mai multe judege din România mare;
pusse la calle pentru strângere de proviantu, de volintiră
și de bani, spre a îndestulla și complecta oștirea de la
Cotroceni şi din Monăstirile de peste Oltu, ce aveu a
servi de cetăţi de apărare. A se servi cu boierii pentru
realisarea scopului său naţionali, era din partea lui “Tudor
un actii de înaltă politică: pe de uă parte, ellu da mișcării
prin acesta sancţiunea legalităţii, făcândă pe boieri soiidari
şi Nota Divanului
") Vedi proclamația lui Tudor de la Nota No. LVIIL. Vei
Românilor în
înrolarea
la
privitâre
,
austriaci
aghenţia
câtre
din 28 Martie
oştirea lui Tudor,

şi pe care înrolare,

dica

boierii, nu

o potâ

împiedeca,

acesta

politicesci,
fiinda de autribuţia puterii esecutive; iară el cauti numai 'trebile
şi al ArAcâsti Notă e subserisi de Mitropolitul, de Episcopula Buzeului
Mihail Manu, Jordake
Bileanu,
Grigorie
u,
Creţulesc
Istrate
boierii
de
şi
geşului,

mai figuraa Scarlat
Slatintna, Nicole Golescu şi Grigorie Rallea; pe lângă cari
Nenciulescu, cari,
şi
(Vulpe)
Filipescu
u
Alesandr
Stirbeia,
Fotake
Gradiştenu,

dice Dârzinu, ficeaa şi et parte din Divanul lui Tudor. —
în condica No. 123 din Arhiva Statului, pag. 195, verso.

Veşi acea nota

13

—
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cu mișcarea poporului; pe de alta, însufia încredere
Națiunii, deprinsă, de secoli a privi pe boieri ca guvernanți de drepti, și ca Gmeni de ordine și de stabilitate,

par excellence,

|

„-. Locuitorii capitalei, luminaţă în fine despre intenţiunile
„patriotice alle lui Tudor, care pussese în jocii capul său.
pentru salvarea. patriei, începură a-lii considera, ca şi
locuitorii satelor, de liberator al n&mului românescii, și
ca Domnii prin voinţa lui Dumnedeit și a poporului. După

uni secolu de grelle suferinţe, 'suptii unii regimi de corupţiune și umilire, Dumnedei se îndura în fine V'acestii poporii
martyrii,

şi “% trmițea un Moise; ca. odinidră: Ebreilor

în

robia Faraonilor, ca s&-lu scape din ghiarele Fanarioţilor.
Toţi cei năpăstuiţi şi jefuiţi allergau la Domnu Tudor
ca la un liberator și părinte. 'Domnu Tudor recomanda
Divanului reclamele lori, cu apostile scurte și pline de
bună simţit; iară Divanul, care șcia că Slugerul Tudor
€ susținut de poporul întregii, în numele căruia vorbia
și lucra, esecuta îndată ordinile șefului Statului; și după
essemplul lorii, ispravnicii satisfăcei şi ei îndată legitimile

cereri alle cellor năpăstuiți.

Astfel “Tudor înaugură erra

dreptății șa legalităţii.
Domnul Tudor nu se mulțumi a se servi de boieri
numai ca d'un instrumentii pentru esecutarea - ordinilor
privitâre la affacerile Statului, și la uşurarea poporului;

voi ai face patrioți fără voea lor; pentru acesti sfârşitii
le recomandă câte-va acte de patriotismii, cu cari nepoţii
acellor boieri s'ar putea fălli adi, dacă alte acte posteriore
nu ne ar încredința că actele în cestiune fură făcute
mai multi de frică de câtii de amorul de patrie.
La 18 Martie, boierii adressară împăratului Russiei
uă petiţiune în care justifica insurecţiunea, ca provocată

de împilările şi jafurile Domnilor Fanarioţi, ce adussesseră
la desperaţie pe bieţii
apăsaţi de

câti

cei-l-alți

săteni de peste
plugari

Oltu,

multi

mai

din celle-l-alte districte;

ei mai adăogaii în acea petiţiune că, deși boierii
ai făcută
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spre « a linisti. rescsla,

totulia

nu . puteai lupta ; că,

însă contra naţiunii

întregi

tulburări,

Turcii

acestei

în urma

.

vor năvăli fără îndoslă în țerră; prin. urmare rugau pe:
„protectorul Românilor a da ordine oștirii rusești să intre
„în Romănia, spre a o scăpa de iataganul -Turcilorii; și
„săi. assigure din +nuoil: privilegiile şi drepturile selle, -

1

conformă pr omisiunilor date Românilor; în resbelul trecută,

de către generalul: Mihelson ?).
A doua-di după acestă actii patriotică, adică la 19
Mârtie, Mitropolitului dette din partea boierilor uă publicaţie către locuitorii capitalei, prin care le anunța că,
cu venirea lui Domnu: Tudoi în București, administraţia
Divanului a încetatu; și toți s& cunâscă pe viitor pe
Domnu Tudor ca guvernator al ţării. Tot Wodată Mi- tropolitulă anunța plecarea sa.

Pe cându Mitropolitul
sfintele “vase,

sfîntului Dumitru,

şi chiar mâștele

cum și

sâlle,

încărca bagajele

și după

essemplul săi se găteau de plecare și Episcopii și Boierii

cei mari, poporul, aflândi acâsta, allergă grămmadă la
Mitropolie şi pusse sentinelle ca se împedece plecarea
Mitropolitului ?).

Astu-felu
iar în ţerră,

Episcopi

Mitropolitul,
ca să dea

concursul

lui Sava şi a lui Ipsilanti,
suscrie

propunerile

lui Tudor.

ar fi fostii uă intrigă din partea

Unii susținu că acesta
nu

şi Boierii r&masseră,

lui

ca se împiedice
Tudnr,

pe cari,

Divanul
dacă

a

Porta

le-ar fi întăritu,

Callimahu, patronul lui Sava, nu mai putea

deveni Domni,

iar Grecii ar fi perduti

speranţa la tronul

României 3).
"Noi credem înse că prefăcuta plecare a Mitropolitului a
fostă un joci politică, șoptitii de Tudor, ca să se pâtă
adică justifica stilpii ţării şi stilpii bisericii în ochii
3
>

Vedi Nota No. LX.
Filimon, op, cit. vol.

2, Cioranul pag. 47 —

If. pag.

Dirzenu,

îict.

lrompeia

No. 659 —

Fotino, pag. 53

— 19%—

Rușilor și ai Turcilor,

că de nevoe ai participati

la

mișcare, fiindă siliți de poporii a se pune în capul mișcării.
La 20 Martie, Tudor dette altă proclamaţie către locuitorii din Bucuresci,

prin care

arăta

că scopul

mișcării

este redobândirea privilegiilor ţărrii şi încetarea jafurilor
Fanarioţilor;

promitea

uitarea

celloră

trecute; - chiema

pe toţi boierii la unirea cu poporul; îi îndemna a se
face demni de. stremoșii lorii, cari le ai lăsatii uă patrie,
și a conlucra. cu poporul pentru redobândirea drepturilor
usurpate; iar cei ce vor lucra împotriva acestei mișcări
de folosii

obștesci,

aceia

vor

fi aspru

pedepsiți;

în fine,

spre a se cunbsce adevărații fii ai patriei, ordona ca
toți cei ce approbă mișcarea se subscrie formularului de
jurământi ce se allătura pe lângă acea proclamaţie !).
Toti

cu

data

din

20

Martie,

Tudor

adressa

către

orășanii și sătenii din judece, de tote treptele, uă altă
proclamaţie, în care, după ce le esplica causele ridicării
poporului, care Pa siliti a se pune în fruntea lui, le promitea că,

de vor

fi respinse acelle drepturi

de

aceia

dela

cari S'ai reclamatii, apoi le va susţine elli cu armele în
mână; că poporul va trage mari fol6se din acelle drepturi ;
- că jafurile vor înceta; că mulți patrioți boieri ai aprobati
mișcarea, și că acum i dai concursul; eă ellu a recunoscut guvernul legal, cu care lucrâsa; că poporul urmesă
a respecta autoritatea; că cei ce se credi în stare a
purta arma, să vie sub steaguri, unde vor servi patria
pentru binele ei, iar nu pentru în parte folose; iar cei ce
nu se simtii în stare a lua armele, să plătescă dările
către Vistierie, pe cari anume le specifică, înlesnind oștirii
provisiunile necessarii; şi cu acelle producte se vor scădea

din dările lor către Vistierie ?).
„Boierii,
1) Vedi
?) Nata
NB.

iar

mari

şi mici,

ce se aflau atunci

norodului,*

în

Nota Nota LXI.
No. LRII.

'Fâte actele emanate dela Guvernă erai suscrise

“Pudor

în capitală,

suscria
dupi

în josul

încredințarea

semnâturelor
D. P.

de “Boieri, ca Caimacami;

lor pcomandir

Poenaru,

generali

ală adunări

i

|
|
|

—
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număr ca la vr'o 57, detteră lui Tudor, la 23 Martie, uă
carte de adeverire, prin care recunoșteaii că mișcarea, în
capul căria se pussese, este folositâre țărrei; din care

causă liberatorul

Slugeri a fost priimită şi de locuitorii

capitalei, ca de tâtă ţerra, cu brage deschise. Boierii întărsit
prin jurământ acea carte de adeverire, legându-se prin
acesta a nu lucra contra vieqei lui Tudor, nici contra mișcării, ci a da concursul sinceramente la tote măsurile de
folosi

obştesci;

iar lucrând

din contra,

se atragă

asu-

pră-le urgia cer&scă și urgia poporului, pedepsindu-se dupe
t6tă asprimea legilor !).
In fine, la 27 Martie, Boierii adressară şi către Pârtă.
uă petiţiune din partea întregului popor, în care arăta
că

a sositii

Sau

acestia
trecut,

în capitală

Tudor

ridicati

cu mulţime

de

suferi

putând

nemai

săteni;

jafurile

că

din

şi cereai redobândirea drepturilor strebune, călcate

şi nimicite, nu de către boieri, cum
fanarioți,

de Domnii

pe

credea poporuli,

de nevoe

cari

boierii

ci

i ascultai,

însă aii protestat contra faptelor lor ori de câte ori puteaii;
intervenind dar la Inalta Pârtă în favârea poporului, alle
cărora drepte plângeri le approbă, Boierii o ruga fierbinte

a le da voie să'i arate pe largi

tâte

acele suferințe și

pierderi de privilegii alle ţărrei; șa lua Inalta Poârtă, ca

tot d'auna,

sub

protecţia

sa

acesti

popori

nenorociti,

ce necontenit a fosti credinciosi Inaltei Porţi. Prin acesta

va da Inalta Pârtă satisfacere legitimelor selle cereri 2.

Cu acestă petițiune se trimisse ună Gre care Borănescu ?),
calemgiii (contabilă) la Visterie; ellă fu opriti de Paşa
dela Silistra, care “lă ţinu acolo până la venirea lui Grigore

Ghica în scaunului Domniei 4); căci Pașii voiau a se încredinţa mai înt&ii, prin 6menii lor, despre celle cuprinse în acea
petiţiune;, cum şi despre celle trimise de Tudor de peste Olt.
5

Nota

1) Nota

Ne.

LXIII.

No. LXIiV.

care
Ipâtescu, în nota sa, dice câ cra Caminarul C. Borânescu Cirnu,
N.
M-rea Cernica ;
şedea sub Radu-Voda, șa caruia familie se adipostia atunci la
dar Yolino (pag. 92,) dice numai unu 6re care Borănescu,
*) Fotine, pag. q2-

CAPITOLU XXII.
Intâlnirea lui Tudor cu Ipsilanti la Colintina.
Să ne întârcem la Ipsilanti.
Îpsilanti sossișse la Colintina la 25 Martie )), adică în
urma intrării lui Tudor în Bucuresci.
„De şi i se preparasse pentru locuință cassa Brâncovenului,
Ipsilanti nu voi să intre în Bucuresci, cu tâtă stăruința
Boierilor şa cellor ce'lă îîncungiuraii ; nu pentru că acea
casă era acum occupată de Tudor, der pentru că nu se
încredea

îndestulu

nici în Tudor

nici în Sava

2).

La 26 Martie, Ipsilanti priimi visita Mitropolitului şa
Boierilori, cari se plânseră contra esceselor Arnăuţilor,
rugăndw'lu a da ordine seri6se ca să încete acele neorânduele cari compromite causa Eteriei. Ipsitanti promisse
a pune capăti r&ului, însă nu luă nică uă măsură seriosă ?).

Ellu consiliă pe boierii a institui uă comissiune pentru
administrarea ţărrei, assigurându'i că nu se va amestica
în affacerile ţărrei; le comunică apoi părerea sa, care
era d'a se retrage Boierii la Câmpu-lungi, Ipsilanti la 'Târgoviste şi Tudor la Pitesci, fiind astfel toţi la adăposti, şi
mai apprâpe de hotare, pentru ori ce eventualitate; și

dW'acolo Divanulu să caute

trebile ţărrei

1) Filimon, pag. 122 — Fotino, pag. 62.
2 Laurengşon, pag. 78 — Gervinus, pag. 188.
3 Fotinc,

pag.

63. —

Dârzeaur,

Trompeta

No.

prin comitetulii
|

635.

—
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ce va institui ; “iar Tudor şi Ipsilanti vor putea astiel mai cu
siguranță pregăti cele trebuinci6se pentru. oştire, Şa uni
forcele

lor: când. trebuința

va

cere; în

fine, Ipsilanti

as-

sigura pe Boieri că această : mișcare își va da fructele
selle, ' Porta fiind silită a asculta cererile poporului;
şi că vor căpăta dreptuli: da se guverna singuri, după
IE
legi făcute de represintanţii Națiunii )).
simţisse
“Boierii consimţiră, dar Tudor se 'opusse; elli
că Rușii. nu vinu; că Ipsilanti prin urmare, stabilindu-se.
în ţerră, i: va crea dificultăți facă cu: Turcii; și că imteresele ţărrei -i . comandă 'a se allia cu “Turcii contra
Fanarioţilor, contră cărora Să și ridicasse -poporulii.

“Tudor 'însă nu luă masca de odată; ellu lucra într'ascuns,. până îi va: veni bine să se declare pe facă contra
Grecilor,: cari prin faptele lor compromiteu. mișcarea națională.

Presinţa lui Ipsilanti încuragiă pe Grecii din Bucureşci a
face uă manifestare în favrea insurecţiunii grecești; adică
a ridica şi ei steagul libertăţii, după esemplul Grecilorii din
=
alte localităţi.
Iniţiativa, acestei manifestări o luă uni arhimandritii

grecii, anume

popa Vasile, amicu

dake; ea se. făcu Dumihecă
N
Martie. .

allu lui Căpitanii lor-

după amiadi, în diua de :27

. Processiunea plecă din casa Beluliă ?), unde se sânţisse
steagului, și unde era cartierul lui Căpitani Farmake;
ună preoti în vestminte sacre “ţinea âvanigeliulu; ' entu-

siastul:D. C. Aristia 3) tinea steagul ?), însociti duni
vără allii său căntărețu, anume Al. Mimi, şi d'unit june

iar după ei urmau dece Greci cu săbiile
anume Atheneos;

scâse. După ce căntară psalmulii „Sivelucit-a, Dâmne, lumina „faceti tâlle, etc.“ întonară marseiliesa tur Riga „Aideți,
» Fotino, loc. ct — Dârzeanu, loc. cit. No, 659.
2) Casa de Magi gimnasiul St. Sara, strada Mogoşoei,

3) Fostul professore de limba
lui Omer.

4 Suaaul

în faga stradei francese.

frances: și elleni inainte de g£, și traducitorul

era Intocmai ca cel deserist în alti Capitala.

—
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fii a; Lliadej, etc. Mulţi curioși urmaii processiunea, care,
trecăndu pe dinaintea casei Consulului russi, se mări cu
vruă 50 Eteriști purtând stegulece,. și cari eșiră din curtea
consulatului.
Din M-rea Sântul I6n şi dela Zlătari mai
eșiră vr'uă trei-deci de Eteriști, tot cu stegulece, în felul
steagului ce purta C. Aristia. Processiunea trecu pe dinnaintea caselor domnești. (ce erau în faca theatrului),
apucă pe dinaintea caselor Cornescului, pe din dosul bisericei lene, pe lângă Colțea, şi pe la S-tu George; ŞI
se opri la curtea veche, unde se făcu rugăciune, se cântă
„Salvă, Domne, poporulă tăi“ și să descărcară în aerii
mai multe focuri, numai cu prafi, strigănd toți vivat libertatea ! In fine processiunea se înturnă pe ulica francesă

(adi

strada

Carol);

și se opri

la casa

steagul fu infiptii pe pârta caselor,
entusiaşmați :
„Si la porțile Bisancului“! !)
Doctorul Cristaris,

literatoră

Bellului,

strigănd

distinsii,

unde

toţi Grecii,

care a sacrificatii

totă averea sa pentru causa eteriei, a înrolati singurii
mulți volintiri cu spesele sâlle 3). Ellu fu unulu din cei
mai

entusiasti

și onorabili

eteristă.

Ipsilanti aștepta ca Sava și Tudor, după esempluli
Căpitanilor lordake şi Farmake, şallu Boierilor, să vie
să se puie sub ordinele s€lle; vădându însă că nici unulă
nici altulu

n'au

gându

să i se închină,

trimisse

la Sava

pe Lassanis, secretarului său intimi.
Lassanis împută lui Sava indiferința

sa,

respunse câ causa

eteriei este perdută

fără concursulii

Russiei;

russescă

că

oștirea

ma

trecuti

si acesta i

Prutul,

după

cum Ipsilanti a promisă; că prin urmare Principatele, ca
şi Grecia,

bunarea

cabinetulu

fără

ajutorulu

Turcilori.

Russiei nu

') După însăși încredințarea D.
73. — Filimon vol. II, pag. 134

2) Raybaud,

pag. 211

—

Russiei,

l.assanis

putea
Aristia,

se

vori

trimite
care

L.aurencon, pag. 70-

fi espuse

sili a 'lu

la res-

convinge

că

oștire în Principate

triesce,

—

Veţi

şi Fotino,

pig-

—
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înainte de intrarea Turcilorii: căci numai printr'acesta
Turcii ari da Russiei pretestuli legali da interveni, ca
|
călcători de tractate.
care mavea

Sava,

barea

încă se vede cunosciință de desapro-

officială a mișcării lui Ipsilanti de către Alesandru

allu Russiei,

se

la Colintina,, spre

a se duce

decisse

prin

presinta omagiele sclle capului insurecţiunii grecesc;

se prefăcu. cu totulă devotată intereselorii eteriei,

urmare,

rissipindu

astfel bănuelele

ce

Ipsilanti

Ipsilanti invită şi pe Tudor
pitanu

|

lordake;

der

temându-se

a se duce,

Tudor refusă

prin că-

rânduri,

în-două

lui

contra

avea
|

)).

Sava

a

de vr'uă cursă.
Sava, ca să-l assigure despre bunele intenţiuni alle
lui Ipsilanti, i propusse că remâne elli ca ostagii în
tabăra lui Tudor; ast-feli numai se decisse a merge și
Tudor la Colintina ?), însogitii de Episcopuli Ilarion.
Duca, unulii din comandirii oştirii

lui Ipsilanti, propusse

acestuia ca să ommâre pe Tudor; deră Ipsilanti se opusse,
observându-i că mare să se amestice în asemenea lucruri;
şi apoi, ommorând pe Tudor, adăogă Ipsilanti, perdemi
pe Sava care e zălogu la Tudor.
— Cu atât mai bine, respunse Duca; scăpăm de amândoi,
căci amândoi sunt greu bănuiţi.

—

Ipsilanti. Sava

disse

Să nu ne grăbim,

pâte se va căi şi Tudor;
vom avea probe despre

s'a căitu;

dWacesta

lesne ne scăpăm
necredinţa lui ?).

când

Astu-felu, mârtea lui Tudor era hotărită în cugetulii Eteristilor, âncă de la finele lui Martie; Vulturului Olteniei cădu
:, Cioranu

în nisee case
Tudor

câte

op. cit. pag. 180.
(pag. 52) susţine ci întâlnirea

de la cişmeoa
şi Ipsilanti

veniri

Mavrogheni,

între

afară

acolo însociţi

Tudora

din

de câte

şi Ipsilanti ar fi fost

bariora
ui gardă

mat bravi şi devotați. Afară de Cioranu, toţi cet alţi scriitori,
porani cari trâescă, susțină ci întâlnirea a fosta la Colintina.
Vedt, Tricupi, pag. 40. —
vol. ?[. pag. 133.
2, Yil'mon. pag. 133.

Cioranul,

53. —

Rayhaud,

pag.

Mogoşâi;

câ atâta

dintre ostenil cei

şi chiar
Zi.

—

contimFilimon»

ue

:) Gervinus,
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în ghiara, Vulpei fanariotice. “peste două luni; şi nu prin
forță, ci prin trădare, cum vom "dovedi 1a locul: “săi.
Despre convorbirea lui Tudor cu Ipsilante, suntii "mai
multe versiuni, unele absurde 5», altele ridicole ?), altele
pasionate. 5).
In privinţa acestei convorbiri, “atâtu : de importanite, am
cullesă»
de

la differiţi autori,

pământeni

şi străini, - cari ai

descrisii acea conversaţie, cum și de la cei ce ai aflato
de la martori occulari, numai cuvintele ce se potrivesci
cu

bunului

simţi

și cu natura

lucrului.

Tudor : se. presintă la Ipsilanti cu respectul :cuvenitii
unui fiii de principe, care domnisse în România, și dela
care ellu priimisse bine-faceri ; în fine, cu respectul cuvenită

unui” generală
“Ipsilanti,

russescii, și generalisim allă ostirii greceşti.

la: rândul

ca

's&ă,

bine

omu

şi ca

crescuti,

diplomati rafinatu, (adică, Fanariotii), priimi pe Tudor cu
multă -politeță, i vorbi cu multă amabilitate +) și "li invită să șeadă josu lângă: dânsulu, făcându'i î6te onorurile
cuvenite unui capi influinte ce dispunea de sârta, -ţărrei,
și de care avea interesii a, "li captiva spre a ']ă attrage
în partea sa.
.

1). Vegi Nota No. LX.

=). Astu-fela. Cioranul (pag. .52—53) dice câ Ilarion
Tudor şi pentru țeră; şi ci Ipsilanti a voiti a amăgi

'era ună vengător pentru
pe Tudo: cu uă scrisdre

de la Capo-d'Istria, pe care a refusatt ca sto dea lui Ilârion sto citescă.
3). Astă-felă

Ja pag.

189, că

.Gervinus,- care: în

ceea consilia pe Ipsilanti să
piedici la realisarea plânului
1). Cuviatele

ce Ipsilanti

mare

a copiată

parte

să se facă Domni

'Fudor voia

trsct
sed.
se gice

Dunărea,

ca

pe Istoricii. Greci,

dice

cu ajutorula Turcilor; și de asă scape de clu,

c'ar fi adressată

fiind că

"
atunci. lui Tudor

za

era

o

hiper

70 eudăgi 2... Ce gice măgarulu? dupe cum assigură Kiriak Popescu, în memoriul stă (Românulă No. 299 pe 1862) nu sepăte să îi fostă pronunțate de
Ipsilanti. Kiriak de unde le-a aflata? De la Tudor? Dar mândria acestuia nui
permitea a marturisi singur că a fost insultat
acâsta Tudor a voit a dispune rea pe ai sci
De ni ss va obiecta că asemenea termeni
cu ton familiar, de cei mari câtre cei mici
Filipescu fostilor sci servitori, ajunși boieri:

că Tudor era atunci egalul,
partea

lui Ipsilanti

a dispune

nu înferiorul,

de Ipsilanti; afară numai daca pria
contra lui Ipsilanti.
p'atunci se obicinuia a se adressa,
(cum Qicea bașa boierul Iordache
„ce faci, măgarule“?) vom respunde:

lui Ipsilanti;

că nu

era politic din

reu pe Tudor contra lui; câ scopul întilnirii era
a'la attrage, nu a'la respinge; în fine ci nici uni scriitorb,aafară de Kiriak, na
:
citeai aceste cuvinte, arrepgante şi însultătâre.

—
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„— Imi pare bime că te vă&du, Arhon Slugeri. Unde
e oștirea de 30,000 de panduri care 'mi ai făgăduitu?
disse Ipsilanti: suridând. .
|
—:Dar cei 30,000 de Ruși, care ne-ai făgăduiti şi
Luminăţia-ta în proclamaţii, unde sunt? îllu întrebă Tudor,

la -rândulă
—

s&u, și p'acellașii toni..

Muscalii

vori

vori trece Dunărea.
—

Nu

vină

de

siguri,

Beizade

));

veni,

îndată ce Turcii

-

Muscalii,

|
și Turcii

vorii intra

în ţ&rră, fără să intre şi Muscalii ca să "i gonâscă; căci
nu % lassă celle-alte puteri; tâte vor, și chiar Russia, ca să sugrume revoluțiile în' tâte părţile. “De aceea Luminăţia-ta trebue să treci Dunărea, cum âi disu în proclamaţiile către Români; iâră noi s&ţi înlesnimii trecerea

peste Dunăre, unde crestinii te așteptă cu brage deschise.
a 'fosti înțellegerea mea cu căpitani Iordache;
Așa
p'acestu temeiti am făcutii și jurământul de credinţă.
Grecia,

nu în ţerră Românescă,

este locului

ȘI
In

de luptă allu

Grecilori ...
= Nu te "nţellegu, Arhon Slugeru.
— Scopul Vostru este cu totul altul de al Nostru: V'aţi
sculati ca să scăpaţi pe Greci de jugulă turcescu; şi Noi
ne-am sculată ca să scăpămu țârra Românsscă de Domniile
streine. Noi nu ne putem batte cu Turcii, cari sunt aliaţii
nostri după tractate, și prin cari nadăjduimu st desrabimii
drepturile nâstre, câlcate în picidre de Domnii streini.
— Şi credi 6re că Turcii te privescu pe D-ta cu alţi ochi
de căt pe mine? Și când vor intra Turcii în ţerră, credi că
Iriperatula
') Desaprobarea oficiali a întreprinderii lut Ipsilanui de câtre
pentru cuventula ct
Russiei urmâsi se fi ajunsa la cunoscinţa lui Tudor;
si franczst,
Udriski, secretarula consulului austriacă, și Zalict, secretarulă consulul

și lui
fie-care din punctule sta de redere, urmesi să fi comunicata lui Tudor
Ipsilanti;
lul
erea
întreprind
sigur
de
desaprobat
a
Russiei
Hlariea ci Imperatul
a
c:. celelalte puteri vora susţine Porta ca s* bage oştiri în Principate pentra
cu
tractatele
învocânda
oppunc,
putea
va
se
nu
Russia
că
goni pe Greci; și
a
Turcia, Bind acesta ana caja escepționala, şi finda interesat! cbiar Russia
suggri ma
sul,

II.

— Veji
insuzecțiunca.
pag.

312.

în

privinţa

acts,

Fotino

pag.

66;

şi Vaillant,

—
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—

or să te cruțede pe D-ta, cu tâte jelbile celle cu genunchi
plecate ce ai trimisi la Portă?

—

Nu sciii ce gândi

au Turcii cu Noi; der Noi nu

trebue să le dămi pricină ca s& robâscă ţârra.
De vor
veni cu bătae împrotiva n6stră, Noi ne tragemi în monăstirile de peste Oltu, pe care le-am umpluti cu zaherelle
și cu Panduri; acolo eii mă poti ţine duoi saii trei ani,
luptându pentru drepturile țărrei, până le voii căpăta.
Să “ţi ajute Dumnedeu să isbutesci în planulu Luminăţiei
şi mie,

Talle;

assemenea;

dâr crede-mă,

ajutorulă Rușilori,

Beizade,

fără

şi nu

poți

Turci;

de

vei fi bătută

ascepta nici un ajutorii de la. Români; numai în Moreea
și în Peloponesu poți da de torsii Turcilori, mai alles
Asta. e,
de se vorii.uni cu Grecii: și Sârbii şi Bulgarii.
hotărîrea şi părerea mea. Dea Dumnegei să fiii greşită
—

Așa

dar,

Slugeru,

arhon

îţi

jur&mântul

calcă

ă

lui Căpitanui lordache?..
-—

dat

allături

Am jurati, Beizade, să lupt cu Pandurii mei

cu Sârbii și cu Grecii, sub stâgulu oștirii rusesci, după
cuni ne ai încredinţată chiar Luminăţiata prin tâte scrisorile și prin tâte proclamaţiile către Greci și Români.
„De veneau Ruşii, luptami cu toţii împrotiva Turcilor,

căci Rușii

sunt

mai

tari

decâti

Turcii ; neviindi

bătae
căci noi nu avem
Ruşii, să schimbă treba:
cu Turcii; noi ne-am folossitii de împrejurarea acesta ca,
să ne redobândim drepturile nostre; adică, să scăpămit
ţerra

de

Domniile

streine,

și să ușurămi

sarcinile

celle

grelle pusse numai pe grumazul bieţilor săteni; şi nădăjduesci că plângerea norodului va fi ascultată de Inalta
Pârtă, daca norodulu se va arăta supusi; căci cu bătae,
numai Noi singuri,

nu credi

ca

se isbutim

până

însfârsit.

Ast-feli ne povăţuescii, Beizade, pe Noi interesele ţărrei;
iar interesului Grecilorii este ca să trâcă Dunărea; şi cu
ajutorulă Bulgariloră şi ali Greciloră din Turcia, să se
măssâre acolo cu Turcii. In Grecia este loculii Grecilor,

și în ţerra Românescă

este loculii Românilor.

—
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„Două săbii nu încapi într'uă t6că. Cărbunarul nu pote
sta la ună locă cu nălbitorul. Nu putem porunci amândoi
în acelasi locu ; iar rămâindi

Ta

M.

în ţerră,

veni

voril

Turcii ca să te gonâscă, şi ne faci și nouă peire DE

episcopul

_Pe cândă "Tudor cobora scara ca să plece,
Ilarion disse lui Ipsilanti, în limba grecă:
—

S&

credi,

mă

Măria

Ta,

uă pușcă

în Turci

dată

de către Români se va da pricină Turcilor a robi țerra,
că
stu a o preface pâte în paşalicii, ceea ce nu credi
este în cugetul Măriei telle.
_— Nam temă de Turci; căci am la spate
Ruși, îndată ce Lurcii vor trece Dunărea.

— Să dea D-dei! Atunci fii siguru că
lupta. alături cu Grecii *).
Ipsilanti

din

să despărți

minutul

considera,

acella

încă

Se dice că,

de

de Tudor

jură mârtea
attunci,

fârte

de

60,000

|

Românii

nemulțumitii;

lui Tudor,

vor
şi .

pe care lu

alliati în secreti

cu

după întălnirea de la Colintina,

Turcii.

Ipsilanti

să informă despre deffectele lui Tudor; şi încredințânduse
că singurul deffectii era asprimea ce o întrebuința contra
jefuitorilor, dette ordinii secretii Arnăuţiloru de sub
comanda lui Prodan, ca să îndemne pe panduri la jafuri,
astfel
spre a provoca ommoruri din partea lui Tudor ca
ni,
opportu
timpul
la
să provâce revolta pandurilor și ca
s& pâtă Ipsilanti esecuta planului sed 3,
a se
Tot d'odată, prin Căpitan lordake, Ipsilanti făcu
da pune
îndoi privegherea asupra lui “Fudor, cu sperânca
care
despre
Turcii,
mâna pe corespondinga acestuia cu
”
avea bănutlă *).
și
Russiei,
altă
ru
In faca desapprobării lui Alesand
în faca ostilităţii lui Tudor șa neîncrederii stlle în Sava,
') Vedi Cioranu, pag.
pag. 212. — Ponqueville

53. — Fraţii Columbeni
pag. 409. — Laurencon,

u
pag. 60. — D. general Herescu. — Nicolae Popesc
na.
Colinti
la
Ilarion
pe
susţine câ a însosit

din Vladimir — Râybaud
paz. 80. — Tricupi, vol. i

de la Muşelesci,

Mușăteșcei.
2, Dupi încredințarea D-lul Nicolae Popescu de la
2, Iderm.
* Idem.

care

acesta
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Ipsilanti se vedea în impossibilitate a trece

în Turcia,

unde, după informaţiile luate, populațiile creștine d'acollo
nu erai îndestulu de.preparate pentru luptă; ba încă
erai intimidate de măsurele energice luate de Portă spre
a reprima insurecţiunea; apoi oștirea sa din Principate
nu era nici destul de

numerâsă,

nici destul de disciplinată,

'nici destul de pătrunsă de scopulu celli adevăratii până a
se sacrifica pentru libertate (afară de batalionul Sacru),

mergând cu entusiasm a se măsura cu oștirea puternică
a Turciei;

în fine,

ellă ar fi lășati

în urma-i

pe

Tudor

și pe Sava, pe cari nu putea conta, lucrând unul pentru
țerra sa, cellă-alti pentru Calimah şi amândoi ţinând
correspondinţă, unul cu Turcii, celli-altă cu patronul săi:
căci unul spera prin Turci a scăpa ţerra de Greci, si altulu
spera a ajunge Spătari cu ajutorul lui Callimah. !)
Acesta sili pe Ipsilanti s& râmâie în ţ&rră. România i
procura

multe

avantage

în cadu

de

luptă

cu

Turcii;

și,

lucru neînțelesi, ellu totă spera în concursul Russiei, în
cadi de invasiune a Turcilori în principate, care invasiune,
credea ellă, va provoca negreșit resbellulu între Russia
și Turcia.
Illusiuni de poeti, nepermise uni omi ca
Ipsilanti, mai allesu în urma desapprobării formale a împă&ratului Russiei.
|

„Unii istorici pretindii că Tudor şi Sava ar fi repetati
jurământul lor de credință către Ipsilanti ?).
Despre Sava se pâte admite acâsta, Sava fiinrl forte ipocrit, și voindit a sg reserva pentru ori-ce eventualitate;

cât

despre Tudor, ellă n'a pututi promite alti de câti a nu
attaca oștirea grecescă în trecerea sa peste Dunăre, şi

a'i face ori-ce înlesniri pentru acesti sfîrșiti; căci scopul
seii era s& scape ţerra de nenorocirile unei invasiuni turceşci, provocată de Greci, inamici declaraţi ai Turciei.
Alţi istorici susțin că Ipsilanti ar fi pretins dela Tudor
') Filimon
mei,

(vol. II

ție'ţI voia

pag.

125)

datora şi viaţa

credincios Porții.
2) Laurengon pag.
vol. II. pag. 133.

—

assigară că Calimah scria
și tronul,

dacă

me

Vegi și Gervinus, op. cit. pag.
79. —

Raybaud

pag.

211.

—

lui Sava:

vei asculta,

„Copilula

şi te

vei arita

72. —

Filimon,

189—190.

Fotino

pag.

-
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|

şi dela Sava afi da înscris că şi ei saii sculat tot contra
Turcilor şi în favârea Grecilor, și că asemenea înscrise lar
fi dat lui Ipsilanti '); ceea ce nu se pâte admite, după
câte am arătati.
Ceea ce e positivii, este răcâla dintre Tudor. și Sava,
alle cărorii scopuri erai cu totulu oppuse, der cari se
|
menagiaii, temânduse unul de altul.
Ceea ce este assemenea positivii este conduita machiavelică

a lui Udriski,

secretarul

consuli

lui Flaișah,

austriacă, care plecândii lăsasse pre Udriski cu missiunea
da desbina pe Ipsilanti. de Sava şi de Tudor, şi pe
de Sava, prin i intrige demne de cabinetul: HabsTudor
burgilor ?). Prin desbinarea lor, să depărta pericolulii
unei revoluţiuni în statele române de sub sceptrulii Austriei.

Revoluţiunea

din

și

România

Grecia

era

unii

esemplu pericolosi pentru naţionalităţile din Austria, cari
aspiraii şi elle la emanciparea lor; si acâsta nu putea

|

conveni politicei austriace.

Un martor occularii, care a jucat uni rolii în Eterie,

făcând parte şi din batalionul sacru assigură că Ipsilanti,
delăsati de Russia, credea că missiunea sa ar fi înde-

plinită, dacă ar face să se verse puţină sânge grecescil
în lupta cu Turcii, care sânge ar fi semănța ce ar da
la timpă

generale
Astfel

fructele

binefăcătâre,

adică,

semnalul rescullării

a Grecilor din Moreea și din Peloponesi. *)
numai ne putem esplica conduita lui Ipsilanti

prin sederea

sa la Tergovişte,

prin

lupta

de

la

Drăgă-

şani, cu uă oştire nedisciplinată si condusă de capi immorali şi nesubordinaţi, în fine prin întrebuinţarea mijl6celor cu cari înstreină animele Românilor, şi paralisă acţiunea

oștirii selle,

după

cum

vom

% Tricupi, vol. Î, pag. 149
*) Fotino, pag. 60—61. — Filimon, vol. II. pag.
Sutu, pag. 75 şi 8%.

dovedi
127. —

la loculă sei.

L.aurencon, pag. 91. —

2 D. Constandin Aristia, susţine că asemenea cuvinte le-a pronunţată Ipsilanti
în
la M-rea Horedu (dup înfringerea dela Drâgișani) când se gatea să plece
Austria.-

CAPITOLU

'Pudor guvernă

XXIII.

cu concursul

luni

ţârra două

Boierilor.
Pe

la finele

lui Martie,

Tudor se strămută la Cotroceni,

Geani și Chinopsi,
în acea Monăstire.

unde ?lu însoţiră Episcopul Ilarion,
cari se instalară din preună cu Tudor
Ilarion servea lui Tudor

care scria

de consiliarii intimi,

în li.uba francesă actele destinate pentru cabinete ; Chinopsi,
în calitate de secretară intimu, scria actele publice în
limba greacă, si pe carile traducea în româneșce D. Petrache
Poenaru

!), recomandatii

lui Tudor

de

către

Ilarion;

iar

actele destinate pentru Pași și pentru Sultanul, după ce

se redactau de Chinopsi, să traduceaii în limba turcescă
de cei ce cunosteau acâstă limbă, şi acea traducere se
controla de alți cunoscători de limba turcă, pentru încredinţarea

lui Tudor,

Tudor ţinea
ţărrei,

și în

regulati
parte cu

care

era

fârte

bănuitoră 2,

sfatu ca boierii
marele

Vistieră

despre

trebile

(Vulpe),

pentru

strângerea contribuţiilor şi aprovisionarea oștirii.

La Cotroceni Tudor trata pe boieri cu multă politeţă,
poftindu-i să șeadă, cându veneaii la visită sau la consiliu;
1) Fostul Director al scâlelor și membru

al Academiei

române.

*) Dupa încredințarea D-lui Petrache Poenaru, — R&posatul Nicolae Ipătescu,
în nottele salle, susține (în privinca bănuelii lui Tudor) ci bucatele i le gătea
ună Preda Panduru, în care avea încredere; și că întiia el gusta din bucate,

—
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iar ellit sta adesea în picidre, şi le vorbia cu delicatecă

1); cu

tâte astea boierii aveau frică de Tudor ?);, căci, cât ședu
în casa Brâncovenului, i priimia cu duoă pistle încărcate
ce le ţinea

pe

masa

unde

lucra,

ședând

cu mâinele

elle în timpului conversaţiunii lor cu Boierii:
neîncrederea lui în Boierii;
încrederea, cum affirmă D.

dar: în urmă,
Poenaru.

dovadă

le arăta

pe

de
tâtă

Temerea boierilor de Tudor şi de Turci, cândii se încredințară că Russii nu vină în ajutorului Grecilori, și
intrigele lui Sava și Ipsilanti %), decisseră pe boieri a se
retrage la Câmpul-lungi, ca daci să pâtă trece mai lesne
în Austria,
Belvedere,

dar Tudor prinse
în cassa lui Dinicu

de veste,
Golescu,

și închisse la
vr'o dece sau

cinci-spre-dece boieri divaniţi,

din preună cu Mitropolitul;

afară

spătarii,

de

Băleanul,

care,

ca

și pâte

cu

consim-

ţimîntulă lui Tudor, trecu la Câmpul-lungi, și acolo în
Brașiovi, înlocuindu-se cu Scarlatii Grădișteanu. Boierii
fură puși sub pada a zoo de panduri alleși, sub comanda
Căpitanului Ioniţă, care se bucura de tâtă încrederea lui
Tudor *).
Cu tote acestea, la familliile cellor închiși la Belvedere,
cum şi la alle cellor ce se aflau în capitală și voiau s& plece
în Austria, Tudor le înlesnia plecarea fără greutate, dândule

bilete de drum sub propria sa semnătură, și chiar Omeni
armaţi pentru padă 5). Tudor mai trimisse și alte petiţii
subscrise de boieri, ca din partea ţărrei, către Pașii după
3 D.

P.

Poenaru.

%, D. N. Popescu dela Muşeteşti ne assigură ci într'uiji illa trimisse Ilarion,
ca din partea lui Tudor, se invite la Cotroceni pe boierul Nicolae Filipescu
acesta îngalbeni de frica, şi gisse trimisului: — „M1 chiami se mt tăe!i —
Fii liniştita, boierule, îi gisse trimisul; caci dacă era si ve taie, ve tiia din

capul

locului.“ Filipescu

nu se linişti

de

câta cândă

se încredintă

că

într'a-

devârt nu îlla chemasse ca sălu taie.
3) Dirzeanu — (Trompetta, No. 660.)

1 D. Petrache
erad

numai

meriti a fi mai
bine informată;

5 Vei

Poenaru. —

150 de Panduri,

Nota

Cioranu
sub

mult creduta, ca unul
apoi şi Laurengon (pag.

No. LXYI...

pag. 73. —

comanda

Dirzeanu

lui cipitană

(No. 660.) dice ce

Simion;

dar

D,

Poenaru

care, prin posiţiunea sa, urma si fil
831 susţine tota numirula de 300.
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pentru priimarginea Dunării, spre a interveni la P6rtă
de Efendi
mirea cererilor poporului, și pentru trimitere
romănă,
sau
credincioși, cu cunoștință de limba greacă
prin acei
de va fi putinţă, spre a se încredința Pașii
petițiuni; şi
trimişi de adevărului cellor arătate în acelle
ţe alle poastfel Porta să pâtă satisface legitimele dorin
porului !).
dela
Aceste reclame produsseră efectuli dorită. Pașa
să se înSilistra trimisse câţi-va Efendi credincioși ca
Tudor
lor,
ea
credințese de adevării. Luând ştire de venir
în secretă.
adună pe căpitanii de panduri, şi le dette
instrucţiile

necessarii;

adică,

să ascundă

armele, spre

a

arme;
se încredința trimișii că poporul s'a sculatii fără
baţi, că ei
şi s& spue trimişilori turci, când vor fi între
și pentru
Sau sculată pentru gonirea Grecilor din ţerră
grelle; că
uşurarea poporului de dăjdiile celle multe şi

i); şi că vor plăti
vor fi, ca în trecut, supuși Devletului (Porți

ce se va
tributul legiuit ca în trecut, și ori-ce alte dări
găsi cu calle de Devletu.
prin
Trimişii turci, sosindu la Cotroceni, se plimbară

nului !
tabără, în strigătele Pandurilorii „SE trăiască Sulta
ului!“
Și să le facă dreptate, ascultând plăngerile norod
e,;
făcuss
Trimişii remasseră mulţumiţi de priimirea ce li se
mate prin
și, încredinţaţi că adevărate sunt celle recla
că tote acelle
petițiuni de poporul adunat, promisseră
cereri se

vor

comunica

care

Padişahului,

le va

accorda,

de sigură,

fund drepte şi legiuite. Apoi trimiti consilară

pe Tudor

că,

ca

să pâtă isbuti mai

bine în scopului să&ă,

către Pârtă,
să dea şi dovadă pipăită de devotamentul săi
i cari se
adică să curețe ella mai ântâiu ţerra de rebeli
Tudor promisse, cu
sculasseră cu arme contra Turciei.
și de alta petiție câtre Pârta
1) Vegi Nota No. LXVII. _— Dirziau menţionesă
contra Grecilor, tratându'i
plânge
se
ce
dupa
trimisă prin Pașa dela Dii, prin care,
mat orândui Domni din
nu
a
râgi
se
iei,
Impărăţ
ai
red
de
voitori
de haini și

încrede; ci, în interesula
Grecilor, în care îrapărâția nu se mai pâte
ntmula
chiar Scarlat Calimah este
câci
ni;
pimânte
dintre
Domni
că
numias
Porții, să se

unulă din răinuitorii apostaţi. (Veji Trompeta,

No. 660.)
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condițiune ca Turcii s& nu intre în ţârră, lăsăndi asupră'i
acâstă sarcină.
Trimișii turci se angajeară a comunica
tâte

aceste

dorințe

Pașşilor,

le comunice Padișahului.

ca

acestia,

la răndul

lor,

să

*)

După trei dille de ședere la Cotroceni, unde trimişii
turcă fură trataţi cu ondrea cuvenită, ei plecară însoţiţi de
Panduri pentru padă, cari "i condusseră până la Dunăre;
eraii încărcaţi de daruri din partea lui Tudor, în schimbi
pentru alte daruri ce și acesta priimisse de la Pașa din
|
Silistra ?)
Pugin după plecarea acestor trimişi, sosi în ţerră uni
anume

altii turcu,

Nuri-Aga,

însoţitii

Vuni

Cavaz alli

Pașei de la Giurgiu; elli venea să caute în Bucureşci
uni armăsarii ce dicea că i s'a furat de către uni seizi
allu seu,
La Copăceni, ellu dette peste strejile lui Tudor, care “lu
addusseră la Cotroceni. După ce Tudor găsi armăsarul
în Bucureșci, şi i "li dette împreună cu alte daruri,
profită de acâsta ocasiune ca să arate și lui Nuri-Aga
ceea ce arătasse trimişilor Paşei de la Silistra; adică
plimbă pe turcii prin tabără, unde Romănii adunaţi arătară și lui Nuri-Aga păssurile lor, și "lu rugară a mijloci
la Paşa din Giurgiu pentru dobăndirea dreptăților lor.
Nuri-Aga priimi şi ellu ploconă de la Tudor, după
obiceiă; și plecă însoţiti duă escortă de padă, încredinţatu pe deplină de supunerea şi credinca Romănilor
către înalta Pârtă 3).
Dar şi alţi turci, trimişi de Pâșii de la Vidin şi de la
Rușciucu, se stricurară incognito în lagărul de la Cotroceni
spre a se încredinca de adevări. Tudor, care luasse
3) D. P.

Poenaru.

”

*) D. Nicolae Popescu de la Muşeteşti assiguri ci ploconul Puşii de Ja Silistra, trimis lui Tudor, se compunea dintrona butoiu ca de trei redre ca vină
negra de Chipru, lâmâi, portocale, smochine, cafea ctc.; iar plcconul lu! Tudor
câtre

Paşa,

negri.
2) Dirzeanu

deosebita

—

de done

șaluri

bogate,

(Trompetta, No. 6).

era ut caleașci

nout

cu

rq*

doi

cal
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e;
de știre despre venirea loră, se prefăcu că nui cunoşt
și i lăsă să se plimbe prin tabără și s& observe )).
“Intre. Tudorşi Paşi începu prin urmare uă corespondiziță secretă contra Greciloră şa lui Sava, prin 6meni
luă
credincioși, dar cu tote măsurile de padă ce Tudor

în privința acssta?), parte din acea

corespondinţă cădu

e
în mâinele lui Ipsilanti, prin spionii ce acesta avea p'ântr
la
arnăuții. lui. Prodan și Macedonski, | cum vom. arăta
locului sei.
Din parte”i, Sava ţinea și elli corespondinqă regulată şicu

Ipsilanti şi cu Calimach, căţre cari pra pe Tudor că e
înţelles cu Turcii contra Eteriștiloră ?).

Neorânduglile ostașilorii lui Ipsilanti 4), cară provocaii
hecontenite reclame către Tudor din partea locuitorilorii
din districtele ocupate de Eteriştă, siliră pe Tudor a lucra
şi
pe facă contra Greciloră, dând ordine ispravnicilori
nea
aseme
pe
căpitaniloru de Panduri a pedepsi cu mârte
făcători de relle; apoi ordinele ce da Ipsilânti în distric
urii,
provisi
tele occupate de oștirea lui, pentru bani ŞI
ind chiar pe
e,
. destitu
Tudor le paralisa prin contra-ordin

prefecţii

numiţi de Ipsilanti,

în celle cinci

judece.

La

ca
răndul său, Ipsilanti usa d'acelleaşi mijl&ce în privin
lui Tudor, însuşinduși provisiile și banii destinaţi pentru
„oștirea romănă 5).
Ipsilanti trimisse la Tudor pe căpitanii Iordache săi
ceră esplicări în privința acâsta. “Tudor îi respunse:
„că două cuțite nu încapi întruă tecă; că ellu e r&s-

pundătorii de ordinea publică,

fundiă-că ella și cu Diva-

vini,
nulă compună guvernulă ţerrei; că dacă Muscalii nu
prin
Ipsilanti trebue să trecă Dunărea, cun sa. legati
să
proclamaţiile sclle; alt-felu, va da pricină Turcilorii
1) D. Petre Poenaru.

—

Foiino, pag. 92. —

Filimon, vol II, pag

2, D. Dumitru Columbeanu dia Vladimir încredinieasi
se băga în be;e găurite, spre mai multă assigurare.

că acea

140.

corespondingă

3 Philimon, vol. II. pag. 154 — Tricupi, vol. Î, pag. 147— Colonel
1; Vei Dirzeanu (Trompeta No. 659 și 060;) — Ciortanu, pzg.. 60.
Voinescu, op. cil. pag. 143:
3) Direcanu (Lsompeta No. 660),

intre în ţerră; şi Românii, ca să scape de robia Turcilorii, şi s& potă căpăta drepturile lor, vorii fi siliți s&
gonâscă pe Greci din ţârră 1).*
Căpitanu lordache plecă fârte supăratu pe Tudor.

Pe

cându

locuitorii

din

districte

suffereau

jafuri şi

omoruri din partea zavergiilorii, locuitorii din capitală nu
mai pucin sufereau și ci jafuri din partea vagabondilorii ce
se înrolaii. în oștirea lui Ipsilanti; şi chiar din partea
arnăuţilorii lui Sava ?).
|
Acesta, sili pe Tudor a observa lui Sava că nuw'şi îndeplineşte datoria cu destulă energie şi sinceritate;. căci
de aceea eraii plătiţi de Divani arnăuţii lui, ca s& pă
descă pe bieţii locuitori de făcătorii de relle; mai allesi
în urma contribuției ce Sava pussese pe fie-care cassă
Și prăvălie, totii pentru plata Arnăuţilori săi 3).
După înțellegerea ce avură amândoi în privinca acesta,
se dette ordine ca să se armese

toţi locuitorii,

și să: omâre

-pe ori-cine Sar mai încerca săi jefuiască, fie greci, fie
bulgari, fie pandurii; apoi se luară măsuri mai seri6se

pentru pada capitalei ?).
Acesta făcu. s& mai încetese Gre-cum jafunile; der locuitorii speriați să ascunseră prin hanuri, și prin monăstiri, închidându unii casele şi prăvăliele, alţii adăpostinduse pe la consulaturi,
și mulți părăsind Bucureșcii,

şi plecând peste frontieră; însă cădeau din Scylla în
Charibda: căci cette de Zavergii, respăndiţi peste toti
loculii, țineaii drumurile că şi despuiau pe căllători; astfelu
numai sub padă de Gmeni armaţi mai putea cineva călători. Anarchia era în culme, spaima era generală *).
') D. Petre Poenaru. —
2) Cioranu, pag. 60. — Tudor avea atâta repulsiune contra arnâuţiloră, încât
ielusa a'i -priimi în 6stea lui. D. N. Popescu de la Muşetesci ne assiguri câ

între alţit, un

D. Daniil

Cantarolu

(din. plaiul Arifu,

distr. Argeşu) venisse cu

30 de Amnâuţi a se înrola în oștirea lui Tudor.
Acesta respunse câ n'are încredere în streini, cari aa luata armele numai pentru jafuri; ca ella nu pâte

ingădui assemenea ncorinduele; şi ca chiar
puşi disciplinei ostâsesci.
3) Dirzânulu, Trompeta No. (40.
% Cioranu pag. 60.
*) Fotino, pag. 75—76.

Pandurii slujesca cu l€fa, şi sunt su”

—

În timpul

acesta,

atâtii

914—

din

oştenii

lui “Tudor,

tabăra

cum și mulți săteni din comunele vecine, și chiar arestanţii duprin închisori, erai occupaţi cu facere de șanțuri și de metereduri împrejurul monăstirii Cotroceni, alle
cărora urme se vădii şi adi spre partea unde este asilul
Elena

Dâmna.

eraii occupaţi,

Sute

de

meșteri,

prevegherea

sub

precum

fierari şi rotari,

cu dregere

Pandurilor,

şi facere de arme, și de râtte pentru tunuri, şi cu felu
fine,
vite obiecte de ferărie trebuinci6se unei oștiri; în
cu strîngere de provisiuni, ordă, făină, mălai, pastramă,

pismeţi, etc. )).
Prin aceste lucrări, Tudor pe de uă parte occupa pe
oştenii săi spre a "i putea împedeca de la neorândueli,
iară pe de alta să assigura contra vre unui attaci fără
veste din partea ori-cuă; totu de uă dată să prepara de
tâte celle trebuinci6se pentru uă luptă eventuală, fie cu
Eteriştii, fie cu Turcii.
Mai în tâte dillele Pandurii făcea esserciţii militare,
după systemul russescii, pentru ca să se deprindă cu
armele în-cadă de luptă cu cei ce ar fi provocat acea luptă.
Inteuă di, pe cându Pandurii sE essercitaii la dare
de semn, Cacaleţeanu, căpetenia tunarilor, întrebă pe
Tudor în cotro să îndrepteze tunul cell mare *) pe care

voia

stlu încerce? Ca să dea

boierilor

uă spaimă

în-

chişi la Belvedere, cari să ispitisseră sE fugă cu ajutorul
lui Sava, Tudor ordonă Cacaleţenului să îndrepteze tunul
spre Belvedere 3). Boierii să pomeniră fără veste cu uă ghiulea, care cădu dreptă în curtea caselor unde eraii arestaţi.

Cu tote

Inţellege lectoruli spaima Boierilor!
1 D.

P. Poenaru

*) Tudor

—

Dirzeenu.

avea $ tunuri,

(Frompeta

dintre cari

No.

esplicările

659).

două mai mari,

şi trei

mai mici,

dupe

(Românula, No. 304 pe 1868).
cum assigură Kiriac Popescu, in memofiul s&h,
de peste Oltu; era un tună
Tudor
de
— Din acestea, cel mai mare era adus
1806—1812; şi pe care,
din
resbelul
în
Turci,
la
de
Ruși
de
turcesci, luată
baltă; iară trei tunuri erai
neputendu'l transporta, îlă arruncasseră Rusii întrua
(precum, Dragulici) ca pe
din celle domneşci, luate din Bucuresci: unii susţina
de cireșiă, portative.
tunuri
şi
lângă aceste tunuri de tuciii, Tudor mai avea

3) D-nu Poenaru.

—

Cieranu pag. 75. —

Voinescu,

pag.

141:

—
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ce li se dette, că din întâmplare

s'a rătăciti

ghiuleaoa

în acea direcţiune, ei r&masseră convinși că Tudor le-a
pusii gându rău.
Hotăriră dar să adopteze planuli lui
Sava, da elibera într'uă nâpte pe Boieri prin surprindere;
căci influinţa ce Tudor căpăta în ţerră începusse a neodihni
pe Sava, care bănuia că Tudor lucrsză ca să să facă
Domni. Tudor prinse de veste !); și ordonă lui căpitan

Ioniţă,
acestora
va arăta

care pădea pe boieri la Belvedere,

ca s&

spuie

când se
Tudor,
că are ordini de la Domnu
Sava ca sei ridice cu sila, elli s&i dea, însă

maă scurți d'uă palmă. Căpitanul comunică acâsta boierilori; şi cândi Sava să presintă întruă n6pte cu 400
Arnăuţi

la

pârta

gară la pârtă,

caselor

și rugară

făcăndu-i cunoscutii

de la Belvedere,

pe Sava să se întârcă

hotărîrea lui Tudor,

iar nu vii 2).
lucreze cu mai multă

înapoi

de a-i da morţi,

|

Sava, vădânduse dejucatii,

să

aller-

boierii

să întârse rușinatiă; şi începu

activitate pentru

perderea

lui

Tudor ; iară Tudor îndoi ştrejile de la Belvedere.

2 Dirzeanu (Trompeta No. 660) dice că Scarlat
lul Tudor planul lui Sava, ceera înțeles cu boieril
Belvedere.
1 D. P. Poenaru — Cioranulă, pag. 73

Grădișteanu ar fi destiinuit
pentru liberarea lor de la

_CAPITOLU

XXIV.

Valle lui Tudoriă.

Câte-va acte de erudime

De și crescut în contact cu Turcii barbari și cu Rușii despoți, și născută cu aplicără resbellice, şi tot d'odată sângerâse, Tudori poseda în mare gradi simţimântulă juss€lle;

tiției, şi avea şi consciința datoriei

elli înţellegea, cu

bunulii s&ă simți, respunderea cea mare ce avea ca capi
allu mișcării; și nu “i era permisă a compromite causa
sacră prin acte de slăbiciune; așa darii, în interessulă
ordinei publice, prin care se assigură averea, ondrea şi
viaţa

cetăţenilori,

și prin

care

se

însufla

încredere

cel-

lori sfioși și îndoioși, prin urmare Protectorului şi Suzeranului; și în interessulu disciplinei militare, care assicură
successele pe câmpul luptelorii, Tudor fu siliti a întrebuința aspre măssuri contra cellorii ce, dispreţuindi ordinele

s€lle,

Arnăuţi;

hrăpiaui

averea

altora,

fie aceia Panduri stu

desordine repetânduse

mai allesii că assemenea

pe tâtă diua !), urma să fie aspru pedepsite.
Ca să bage dar spaimă în ânima celloră hoţomani
cum i numia elli, Tudor spândură pe unii de nisce sălcii

ce erai în marginea taberei de la Cotroceni, iar pe alții
i sugruma în secretu ?).
9, Cioranula, ș58—79.—Fotino, 75—76.
2). Ion Dragulici, de la Cernovașani- — D.

P.

Poenaru.
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Întruă di nisce
plângă la Domnul

săteni vină tocmai de peste Oltu să se
Tudor că patru Panduri din partea

locului le-au

în silă vitele din bătătură, şi le-au vân-

luatii

dută la Turci peste Dunăre, lăssându-le copillaşii muritori de f6me.
Tudor ordonă Ispravnicului respectivi a prinde pe cei
patru hoţomani, ai tăia în presința reclamanţilori, șa'i
trimite capetele spre încredințare.

Între cei patru culpabili era

șun

nepotu

all căpita-

nului Oarcă, unul din favoriţii lui Tudor. Oarcă se râgă
de grămăticulu Episcopului Ilarion ca 'se râge pe acesta,
şi acesta să stăruiască de Tudor să ierte pe nepotuli
s&u. Ilarion înduplecă pe Tudor, care și făcu uni râvaşii
către isprăvnicul respectivi pentru graţierea nepotului
lui Oarcă;

şi dăndu

râvașul

lui Ilarion,

i dise:

„Eacă, popo, "țijamu făcută hatârulu; de și asemenea
hoţomani trebuesci pedepsiţi, pentru pilda altora; dar

mE temi

s& nu

_Wântâiu

a

fie târdiu:

și plecati

de

căci
ieri,

trimisulu
și acumi

cu

porunca

o fi departe.“

Căpitanulii Oarcă porni câllare un pandur credinciosii din
câpitenia sa, care și ajunse pe trimisul lui Tudor în marginea Oltului.
După vro dece dille, plimbânduse cu Ilarion și cu
Giani

prin

unde

se aflau 3 câpâţini de omu,

Tudor

tabâră,

ridică

Tudor

zeghea;

și

i dusse

la

unii

loci

dosniciă,

acoperite cu uă zeghe;

la vederea

celor

trei câpâţini,

cei duoi amici ai lui Tudor se speriară.
—

De

ce îi ai

tăiati?

șalle cui sunt

aceste

țîni? îlu întrebă Ilarion.
— Alle cellor trei hoţomani de peste Oltă,
vândută la Turci vitele sătenilor, lăssândi copii

căp&
cari ai
lor mu-

ritori de f6me, i respunse Tudor liniștitii.
— Oarcă a avut noroci, căci ar fi fostu patru câpeţini,
gise Giani.
|
—
Crudule! disse Ilarion; cum poţi lua viaţa unui omu,
cându nu poţi face uă muscă?

—
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— E! popo! Nu se pâte altiă-feliii; căci uă 6ste fără
ascultare & mai rea de câti uă haită de lupi fiââmândi:
Aceşti

se

panduri,

apere

cari "i am

pe

lor

fraţii

pe

tâiati,

iară

sâteni,

trebuia,

nu

să-i

tocmai ei, Dacă de sâteni nu le e lor milă, fraţi cu

ca ostași,

jefuiască
dînşii,

a-

poi ce trebue să sufere albăstrimea de la ei? !)
„Dar cs putea aștepta cineva, dice Kiriak Popescu, de
la uă ste neregulată şi recrută ?).“

Pe fie care di Tudor era siliti să pedepsâscă, de facă
sei întrascunsă, pe cei ce făceau neorândueli.

se
"Unii dre-care Tufenu, fostă ispravnicii la Rusii de vede,

presintă într'uă di la Tudor într'uă stare vrednică de plâns:
fussesse jefuitii şi bătutu răi de către Panduri, în câtiu abia îl scăpasse de la morte fiuli săi; şi veni-se trei
ordonâ s%lu

ospeteze,

Tudor,

golli.

dille pe josii, nemâncati şi mai

după ce

prin tabâră ca se vadă

îllu plimbâ

decă cum-va cunâşce pe vre-unul din

acei Panduri cari

"Ju jefuisseră ; căci pe fie care di veniaui cette de Panduri
cu căpitanii lor, pe când . alţi Panduri erai trimiși în
diferite localităţi, pentru diferite trebuinţe. Tufenu nu

adună pe Panduri, și
cunoscu pe nimeni; atunci Tudor
le ţinu ună cuvânt în care le arăta că ellu sa scu-

lati pentru dreptate, nu pentru pleșcă; că jafurile lor
vor avea triste urmări pentru ţerră; și că e hotâriti a
pedepsi fâră cruţare pe ori-cine ar mai îndrăsni să fure
mâcar un uoii de la cineva.
Apoi Tudor ordonâ să facă Tufenului un rîndu de
haine, cu cheltudla sa; şi "i dette și un râvași în care
dicea că ori cine, de ori ce nemi ar fi, şar îndrăsni să se
attingă de Tufenu, va respunde cu capul s&u. Tufenu

lipi acellu rîvaşu în pârta caselor sflle; și fu nesupîrată
de nimeni, până la intrarea Turcilor în Bucureșci 3,
intrându

În altă di,

' D. Nicolae Popescu

de la Museteşţi.

„Românulu

2) Memoriula

sei,

3) D. Nicolae

Pepescu

Ilarion

episcopului
No.

304

de la Muşetesci.

pe

62,

în

camera

lui

—
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Tudor, acesta ridică velința ce acoperea patuli, și "i arătă cadavrul unui căpitan de arnăuţi,a nume Ghencea.
Pe lângă jafurile ce comissesse, acesta se arătasse şi rebell ordinilor lui Tudor. Ellu fussesse adus în ferre tocdin

mai

—
tezi

i dise

Crudule!
uă

assemenea

cu

dată

omoruri?

s& înce-

N'o

spâimântati.

Ilarion

neorândueli.

făcusse acelle

districtul Vâlcea, unde

că

prevestesci

În

aceste omoruri o s&ţi răpuie capulu.
— “Ția m mai spus, popo, câ hoțomanii ăștia astfel trebuescii

resplătiți,

și ei nu
Ipsilanti,
trebuescii
ca să nu

căci îmi strică totii rostul planului meii,

pociii să “i îngădui a face ce faci zavergii lui
pe mine mE dâre inima de ţerră, poruncile melle
îndephnite; şi cei vinovaţi trebuescu pedepsiţi,
să dică şi de mine ce dice lumea de Ipsilanti,

că de frică nu pedepsește ellii p'ai lui; Waceea zavergii
lui facă câte audi, căci n'a temă de nimeni ))
Cu tâte astea, Dumitru Căţelli din Cerneţi (care trăește)
unul din Căpitanii de Panduri din 6stea lui Tudor, assigură că Tudor avea un tribunal militară, compusă din
Hagi-Prodan, Makedonski, Creţescu și Cacaleţeanu, în
judecata cărora dedea pe Arnăuţii și Pandurii cei viTot Dumitru Căţellu, întrebatu fiind despre trănovaţi.
darea de la Goleşci, la care dicea că a participatii și
dânsulu, se scusa că Tudor începusse a omori pe căpitani fără judecată; de unde s€ înțelege, că sai acellu
tribunalu

pro

era

forma,

sau

că era

ce

ceea

parţială;

' D. P. Poenaru.—D. Zaharia Boerescu, [osti profesore la seminarul de la
Curtea de Argeş, raportezi una faptă analogă, care dice câ i sa relatato de
un intima al lui Ilarion.
Intru qi Tudor, pe când se afla la Cotroceni, întreba
— Ce e de ficută, popo, când se împute sarea ?
Ilarion,

care

nu

înţelesse

sensula

acestor

cuvinte,

nu

atunel Tudor, ridicânda velinţa patului, î arâtă sub-pată
— Eacă sarea norodului, împuţiti! i qisse Tudor.

pe Ilarion:
şciu

ce

cadavrul

se

râspundă;

unul

preota

— Dar asta ce vina a mai făcut? întrebă Ilarion, spăimintata.
— Vina mare, popo, dacă am fosta silita se-la taia, respunse Tudor înfuriată,
fâră a voi să st esplice.
Acesta

fapta

Ila credu«ma

adeveratd,

dupi

câte

cunoscema

despre

Tudor.

=

sili pe Tudor
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a se face singurii și judicătorii şi esecutorii,

chiar pentru Căpitanii sei.

a

Intr'uă di, la Cotroceni, pe cândii Tudor conversa după
masă cu Ilarion și cu Geni despre multe, între alte fapte
“ Walle lui Tudor din timpulii resbellului russo-turcii, narră
Și următorulă faptu caracteristicii, care a rămasi tipărită
în memoria locuitoriloră din Mehedinți.

„Eram în gâna unor hoţi, cară aveti de căpitani duoi
popi, cari popi săvîrșâii crudimi turcesci.
„Popossissem

sati;

la ună

îmi

Plăieșii

cănd

adduseră

cari erau tocmai

de popi,

legaţi pe cei duoi hoțomani
din acellu satu.
„Incepuiii să'i dojenescui,

spuindu-le

ceea

ei,

obrasnici,

îmi respunse

să le dicii;

iar unulu

din

ce trebuia
cu

semeţie: „că are cine să "lu dojenescă pe ellă; că Epis„copulu e stăpînulu lui; că numai Episcopuli îllă pâte
„pedepsi; iar eu să 'mi vădiă de treba mea; să "mi stă„pînescit Pandurii mei, cari sunt mai rei decât tâlhari.“
Porunciii atunci la câţi-va săteni să facă uă gr6pă la
spatele altarului; cănd gropa îu gata, disseiu acellui

|

telhari de popă:

„In acea casă a lui Dumnedei, ai citit-tu poporanilor
„tei sânta evanghelie, care dice că preoții sunt. urmaşii
“apostolilor, sunt sarea pământului sunt lumina norodului,
„Sunt păstorii turmei, cari suffietulă îşi pună pentru €i;
„iar tu, hoţomanule, după faptele talle nelegiuite nu mai
„esci vrednici a fi păstorul turmei; o să te îngropii deră
“la spatele altarului, ca popii ce o vedea gr6pa ta să
„nu mai facă ca tine.“
După ce îllu împuşcaiii, porunciă de bătu pe celalti

aruncati

și “i am

şi p'acella;

popă până îlu ommorâiă

p'amînduoi în gr6pă.
„Apoi poruncii de "mi făcu uă ciorbă de iepure; şam
mâncatu

ciorbă!“

cu

Severin,

poftă,

că câtii

oiu

trăi

») Eată unu actu de crugime

1 D. Nicolae
din

așa

"mi

Popescu
a relatatu

de la Muşetesci —
unii

faptă

analogă;

n'oit

D. Rupturenu,
pâte

uita

acea

ă la Țepeși.
vechia

professor

e tot acesta metamaorfosatii.

—
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“Pudor, care servisse în 6stea rusâscă, și se încredințasse ca numai prin disciplină, basată pe subordinaţiunea passivă, Rușii erau superiori Turcilor, Tudor credea
ca pâte întroduce acea disciplină și în stea lui; dar
perdu din vedere că Pandurii nu se putsi compara cu
- soldaţii ruşi: pe când acestia erai nișce mașine,

sclavi fără

voinţă, aceia, victime alle tiraniei, erai fii ai-munţilor, cari a-"
Jergau de bună voe la trombica învierii, gata a-și vărsa sângele pentru patrie şi libertate, dar pănă atunci, credâii ei, că

trebue, în puterea flintei, să profite de acea occasiune
spre a se despăgubi de la jefuitori, : saii a resbuna pe fratele
sei de averea luată cu sila de Zapciu și de arendași, în
puterea biciului ; apoi, în lipsă de plată regulată, ei mai
credâui că le era permisă a lua prisosuli de la cei bogați; în fine, credsu că acum era vremea a se îmbogăţi,
strîngând şi ei bani albi pentru dille negre.
In faca atâtor inamici, de care avea să se temă,

'Lurci,

Greci, Bulgari şi Ciocoi, Tudor trebuia să menajede cel
pucin pe Căpitani, ceea ce ma făcut; astfel că instinctul
de conservare au silit p'acei căpitani a preda pe Tudor
|
în mâna lui Ipsilanti.

CAPITOLU

XXV.

| Pureii treci, Dunărea, şi Tudor părăsesce Capitala.
Cu

pugine

dille înainte de intrarea

Turcilor

în ţ&rră,

Sava, prin îndemnulu Mitropolitului, și după stăruința lui
Tudor,

se decisse a deșerta monăstirile ce occupa

timul,

Radu-Vodă,

Michat-Vodă și Mitropolia),

uă luptă fără folosi: căci Tudor era hotărită a
forța pentru acesta, în cadu de oppunere
lui Sava.
|
Tudor occupă îndată cu Pandurii săi acelle
iar Sava îşi concentră oștirea sa în hanurile

Vodă şi dela sf. Gheorghe
In

dioa

de 8 Maiu,

(Ân-

ca să evite

întrebuința
din partea
Mănăstiri;
din Serban-

)).

după

ce făcură sfeştanie la Mi-

tropolie, ridicară şi Tudor şi Sava steagulu libertăţii,
după esemplulu Eteriștilorii. Steagulu lui Tudor lam
descrisii în Cap. XX ; iar alli lui Sava

era

albă,

având

pe dănsulu zugrăvitu
răstignirea lui Christi; şi fără
nici uă inscripţie ?).
Ce sili pe Tudor la acâsta? Negresită intrarea Tur% Yilimon,

2) ldem
partea

pag.

lui Sava

op.

cit. vol.

156

—

surprinse

Ik. paz.

Fotino,

154

111.

pag.

forte mult

pe

—

Acâstă

locuitorii

din

Boieri, cari "lu credeaa represintantul ordinii legale.
îndemnul Eteriştilor d'a se pronungia, cum şi vestea
în şerră.

fapta revoluționară
Bucuresci,

mai

alesi

din
pe

La acâsta îlă sili atâta
despre intrarea Turcilor

— 303—
cilori în ţerră, ca inamici. Pe la finele lui Aprilie, Tudor
priimisse uă scrisâre de la Solomon prin care 'i vestia
impresiunea ce a făcut asupra, Panduriloru mârtea Patriarhului,

revoltasse

acesta

pe Panduri contra Turcilor, și ho-

tărâseră a se bate cu dânșii în cadu da trece armaţi
pe pămăntuli țârrei ; mai vestea Solomon lui Pudor că Turcii
de la Adacale, de la Cladova, de la Vidini, de la, Rahova
și se îndreptaii
şi de la Nicopoli trecusseră, Dunărea,

spre Craiova;

şi că alţi Turci neregulaţi treceau hoţesce .

de la Ostrovi

în Mshedinţi, și jefuiau

tăindă chiar pe părinţii
Panduri, sub Căpitani
cari isbindu pe Turci
omoriseră câţi-va din
că tabăra
tanţa trei
spre

Pandurilor,

lor. Solomon trimissese acolo 200 de
Vasile Crăpatu şi Dumitru Bușteanu,
nâptea fără veste la satulu Bucura,
ei, iar Pandurii, pergdend numai paJianu;

la Monastirea

se înturnaseră

tru,

casele

arăta

fine

în

turcâscă a sosită până la satul Cioroiu, dispoştii de Craiova; că de acolo se îndreptesă

Craiova;

ellu

oştire îndestulă,

neav&ndă

şi că,

trage la Cozia ; iar respunsulă

trimiţă

să-li

se .

lui

Tudor

Solomon la Rămniculu-Vâlcii !).
In urma

atâtori probe

de fidelitate şi de devotamentii
totu nu putea
ai Românilor,

din partea ţărrii către Pârtă, Tudor
că Turcii intră în ţerră ca neamici

crede ci nu

mai ai Greciloru ; şcirile însă priimite de la Solomon îllu
încredinţară că Turcii sunt ostili Românilor *).
Cu câte-va dille înainte de priimirea acestei sciri, - Tudor
se înțelessesse

lupta împreună

cu

Sava

ca să unzscă

contra Turciloră,

forţele

lor spre

chiar în marginea

a

Bu-

cureșciloră ; dar se încredință îndată, prin 6meni credincioşi, şi după apucăturele lui Sava, că scopului acestuia
era Wa-lu trăda Turciloru, ca si pe Ipsilanti, înştlăndu'”) Biografia lui Solomon,

pag. 8 şi 19.

3) Laurengon dice (pag. gt) ci Ldriszi, acestă Genia rea alla revoluţiunii
sosirea lor
românesci și grecescl, assicura pe toli ci Turcitznu vina; şi n'anunţă

decât atunci când ei se apropiaa
victime a furiei Turciloră.

de

Bacureszi,

din care

caust

mulți câdură

—

924

—

p'amândoi cu făgăduele zadarnice.
Tudor hotărî să lucrese singur, după cum îlli vor povăţui împrejurările )).
Sava părăsi Capitala înaintea plecării lui Tudor, în'tărindu-se provisoriti în Monastirele Mărcuţa și Plumbuita ;
dar lăsă în Bucuresci destui paznici pentru a apăra de
jafurile panduriloră Monastirele sf. Gheorghe și ȘerbanVodă, unde se aflau adăpostiţi mulţi locuitori cu familiele și averile lorii. Cu tâte ordinele severe ale lui Tudor,
cu tâte pildele ce făcusse, omorând pe hoțomani, Pandurii, înainte de plecarea lor de la Cotroceni, luară arme
şi cai ori de unde putură găssi; însuși proprietarii le
didâu

de

bună

voe,

ca să-şi scape

viaţa.

Ei se încer,

cară a jefui chiar monăstirile Șerban-Vodă și sf. Gheorghe. dar fură împedicăţi de arnăuţii lui Sava ?).

Cu toti entusiasmuli pandurilorii pentru libertate,
tâtă

lor contra

Turciloră,

cu

Cotroceni şi posiţia

strategică

a cellori

din

ura

Capitală,

unde

'și avea

tote

“concentrată

întăririle

de

cu
la

lalte Monăstiri
ostirea,

“Tudor

înţelesse că lupta cu Turcii lângă Bucuresci putea fi
fatală Capitalei, pe care o espunea la foculi și la sabia
Turcilori; hotărî dar a se retrage în Monăstirele de
peste Oltii, unde erau mai sigurii de reușită; amână însă
- plecarea pănă la appropierea Turcilori de Bucuresci,
pâte cu scopii a afla de la dânșii prin scrisori care avea

să fie în definitiv linia lor de conduită, atâti în privinqa
Grecilor cât şi a Româniloriă. '
La 13 Maiu Tudor priimi scire că Turcii de la Silistra
sosisseră

la Obilesci;

înaintasseră
se pregăti
Plecarea
forte multi
adăpostiră
consulaturi
+ Filimon,
- Filimon,

„3

Idem, pag.

iar la

14,

că

cei de

la

Giurgiu

pân” la Copăceni; “Tudoră începu atunci a
de plecare.
lui Tudor şi apropierea Turciloria îngrijiră
poporulu din capitală; mulți din locuitori se
prin Monăstirele vecine, şi mai ales pe la
3).
vol.
vo).

IL. pag.
ÎI, pag.

158.
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Despărţinduse de

Poenaru.

P.

şi D.

Ilarion

Gâni,

fură însărcinați

Laibah

ac

Toti - în dioa de. 13, Tudor, liberănd -pe boieri «lin
arestul de. la Belvedere, îi pusse să subscrie un protestii
către potentaţii de la Laibah .contra încălcării territorului
română:de către Turci, şi mai alles contra. jafurilorii
și ucciderilorii: tâlhăresci „alle Eteriştilorii; elli ruga pe
membrii congresului, a lua în consideraţie legitimele cereri
alle. poporului, şi. a face să se realisese dreptele lor dorinţe, spre a se evita uă nouă: rescâlă pe viitori ?).
Cu presintarea acestui protestă la congresuli de la

treceţi.

Boieri, Tudor le disse: „Dy.

căci eu trecu peste, Oită, cu
ca să m& întărescii în Monă-

acum în Statele Austriei;
tâţă adunarea norodului,

stirele ce le- am umpluti cu. zaherelle şi cu Panduri; şi
nădăjduesciă, cu ajutorul lui Dumnedeit, să mă ţii acolo
multă vreme, ca în niște cetăţi, pănă când voiă sili pe
Turci s& dea ţărrei drepturile şi privilegiele ce noroduli
Umblaţi săle-a. cerută prin mine de la Inalta Pârtă.
nătoşi! D-deii să vă lu.ninese ca să iubiţi ţ&rra cu căldură.

„Nu încetaţi și din Braşiovii a lucra pentru dobăndirea .
sfintelori drepturi alle patriei nâstre“ ?).
La despărţirea lui Ilarion de Tudor, pe căndui coborau
scara amînduoi de mână, Tudor gisse lui Ilarion:
„Vei da stema la Duinnedei că nu m'ai lăsatii să taiu
pe căinii ăstia de Ciocoii! Măcar dece din ei ași fi voit
să "i trimită umpluţi cu paie ca plocon pe la împărăţii!“
acclla protesta ne assigură şi D. Simian
1) D. Petre Poznaru. — Despre
Romanov, bătrâna. ca de 70 de ani (ce "şi are doniciliilu în Bucureşci, strada
Când Tudor a
Colţii) care la 1821 gura ca Mavrofor în oștirea lut Ipsilanti.

fosta addusa la Târgovişte de Armujii lut Căpitani
Simion
ala

Romanov
șefa

căria

maaov
traduc!

ui

era

se afla scriitoră în cancelaria
scrisi

chirtie,

în limba

una

Somaki,
în

grecâsca

litterator

limba

distinsa.

romini,

şi gisit:

Era "conceptula

lostake ca si "le taie, D,

de îndstulare
asupra

protestului

a oștirii grecezii»
ini

trimisi

Ro-

D-lui

presintă

Acesta

ca

so

ador

la

Fuuor;
de

şi în care se descria cu culori negre ccurjizaile Etoriştilor, cruimt re
Laibah,
voltatire, între care era şi acesta: ci Etzriştii smulgean copii de la sânul n:a-

melora lora, M aruncaa în susă, şi "1 prindea
?) D.

P.

”

în iatapgunele lori.

Pornaru.
-

13

_
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Vei vedea

ce vor face câinii hăstia, pe urmă, cănd le-or

veni lori bine ! Ține minte vorba mea, daca vei trăi.

Dar

toti am omorâtii vro ștpte Lupi...
— Prea rău ai făcutu, Arhon Stugerut Omului nu
trebue să ridice viacă de omi!
Șapoi "ţi ami mai
spusii: cine scâte sabia, de sabie va peri. Fugi mai bine
și Dumnea-ta;

că vor să te ommbre

Grecii,

cum aii vruti

să m& omâre și pe mine )).
— Las “să mă omâre, d'or fi ei mai tară. Sunt
Români, nu sunt Ciocoii să dosescii.
„E! popo! De cănd mam îmbrăcatii cu cămașea morţii,
în tot minutul astepti mârtea. .....
Apoi cei doui amici intimi se îmbrăţişeară şi se despăr-

-

ţiră; ei nu se mai întălniră de cât pâte în patria spiritelor !
Ilarion, care era slabi de inimă, lăcrămă; și disse D-lui
N. Popescu, care “li însoţia în esilii: „Mare omi va
pierde țerra, de “lu vor ommori Grecii!“ lar în emigrație,

dicea adesea “Ilarion:

„Rei

am făcutu,

mam lăsatii pe Tudor să taie pe Ciocoi!

dura, de le-ar cădea în mână!

Nicolăiţă,

de

Măine Par spăn-

Dar acum e tărgiul!“ ?)

Tudor dette Boieriloră spre padă şo de Panduri cu
ună căpitanii de încredere, ca să'i însoțiască pănă la
hotarulu Austriei.
Boierii plecară însoţiţi de Ilarion, de
Geani și de D. Petre Poenaru. Ei mai aveau pentru pada
lori vro 20 de Arnăuţi, sub comanda lui Buluc-Bașa Sotir, plătiți din pungele lorii.
I.a plecarea Boerilor, Căpitanul ce “i conducea priimi
ordini secretă de la Tudor a îi conduce la Monastirea
Cozia, nu la Brașovu, voind a se servi șacolo de dânșii
cum se servisse în timpul şederii selle în Bucuresci; ș'a'i
împedica cu modul acesta a lucra contra intereselor poporului.

"Boierii, aflând pa drumii acsstă hotărâre
1 D.

N. Popescu de la Muș:tesci

otrivesci pe
3) Idem.

Ilasioa

în

cafea,

assigar?

ci Grecii

a lui Tutor,

“i ar hi propusă

odată

si

“

—

93

—

se întristară fârte mult; şi vădând că nici rugăciunile
nică banii nu pot îndupleca pe căpitanul de Panduri, se
rugară. de Mitropolit a interveni prea sânţia sa.
Mitropolitul fu silită a întrebuinga anatema )) contra
acelui căpitan, spre alu putea îndupleca ca s& conducă
pe boieri până la truntaria Austriei ?).
Dar abia scăpară de Pandurii lui Tudor, şi detteră
peste Arnăuţii lui Ipsilanti.
Ipsilanti, însciințându-se despre plecarea Boierilor, ordonă arhistratigului Duca, ce se afla la Ploesci, să alerge
îndată dupe dânşii și să "i aducă la Târgovişte, cu scopi
Wa

se servi

Tu-

şi Ipsilanti de Bosii după cum se servisse

dor, pentru înlesnirea cellor necessarii oștirii selle.
Duca le eși. înainte la Câmpina. Bosrii se spăimântară,
cu atâtii mai. multă că. nu se putâu opune lui Duca, care
avea înţraiți ostaşi de câtu dânşii; se cotisară dar cu toţii,
și rescumoărară cu bani libertatea lor.
Ipsilanti, întruă epistolă către Duca, cu data din 17
Maiu, impută aspru lui Dica acâstă conduită, observându'i că trebuia să esecute ordinul său, sat să aştepte

ordin ulterior; iar-nu să liberede pe Boeri, cari "i ar fi fosti
de mare ajutor; dâr ce e mai grav, prin conduita sa elli

speriasse pe Plosșteni, cari se răspândiră în tâte părțile, pierdând astfeliu Ipsilanti folâsele ce putea trage de la dânșii *).
Abia

sosiți în Brașov,

Boerii

primescu

ştirea

despre

mârtea lui Tudor; astfelu cei trimiși din partea ţărei la
Laibah se opresc în Braşovă, dinpreună cu companioni
lor de drumi.

La

13 Manu, plecă și Tudor de la

Cotroceni cu totă

ostirea sa, compusă din 5 tunuri, vr'o 4000 Panduri armaţi, și şoo Bulgari călări sub comanda lui Prodan și
Makedonski; şi multe carre cu provisiuni, cu familiile Bul1) Blestemul arhierescâ avea p'atunci în Rominia efestul ce avea în mediul era
eccomunicarea din partea
3) D. P. Poenaru.

», Filimon

pag.

139.

Papilor.

”

|

a
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garilor, și. cu diferite unelte pentru resbel. „Tudor se în
dreptă spre Piteşti, pe. la, Găesci..
Drumul cel mai drepti spre a merge peste Oită era
pe la Șerbănesci, adică pe drumul cel vechiii al poştei
dintre Bucuresci și Slatina, pe “unde ŞI venisse Tudor cu
oștirea, lui, și pe unde nu avea să întimpine nici uă piedică din partea Eteriștilor, a merge pe la Pitesci, unde
se afla avan-guarda lui Ipsilante, sub comanda lui Capitan lordake, era a se espune la o încăerare cu acesta;
ce silisse dar pe T udor să schimbe planul său, da se inOlt, după. cum anunțasșe

tări în monăstirile de peste

bo-

erilori, şi dWacolo să dictese condiţiile selle Turcilor, cu
arma în mână?
Și Sava. și Tudor! fură jucâria, lui Udriski, care voia
să-i pârgă.,
Prin” mijlocirea luă Udriski, Tudor intră se vede : în. corespondință cu Kehaia Bey, pe căndua cesta să apropia de
Bucurescă; și, consimţi a urma planul trasi de Udrski:
adică, Tudor să lovăscă avan-garda oștirii lui Ipsilanti
de la Piteşti, pe când Sava cu Turcii voriă lovi corpul
oștirii grecesci de la Tergov îşte, “puind. ast: felu pe fpsilante între două focuri. Uă datăţ &rra . curăţită de EteTiști,. Pârtia

promitea

tuturor

acordarea

Româ-

Sa

|

nilorii.

cererilor

Udriski promitea lui Sava dorania ţărezi i pentru Calimah;

ȘI lui Tudor, tronul țerrii cu vechea eă autonomiă.
Şi Sava și Tudor cădură în cursa întinsă de Udriski :
Tudor, nu credein pentru ca 'să se facă Domn, ci ca să
scape ţârra de robia” turcsscă, și să, „Pstă dobândi: Români drepturile lori, fără vărsare de sânge, credu că e
în interesul ţării a se uni cu Turcii contra Grecilor : a
țerra de acesti &speţi

curăţi

adică

de un

seculu,

acum,

causasseră

vasiunea

periculoși, cari,

în curs

fusesseră fagelulu României, şi cari, chiar

turcâscă,

ţărrii atâtea

dureri, și provocasseră

|

in-

"A smn dea

cestea,
“carea

Udriski tote

a-

și voia a se scăpa de Tudor, singura piedică la urpe

tron

a lui

Calimahii,

comunică

lui

Ipsilanti,

la

16 Maiu, scopul lui Tudor: că adică ellu înaintesă spre
Pitesci cu scop da pune pe Ipsilanti între două focuri, între Pandurii lui Tudor şi Turcii lui Kehaia-Bei; şi "i şi tri-

mise 400 de Arnăuţi spre a inlesni lui Căpitan lordake
prinderea lui Tudor.
Dupe aceea plecă şi ellui la Ter govişte, cu restul arnăuţilor, și însoţit de Buluc bașa "Ghencea, de Mihale şi
„de, Țufecei-başa; cu arnăuţi, lorii.. '). Sava însă, trădă,, și pe
“Tudor și pe Ipsilanti, urmând orbește consiliele lut Udriski 2
“Tn'diua de 16 Matu, Boierii rămaşi în 'Bucuresci, din
“preuhă cu Băltăreculu, ca din partea comersanţilor, ȘI
cu Udriski, 'eșiră înaintea lui Kehaia-Bei la satul Căţelulu 3, unde tăbărâsse 'cu corpului său de oştire.
- După 'ce” Boerii și comersanții făcură acti de supunere
către Paşa de la Silistra, assigurară cu vi€ţa lor despre li_ niştea locuitorilor :; - iar, Kehaia-Bey "i"i primi cu bună-voinţă,

promițându-le protecţiunea să, și încredințânduii că are ordin a protege. pe supușii credincioși Porții, fiind trimisi numai contra apostaților 1); apoi le.ordonă

şa

turna liniștiți în Bucuresci,
oștirii împărătesci și pentru
are “să intre în Bucuresci.

conacele

„) Filiinen, vol. II, pag. 161 —Tricupi,
?) Laurengon, pag. 162.

ei, căci

în-

a douad

vol. |, pag. 157 — Fotino, pag 161:

3 Alţii dica ci la Dadeşit, Vegi Dârzenu, Trompela No. 662.
* P.în urmare și contra Românilor, carc se sculasseră şi ci cu
.

a se

îngriji pentru zahercoa

.

armele.

,

a puf e step da

Din parte”, Sava, care cunoștea prin

ac
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“CAPITOLU XXVI.
Tudor

pune la încercare

vitejia Pândurilorii

').

Dioa de 15 Maii fu hotărită de Tudor pentru pornirea
După terminarea serviEra Duminică.
sa peste Oltu.
ciului divini, care să ţinu la Mitropolie, să sfinţiră st€-

gurile 2); şi stea se -prepară de plecare.
„C&tta
donski,

de Bulgari de sub comanda, lui Prodan
care staţiona în Bucuresci,

veni și ea

și Make-

la Cotroceni

după amiadi, unde să uni cu corpului oștirii lui Tudor.
Carrele -cu muniţiuni, cu bagaje, cu provisiuni și cu fa-

miliile Bulgarilori s& pornisseră înainte, de dimineţă.
In capitolului precedenti am arătatu că causa retragerii
lui Tudor de la Cotroceni fu necredința lui Sava, și
temerea arderii capitalei de către Turci; peste Oltu,
Tudor spera că va putea lupta mai cu succesii în Monăstirile întărite și aprovisionate, în cadii căndu Turcii

mar satisface
cursii,

legitimile cereri

în sensului

acesta,

ţinu

Unu

alle poporului.
Tudor

dis-

în mo-

oștirii selle

mentulii de a pleca; ellu termina gicândă: „că a sositi
timpulă luptei cu păsânulă, dacă acesta ar începe lupta;
% Memoriulu

lui

Chiriak

Popescu

(veţi

Romiinul

pe

1862

No.

304

și 317)

ne va servi de conductoră în narraţiunca cellor trei capitole urmitâre.
2) Stegulu cella mare al lui Tudor, assigură D. Nicolae Popescu de la Muşeteșci, era zugrăvite în Bucuresci cu măestrie de un câllugără de la Antimu, anume David, care învâţasse pictura în Russia; de unde se înţelege c'avea done steguri.
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că vitejia și entusiasmul Pandurilorii le assigură biruința,
mai allest că Turcii după atunci nu erau ca cei din resbellulu

urmă

din

care

la

cu Turcia,

Russia

Vintre

res-

aflau acumit

bellu luasseră parte mulți din oștenii ce se

sub stindardulu libertăţii; în. fine, că cu ajutorulii lui
Dumnedeii, și cu voinicia Pandurilorii, elli speră a birui

care va

pe păgâni,

Cladova şi Feteslam
care

luptele

de la

)).
assemenea

Pe cănd Tudor ţinea Pandurilor
prin

în

ca

dossi rușinatu,

“ înfuria, „contra

Turciloră,

discursi,

correspondea

ellii

p

într'ascunsii cu Turcii contra Eteriștilori 2). Un assemenea
joci era periculosii pentru Tudor: căci corespondinţa sa
cu Chehaia-Bei, cădând în mâna Grecilori,.fu arma cea
“mai puternică cu care Căpitan lordake attrasse pe că-.
pitanii de Panduri în partea sa, și "li putu lua la Golești

:
”

'
:
:

fără greutate din mijlocul oștirii selle.

Oştirea porni după apussul s6relui în direcția Piteșciloră. Inainte mergea pedestrimea, compusă de Panduri;
la mijlocii

Prodan,

erai tunurile; iar

sub

căllărimea,

Alesandru și Machedonski,

comanda lui

forma arricre-zuarda.

Prima nâpte oștirea tăbărî din collo de apa Ciorogiîrla.
Tudor allesse uă posiţiune favorabilă pentru ori-ce attacii
eventualii

din

partea.

Grecilori

seu

a

Turcilor;

dette

singură cuvântulu de ordine, pe care "lu schimba în fiecare n6pte; aşedă oştirea în carreă, puindu la mijlocă
tunurile şi carrele cu muniţiuni și cu provisiuni , pusse seni,
tinelle căllără împrejurul taberei, în differite direcţiun
mei
în distanţă de un pătrarii de oră; la flancul pedestri
aședă căllărimea și reserva;
gulati la fie-care duo& ore.

sentinellele s& schimbai
Tudor, căllare, însoţită

rede

10 oșteni alleși, visită tabăra tâtă n6ptea, spre a să încredinţa dacă ordinile selle s& essecută, şi spre a fi
deşteptu în cadă de vrun attacă fără veste din partea
D Vegi Nota Ne. XVIII.
3) Memoriu

|

lui Chiriak Popescu (Românul Na. 307)

.

—
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inamicului. Eli dormia numat dlioa, cănd repaus eoştirea,;
“Și attunci, “multi” două. sâi trei: orez. a
“ În revă&rsatuli diorilorii, să: dette: semnălulti de! plecare

dar

oștirea: repausa de

amiadi, la Bolintinul”

din - valle, ' Tudor ordonă în secretii: unui ţeranii, ca să
„vie repede în tabără, şi s& spuie “că 'tref mii de Turci,
din cet sosiți la 'Bucuresci, sai luati îîn până după oștirea
românescă ; şi Car! fi aflati că alți trei mii 'de Turci,
“din cei sosiți la Giurgiu, au pornitit și i, pe altă calle,
toti 'în g6na'lui Tudor, cu scop de' a-i tăia drumuli,
“şi a-lă pune între două: focuri.
“Pe d'âltă parte, Tudor ordonă căpitanului Simeon ŞI
“lui. Buluc-bașa I6n -Vanciu, ce făceaii pârte din avanguarda oștirii, ca se ia 200 călăreţi şi să se “depărtege
de tabăra în direcţia Bucuresciloriă, oprindu-se întruni
loci: ascunsi, unde să se lege la capii cu turbanură tur- Cescă; apoi, astfel: strevestiţi;: să se arate oștirii în „de-.
“părtare de..uă fugă mare de call.
In fine ordonă unui altii sătenii a se îmbrăca în vestminte de cerșetorii, și a spiona sentinellele - în privinţa
numărului oștirii; apoi, addusii de sentinelle înaintea lui
“Tudor, după ordinele ce aveai, ellu spusse! ceea ce era învăţată se arate șicelli-l-altu sătenă.
|
IN
Sentinella la care să adressă acesti erranu, bănuindu'l
- de: spion turcescă, îlu adusse înaintea lui Tudor. Acesta
îlu întrebă cu asprime, în audulii tutulor: „de unde vine?

şi unde merge? și ce caută a ispiti pe oșteni?“ “Țerranulu
răspunse,

după

cum

era învăţati::

noii

căndă

nana amin aria

“Pe

mmm

di

“urmăndi aceeași ordine de marşi: ca în "dioa precedentă.
La amiadi oștirea se opri la Bolintinul din 'valle.-Aci
„Tudor întrebuinţă uă stratagemă militară, cu scopii da
deprinde pe ostași cu attacurile: fără veste, şi da putea |
„deosebi pe cei fricoşi de ce inimoși, 'dându ast-feli :Muă
parte pe cei d'ântâiii, ca să nu 'adducă încurcătură în
luptă, şi însărcinându-'i” cu pada proviantului şi a munițiunii.

E

batterea tobelorii,

a

unui tun, ȘI prin

ata
te
zambe

„iprin: descărcarea

e
EP A

Turcii tăbărâți 14 ngă

Bucuresci' ca.

să aflu unde: ești cu ordia dumitale, şi! câţi oşteni fai;
şi apot să mă întorci iute ca se'le duci rEspunsuli.
„Alți trei iscoditori s'au pornită "d! uă dată cu' mine pentru
aceeași trebă, pe altă calle; iară 3000! “de Turci de la
- Bucures, și alți 3000 de la Giurgiu, au' pornită ca st
te puie „la mijlocii. ui — Tudor să prefăcu că să tulbură;
încăllecă ' callul,

dette: ordine să se adune

toţi oștenii, şi

le “ţinu un “discursu 'în' : sensulă celui! pronunțatii în dioa,

pornirii sslle de la Cotroceni; și termină astfel:
„Vom birui negreșiti pe vrăjmaşi, ca la Cladova şi
„la Feteșlam ; și va remânea numele nostru neuitatii la alte
„n&muri si la copii nostrii: căci acestă luptă este sfîntă,
„de vreme ce privesce_la_ dobândirea drepturilor ţărrii
larbă de puscă avem,, tunuri bune avemi; si
„nâstre.
„voinicia|! !),
Tudor aședă apoi ostirea în ordine de bătae, luând
uă posiţiune fâvorabilă; şi tunarii stai gata cu fitilurile
apprinse; ellu trimisse 400 căllăreţi în depărtare Pun
carta

de tabără,

dWoră

din

200

cari

în

direcţia

pe unde

rescilor, si 200 în direcţia Giurgiului,

Bucu-

se credea

că vină Turcii; si le dette ordini ca, întălnindi avanguarda Turcilor, să nu dosâscă, oricare ar fi numărului

lor; ci luptănduse cu dânsii, să se retragă înceti spre
ostirea românescă, pănă în depărtare de uă bătae de
puscă, căndu atunci să se repâdă fie-care
Cei 200 căllăreţi, cari se îndreptasseră

la postul său.
spre drumul

Giurgiului, întălniră. pe cei dou& sute de panduri strevestiți ca Turcii; si descărcând în ei de departe puscile
lor,

începură

a se

retrage

înceti

spre

ostirea

română,

după ordinul ce priimisseră dela Tudor.
Pandurii ce erai str&vestiţi ca Turcii înaintară înceti
spre armata română, aședată în ordine de bătae; Tudor
dette atunci semnalulă luptei, ordonănd pedestrimei a
:) Chiriac

Popescu,

(Românul

No.

304,

din

1862).

a

tritnisti de

—

a

„Suptă
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sta pe locu împrejurulu tunurilor,
inamicului.
încăerare,

În minutulii
Tudor

asteptănd appropierea

stea

cănd

ordinul de

astepta

ordonă tunarilor să stingă fitilurile;

“a băgatii de semă, gisse elli, că acei cari vinu
nu sunt vrăjinasi, ci Români din

si că din greşâlă era să se
Assemenea stratageme

duri,

atât

nâptea

avan-guarda

ommâre

repetă Tudor

căci

asupră-le

ostirii selle;

crestini cu crestini.
în mai multe rîn-

câti si dioa, în celle: patru

dille de

drumu ce făcu ostirea sa de la Cotroceni la Golesti.

er ee

omu
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CAPITOLU: XXVII.

rebeliune.

de

Simptome

Din diua cându Tudor ridică stegulu revoluţiunii, elli
nu încetă a recomanda oștenilori săi respecti la proprietate şi supunere la ordinele selle, făcânduw'i a înţelege
că oștirea cea mai viteză, fără disciplină, este învinsă,
ori care ar fi numărului ei; şi adducea essemplu pe Muscalii şi pe

din

Pandurii

din

resbelulă

urmă

turco-russă,

în care cette mari de Turci nedisciplinaţi fusesseră înfrânți
de ună numării mici de Cazaci şi de Panduri, cari ascultau
orbeşte

Tudor
altora,

de

alesii

„ne-am

sculată

averea

să

cuvântii,

a răpi averea

sătenilorii.

„assemenea jafuri din partea u-

Ellu le dicea adessea:
„norii ostaşi attragă

acestii

cutesau

aspru pe cei ce

pedepsia
mai

lorii; pentru

Capilor

ordinele

asupră-le

urgia lui D-geu.

averea

răpimă

fraţilorii

Noi nu

nostrii,

“apărăm împrotiva prădăioriloriă, după cum ne-am

ci

s'o

legată

„prin jurământă. Noi ne-am plânsu şi către Turcia şi către
„Russia împrotiva acelora ce ne-au jefuită, pentru care
„pricină ne-am şi ridicati cu arma ca să scăpămi de a
„celle jafuri, și să dobândima drepturile n6stre celle vechi»
„călcate de streini; apoi tocmai noi să dămu pildă de
„assemenea

„o

mai

jafuri?

tângui

Vă

vr'ună

mai

dicu și de astă dată, că,

creștină

pentru

dacă

cellu mai mică

„până aci; iară drepturile nostre nu le vomă putea că„păta dacă vomi: :mâhni pe 'frâții noştrii, cară ne ajută

m mi
am

„lucru ces'ar lua de voicu sila, acellii jăfuitori cu morte va
„fi pedepsitii;. căci, prin asemenea fapte nelegiuite, dăm
„prilej vrășmașilorii să. ne răsboescă ca tâlhari; iar Sulptanul nu va lua în semă plângerile n6stre; și numai
“cândui nu vom căpăta cu voie-bună aceste drepturi, a„tunci ne vom lupta voiniceste ca să le căpătămii cu sa„bia. Am hotărâtu, fraţilorii, să perim mai bine după faţa
„pământului, de” câti să remânemu după cum am fosti

mat
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fi de

Gmeni

urâţi,

și

pfim slăviţi: de: norâde 5,
"Dar
“partea

--::

cu tâte consiliile” părinteșci” şi ordinele severe
lui Tudor,

mulţi dintre: oșteni să dedau

din

la prade

'și' la, neorândueli, ast: felu «că “Tudor se vedea siliti a " pe'-depsi, credândă că cu asemenea” „esemple' va „putea, im
“pune celor rău nărăviți.:
De la Bolintin până la Găesci, Tudor omori peste două
deci Panduri și Sârbi “pentru furtișag-uri, cum afirmă Cio'ranu'); iară Chiriac Popescu susține că 33 ar fi Omo- râtii; pe unii prin spânzurătore, pe! alții cu măciuca, elli
„insuși 'tu mâna să; și pe

mulți din ci, înaintea

oștenilor 3).

- 1&n iDragalici din Cernov oșani susţine, la rândul” săi,
"că 'pe cei: mai

puţin

crăcile 'arborilor,

vinovaţi îi: spânzura' “de supţiori,

de

pe marginea drumului! 'atârnându-le

de

gâtu borfele furate; ieri Bulgarii: lui Prodan'şi Mache- doschi,! cari veiieaiiîn utma oștirii, scăpau pe 'cei spân„1,

Memoriu

lui Chiriac

Popescu

(itomânul

No.

304,

din

-?) Opul citat. pag. 80—81.
“a

Kiriâk

Popaseu

— Veji

Rominul

Ne.

307

din

1862.

1562) .:

e

vom

ta ee ate O mmctii

cuventi

mame

Și cu _Crepti

o

„noştrii;

"de D-dei urgisiți. Să ne 'purtămi dar cinstiti, frațilorii,
“dacă vremi să Diruiină pe vrașmași, să dobândimi dreptarie țării, să avem” odihnă” pentiu toti dauna, și să

3 im

„în lupta. acâsta, cu carrele și cu bucatele lorii; apoi și tote
„nemurile 'n& vori6cări, cândi is6ră afla că noi singuri,
„cară ne-ami sculatiă pentru: dreptate, jefuimii pe frații

—
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zaraţi, . tăindule funia; “din care causă, „acei Panduri le,
ae
i Da
i
pastra recunoştinţă,
La poșştia Cârcinovu, find. silită a. spânzura, şi alți.
Panduri, toti pentru furtișaguri, “Tudor, ceru,de, la Căpitani . încredințare

în scrisă. că

nu

să

vor

mai, repeta, a-,

semenea, prade din! "partea, pandurilorii ce comandati, Că.
pitanii. deteră, înscrisulii . ceşuti de Tudor, afară de I6n...
Oarcă, Ghiţă, „Cujoiu, | lene,

lenescu

ȘI: ISn “Urdărenu;.;

acestia să oppuseră,, respunzând. lui Tudor că ei nu. pot pă i
crângul cu iepurii; și că “Tudor. n'are nevoie de înserișul .
lori, câ % pâte omori ellu și fără înscrisul lor, cându 10
Sa
.
vrea ellu 5)...
vi
!
e
Asemenea nesubordinar din partea unorii căpitani. era; +
uă „tristă, şimptomă

de

rebeliune ; și

dela xebeliune

la

trădare nu e-de câtit un pasi,
Tudor îȘi, stăpâni. mânia, aşteptândii .occasie favorabilă
|
spre - a pedepsi, p'acestă „rebeli, pe. cari începu.a i, bănui

format |
ca, complici aă hoţomanilorii. Ş'ai Bulgarilorii, cari
Să
în. oștirea. sa vă cangrenă periculssă, de care trebuia
|
se scape. cu, vă oră, mai n ainte..

In. Qa

de

17, Maia, pe la amiadi, pe când oștirea ; tă:

,
bărâsse înțre Găeşti, şi Câscinov,, Tudor primi uă; scrisre
şi în care.
de la Capitan lordache,, care se afla iîn Pitesci,
va lovi cu
dă „Vestea că, de va înainta spre Pitesci, îlă
.
:
e
Arnăuţii să. |
în
scrissrea
Indignată d acâstă insolenţă, Tudo: citi
săi:
i
audulu tuturor; Și disse către Câpitani

gonesce
„V'am spusă în multe rânduri că lordache mă
prinsit
fi
să
trebue
elli
„în facă, şi cugetă. inGrtea mea;
„scrisorile

melle

către

Pui

Diiului, şi pote

şi săspunsulii

scăpatu
re lă aștep'amii la poştia' din urmă. Ea "la am
lui din
„în casa' mea din mâinile. Nemţiloră, la trecerea
de mulţu„târra nemţâscă în ţsrra: sârbâscă ; şi în locă

„mită, vedetă cum îmi plătesce ella! Ce

e de

deputată,
:, Vera cu D. Ghiţă Tenesen «te la Pilesci, fost
ci,
Draguli
şi
1, toane, mea. treia o aftrun

făcută, cu
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„omuli

acesta ? Spuneţi, voi. Noi

suntemi

de

patru ori

„mai tari de câtu dânsulă, și avemi și tunuri; cum cu„t&ză 'elu să 'mi scrie astfela ? 9“
|
Consultându-se apoi cu căpitanii sti, Tudor se decisse
să stea cu oștirea pe loci;

și trimisse pe Machedonski şi

şi pe Alecsandru în cârruciorii de poștiă la căpitan Iordache,
după

ca să se înțelegă cu dănsuli
apusul

s6relui,

în privinţa

cei doui. trimiși șă

acesta;

înturnară

cu

răspunsu, că căpitan Iordache are grelle bănuele despre
necredința lui Tudor, şi că "li așteptă la Golesci ca să se
esplice amânduoi.
Tudor avea și elui mari bănueti contra lut Prodan și

Machedonski, că arii fi înțeleși cu căpitan Iordache ?); si
astepta occadiă favorabilă ca să se scape de dânsii, si de

toţi Sârbii ce se aflau respândiţi prin mănăstiri 8).
La

18

Maiu, Tudor

tăbărâ

cu

ostirea sa pe

câmpia

de la Golesti, unde "lu astepta căpitan Iordache si Farmache cu totă câta lor de Arnăuţi.

în ordină

de

bătaie:

formă de carreu;

pusse

Tudor asedă ostirea sa

pedestrimea

la mijlociă, în

si în mijlocul carreului, tunurile; iar pe

Prodan, cu parte din călărime, la drepta; si pe Makedonski si Alexandru, la stânga pedestrimii, formându ari
pile ostirii.

Căpitan

Iordache

asedasse si ellă pe ostenii

lui iarăsi pentru bătaie : pusesse la drepta pe Farmache;
în centru,

pe Dimitrie

si pe Vechiari;

si la stânga

se a-

) Chiriac Popescu (Rominul No. 307 pe 1862).
; Fotino (pag. 128) susţine că cei doui capi ai Bulgarilor jurasseră mârtea dlui
Tudor, înainte de plecarea acestuia de la : Cotroceni; și la pag. 122, adaogi:
„Var fi omortiu însași Prodan la Cotroceni, în giua plecării salle, când Tudor
„a refusată a da Bulgarilora lefurile loră, daci nu sar fi temut de stea lui
„Tudor, care ar fi miceliritu pe toţi Sârbii.“ Aşa dar Machedonski şi Prodan amârară esecutarea planului loru pentru ună timpu mai favorabilă, asteptând ună
pretestu

seriosi, pe care '] dete

însuși Tudor la Golești,

dup:

cum

voma

vedea.

5) Acâsta o afirmi și Solomon, în biografia sa (pag. 20) gicendu: „La Râmnică primiu ua scrisâre de la Tudor, ce "mi dicea si via cu toţi pandurii mei la
Golești, gonind

duprin

mânăstiri

pe

Sirbi

și pe Greci,

durii cin ceata mea, ca si îngrijescă de zaherolie,“

ca

si rămâie

numai

pan-
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ostirii lui Tudor,

partea

Prodan,

lui

faţa

cea mai

a

tare

e

în

ze

ellu

_sedă

1)

“ Superioritatea numărului oştirii lui Tudor, şi entusiasmulu Panduriloră, cari trăgeau singură tunurile cu mâinele lori, nerăbdători a!să măsura odată cu Arnăuţii cari îi

sfida ?, fătu pe Iordache a'și schimba planulă ; elli pre-

simţia că, în lupta deschisă, va fi învins; prin urmare găsi că
era mai prudenti aşi ajunge scopul prin trădare de câtu
prin luptă; cu modulii acesta nici nu espunea pe oștenii
săi, de care avea nevoie în lupta cu Turcii: ceru dar uă
esplicaţie lui Tudor, faţă cu martori. ?) Tudor consimţi ;
şi ambii capi se întâlniră în fața oștirii lor, în depărtare
de uă bătae de pușcă, însoţiţi fie-care de câţi-va oşteni

aleşi. Escorta fie-căruia din capi remasse la uă depărtare
de trei-deci de pasi de fie-care, avându puscile la ochi
pline, şi Pandurii şi Arnăuţii, și gata a face foci din
ambele părți, la celui mai mici semnu de trădare.
Tudor întrebă pe căpitan Iordache: ce "li a silită ai
trimite scrisrea ce o primisse în diua trecută, între Găesti si Cârcinovă? şi pentru ce îi împedică trecerea peste
Oltu? „Căpitan lordache "i respunse: că Ipsilanti îl bănuiesce
că lucresă într'ascunsă cu Turcii contra

si

Eteristiloră;

"i

arătă uă scrisăre a lui Tudor către Turci, prinsă d'ună curieri
eteristi. Tudor atunci îi esplică:„ că plecarea sa de la Bucua fosti provocată de necredinţa
resci

ținusse de făgăduială.
Turcilorii,

călcânduw'i

Va esi împreună
fară

desti; cia dositu nâptea
neputândă lupta singurii
ci,

fără îndestulă

lui Sava,

veste

cu

care

nu

se

ellă înaintea

în tabăra loru de

la Du-

spre Târgoviste; prin urmare,
contra Turciloră, în câmpii lusi

călărime,

nevoind

a primejdui

fără

folosu si ostirea si Bucurescii, pe care Purcii în furia lor
3, Laurengart Op. cit. pag. 162—163,
*, Ciorani, pag. 8.
i
2, Cioranu, pag. 82.— Kiriak Popescu, (Roznânu No. 3v7) dice ci numai Ma; cir Raybaud susiine ci 9 cipichericaski a stat ca martorla întreverbirea Capilor
tani, ceea ce nic! Filimon (pag. c. 163—164) nici Laurencon pg. 163—1608) nici

Fo:ino

(128—13f7)

nn

renţirneagi

acepre acînta.

—

Par

fi dată pradă

focului
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SI, je fului,.a

creduti

că este

mai bine a trece peste Oltu; si aci, unindu-se cu Eteristii,
să. lupte,,cu puteri, „unite, „contra, Turciloră, cari, „peste, aş_teptarea lui, intrasseră în ferră,, cu cugeti vrăjmăsescii.

Cât pentru corespondinţa sa cu “Turcii, Tudor nu, tăgădui
faptul; dar se apără dicând:că, din capul locului, ella s'a stti a dobândi pe. callea, negoțierilor: drepturile, reclamate
de poporii; dar că nu, wa lăsa armele „din mână până,
n'0 dobândi uă „uşurare sai. îmbunătăţire . pentru „compa- .
trioţii. sei, că, nici odată nu șa gânditii a trăda pe. Greci;
dar, Că. Greciă „faefu.n mai bine dacă irecs a Dunărea; „căci
Româniloră; ; căă “Turcii venind ca să Şi gonâscă, din

Ro

mânia, nu puţine nenorociri
vor pricinui locuitorilor aceșteă
țerră;, în, fine, că. Grecii. ar fi bine să

trecă Dunărea. si

fund. părăsiță, acolo

se

de. noroci, atunci

potii retrage în

România, unde; Pudor le va putea . procura uni asilu
sigură.£.;
N
Ea
Capitan Iordache se prefăcu- că crede ce “i spune Tudos ;. îi întinse mâna, se sărutară, si jurară din noii credință.
si iubire;. şi se hotărâ a se opri Tudor la Golesci, ca să
astepte aci întrunirea oștirii selle cu a Eteristilori.
“Tudor ordonă. atunci Polcovnicului Enache Cacaleţenu,
seful tunarilor, să descarce . tunulă celă imare,. îi semn
de pace si înfrățire; si închinându-se, dupe obiceiă, st€gurile

ambelorii

ostiri,

fraternisară

si ostenii

din

ambele

tabere, după eșemplulu capilori loră; si descărcară în
vîntă armele lorii spre semni de unire. )).
Ostea, lui Tudor tâbărâ după aceea pe câmpia din faţa
caseloră boerului Dinicu Golescu, asedându-se în coline,
după obicei, si puindă tunurile înaintea porții; iar Tu-

dor, cu căpitan iordache si Farmache, si cu parte din
căpitanii din ambele ostiri, se urcară în foișorul de d'a1 Raybaud,

pag,

No. '307 pe 1862,

233 —233—Kiriak

Popese»,

Mamoziula

sea,

Românula

—

241 —

supra. porţii, unde mâncară! cu toţi ciorbă cu borși si
pește marinati si fripti.
Peste puţină, sosi si prințul George Ipsilanti, care întări si elu frăţia între capii ambeloră corpuri, silindi pe
Tudor a se lega prin înscrisii că pe viitorii va rămânea

credinciosii Eteriei, si va lupta împreună cu Grecii contra Turcilori )).
Ipsilanti se întârse după aceea la Pitesti, însoțitii de,
Căpitanii Iordache si de Farmache cu toți Arnăuţii lori,
lăsănd pe Machedonschi ca să prepare tărămuli pentru
scopulu propusu ?); capii Bulgarilor si parte din ostenii
loru

se asedară

în casele

foisiorulă de Wasupra
si cea viitâre;

Golescului;

iar cuvântul

de

Tudor

dormi

unde

porţii,

ordină

remasse în

nâptea

aceea

acea

n6pte

pentru

fu Mehedințuli, 5).

?) Chiriac Popescu (Românul No. 307,

din 1862.) — Filimon adaogi ci), în

înscrisula ce Todor a data lui Ipsilanti, s'ar fi legată înca că nu va mal omori
nici unt Pancură fâră judecată ostâșâscă, (op. cit. vol II., pag. 163).

2) Fotino, pag. 139. — Dirzinu,
3) Cioranula, pag. 93%

Trompeta

No. 665 — Gervinus,

16

"pag,

201

.
ma
nd eatie

CAPITOLU XXVIII.

za

: Drâdarea
„Am arătati în Capitolulu precedentă

neîncrederea,ce

esista între Tudor, Prodan și Machedonski.
Tudor bănuia pe acești duoi că complică ai lui Căpitan Iordache,
ce avea ordini de la Ipsilanti a paralisa cu
« ori-ce prețiă
mișcările lui Tudor.
Prodan şi Machedonski bănuia si ei pe Tudor ca înamicii declarată alu loră; cu tâte' astea Prodan nu se uni cu

_ Machedonski de câti. atunci cândii se încredință că Tudor era înţelesi cu Turcii; ceea ce
crimă, religia primârdă pentru ellă
În acestă luptă; Tudor fu învinsă,
micii lui fură mai 'târi, ci pentru că

pentru eli era uă . .. i
patria și libertatea,
nu pentru că inaprin nemulțumirea

„Pandurilor, le dette .pretesti a "lu da pe mâna Grecilor.
" Laurengon şi Filimon susțină că Machedonski şi Prodan aflasseră .de la Alecsandru Bulgarulu (Căpitan care
commanda detașamentulă de Bulgari călăreţi) planulă
lui Tudor da estermina pe Greci prin Turci, și prin Panduri pe Sârbii de sub comanda lui Machedonski și Pro- dan '); acâsta sil pre cei doui căpitani ali preda în

taină lui Căpitan Iordache.
1 Lâurengon
Tudor

”

(pag. 163), Elă susține înca că acestu secretă Par fi încredințatu

și ia âlţi doui

Cipitani,

anunie

Dumitru

și Constandih,

ce fusseseră mai

-

allă gardei de padă

ca, capii

care,

Chiriac. Popescu,

şi de 'esecuţie, urmâdă” a fi bine informată, susţine că
prin spionii sei planulă lui Prodan
Tudor, deșcoperindu
şi Machedonski, convocă unii consiliu de câţi-va căpitani
„pe cari credea că pâte. compta; le descoperi planulă lui
Prodan; Machedonski: și Alexandru, şi le ordonă să prepare pe Panduri ca să se opuie chiar cu forca la. caqi
- cândi

forca.

să întrebuinţeze

cuteza

inamicii săi ar

Unii

din acei căpitani, înţeleşi să vede cu capii Bulgariloră !),
„lepădară masca, și "i r&spunseră că nu mai e vrednicii a
"le fi căpetenie, din causa asprimei selle; attunci Tudor,
prin patru Panduri. fideli, pusse mâna pe Urdărenu, și "li
spândură; voindi să spândure și pe Enescu, sări Prodan
(care,

fussese

să vede,

însciințati)

cu

şi "lu scăpă

Arnă-

uiţi săi ?).

e

tani rebeli sunti

înțeleşi cu arnăuţii lui Iordache, se dusse,

” Cioranul dice că, avăndă Tudor bănuială că cei 4 căpi20, însoțiti de confidenţii sei (Ciora-

în nâptea de. 19 spre

nul, Cacaleţenu și câți-va Panduri devotați din garda sa)

să visiteze posturile şi să încerce sentinelele, dupe obiceiu,
spre a se încredința dacă 'şi împlinesc datoria lori; că în
timpul acestei visitări, Tudor ordonă s&'i aducă pe cei patru
"nainte

sub

comanda lui Capitan

Iordache; iara Filimon (pag.
Tudor

în secreta;

165) susţine că

dar pe Alecsandru

pe Dumitru şi Constandin “i ar fi omorâtă
ma pututi, fiindă nedeslipită de Prodan.
şi circonspecti, şi ncînAcesta nu pâte fi de credut, Tudor fiinda fârte binuitor
în sprijinul nostru: ella
vine
307)
No.
(Românul
Chiriac
pimeni.
în
credându-se

susţine ca Tudor bânuia şi pre Alexandru, ca pe Prodan
atâta

mai

puţin

dar

nu

mai nainte sub comanda

si

putea

încrede în

doui

cei

şi

Machedonski;

Capitani,

cu

ce fussesseră

lui Jordache.

ă a da lui Tudor la Cârcinov
1) Negreșita, cu cei patru câpitani cari refusaser
de ncorânduelile Pandurilora.
ei
adică
înserisula cerută de acesta, d'a respunde
1862.)
pe
307
No.
(Românul
Chiriac
lui
a
2 Memoriul

din Craiova, fiul lui
Acesta o afirmă şi D. ex—locotenent George Cacaleţinu,

tunariloră; căpitanii giseră lui
Cacaleţenu ce a servita sub Tudor ca şefă ailu
credincioși, pentr nimicuri ?
căpitanii
Tudor: „pâna cânda at să totă omori pe
care causi se uniri cu Madin
„*;
-nostru
rândula
şi
vie
ne
si
„Mâine pâte

chedonskl
Ipsilanti.

Tudor şi la pornirea lui la
Ă

şi Prodan, şi consimţiră la arestarea lui

.
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Căpitani; doui dintrînșii, anume Oarcă și Cuţoiu, cari
cunoștâu mai bine pe Tudor, se ascunsseră; și trimiși
adusseră numai pe Enescu și pe Urdărnu.
Insoţitii de acesti doui Căpitani și de cei-alți, Tudor
veni cu toți până în dreptul unorii sălcii ce se aflau
p'uă moviliţă, departe ca la patru sute pași de fuișorii.
Aci Tudor ordonă gardilorii săi să spândure pe Enescu
şi pe Urdărenu, ca rebeli și ca hoţi !)
Urdărenu fu spândurati de sălcii; der Enescu fu iertati, după rugăciunea Cioranului șa Cacaleţenului; însă
fu legati aprâpe de sălciile unde spândurasse pe Urdărânu, ameninţândw'lu cu bătaea şi cu ocna *). Atunci a-

lergă Prodan ce fusesse însciințatii, și "lu liberă 3).
Tudor se sui în fuișori, şi adormi. Dupe câte-va ore
se adunară sub fuișori, unde dormiai Cioranul şi Cacaleţenuli,

toţi

căpitani

de

frunte,

între

Vasile

era

care

I6n
cadin-

Crăpatu, Frunte-lată, Barbu Urleanu, Ghelmegeanu,
Creţiescu și alţii, toţi iubiți de Panduri; și privindă
davruli Urdărenului, ce era rudă cu cei mai mulți
trînșii, începură a murmura contra lui Tudor.
In timpul acesta, Machedonschi, înştiințată de uni

să "i

pitanii Dinu 4) despre mârtea Urdărenului, ordonă
se deschisă

târându

pârta,

unii

sine

dupe

cală

CăȘI

albii;

încredinţându-se de la căpitani despre mârtea Urdărenului,
allu căruia cadaverii se vedea la lumina focurilor, le disse
*) Despre Urdărenu,

D. Popescu de la Muşeteşti assigură, dupe spusa lui Kide

vădându într'ua qi pe Urdărenu cu uă tavă mare
riac Popescu, că Tudor,
o are? Si Urdarânu respunse că de la tată-seiă.
unde
de
întrebă
îlă
argintă,
—

îi observă

Minţi, porc-de-câine!

Tudor;

şi de phmântiă, iar nu din vase de arginta.
nilora, că nu vă mai lăsaţi de hoţii.

tată-tei

O

a mâncată

din vase

să vă spândură

*) Cioranul pag. 84
3) Filimon susține că Tudor ar fi spândurata şi pe Enescu,
a tăiata strengulă.

—(op.

cit. Vol.

If. pag.

165)

Acesta

o afirmă

lemn

de

pe toți, hoţoma-

și că Prodan
și Fotino,

“i

pag,

131; Și Laurengon, pag. 163. Asserţiunea lui Cioranu ni se pare mai veridică;
căci, de "i punea strengulă de gâtă, ar îi murită până să vie Prodan să "li scape;
afară

numai

dacă

care “lu respecta.
” Fotino, pag.

însoţia

și Prodan

ce nu putea fi; căci Tudor
131

pe Tudor;

ceea ce n'o spune

nimeni,

și ceea

se temea de capii Bulgarilor, matales de Prodan
1

pe
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„că suntii niște proști, dacă sufere a'i omori ca pe câini;
şi că aceeași sârtă aștâptă pe toți.“ Căpitanii revoltați res-

punseră că suntu la ordinile lui Machedonschi

)).

o aflară

adoua di, căci

de la conjuraţi,

chiar

santinelele

de la fuișori primisseră ordină de la Căpitani a omori
pe “Tudor îndată ce s'ar fi încercatii să se dea josă, cum
şi pe ori cine sar fi încercati să intre la dânsuli, fără
știrea

lori.

A doua di, 21 Maiu, Tudor eși în faca lagărului; și
cifu încungiurati de toți Căpitanii, pe faca cărora se
pâte
o
că
tea resbunarea. Eli înţeiese greşala, şi credu
repara ordonândi Cioranului să îngrope cadavrul Urdărenului cu onorile militare. Cu tâtă dorinţa sea, fu
peste putinţă Cioranului a comunica lui Tudor planulă
conjuraţilori: căci acestia "lu urmărea ca umbra, ne
perdendi din ochi nici pe Tudor, nici pe cei ce'i bănuiau ?).
întreCăpitan lordache ceru în acea di lui Tudor a doua
face
a'i
vorbire, facă cu Căpitanii, sub pretestă că are
importante comunicări în numele lui Ipsilanti.
sossi
In diua de 21 Mai, pe cându sârele era la chindii,
Farcăpitan lordache de la Piteşti, însoţită de Căpitan
32) ca câpitanii ar fi declarata
*) Cioranul, pag. 85—86. Fotino afirmă (pag. 1
pecanâşte pe Tudor de capă; însă lucru sa

atunci înscrisă
trecuta

nâplea,

că nu
și

nu

vor a mai
se

pote

destul pentru Machedonschi
tate de mârtea Urdârenului.

admite

declararea

c'au

Jora

stata

să

verbală,

facă

asemenea

şi starea

înscrisă ; era

spiritelora,

revol-

a aflata de la ta2) Acâsta o afirmă şi D. Gg. Cacaleţinu din Craiova, care

ta-sea amânuntele arestării lui Tudor.
2, Cioranul paz. 87.

aa

Machedonschi încălecă și plecă la Piteşti. Căpitanii se
risipiră prin tabără, începândi între Panduri propaganda
contra. lui Tudor; ast-feli, chiar în acea nâpte, Tudor
|
era prisonierulu lorii.
ă conspiraţiune.
Wacâst
Tudor dormia, nesciind nimici
dar
Cioranul şi Cacaleţânu se gândiră să'i dea de ştire;
se convinseră că "şi espuni viaca fără folosi *) Acesta

o
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|

mache, de Ghencea şi de Michalea,

cu vreuă trei-deci

de arnăuţi alleși; iar vre “uă trei sute: 1) primisseră ordinii a occupa mai multe punturi strategice, fără
a fi văduți, şi a alerga la semnalulu ce: li șe va da. Căpitanii
panduriloră, grupați înaintea porţii, primiră . cu demonstrațiuni de bucurie pe Căpitan Iordache, - care descălecândi "i salută, și le aruncă în trâcătă aceste cuvinte:
„V& spândură, copii, pentru uă trâmbă, de pândă!“ 3;
apoi se urcă în foișor la “Tudor, urmatii de câţi-va că-

pitani ai acestuia și ci parte din arnăuţii sei; iar restulu ocupă loculi sentinelelor de la scară.
a
După ce "i adusse aminte pe scurtii ajutorul. cei de. .
dese ca să pâtă ridica poporul, spre 'a scăpa, ţerra de
ciocoi,,cumi și călcarea jurămintelorii şi a legăturei dată
în scrisă, cu câte-va -dille în nainte, Căpitanit lordache
disse lui Tudor:
,
— Pringulii mă 'trimite a'ţi spune că nu mai are încredere în tine de adi înainte; ȘI. ettă uă nouă probă despre necredința ta.“
Iordache scâsse din sâni nisce scrisori prinse assupra
unui alti curieri, trimisi de Tudor de la Golești către

Chehaia-bei; şi le citi cu voce tare în auduli pandurilor ?);
apoi, adresându-se către căpitani, le gisse:
— Luat-aţi” voi armele, flăcăi, ca să luptaţi cu Turcii
împotriva chreştinilorii ?

— Nu! respunseră Căpitanii în unanimitate.
— Nu va spusă Slugerulă Tudor, până eri, că aveţi
să vE luptaţi împrotiva Turcilorit?
— Așa este! strigară toți căpitanii.
1) Raybaud (pag. 233) susţine că erau ua mie.
2) Eliade-— Cousercatorul pe anula 1835, pag. 66.
NR
5) De şi istoricii Greci nu reproduc acea corespondenţă, ea a trebuiti să esiste,
findu ca toţi scriitorii și martorii menţiontga despre dânsa; asta-felu, de essem-

plu, Chiriac Popescu, în Memorini sei (Românul

No,

pag.

Laurengon,

8;

Raybaud,

pag.

236;

Gervinus,

pag.

200;

307 pe 1862);' Cioranu,
pag.

92.
— Aces-

ta o afirmă și pandurii pe care "i am consultati; cum şi D. Nicolae Popescu
la Muşeteşti, care a aflato în Braşiova chiar din gura lui Chiriac Popescu.

de

chiar

din

vedeţi,

Cu tăte astea,

—

pri ma a

A,

Ia

scrisorile lui, elti

voia să vă dea pe mâna Turcilorii:
„Căpitanii începură -a murmura,.
— Intrebaţi pe acestii. călcătorii de jurământi : unde
sunt atâţi panduri și căpitani cei. a, tăiată numai de la
plecarea-sa din Cotroceni ? Unde suntii Urdărenu şi alții *)
.
.
pe carii a tăiati aici la Golesci?
— Pentru acesta nami să dau cuvântă: nimenui, respunse Tudor cu mândrie; suntă în ferra mea cu sabia mea.
— Ta spânduratii fără judecată; şi pe alţii ia omorâtii. întrascunsi. Aceeaşi sârtă vE aşteptă şi pe voi!
La aceste cuvinte fecele căpitanilori se întunecară, Și
începură a scrâşni din dinți.
lordache' profită d'acâstă disposiţiune a« căpitanilor

fară vină şi ne judecați, şi. care
cu Turcii ca să vă dea pe mâna
Nu "li mai vremii, respunseră toţi
Pe cine voii voi de comandir de

mâră
mână
_—
—

Machedonski şi pe Gospodarii Pro-

Gospodar

— Pe

tucredă pe sub
păgânilorii ?
într'o -glăsuire.
adi înainte?

strigară căpitanii.
ş
Incuviinţaţi voi mergerea Slugerului Tudor la prinIpsilanti, ca să 'şi dea cuvântu de faptele selle?
Să mârgă! Să mergă! respunseră toţi 7
Aide d&riu la prințul Ipsilanti, qisse lui Tudorii

dan,
—
țulu
—
_—

căpitan

1 Raybaud

(pag.

233)

părinte

ca

Prinţulu,

Iordache.

dice că Iordache

și ca co-

buni,

"i ar fi addusu aminte

și de cel 9 câ-

dintre T udoră cu Tordache,
pitani cari fusseseră martori la convorbirea din urmă
și pe care “Pudor
care

îndoimi,

ne

iarăşi nici ună

“i ar fi omorita la Golesci, într'uâ singură

fiinda

pandură

ca

nici

din

und

cei ce

nu

istorică

trâesci

menţioneda

nu "ŞI aduca

n&pte;

despre

aminte

faptă

despre

acâsta;

cum

se fi dispăruto,

de Urdârtnu, spînintr'ua singură nâpte, 9 căpitani din cel mai de frunte; afară
durata fagă cu toţi.
şi Dumitru Câţei, din
e
) Intre „conjurați era

risire.
—

Ce

te a silita si vindi

pe Tudor,

care

Cerneţi,
a a pusso

dupe
viaţa

propria

lui mirtu-

în primejdie

ca' se

aa

ai -

şi le diose:

:
4
!
„4
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mandirii all nostru all tuturorii, te va ierta, dâcă te
vei pocăi !).
La uni semnii dati de Căpitan lordache, arnâuţii luară
pistâlele lui “Tudor din cuiii ?) cum şi o pereche de dive scape de Ciocoi şi de Greci? îlu întrebaiu eu.
— Nevoea na silită, îmi respunse bătrânulă pandurii: căci, în tâte nopţile,
pierea câte .doui-trei dintr'ai noştrii, fără judecată. In locă să ne batemti cu
Turcii, cumi ne fagăduisse, ellu ne ucidea ca pe câini. L'am predată lui Capitan

Ghiulea (Iordache) ca să "la ducă la Ipsilanţi.
—

Re&ă

— Am
gășani.

aţi făcutii,
văguti

moșule!

şi noi

cam

făcutu

reu;

d'aea

ne-a

şi

bătutu

'Purcii

la Dră-

1) Cioranu, pag. 87 și 88. — Raybaud, vol. 1. pag. 235 şi 236.— Filimon, vol.
Ii, pag. 166 și 167. — Lawrencon, pag. 166 şi 167 — Fotino, pag. 125—126 şi

133—137

— Tricupis, vol. ], pag. 148 şi 149.

Filimon, Laurengon şi Fotino susțin încă că Tudor, ca să justifice conduita
sa în ochii Pandurilor, ar fi aruncată vina asupra lui Udriski, care Par fi consiliati a urma astii-felu în interesulă ţărrei,
Despre altă parte, Fotino (pag. 133—136) pune în gura lui Iordache uni şiră
de cuvinte insultătâre pentru Tudor, și lăudărâse pentru Iordache; de și se grâăbesce a mărturisi că dialogulă de la Golesci dintre cei doui căpitani este numai

sensul conrorbirii loră, după cuma ”i s'a raportatii și lui de către unii
pitanii ambeloru oștiri, aflaţi faţă; și dupe cum a cititi în
făra a cita însă gazeta de unde a estrasă acestă convorbire.

Gazetele

din cănermţești ;

2) In privinţa sabici lui Tudor, despre care noi ne am îndoită că ar fi aceea
ce o possedă d-lu Rossetti, din causa mărcii princiare săpată pe dânsa (Vegi

Columna lui Traiax No. 6 şi g din anulu 1872). D-lă I6n Brezoianu, vechiă profesore, assigură
de

la

Ioniţă

că poetulu

Crețescu,

care

I6n

Văcârescu

?i a dato

tru uă sumă de bani cu care “lu
“i o didesse Căpitan Iordache.

după

?i ar fi spusu
întârcerea

împrumutasse

în

că acea

acestuia

Braşiovă;

sabie

o posed:

din emigrație,

iară

pen-

lui Creţescu

D-la Romulus Scriban, în fâea Guardistul Civic de la Galaţi (So. 15 din
1872) susţine (fâră probe) că acea sabie ara fi dat'o Episcopul Ilarion lui Tudor
în predioa plecării acestuia peste Oltu ca să Yidice poporulă, dinpreună cu 4000
de galbeni, gicându'i; „Dute și mântuește ţerra tea;* iar Tudor ar fi respunsă:
„îmi voiă pune și viața pentru ea.&

Bătrânii cari au cunoscuti pe Ilarion se îndoiescă de celle arătate de D. Scriban, pentru cuventule că Ilarion era avari; câ nu putea dispune la 1821 de atâţia bani încâtu se dea lui Tudor 4000 de galbani; afară numai dacă acei bani
vor fi fost din cassa eteriei, sai din pungele boeriloru patrioţi; în fine, că numele lui Tudor și pajerea domnescă săpate pe sabie urmesă să fi fostu gravate

în Turcia; prin urmare Ilarion, care era circonspectă, nu s'ar fi putut compromite până
onalâ.

acolo

în ochii

Porții,

compromiţând

tot d'o data

și mișcarea

Aceste observaţiuni Iggice, cari facă parte din argumentele cu
bătuta ideea celor ce susțini că sabia ce o possedă D. Rosetti

Tudor (Columna No.

6 și g pe 1872) le afirma și D.

naţi-

care am comar fi sabia lui

ex-locoteninte Cacaleţânu.
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,

disagi cu bani, şi uni geamantani cu haine şi cu.
hârtii 1).
|
|
În timpului acesta arnăuţii, ce şedeai ascunși în nisce
sălcii lângă Târgulu-delului, sossisseră la Golesci, şi pusesseră mâna pe tunuri şi pe muniţiuni, înbrâncindi guarda lui Tudor.
Părăsitii

de ai sei, Tudor se resemnă,

trădatii

toți,

de

nefăcând nici uă împrotivire; adressă . numai aceste cuvinte căpitanilor săi:
„Mă duci la Ipsilanti, căci așa e voința vostră; dar

„sufiletulu

cadă

asupra vâstră, ș'asupra

_?)

„copiilor voștrii.“
Cuvinte

mei

sângele

muri,

„Woiă

mă întorcii; ȘI

că n'o să mai

meii presimte

cari s& realisară!

profetice,

Intr'adevări,

după

mârtea lui Tudor, România redobândi dreptulu a se cârmui de Domni pământeni; dar nu putu scăpa şi de ro(Biula Cacaleţenului care a servită în oștirea lui Tudor de la 1821 ca căpetenie
posa tunarilor) susţiind că adevărata sabie a lui Tudor, cum şi inelulă seu, le
sedă d-sa, încredințândule Cacaleţânului însuși Tudor după arestarea sa la Gocuvinte:

cu aceste

lesci,
„De

ne

vom

mai

(Vegi Columna lui
cesta,

descriinda

Reposatule

le vei

mi

întâlni,

înapoia;

de prieteşugă;

păstrâsa-le, ca semna

trăescu,
mei.“

de

nu

va vrea

Dumnegei

să

mat

şi ea de la părinţii

inelul îla ama

1873, unde am vorbit pe larg despre a-

Traian No. 9. pe
şi inelula.)

și sabia

afirmă în nota sa că ar fi dăruitu la Museul na-

Scarlat Rosetti

ional ua carabină lucrată în argint, ce ar fi aparţinut
Dapă încredintarea D. Ioniţă Columbena.

lui Tudor.

Vegi şi memoriul Dirzenului, în Trompeta No. 665 pe 1868.
se prepara
2, Fotino, pag. 137 —Iar la pag. 136 Fotino susţine că, pe când

Tudor

de

plecare,

Căpitan

Iordache

găsi

întruă

din

cameră

casele

de lâng:

fu-

tota a lui Tudor
ișora, unde Tudor îşi avea bagajuli, u alta scrisâre peceiluită
o băgă
Iordache
grecesti;
oșiirii
a
esterminare
promitea
le
câtre Turci, în care
în

fârâ a o mai arăta pandurilor.
Cacaleţenului, Tudor, vegându-se pârâsita de panduri,

sînu,

Dupa arâtarea

a chiamat

dar vea ea
pe întimii sei, şi le-a dis:, ei îmi făgâduescă câ o să me întorcă,
și Cainelula;
şi
sabia
lui
Cacaleţenu
dete
Atunci
mine!“
cu
ei
„ce gânda aâ
caleţinu

lui

una

stâga

ce

cra

acolo

şi

alte

obiecte,

pe

cari,

dinpreună

bia, le pnsse întru lada şi le espedia la moşia sa de la Timbouresci.

cu

sa-

Dupa în-

prinsa d'un Pacredințarea sa, Cacaleţinu, dupe batalia de Ya Dragâşini, fiind
şi notabili
negustori
câţi-va
scâpală
Vad
şi
mârtea;
cu
şă, a fost ameninţată

dând

Paşei

tacâmul

cinci

pungi

lui, si cu armele

de bani; iar Paşa “i luA şi frumosula armisarti, cu tota
ce avea.
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bia Ciocoilor, cară la 1832 serviră de instrumetii. Muscăliloră. spre a: se întroduce în. Regulamentuli- organici
principiulă muncei silmice; astfel classa plugarilor trebuia

'să suffere încă 43 de ani

robia inuncei,

pe care toc-

mai la 1864 o desființă Vodă, Cuza, ajutată de împrejurări favorabile.
Pronunţând numele lui Cuza, ne vine în minţe trădarea
“de la palatii, din. nâptea. nefastă de la 11 Febr. 1866,
care are atâta assemănare cu trădarea de 'la Golesci

din diua de 21 Maii

N

1821.

Ca și Tudor, Cuza fu trădati de chiar aceia cară, avîndi datorie sacră a'i apăra viaqa, deveniră instrumente
6rbe alle cellor ce se opussesseră sistematicamente la
îmbunătăţirea sârtei plugarilor!
|
Deosebirea 'între trădarea de la Golesci și cea de la
palatii este. că .cea d'ântâii ar putea avea uă scusă în
ochii istoriei; nisce osteni simplii, pe cari ucciderile nechibguite alle lui Tudor, şi corespondinca lui. cu Turcii
(pe care ei n'o înţelegea) aii pututii fi 'amăgiţi uni 'minută spre a'și călca sacra lor datorie; ce scusă însă pot
avea eroii salvatori din nâptea de 11 Febr. 1866.în ochii historiei? Dacă a fost cineva; culpabilă atunci ai fost

Miniştri, după regimuli constituţională, iar nu Cuza, care
dedesse probe de adevărati Domn Român: dovadă, corespondenţa sa oficială cu Puterile garante, pe care heroii salvatori ai cocoloșit-o, fiind în favârea Domnitorului
Cuza,

.

CAPITOLUL XXIX.
Assassinatulii:

lui

Tudor.

Sârele appunea după dâlurile ce adăpostesci capitala
Argeșului, cându Căpitan Iordache pornia pe Tudor la
Pitesci, pe ună calu ai căruiă dârlogi îi ţinea Ghencea,
Tudor ţinându căpăstrulu; iară vre uă dou&-deci de arnăuţi

pe prisonierii. -

însoţiau

Pucini după

pornirea

lui Tudor din Golesci, Mache-

donschi porni pe Cioranul ia Pitesci către Căpitan lordache !) ca să prepare celle necessarii pentru oştire; șI
cum înoptă, porni si ellu la Pitesci însoţită de câţi-va
Panduri și Bulgari.
Inoptasse cându Cioranul sosi la Pitescă; ellă află pe
Tudor şedândă pe pată, şi împutându lui Ghencea şi lui

Căpitan Iordache fapta lori. Ghencea îlu pădia cu pușca
se

Cioranul

se

Iordache

„încărcată;
loru sti:
„Oameni

opri

la

ușă,

şi

ascultă.

Tudor dicea

fără căpătâii, şi streini de

aţi amăgitii

„viclenie

plimba pe gânduri prin cameră.

calâi-

acestă ţerră, prin

oștirea mea de m'a

dată

în mâinile

„vâstre. Ce credeţi sk faceţi cu mine? să me omoriţi?
„Ea nu mă temă de morte; în multe rânduri am înfrun-

„tată mârtea în r&sboiu. Inainte de a ridica stegulu pen% Care

cra

în cuartiră

la boierul

lancu

Mavrodolu.

—
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voi bine

morţii. V'aţi gânditi

„cămașa

îmbrăcatii cu

drepturiloră ţărrei, mam

„tru dobândirea

o să-

capătii

la ce

„iasă fapta vâstră? Turcii sunti în țârră; și voi singuri
„nu sunteţi în stare să vă bateţi cu ei cu ispravă; veţi
„vedea.“

a nu fi surprinsi ascultândi la ușă, Cio-

Temându-se

intră în cameră,

ranu

pe

salută

Tudor cu respecti, și "și

împlini missiunea către Căpitan Iordache.
Acesta ordonă pe dată ispravnicului de Argeși (Costache Ștefănescu) s& prepare celle trebuinci6sse pentru

oştire

!).

A doua di după prândi, Tudor fu porniti la T&rgovişte; iarii după pornirea lui intră în Pitesci și oștirea lui
Tudor ?).
Tudor fu pusă întrun căruciori micii de poștă, fiind pus
lângă dânsulu unii Manu, adjutantiă allu lui N. Ipsilanti;
“alte trei cărucire de poștă îlli urmau, în fie-care -câte
doi arnăuţi armaţi 5), cum și uă escortă de câți-va Mavrofori
1) Cioranu,

pag.

2%) Unii susţini

se

nu

ce

ceca

Pitesci;

88---89.
că chiar

n6ptea

în

pâte

oștirea

precedentă
pentru

admite;

câ

trecusse

lui Tudor

Pandurii,

cari

se

căiră

la

îndată,

ară fi putu libera pe Tudor, aflându-se în Pitesci în acea n6pte.
Dovadă, bătrânulă panduri Dragulici diu Cernovășani, cari încredinţesă:
„Ca adoua gi, cândi at vrut se pornescă pe Tudor la Ipsilanti, Căpitan

Ur-

l&nu, care luasse parte cu Kiriak la ucciderea lui Tudor, i gisse d'o parte:
— Dar noi cum remânem, boerule? Sa mergem şi noi cu.d-ta? Sau, dacă vrei,
i
noi te putem scâpa.
„Și Tudor *i a gis că se n'aibă temă ci, că nu le va face nimic Căpitan Iordake;

şi că va vorbi

iar ca să

o îi să mâră

cu Farmaki

a'i lăsa în pace,

scape, nu vrea, că să face vărsare

?lă

de mâna

Grecilor,

așa'i a fost scrisa;

ca pe nisce

supuşi ce au

fost;

sânge făra folosu; că daca

de

şi că sămâriga Sa arancată,

şi

o sa 'şi dea râdele.“*
2, Unula din acestia era si D. Malla (fost senator) dupe însăși încredințarea sea
Vegi

şi Cioranul,

uţi era şi unu

pag.

89.

Viga

— Barbu

Ghiţă-hoţu, scosa

de

din

Greci

Gorjiu afirmă

că, între

acei arnă-

din Pușcărie, şi una altula anume

Uzu, care în urmă s'a turcită. Acella Ghiţă hoţu, cumnata cu Andrei Gherescu
din Baea de Aramă, la întârcerea sea din Tergovişte, a arătată pandurilori de-

getula

cellu

mică

alla

lui Tudor, cu

inelului lui de

pecetluită, uni inelu cu

târta gr&sa de aură şi cu pâtra mare de matostata. Ghiţă hoţu qisse Pandurilor
„tcă vam adussi semna că amd omorâtă pe câinele de Tudor, care voia să ne
„dea pe mâna Turcilor.“

—

călări,

de la Câmpu-lungi

trimişi întradinsu

soci pe prisonieri
la Câmpu-lung.
Câţi-va Panduri
îl întrebară :

333—

condusi la

1). Elu fu

faţă la

erau

ce

ori

cari

și câinilor,

Corbilor

a în

T&rgovişte pe

pornirea lui Tudor

— Deră pe noi cui ne laşi, boerule?
—

pentru

să

vE

mănânce,

le

vam porespunse Tudor; căci nu maţi ascultati ce
runcită ?).
cuartii
Pe câmpia de la Grădiște, depărtare de unii
călări vre
de poştie de Câmpu-lungi, așteptau pe Tudor
uă trei-deci

de

flăcăi

oraș,

acestii

din

brutari

măcelari,

în Brași alți brăslași; căci boierii şi neguțătorii fugisseră
șiovă duă dată cu spargerea Bucurescilor.
lui IpsiInsoţiţi de mai mulţi arnăuţi călări din stea

lanti, acei flăcăi eşisseră

întimpinarea

întru

Domnului

acela care ne
Tudor, pe care poporulă îl iubia, (dice
la dou&a relatatu faptul) pentru că scădusse ludele de

deci şi cinci la cinci lei ?).

că
Grecii, temându-se de Români, respândisseră vorba
ca
Tudor e poftiti de prinquli Ipsilanti la Târgovişte
Dompe
ina
să "li facă Domni. Poporului derii întimp
însă era
nul Tudor cu demonstrări de bucurie. Tudor

tristi!..

şi i se dede
In Câmpu-lungă Tudor sosi în murgulă serei,

de locuiti cassa bogasierului Constantin Chihași
în apropiere

de

cassa

boerului

Urianu,

unde

*), fiindă

şedea

bei-

Muszade Nicolae Ipsilanti. A doua di ellu fu porniti peste
1% Chiriac Puppescu (Românula No. 307 pe 1862).
(pag. 236) afirma câ Capitan lo:dache,
) Dragulici din Cernoroșani. — Raybaud
lar

, dupe
în serisbrea ce trimisse din Pitesci lui Ipsilanti
fi consiliata

despre

a na

“la trata cu asprime;

acâsta. Tota Raybaud

urma consiliula lui Iordache,
surprindere a0 ommorită pe

(pag.

deră

arestarea

lut Tudor,

nici unâ alta autor nu

menţionesă

237) dice câ Ipsilanti ar fi fosta dispusa a

prin
deca nu sară fi oppussă adjutanţii s&, cari
ca "la
Tador, spoind lui Caravia care "a pâdia,

duce la Ipsilanti cânda Va scos nâptea din arrest,
3) D. I6n Ciolan, dia Câmpu-lunga.
€ Moşula mei despre mamă.
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celle la Târgovişte, sub uă “escortă mai număr âsă, Conă- cindă de prându la cârciuma de petră.)).
Ajungendu pe la miedulu nopții aprâpe de Tergoviște,
Tudor fu opriti până la dioă de uni avanpost all, oș-

tirii grecesci

2,

A doua:

di, sosindu în marginea

ora-

șului, Tudor fu pussii călare pe unii callii 6rdinarii, cu scări
de lemniă.st cu picidrele legate pe sub burta callului 5).
Astu-felu str&ăbătu Tudor vechea capitală a României!
Asti-felu fu presintatiă Tudoriă înaintea lui Ipsilanti! Eșind "în foișor, Fanariotulu apostrofă pe Tudor cu „aceste cuvinte insultătâre :
— Ciocoiule! cum.

de

Turci

atâţia

nu

"ţi a fostii

chreștini?.î)

S&

milă: s& dai la mârte

"lu

închidă în Mitro-

polie. 5, dându'lu în pada lui Caravia, adăogă

Ipsilanti.

Unu scriitor asigură că Ipsilanti a instituitii îndată un

tribunală militară €) care a judecată pe Tudor, şi la osânditi la morte,

1) Comunicată

de

în basa art. 3, 7, și 8 din regulamen-

D. I6n

flăcăi ce au întâmpinata

Ciolan

pe Tudor

din

Câmpu-lungă,

la Grădişte.

unulu

din cei trei-geci

Acestă particularitate

de

*mi a po-

vestito şi tată-meă, care a aflat'o după întârcerea sea din, Braşovi, cum și alţi
bătrâni din Câmpu-lungi, de essemplu, răposatulă Hagi Nastasse, înrolat în oș-

tireă lui Ipsilanti, şi Roboiulu cellu betrânu, și reposatul Nicolae Niculau, commerciant din aceenși urbe.
3 Fotino; pag. 137
3) După încredințarea preotului Teodosie, arhidiăcon allu Ini Ipsilanti în Tărgovişte, și martor ocular. Vedi epistola sea publicată de d-nu Maior Papazoglu în
Pressa de la 1 Octombre 1872. Acesta o afirmă și alţi cetățeni din Tergovişte;
cari aă augiti de la bătrâni de acolo; și. între alţii, mama fraţilor Fussea, în etate de peste 80 de ani, încredinţedă assemenea că Pa văqută pe Tudor în starea
acâsta, trecândă pe la pârta cassei sclle, ce este aprâppe de cassa lui Gertoglu, un-

de şedea Ipsilanti.
4) Preotul Teodosie, citată mai susu.
3) Tudor fu pusă întrua chilie de linga pârtă, din celle despre stânga, aprâpe
_de clopotniţă; cu tâte astea era libera a se plimba prin curtea Metropoliei, însa sub padă, putânda merge și la biserică, sera și dimineţa, unde asculta cua

mare evlavie serviciula divină.— Acesta, după încredințarea lui Tudor sin Mâine
(bătrân

de 80 de ani trecuţi), hulu bucătarului care a serviti atunci

pe

Vegi și Fotino pag. 138.
*) Fotino,

pas.

133. —

Cioranulă,

pag.

89. —

Laurengon,

pag.

167.

Caravia. —
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-

|

tul rhilitară albi Eteciştilori 5); alţii susțină că Pau o-

morâtii fără nici uă formă de procesi ?); alții că: Par fi
torturată, ca-se afle comorile sâlle 3):

In privinţa. morții luă Tudor, suntii mai! “multe versiuni ;
cea mai acreditată. este aceea care o raportedă Cioranul .
șo afirmă martori competenți; dar șacâsta urmegă a fi.
"complectată cu cea raportată de Rabbe, în memoriele lui
Raybaud;, luă Rabbe i sa comunicati de oficerulă lui
Ipsilanti, ce a, assistati- la prinderea lui “Tudor la Golesci;
"dar

şi alți

aceeași

scriitori suntii de

opiniune,

cu

Gre ca-

|
„re mici vărianțe.
In nâptea de 26 spre 27 Mai, Orfano (chefalonitu)
C. CGavaleropolu. (peloponisianu) și. Garnovski, adjutantuli |
lui Ipsilanti, se presintară - în arestul lui Tudor, cerând
de la Caravia pe prisonieru, în numele lui Ipsilanti.
Scoţîndwlă afară din Mitropolie, după miedul nopţi, ei
„se îndreptară cu Tudor spre răsăriti, afară de șangurile
„cetăţii.

— Unde mă duceţi? întrebă Tudor.
—- La ai tăi, “i respunse unulu cu ironie.
— Nu: vădu eu că drumulu asta nu duce într'acolo?
.—

Mergi

înainte,

"i disse

acella cu brutalitate.

Ei se opriră lângă iazulu morei, aprâpe de grădina
lui Gertoglu; aci așteptau duoi greci, Varnava şi Parga.
Acestii din urmă disse lui Tudor, în limba grecă:
— Sperjurule, fă'ţi ultima rugăciune către Dumnedei

pentru iertarea păcatelori!
Tudor respunse:
— N'aveţi nici unul

din voi ună

pistolu?

creju câ o pâte
1) De şi acea lege ostișiscă privea numai pe Greci, Ipsilanti
contra Turcilor
Grecii
cu
lupta
a
juraxse
ci
applica şi la Tudor, numai pentru
şi "şi câlcasse jurtmântula. — Vegi Nota No. LII

=) Tricupis, vol. I, pag. 149. — Filimon, vol. II, pag: 167 — Raybaud

vol. 1,

.
— Gerrinus, pag. 201. —
Ca3, Cioranuls, pag. 89—90— Laurengon, pag. 94- Acesta susține Encd câ
scumpe în valâre
ravia gâssi în căptușala cepkenului lui Tudor aura şi pietre
n'avea nevoe a
de 3 mii de galbeni; ceea ce este absurda: câci Tudor
ci d-nu Ioniţă Coallessă
mai
bandiții;
ă
obicinuesc
cum
dupt
banii,
ascunde

pag.

230.

— 236—
Drepti

respunsă,

începură alu lovi cu iataganele. Lun-

gă şi durerâsă fu agonia lui Tudor!

*)

După ce "lu omoriră, îlli desbrăcară, spre a nu fi
cunoscutii după vestminte: căci Eteriştii se temeau de
popori, mai allesi de panduri; din care causă, mârtea
lui “Tudor se ţinu în mare secretii.
|

Raybaud dice (pag. 237) ca 0.... (Orfano) Pa omorit;
apoi la pag. 238, face în ironie acestă observaţiune:
„N'ar trebui să împutte cineva adjutanțilorii lui Ipsi„lanti că n'a întrebuințati sabia loră, în espediţia Gre„cilor din

„făcură

Turcilori;

dovadă,

cu sabia lori în împrejurarea

acâsta.!*

Cepkenul

România,

contra

lui Tudor,

fiindu strâmtă

la

usuli

încheetura

ce
mâi-

nilor, assasinii îi tăiară pumnii ca să pâtă scâte mai lesne cepkenuli.

Dup'aceea

îllu asvârliră în puţulii din gră-

dina lui Gertoglu, aruncând pământi în puţi
lumbenu,

ce 'lă servia, assigură

că toți banii destinaţi

pentru

?)

întreţinerea

oștirii

îi avea Tndor în dissagil de pielle cei luasse Căpitan Iordache, când l'a desarmatii la Golesci. Raybaud assigură din contra (pag. 238) că nu s'a găssită assupra lui Tudor de câtă patru taleri.
') Vedi memoriulă Protopopescului,

”
în Vol.

II.

Nota

No.

XV.

2) Raybaud (pag. 236—237,) gice că cei duoi assasini îi săpasseră deja grâpa
unde au și aruncati cadavrul, fără a specifica însă locului; dar Cioranul (peg.
90) susține că Caravia ar fi omorită cu mâna lui, lângă iazulă morei; şi cadavrulu Yar fi aruncată în puţulu dalături din grădina lui Gertoglu.
Acesta o afirmă atâtu D. Sake Porointnu din Târgorişte (bătrânu notabili
de peste 70 ani) cum și d-nu N. Popescu de la Muşeteşti, ce a aflati acestă în
Brașov de la Kiriak Popescu, care assigură ca Tudor ar fi dissu aceste cuvinte:

„NE omoriţi, tilharilor! Dar nici. de voi nu va fi bine! Câinii și corbii or să ve
mănânce!%

Aceste cuvinte pote le va îi disst Tudor înainte d'a începe alu ciopârti cu
iataganele; dar în timpulu acela, credem că n'a mai pronunțată assemenea cuvinte.
Laurengon (pag. 167) şi Fotino (pag. 138—139) narresă faptulu ca și Raybaud,
cu deosebire câ ar fi fostu îngropatu în șanţulu cetăţii despre sud, în dreptuln
grâdinei lui Ciocârlan. Laurencon și Filimon puni în gura lui Tudor cuventulu

„aman“

(iertare;, pe când Fotino dice câ Tudor ar fi pronunciatu cuvintele ur-

mătâre, mai potrivite

cu

caracterulu

lui Tudor:

„omâră-mă,

să scapul“

Tricupis (vol. [, pag. 149) se mărginește a dice ca Va tâiatu afară din Tergovişte,
Dirzenul (Tromp. No. 665) gice ca Va taiata în malula Ialomiţei, și Va aruncaţ
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|
Astfelii peri, dice Regnault, părăsiti dai săi, măcelăștiu
rit de nisce miserabili assassini, acellii Românii care
ridica arma pentru causa naţională. Mârtea lui Tudor
Vladimirescu e uă pată și pentru boerii ce "li nesocotiră
asseşi pentru Fanarioţii ce "li măcelăriră. Acestia, prin
cu tradiţiumenea. conduită, erai cellă puţin consecinţi
aceia trănile lor, ca 6meni nelegiuiți şi lași, pe cândii
şi sperancele
dai, prin slăbiciunea lor, drepturile ț&rrei
unci generaţiuni. !)

cadavmlu lui pe gări

.

.

vremea Zaverei este astupat paţulu
Batrânii din partea locului qicu „câ din
fi arnncatu de Arvajt câini morţi.“
sar
ellu
în
ca
jut Gtrtogla, şi că au anditu
nimicu posiliv în privința actsta.
şiiu
Ia fine, Pandurii ce am consultatu nu
danubiranes, par Helias Reg:
pants
princi
des
sociale
+) Şlistoire politique et
”
nault cap. VI.

17

CAPITOLU XXX.
Oştirea Eterică şi Capii sei.
Am vădutit sfârşitul lui Tudor; să vedemi acumi
sârta lui Ipsilanti și a oștirii selle, și sorta oștirii lui
- “Tudor.
Dejucatii de Imp&ratulii Russiei, și neputândi compta
pe concursulii lui Tudor, Ipsilanti ridică tabăra sa de la
Colintina, la 1 Aprilie, şi se îndreptă spre Târgovişte.
" Ellu găsi pustii satele pe unde trecea - ) căci locuitorii
„satelor fugisseră mai toţi prin munţi şi prin păduri de

frica zavergiilor *).
atât pentru posiţiunea

Ipsilanti alessesse Tergoviştea
„sea

câtu

strategică,

şi pentru

appropierea

sea

de fron-

tieră, ca la ori-ce cadii să potă mai lesne trece în Austria 2). Elli occupă milităresce judeţele Dâmboviţa, Muscelulă,

Prahova,

Săcuenii,

Buzăuliu

şi Râmniculu-Săratiă,

şi mai târdiu și Argeşului, avândiîn fie-care judeţii câte uă companie de Eteriști sub comanda unui căpitan, .
pentru înrolare de voliniiri, deosebită câte uni ispravnicii
de încredere pentru împlinirea contribuţiuniloră de la lăcuitori, şi chiar de la scutelnicii boeresci, sub cuvântii
%) Filimon,
2) Cuventulu

vol. IL, pag. 135; vedi şi pag. 356—360.
de

neqă pentru lege.
3) Gervinus, pag.

zacergiii deriva de la cuventulu

199 — Laâurengon pag: so,

albanesu

3a-rero,

care

însem-
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de plata lefiloru ostaşilorii săi; eteristii luati Encă fără plată
ori-câte

6meni

trebuinţă pentru

aveau

provisiuni

și cai,

prădândi 'pe:'săteni fără milă, și esercitându crudimi ne-

pomenite contra locuitorilorii de ori-ce treptă-a acestei
|
nefericite ţărri !)
In oștirea lui Ipsilanti se înrolaşseră mai mulţi fii de

din
boeri, crescuţi în scdla . fanariotică, 'din Bucuresci,
servi
Iași şi din alte districte, credându-se mai onoraţi a
|
-acestia
uă causă streină de câtii causa patriei. lori. Intre

figurau

Barbu

Stirbey,

fostulu

domnitori

?) Cluceruli

Nicolae

Constantin “Herescu '(Năsturelu), 3), Căminaruli

din
Vlasto, Căminarulu Moisache Hagi-Abdula, şi alţii
Şutu,
Bucuresci; iarii din laşi, Nicolae Scufu, Grigorie

Alessandru: Ridu,. Hatmanul
lungii se înrolasseră George

în fineîn fie-care -capitală

Bibică și alții; din CâmpuCiontolac și Iancu Eliatti ?);

de districtu, occupată

de E-

fateristi, mai mulți Români greciţi se însărcinasseră cu
'dossiră
cari
și
cere de volintiri pentru oștirea Eteriei,
toți la intrarea Turciloru în țerră. Cassele lorit fură arse
de Turci, după cum se vădu și adi în Tergovişte ruinele

casselori

lui Geartoglu, şi în

Câmpu-lungi ruinele cas-

seloru lui Eliatti și Ciontolacă.
Sosindiu în Târgoviște, Ipsilanti se aședă în cassa
Gertoglu, eteristu înfocatu, care fu numitii ispravnicu
districtului Dâmboviţa. Acea cassă avea două scări:
una se putea urca ori-cine; iar pe alta, care se numia
cră, nu se putea

de

urca

câtă

Ipsilanti,

fraţii

lui,

lui
alu
pe
Sa-

Şi per-

- sânele ce purtau titlulu de principe *).
1) Dârzeana (Trompeta No. 662). — Cioranu pag. 71.
oqucfort, biografulu prinqului Stirbel
=) Dupa încredințarea lui Alziary.de R
dice: „câ la 1521, întorcându-se
1869
anulu
din
care într'un jurnalu din Nizza,
grâcă; și patria lui Leonida îi fu re„Stirbe! în patria sea,a întratu în eteria
serviciu;%

„cunoscâtâre

pentru

acestn

„comunicatu

însuşi

princulu

Stirbei

apoi

cându

adaogă :

stote aceste amenunte

trâia.2

Trompeiia

a
*) Cioranulu, pag. 73- — Dârzeanu, Trompeti
*) Dirzenu

(Trompetta

No.

659).

5) Gervinus, pag. 185. — Cioranu,

pag. 72:

(Vedi

No.

mi le-a

720).

No. 6şq. — Fotino,-pag. 94:
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„ Assemenea măssură nu putea fi dictată de câtii de vanitatea bisantină, ce caracterisa pe Fanarioţi, cum și de
"temerea vre unei surprinderi din partea celorice ar fi

cutesatii

să X amenințe

viața,

căci Ipsilanti ţinea multi

la viaţa sea; dovadă, conduita sea la apropierea Turcilor de Târgoviște, și la bătălia de la Drăgăşani; ceea
ca făcu pe Laurenqon s& dqică despre dânsuli:
„După purtarea sea în România, Al. Ipsilanti ne au„torisă a crede că la Culm n'a perduții braciulu său
„pentru vitejie“ ).
|
e
Apoi, după. mărturisirea mai multor bătrâni, demni
de credință î), Ipsilanti se temea mult de vagabondii ne” disciplinați -din oştirea sea, înrolați pentru jafuri, şi cari
nu sciau de frică, cu tote asprele penalităţi din regulamantele ostăsești alle Eteriei; din care causă Ipsilanti
dormia, adesse-ori nâptea. prin viile din prejuruli Tergoviştei 3).
Sosirea Eteriştiloră în vechea capitală a României, findii în săptămâna patimilori, locuitorii din Târgovişte,
speriați de jafurile ce audisseră că facii Zavergii, hotărâră a face diua serviciului divină, care, după ritul ortodocsii,

se obișnueşte

a se face

Cu moduliu acesta, fuindui

liberi

nptea.

n6ptea,

puteai

apăra

averele şi familiele lor de jafurile acellei adunături de 6meni
fără disciplinăşi fără frica lui Dumnedeu.

de

făcători

erau

Mulţi dintr înști

relle, scoși duprin închisorile Statului;

ne-avândi ce pierde ei îşi permiteu totul tără teamă,
mai alesii în acei timpi de perturbare generală.
Dirzeanu, în memoriulă s&ă, i descrie astfelu:
„Toţi se credeai căpetenii, şi supunere.nu da nici u-

„nulă. Depărtaţi cu totulu de frica lui Dumnedei, ei
„batjocorea chiar copii nevârsnici, de era uă jalnică tEn1) Op.

2) Intre
viște,

ca

cit. pag.

113.

cari d-nu

Aristia

şi d-nu Simion

Romanov,

aflaţi atunci în Tirgo-

Mavrofori,

3) Gezvinus,

pag.

193, — Acista o afirmă şi Mavroforii ce trăescu,

—
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|

a cărora, 0„gruire s& vadă cine-va astfel de. nelegiuiră,
să le poves„brăsnicie și nemilostivire- condeiulă nu pâte
orașe erai jefuiţi,
„tească; căci, nu numai locuitorii din
; spărgeai cra„dar şi satele duprin prejuri erau prădate
ce beat: până,
„mele de la viile după dealuri, şi, după
ci vinii
buţile
în
„se îmbătat, apoi. descărcati pistlele
și sărăcie; în.
„şi rachiu, făcându-se nepovestite pagube
întâlnia, îlli desbrăca diua nemiaga-mare;

„scurtă, pe cine

| „astieli

că

ţipa fii din maică, ne mai putândi cine-va

„afla nicăiri ocrotire,
„biserică

ca

să

fure

căci acei nelegiuiți spărgeau chiar

vasele

sfinte,

în câtu

norodului

se

iar cei ce
„tânguia cu amară, și "i blestema în vileagii;,
îndată, și dacă se
„Cutesaii a se împotrivi, erat omorâţi
mângăere acestii
„plângeau la Ipsilanti, priimâă drepti
uă oștire nouă
„respunsă: că nu pâte face zapti (înfrâna)
Asfelu bieţii creș„şi nesupusă încă la regulile ostășeşti.
cu copii și cu ne„tini îşi părăsiaui casele, şi să înfundaii
cei cu dare de bani
veste prin munţi şi prin păduri; iar
şi potecile fiindi
trece peste hotar; însă tâte drumurile
fără milosîmpănate de Arnăuţi, băjenariă -erai prădați
gaură de șearpe
tvire ; în câtu, Var fi fostii putinţă, în
Sarii fi ascunsi ».
a stigmanisatil
De aceea poporulă, în indignarea sa,
prin pana uacelle desordine, și crudimi alle Eteriştilorii
care a aruncat ananui poeti românii din acea epocă,
tema asupra lori ?).
Nu

Românii,

numai

dar

şi streinii,

şi chiar grecii

stig-

timpii de terrore
matisară acelle desordine cari rechema
ai Tătarilori

și Turcilor, cari însemnaii

prin focă și sabie

trecerea lori. prin aceste nefericite ţări.
Asfeliu,

Palazov

de eseinplu,

dice:

Iordache ai fă„Arnăuţii lui Ipsilanti Şai lui Căpitan
omorândiă și ar_cută mari relle Românilori, jefuindi,

treceail, din care causă, intrândi

„dându toti pe unde
1) Diszeanu

(Trompeta No.

cit. pag. 142 și
) Vedi Nota

543. —
No.

Vegi

LIN.

635,
şi

662,

Cioranu,

665.)— Vei
pag. 71—72-

şi colonel Voinescu

op.
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„Lurcii în Principate ca sei gonâscă, Românii „sufferiră *
„şi de la Turci nu mai puţine nenorociri“ D,
Gervinus dice:
|
|
- „Oştitea lui Ipsilanti, compusă de Gmeni -nedisciplinaţi
„Şi deprinși la Jafuri făcu mari neorândueli în România“ ?)
Laurencon i i descrie astfel:
|
„Eteria se anunță sub relle auspicii, jefuind uă ţerră
„ce trecea de amică, şai căria locuitori professaii ace- „lași religiune cu Grecii“ 3)
Și'n altă parte, totu Laurencon, după ce constată celle
arătate mai susi de Dirzeanu, apoi dice:
|
|
„Nici a suta, parte Turcii mau esercitati grozăvielle

„săvErșite de acea oștire nedisciplinată, compusă

din gu-

phoiulă tuturorii naţiilor;, căci cei onești, ca Cristari, erati
pîn fGrte mici numeri; toţi se credeu fraţi şi căpitani;

„Și de aci proveni atâtea desordine“

?) |

„Bande de Arnăuţi cutreerau satele și aduceau în Târ„govişte turme de oi și de porci, cârduri de passeri şi
ciregi de boi și vaci. Ca să “și facă. uă idee lectoruli
„de sufferincele ţăranului românii, e destulă a arăta că
“cuhnia, lui Alessandru Ipsilanti consuma pe tâtă qua:
„50 oca carne de boi.
„30 oca came de miellă.
„20 oca carne de porci.
»24 oca carne de passăre.
»50—60 pâini.
„Afară de untă, ouă, lapte etc.
„Princulă George Ipsilanti avea aceeași porţiune ca și
„cei l'alţi capi ai oștirii; astfelu că acestă devastare de
„necredută revolta simţuli publică“ 5),
1) Principatele Române,
*) Op. cit. pag.

189.

3) Op. cit. pag. 72.
*) Idem
>)

n

pag
E)

88.
87.

de Palauzof,

cap. VL
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|
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" Rabbe, în memoriul lui Raybaud,

dice: „Pe când -

generalii, oş„Ipsilanti mânca, bea şi danţa, la cartierul.
plăteu,; şi capii
„tirea lui jefuia ţerra,; provisiile nu se
„făceaii

uă

consumaţie, unii lucsii de

scandal6să

mâncare

ț&rranu“ ))
„neauditii, numai din spinarea bietului
Greci:
S& ascultămi acumii .pe însuși istoricii
|
Thsodor Csenu dice:
nesupuși, neîn- „Căpitanii și ostașii lui Ipsilanti erai
biciul lui Daum„frânaţi, și încuragiați la hrăpiri; era
unde tăbărai“ ?)
„nedeii pentru oraşele şi satele pe
Fotino dice:
ilorii nu le p&„Sufferinţele Românilor din partea Grec
la jafuri făcea pe
„te spune condeiul; iar dedulcirea lor
pentru care lua„Eteriști a pierde din vedere scopului
„seră armele“ ?)
și ispravnicii numiţi
Nu numai ostașii lui Ipsilanti, dar

a oştirea cu celle
de dânsulu, sub pretecstă d'a îndestul
protrebuinciâse, prădau
ductele

lorii,

fără milă pe săteni de vitele și

care

din

mare

parte le speculai în folosulii

vestiti, de care "Și
lor, făcându astfelu ună jaf nepo
9)
vorii adduce aminte multă timpii Românii
Să

vedemii

acumii

şi conduita

capilorii

acestei

oştiri.

ată în patru
Acâstă oştire cra ca la 7395 indivici 5), form

, pe care conta
corpuri, în care intra şi corpulă lui Sava
în districtele occuatunci Eteriștii, Ipsilanti o respândi

și lorgu stapate de dânsulă; astfelii fraţii sei Nicolae
ului ce

ostașii corp
ţionaui în Câmpu-lungi cu parte din
întruni satu, decomandai; prinqul Cantacuzin staţiona
uli Tergoviștei,
părtare d'uă jumătate de leghe spre nord
lui George Ipsilanti;
cu unii micii detașamentă din corpulu
lordache la Pitești; |
Duca staţiona în Ploesci, şi căpitan
1) Op. ciL pag. 228—229,

2) fi fowic re Eris

înavaldatus — 1861.

3) Op. cit. pag. 98“) Dirzenu, (Trompeta

No.

*) Vedi Noita No. LXXI.

663.)

BR
„ci

iar. Alesandru Ipsilanti şedea în Târgoviște, cu batalionul
sacru și cu mare parte din ostașii din corpurile fraţilori săi.
Afară de batălionuli sacru, compusă, cum am disti,

din juni luminaţi şi plini de patriotismu, și cari se eser-

citati necontenitii la arme, toţi cei lalți îşi petreceu timpuli în beții și în jafuri; că erai încredințați, după assigurările datte de Ipsilanti, că trei-deci de mii de Ruși
ai să

trecă

Prutului

sub

comanda

fratelui săi

Dimitrie,

ca să bată pe Turcii din România; că Grecii din Turcia
ai înfrântă pe Turei în mai multe loviri; că Constantinopolulii este blocată pe apă şi pe uscati; și că Bulgarii s'au ridicată cu toţi, și au bătută și ei pe Turci;
și alte asemenea știri încuragetâre, cari sosti prin curieră într'adinsă, scoși din fabrica lui Ipsilanti. Prin acelle
ştiri falșe, ellu credea a însufieți pe fricoși și a îmbărbăta

pe cei desmoralisaţi

|

?)

Apatia sau indiferința era atâti de mare în oștirea
Eteristilorii, cum şi lipsa de poliţie sau de priveghere, în
câtă, în toti timpulu șederii lui Ipsilanti la Târgoviște,
spioni

Turci,

strevestiți

ca

Armeni,

tași, trăindi din provisiele oștirii.
Cassa

cu

bani

a

adunaţi

ostirii,

circulaii

pîntre

os-

?),
din contribuţii,

din

daruri patriotice din partea Greciloriă, și din contribuţiile
impuse Româniloră, era pe mâna unoră capi fără moralitate, cari îi risiptu fără nici ună scrupuli; iar soldaţiloră, cari reclamaii salariulu, li se r&spundea. că trelue să lupie, ca și dânșii, pentru glorie şi libertate. 3).
„Ce ne-interesare! esclamă Laurenqon în ironie. Ce ab„negare din partea celloră ce ţincii fondurile publice în mâ„na lori! Nu e de mirare că subalternii acelori şefi neinte:)

Fotino

pag.

99—102
— Gervinus

pag.

197

— Filimon

vol.

Il.

pag.

149.

Laurengon pag. 73. — Acesta o afirmi şi Domnul Simeon Romanov, și d-nu
Malla, ce erau Mavrofori. Pin la fuga sa în Austria Ipsilanti a întrebuințat
asemenea stratageme, spre a încuragia pe Eterişti. Vegi nota No. LXXII.
3) Laurengon

pag.

3) Laurencon,

locul citat.

86. — Raybaud

pag.

229.

o7

05 —.

„resați fură siliți a să hrăni din spinarea bietului ţărranii |
|
„români ! &
Uni consilii supremi,

compuside

prinqulii Cantâcu-

Cristari şi de Orfano (comandantului o-

zin, de mediculu

rașului) era însărcinatii cu dirigerea operaţiilorii militare,
cari operaţiuni consista în strângere de provisiuni du- .
pă la locuitori, ce se plătei cu chitanțe, după esemplulă Muscalilorii; cu întărirea Târgoviştei, prin destuparea vechilorii șanțuri, prin săteni adduși cu silla din tâte
părțile;

căcă

tunuri,

fără

bastiâne

de

cu facere

tunuri

a-

vea s& adducă Muscalii, cum și oficeri streini cară să'i
comande; cu turnare de glânţe din plumbulii învălitorii
sticlă-

într'uă

de sticlă făcute

şi cu ghiulele

Mitropoliei,

rie aprâpe de Târgoviște; iar glânţele cari se turnaii
diua, n6ptea se risipiau în veseliele ce făcu 1). Oștirea
mavea de câti patru tunuri, din cari trei de câte uă
jumătate

livră

livre, luate

(112

livra),

dramuri

iar

unulu,

de

dou&

câte'și patru de la puşcăria din Bucuresci ?)

Intimiă lui Ipsilanti eraii Orfano

?) Lassani

*) și Scufu 5).

Acesti din urmă cădu curândi în disgraţia lui Ipsilanti,
din causa discordiei selle cu Lassani, secretarulu lui Ipsilanti, pe care îllu prefera pe lângă toți cei-lalți. Toti

din causa acestuia intră discordia şi între Ipsilanti cu
princulă Cantacuzin €), în câtu acela fu silită a'lu espedia la
lassi, sub pretecstu d'a fortifica acelu orașii cu micului
s&u corpi de oștire. Gervinus susţine însă că trimiterea.

lui Cantacuzin
1) Colonelu

la lassi a

Voinescu,

op. cit. pag.

fost spre

a'i înlesni fuga în

142.

2) Laurengon, pag. 83.

,

|

3) Fostu servitor la unu 6re care Bucauri, neguţetoru grecu din Odessa —
Laurengon pag. 89.
,
1) Care fusese în Pesta mijlocitor în intrige galante. — L.aurencon, loc. cit.
:) Care a furata casa cu bani a Eteriei şi a trecutu în Brașiovu, din care

causa Ipsilanti la stimatisatu

în

proclamația

miserabili ca Caravia, ca Duca, etc.
*) Filimon vol. 2 pag. 356—355.
dânşii la nişte fiitori, pag. 39.

Beldiman

sa de la 8
înst

attribuc

Iunie, ca şi pe alți
neînţelegerea

Între

|

266 =

„ Bessarabia, după cum Ipsilanti se. pregătia să trecă în
- Austria 5, Batalionului sacru fu pusi sub comanda lui
ceea

Caravia,

uă

ce fu încă

causă

de

neînțelegere

în-

tree Ipsilanti şi Cantacuzin ?)
de individi, -allă cărora nume mânjeşte
„Cu astfelu
hârtia, dice Laurenqon, se încungiura generalissimuli oș“tirii independinței Greciei; astfel, pentru cei mai mulți,
acesti pretinsă resbelli pentru independință nu era de
câtă uni pretesti ce ascundea hoţia. Tudor cellii puţin
avea ună scopii, care /lu declarasse pe față; pe cândi

în tabăra lui Ipsilanti totul era întuneric și confusiune.“ 3)
Spre a se justifica și a se recomanda toti de o dată
Ipsilanti le adressă

în ochii Românilor,

uă proclamaţie,

în care le arată motivele ce ai silitii pe Greci a se opri
_în România. Goniţi de tirania Turciloră din patria lori,
la primulă semnalu ali libertăţii, fură. siliţi, dice el, a se
înarma contra inamicului comuni ali creștinătății; iarii
șederea lori în România este provisorie, așteptândiă momentuli favorabili spre a trece în iubita lor patrie; prin
urmare, în prediua de a părăsi România, Ipsilanti credea
de datorie a esprima Românilorii recunoștința sa pentru

ospitalitatea ce primisseră de la nobilii fii ai Daciei, atât
fraţii

sei

de

arme,

câtu

restriște ; iar această

bine de
lisarea
torii s&
streine
cutivă,

și

compatrioţii

recunoştinţă

săi,

n'o putea

în

timpă

esprima

de

mai

cât făcându Românilorii urări sincere pentru readorinţeloră lori legitime, şi consiliindu'i ca pe viinu mai încredințese autoritatea supremă în mâini
(!!!); iar puterea. legislativă, separată de cea esesă se încredințede la una sai două adunări, com-

„puse de representanţi din diferitele classe alle societăţii;
"să se înființese ş'uă

oștire

organisată pentru pada

ţărrei;

dările către Statu să se regulese prin representanţii Naţiunii; Domnitorulu să aibă lista sa civilă, ficsată de a1) Gervinus, pag. 199—200
) Fotino, pag. 97.
*) Laurencon, pag. Be.
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dunarea ţărrei; în fine,. s& se institue, scoli pentru luminarea poporului 5)
La citirea acestei proclamaţii, Românii patrioţi trebue
să fi surisii: asemenea consiliu nu putea amăgi de cât.
pe cei simplii. Venite de la unii Fanarioti, care uccidea
fără nică uni dreptu pe represintantulu adevăratu allu poporului, care, prin conduita, sa provoca invasiunea turcâscă, cu tâte tristele selle urmări, care, în fine, în schimbi

pentru ospitalitatea, ce priimisse, plătea poporului cu prada, cu foculă și cu omorulă, acellu consilii perfidii nu „nerita de câtii disprețulu adevăraţilori Români.
“In oștirea Eteriei anarhia ajunsesse în culme; nimeni nu
mai

recunoştia

uni

6re

Greci,

care

nici

uă

autoritate.

Tricupis

Bucavala, ce comarida vruă

sub-scria: proclamaţiile selle astfelu:

cavala,

arhistratigu (primulă

comandanti)

assigură

că

doui-spre-dece

„Enache

allă

Bu-

armatei

ellenice la Carloviţa, și Nazirii (inspectorii) peste cinci ca-

dichiuri (plăși): ?)
Desbinarea intrasse între -capii Eteriştilori. Prinqulă
Cantacuzin, indignati a vedea pe Ipsilanti sub influința
lui Lassani, comanda oștirii dată unui briganti ca Duca,
şi pe Caravia comandanti alla batalionului sacru, Cantacuzin părăsisse Tergoviștea la 9 Maiă. Ipsilanti scâse

vorbă că a plecati la Brăilla
dacolo,

și apoi

Pendedeca,

care

ca s& susție pe Eteriştii

să

trecă

nu

ă inspira destulă

la 'assi

ca s& priveghese
încredere;

iară

pe
ne

reușindă în missiunea sa, să se întârcă îndată la Târgovişte cu toţi Grecii, aflaţi în lassi și în Galaţi.
Duca, ce era pusă subt ascultarea lui Cantacuzin, nu
se supusse ordinilori lui Ipsilanti; şi Cantacuzin, cu Wruă
trei sute -cinci-deci de oșteni, se îndreptă către lassi, după mici loviri cu Turcii la Focşani.

Pendedeca nu se supusse
') Vedi Nota
34 Op.

cit. vol.

No. LXXIII.
L. pag.

13.

nici dânsulu

ordiniloră

lui

—.288—
Ipsilanti, nevoindii a recunâsce pe Cantacuzin de şefi ali
s&u. lassi, ca şi Târgoviștea, era în plină anarhie..!

Chiar Mavromati,

mediculă lui Ipsilanti, dispăru și. el

„pe cândi Turcii se apropiau de Târgoviște.
La vestea intrării Turcilori în ţerră, mulţi din Eterişti

desertară,

nesimțindu-se în stare a se măsura

C'uă 0ş-

tire superidră, sub tâte puncturile de vedere. Acâsta sili
pe Ipsilanti a da ordini secretă lui Duca, la 7 Mai, ca
s& prepare în grabă provisiuni pentru 1500 călăreţi; şi
să stea gata de plecare la primuli ordini ce va primi.
In aceiași di trimisse în Bucuresci pe Caravia ca să
mai

înrolese

volintiri,

cari sE înlocuiască pe fugari;

ŞI cu

mare greutate putu înscrie abia vre ua două sute vagabondi, cea mai mare parte covrigari, bragagii şi țigani,
dice Fotino, pe cari "i addusse cu musica din Bucuresci
la Târgovişte; iar în Bucuresci Caravia lipi pe tote. stradele proclamația lui Ipsilânti de la 5 Mai, ce anunța
victoria Grecilor în provinciile turcesci, cum şi regulele
ostășesci !).
La ro Maiă, Ipsilanti priimi știri positive despre apropierea, Turciloru de Bucuresci; acesta produsse mare
turburale și frică între Eteriști.

La

16 Maiu Sava plecă şi ellu la Târgovişte cu 1000

de Arnăuţi,

dupe

dille înainte, de

dori

sossirea

care se îndrepta

lovi avangarda

Ipsilanti, cu câte-va

ce înscințasse pe
Turciloră,

spre

Eteriștilorii.

şi de

Pitesci,

Sava

planulu

lui Tu-

ellu,

spre a

dicea

trimissesse lui lorda-

che la Pitesci 400 din Arnăuţii săi, spre a înlesni prinderea lui Tudor. Ipsilanti, aflându acesta, dete ordină fratelui său și lui Căpitan Iordache a împiedica mersul lui
Tudor, şi alu aresta la trebuinţă, spre a scăpa d'unii
neamică multi mai periculosi de câti Turcii ?).

Duca se afla tăbărâtu la Băicoi, lăssându streji la Plo1) Fotino, pag. 107—108. —
2) Laurenţon, pag. 160—162.
vol. I, pag. 147—148.

Filimon, vol. II, pag. 150.
Veţi şi Fotino, Filimon, ete.

Veţi

și Tricupis.
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escă,

la - Câmpina

și la Mărgineni,

și trimițându

şi la Bu-

curesci ca să priveghiese mișcările Purcilor. Oamenii săi prinseră câţi-va spioni Turci, din cari duoi fură trimiși la
Ipsilanti, iaru pe .cei Vali îi spândură ).
La plecarea în Braşovii a boerilorii, liberaţi de Tudor
de la Belvedere, Dica primisse ordini de la Ipsilanti a
le eşi înainte la Câmpina şi a'i adduce la Târgoviște; darui Duca, punguindu'i, le dede drumul ; ceea ce sili
pe Ipsilanti a'lu mustra aspru pentru acesta întruă epistolă cu data din 17 Mai.
RE
Tăbărândi la comuna Văcăresci de lângă Târgoviște
cu cei 1000 călăreţi ai sei, bihe echipați şi disciplinaţi, Sava
fu bine priimiti de trimişi lui Ipsilanti; apoi îl invită
și Sava pentru a dou adi la cină, tot la Văcăresci, însă, IpsiJanti, care era bănuitor, pretestă că e bolnav; și trimisse în

locu-i câţi-va din adjutanții săi *).
Sava se dusse apoi de se întări în M-rea Mărginenii,
de: unde scâsse pe arnăuţii lui Farmache, pretestândi
că aceâ mănăstire putea servi ca cetate de apărare; iar
la timpii,

va

alerga

în

ajutorului

Grecilorii.

Ipsilanti

se

prefăcu ca "lu crede, şi "lu lăsă s& occupe acea monastire;

cându

ânsă,

la

25 Mai,

afândi

despre

înaintarea

Taurciloriă, îl rugă să vină grabnicii a se uni cu oștirea
sea, Sava nu se mișcă din loci.
La 26, Ipsilanti îlu invită din noi, arătându'i că Turcii

s'appropie de orașu; în locu

se plece, Sava scrisse lui

Duca s& vină cu oștenii lui pe la Mărgineni ca să mergă
împreună la Târgoviște; Duca, care'lu bănuia, refusă;

derii nici la Ipsilanti nu se dusse îndată, cerându respectă de trei dille, sub pretestii d'a aduna ostașii respândiți în diferite posiţiuni; voindă însă a sonda pe Sava,
Duca îlă întrebă, printruă scrisâre: „ce gândeşte ellă

despre mișcările Turciloru ? Şi ce ari fi de făcutu?
1) Laurengon,

pag.

160.

) Tricupis, vol, . pag. 146.

„Sava

—

210. —

îi respunse: „lupta este neapărată,
şi s& ne vedemu sănătoși! .1).%

biruiriţa e la noroci,

Aceste cuvinte, dederă pe facă cugetulă lui Sava: nu:
“mai remasse nici uă îndoială - de necredinţă lui în ochii
Eteriștilorii. „Când Duca se presintă la Ipsilanti, acesta lu priimi
„cu răcâlă, şii disse:
„Du-te la trupă ta; mâine vei afla ordinele melle.“
Cu căpitani ca Duca și ca Caravia, Ipsilanti presimţia
înfrângerea și umilirea oștirii grecesci.
Speranţa lui era totii în Russia. ?). Eli nu putea « crede ca Imp&ratulti Alexandru, care ?lă încuragiasse a „ridica stegulu revoltei 5, va sufferi pe Turci să intre. în
România fără a protesta, cu armele.
Nutrită d'aceste illusiuni poetice, şi după îndemnul
lui Sava, înainte de plecarea. acestuia la Mărgineni, Ipsilanti mai trimise uă petițiune și unii: memorii. către
monarchulii Russiei, ca din partea Grecilori din România,
pe care le iscăliră mai mulţi oficieri eteriști, ȘI: chiar Sava;

Ipsilanti, fiindu desaprobată oficialmente de Russia, nu
cutedă a le subscrie; scrisse însă din partea sa scrisori
către Impărătessa Russiei şi către regele Prussiei, ru-

gându'i a susține

sacra causă a Ellenilorii.

Cu aceste scrisori, cu petiția ȘI cu memoriulii

Canella,

doctorulii

bărbati

plecă la Petersburg,

cu

multă

|

trimisse

învăţătură,

pe

care și

după ce trecu prin Dresda și Ber-

lină ?)
„Ancă uă probă de ameţela și desperarea în care se
aflau toţi, observă Gervinus, care relaţedă și dânsul acesti faptă 5).
Inteadevără, Grecii își perdusseră cumpătulii, la ap1, Laurenţon,
3) Fotino,

pag.

pag.

172. — Vedi şi Filimon, locul citat.

1I3-

s, Colson, op. cit. (pag. 40) afirmă câ mostenitorulă corânei, care fu Nicolae
], a ridicata toasturi în publicu pentru succesulă Eteriei,
% Laurenţon, pag. 169—171 —
5) Gorvinus, vol. I, pag. 202,

Filimon,

vol. II, pag.

169.
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propierea Turcilori; acesta, îi şi silisseră a ommori pe. Tu
dor, spre a se scăpa cu uă oră mai curândă dună neamicii atât de periculosi. Demoralisaţia era în culme!
Pe fie-care n6pte dispărea mulțime de Eterişti, nu numai

civili, deri și militari, căci pe tâtă diua

se primia ştiri

că “Turcii se appropie, că Turcii sosescii ; ceea ce produsse
vă. învălmașelă și uă spaimă cari nu se potă descrie))
Laurenqon rapportâsă că, la intrarea Turciloră în Bucuresci,

unii ispravnicii

Vai

lui

Ipsilanti,

adducândiă

a-

cestă veste în “Târgoviște, fu apprâpe a'și perde viaca.
Caravia, ce se afla atunci căllare, îl addusse tîrîşi de
pără în curtea princului Gg. Ipsilanti, strigăndă, cu sabia

scâsă, că trebue

s%&i taie

capului,

fiindu

că a respîn-

ditu sciri false cari ati demoralisati oștirea. In deșertii
infortunatulii ispravnicii adducea de martorii pe cutare comerciante, sositii din Bucuresci, de la care aflasse acestă scire;

crudulii Caravia ţinea una că trebue să "lu ommsre,

ca să facă pildă. Abia îlu putu scăpa fratele generalissimului; iar “Caravia se depărtă, răcnindu ca uni tigru
căruia"i scapă prada. Ipsilanti ânsuși se temea de acesti
omii sângerosi ?).
Udriski, care se afla la Mărgineni cu Sava, juca în
tabăra lui Ipsilanti rolulu ce jucasse și în tabăra lui Tudor: avea spionii sei, cari demoralisau oştirea, şi "i împingeau la assassinarea lui Ipsilanti.
Istoricul Alexandru Sutzu assigură că scrisori, suscrisse

de Udriski, circulau

în lagărulă

lui Ipsilanti; și în elle

se promitea amnistiă și resplătire cellor ce vor preda pe
Ipsilanti pe mâna Turcilori, vii sau morti $).
In astu-feli de stare era oștirea Eteriei când Turcii
se appropiau de Târgoviște.

) Fotino, pag. GI.
:) Laurenqon,

pag. 90—i.

% Op. cit. pag. %,

“CAPITOLUL

Primele

XXXI.

loviri între Turci

și Eterişti.

Pe la începutul lui Maii, unii corpi de Ianiceri plecasse din Constantinopole sub comanda lui Salim Meh
med, sub care trebuia să operese împreună cei trei
Pași,

"

de la Vidin,

de

la Silistra

Cara-Mustafa (Chehaia-Bei)
spre Bucuresci,
care.
Pașa

cu două

Vidinului,

iarii lusuf-Pașa
4300 de Turci.

Hagi

allă

tu

i
ii
tă
i
i

j
ț

:

la Brăila.

Silistrei se

îndreptă

corpuri de câte 4ooo ostași fieAhmed,

allu Brăilei intră

Acesti din urmă lovi

și de

ț

pe

intră

în România

în Moldova

mică;

cu vre-uă

rebelii din Galaţi, cari prin

surprindere occupasseră acestii orașă, după cum
tatu la locului sei. Galaţii era apărată de uni
Cărpeniși, cu mai mulți arnăuţi şi mateloţi de
cari, din preună cu alți Greci, Sârbi și 6meni
pătâiui, fără disciplină şi degradaţi de viţiuri,
de la 600 până la 800 de individi. Ei occupai
chi întăriri, construite în faca orașului de către

am ar&Atanasie
corabii,
fără căse urcau
tret veTurci în

timpulă ultimului resbelu all Ruşilor cu Turcii.
Cotiras Peloponisianulit occupa, cu vr'o
ună șanții lungi afară din întăriri.

La

13

Mai

ataculă

începu;

dsr

73 de Greci,

la primele

descâr

e oaie
e acm

_

—

cări de. focuri, mai
cu

213

ju: nătate din Bterişti fagiră, Cotiras

32 :de- inşi „se luptă

birbăteşte, şi toți mariră

te 'vitezi.

ca

niş-

|

două

tunuri

care

le avea,

şi 'le

descărcara

în Turci,

-

In reduta cea mai tare din celle trei, Athanasie Cărpenişu şi Popa Gheorghe se apărară tâtă diua de 13 Maii,
numaicu 33 contra unui număr îndecită.de Turci. N6ptea înttebuinţară uă stratagemă swre a putea fugi, cre„ dându că poti fi folositori. în alte: lupte, cici aci lupta
era inegală: ridicară mai multe haine înaintea întăririi
“în care Turcii descărcară focufile loră, luândii acelle
vestminte drepti inamici; apoi, după ce umplură celle
fu-

giră toți, afară, de trei, trecândi pe Prutu la lași. Turcii,
după

ce făcură unii

la Brailla

mare

măcellu în Galaţi,

?).

se întorseră

|

Din corpulă Turcilori de la Brăila, după înfrângerea
rebelilori la Galaţi, se rupse uni detașamentii de câte-va,
sute, și se rissipi după pradă prin sate, înaintându spre.
Râmnicul-Săratu şi spre Focșani.
Şeapte-deci Turci din acestia se închisseră într'uă casă la Râmnicul-Săratii, unde fură blocaţi de Greci, în

micii numări, sub Căpitanii lorii Anastasie Caracala, Hristea Vrana, Panait Zuli, Nicolae Sclavuna; şi luptară cu
acei 70 Turci vr'o 4 ore; rănindu-se câţi-va dintre Greci,
ei se îndârjiră şi mai mult; şi hotărâră a da foci casei.
Turcii, simţindi acesta, eșiră pe furişi din casa în care
erau blocaţi, și conduși de nijte săteni, se baricadară

într'uă mâră afară din oraş, așteptândă să înoptese ca
să pâtă fugi.
Grecii îi blocară șacolo; dar neputându să "i învingă,
din causa posiţiunii favorabilă ce occupau Turcii, inven-

tară uă stratagemă care le reuși de minune. Unii grecii
anume Panaiot Peloponesianuli, luându ună butoiă cu
smâlă, i dede foci şi "lu rostogoli până apprâpe de mâră,
') Gervinus pag. 198—199.
— Fotino

pag. 115;

18
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care se și. aprinse

îndată.

și Grecii,

asupră-le,

năvălindu

Turcii

eșiră

i măcelăriră

afară
pe

speriaţi;
toți.

După
acestă isbândă, Grecii se întârseră la Focșani,
unde gasiră alți vruă go Turci, închiși în monastirea
Sf. I6n; după uă luptă crâncenă de 5 ore aprâpe, în
care se ommorî vestitul Pană Olteanul, cu alți 10 tovarăși greci, se depărtară, luândi drumul spre Târgovişte î.
|
Chehaia-Bei, lăssândă pentru pada Bucuresciloră pe
Tagîr-Agă, baș-beșlegă, cu 300 de Turci 3, şi pe slu-

gerulă Alecu Aslanoglu,

capi chehaia lângă Pașa de la

„Sikstra, porni la 25 Maiii de la Colintina spre Tîrgovişte
în fruntea a' 6000 Turci călări și 4000 pedestri, avândă de mehmendarii 3) pe lenache Băltăreţu, care pe
mulţi nevinovaţi "i a scăpatii de la morte prin influența
sa lângă acesti Pașă.
In acea di, la satulă Ciocăneşti, Turcii prinseră unii
desertoru din 6stea lui Ipsilanti, ce fussese calfă la uă
băcănie din Ploesci; şi de la densulă aflară starea deplorabilă a oștirii grecesci.
Chehaia-Bei împărţi oștirea sea în dou& corpuri, ordonândi ca să înaintede una la drepta și alta la stânga,
spre a ataca avangarda lui Ipsilanti.

In Tîrgovişte
dine complectă,

apropiarea
în cât

Turcilori pricinui uă desor-

mulţi din oştirea lui Ipsilanti do-

siră, de frică; iar alţii se ascunseră prin viile și pădurile
duprin

prejură.

multe

dille înainte.

Cu tote astea
lui Gerassie
cu parte

Lăcuitorii

Ipsilanti

Orfano

din. oştire;

fugisseră

ordonă

deja

mai

toţi cu

lui I6n Colocotroni și

a se aședa la Mănăstirea
iaru lui Duca,

lângă

uă

Nucetulu
pădure

la

Netezești ori la Cornăţelu. Trupa acestoru comandiri,
compusă mai multi de Albanezi, Sârbi şi Bulgari, în nu') Fotino

pag.

1i6—ra7.

*) Filimon susține ct 2000, op. cit. vol. II, pag.
3) Conductora.

172,
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mări ca la 1500, forma Gre-cum avan-garda oștirii grecescă: iar Ipsilanti cu restulii oștirii s& hotărî să dea ajutoră unde trebuinţa va cere. Ac&sta în diua de 27 Mai.
Duca, în fruntea a 400 de Arnăuţi, pornindu la locul
ce i se însemnase, se întâlni în calle cu mai mulţi comandiri eteriști cari veneaii de la Focșani, în fruntea a

25 Albanedi; încorporându-se cu trupa lui Duca, ei se
băttură cu Turcii vro două ore în pădurea Cornăţelu:
în acestă luptă se omorîră si să răniră vro 15 Turci.
Isbânda ar fi fosti de siguri a Eteriștilor, decă Duca,
speriati de mulțimea Turcilorii, ce vedea după uă
movilă, mar fi dati semnalul de-retragere.
|
La mănăstirea Nucetulii, lupta fu mai seri6să: ea ţinu
de

la răsâritulă

s6relui.

până

după

amiadi,

cu

perdere

de vr'uă sută Turci, morţi şi răniţi, şi prea puţini diîntre rebeli; dar Orfano, demoralisatii și ellu de mulțimea
Turcilor, și sfârșindu amuniţiunea, părăsi Monăstirea.
lon Colocotroni și Sahini, ce erau fortificaţi în Monăstire, se luptară vitejește până la apusulu s6relui cu 300
ostași ce comandai; ânsă sfârșindă şi ei glânţele și prafulu de puşcă, fugiră nptea la Târgoviște spre a da
alarma.
In zadaru Ipsilanti îi îndemnă a reîncepe luptă cu t6tă oștirea; cei doui comandiii se oppuseră, respundândi
lui Ipsilanti că e comodn a sta departe de câmpulu luptii şi a băga pe âlţii în fucu; şi că dâcă ară fi augiti
şi dânsulu

vîjiindu

pe

la urechi

mulţimea gl6nţelori

tur-

cesci, n'ar mai stărui pentru reînceperea luptei.
In nâptea de 29 Maii, se ţinu unu consiliu de resbel
între comandirii oștirii; şi se decisse a trece cu toţii la ROmniculă-Vâlcii, unde, ajutaţi de posiţiile muntâse şi de oștirea lui Tudor, vor putea cu success a se messura cu

Turci.
comanda

Oştirea se

formă

în două

corpuri: unul, sub

lui Duca, plecă spre Pitesci pe drumulu Găes-

ciloru; ânsă Duca, Gheorghe Manu și alţi comandiri trecură din Pitesci în Transilvania, lăssândă corpulu ce co-

aie
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manda în voea intmpâlării. Cellă-lalti corpă, sub comanda lui Ipsilanti, Caravia, Orfano și alţii, se îndreptă
peste dâluri la Câmpu-lungii, de unde trecură iute la Pitesci,

ca să

se unescă

acolo

cu

corpului

lui Duca,

al lui

Căpitan Iordacheși al lui Hagi-Prodan. In drumul acesta
mulţi din corpulii lui Ipsilanti și al lui Duca dossiră, ascundându-se prin munți și prin păduri !).
Sâmbătă, la 28 Mai, orașului Târgoviştea era ca și
pustiii; toţi fugisseră, afară de câţi-va locuitori du prin
suburbii, și de starostea austriacă, a nume Alecse; iar
. proviantulă oştirii grecesci, și mulțime de vite mari și
mici, remasseră în possessiunea Turcilorii.
La 29 Maiii, Turcii aședară oștirea în ordine de bătaie în marginea Târgoviștei, şi trimisseră înainte ca călăudă pe căpitanului Bibi cu ordinii înscrisi către boeri
și neguţători, prin care li se assigura viutţa și averea
de vor fi linisciţi; iar avându vr'uă temere, să. se retragă
toți la ună locii afară din orașă, unde vor fi pădiţi de
Turci.

Aflândi

însă Chehaia-bei de la trimissul său că în Târ-

goviște nu. se aflau nici rebelli nică lăcuitori, intră în orașii cu un micii număr de Turci, -rânduind streji la stărostia. nemţescă, spre a nu fi supărată de Turci; iarii oștirea aședă tabăra pe câmpia de la Suseni, spre nordul
“Târgoviștei.
In acea

di,

Ghencea

cu

câţi-va

ostași

din corpul

lui

Sava, veni s& se închine lui Chehaia-bei; iar a doua di
se- presintă și Sava cu Deli-başa Mihale şi cu Ciuciuc-

Ciolac, în fruntea a uă 1000 Albanedi călări.
Sava
beșli

de

era însoţiti
la lanina,

de Udrischi
vechii

amic

şi
all

de Tagîr-Aga,

baș-

lui Sava.

1) Câţi-va bătrâni din Câmpu-lungă, între cari Hagi Năstasse, ce să înrolasse în oştirea lui Ipsilanti, ne aii assiguratii că vr'o 50 de Sârbi şi Bulgari
din Câmpu-lungă au fugiti din Târgorişte, înainte de a se începe lupta cu Turcii, dicândă „că decă Ipsilanti a fugitii, eă ce să mai rămâie?* şi umplură munţi
şi pădurile du prin prejurulă Câmpu-lungului. Turcii aă tăiată vr'o 20 dinpr'euşii, cândă cu gâna lui Sava contra Arraţileră,
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Chehaia-Bei îi primi pe. toţi cu politeţă,
lefuri și tainuri de la dânsulu. *)
In câte-va

dille,

câtu

a statii

vişte, Turcii prinseră vruă
_6ne, şi mai

mulţi

Arnăuţi,

neşti, cari se ascunsesseră

promițându-le

Chehaia- Ber în

Târgo-

24 Greci din diferite batallistrăvestiţi în vestiminte

ţârră-

prin satele -vecine: i trădas-

seră. sătenii, nu atâtu de frica Turcilorii, câtit de resbunare contra acestori 6speți neomenoși, după urma că-

rora sufferea acumii ţârra atâtea nenorociri! Chehaia-Bei
îi a taiât pe toți 2) După aceea ellu plecă cu totă stea spre
Pitesci,

pe

drumului

Gaescilor;

dar la Găesci,

aflândiu

că

Ipsilanti trecusse Oltulii, şi primindu şi ordinii de la Paşa
din Silistra ca să se întârcă îndată în Bucuresci, spre a
guverna ţerra până la instalarea noului Domnitori, Che-haia-Bei dede zooo de Turci sub comanda lui Siricoglu
şi ?[ii trimisse, din preună cu corpulă lui Sava, în gona
rebeliloru; iar ellu se înt&rse la Bucuresci cu restulu oștiriă.3),
t

1) Fotino, pag.

140—148 — Filimon,

vol.

WI, pag.

112 —118.

*) EX fură îngropaţi în şanţuli cetăţii, la porta cea despre răsărită, lângă
cârciuma lui C. Dimitrescu din strada mare, unde se vădi şi adi urme din
zidulă cetăţii.
3; Fotino,

pag.

110—118.
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CAPITOLU

Lupta

Panduriloră

XXXII.

peste

Oltii sub Solomon

Şi Mihaloglu, şi sârtea Panduriloră

lui

Tudor.

Corpulu de oștire turcescă, care trecusse de la Vidini
în România-mică pe la Calafatii 1), era precedatii de uă
avangardă ca de 200 Turci. Pandurii de la Calafati
se retrasseră spre satulă Clenovulă, unde se uniră cu
câta

lui

Anastasie

compusă de
La

vre

Clenovi,

Mihaloglu,

ce “i

150 Bulgari
Turcii

dicea

și Manache,

şi Panduri.

se loviră

cu

rebellii,

cari

se lup-

tară vitejește, ommorîndii și rănindă vre 130 Turci; între aceștia era și căpetenia lori, Rogobete, români turciti, care fu prinsă și tăiatu de Mihaloglu; din partea
rebelilorii se ommoriră duoi inși, şi 16 fură răniţi. Restul
de 70 Turci se închisseră în biserica satului, unde fură
încongiuraţi de căpitanului Solomon, care * liberă, după
ce "i desarmă.
Uă altă cstă de Turci, ca vre 150, se lovi lângă Caracalu

cu

căpitanii

comanda

vre uă

După

luptă

uă

Zottu,

23 de Bulgari,

allă lui

Mihaloglu,

amestecați cu

orenduită

de

Divanul

ce

Panduri.

de câte-va ore, în care se ommoriră

1) Insoţiţi de I6n Samurcaș,

allii oştirii
Yoineanu,

amicu

vr'uă

Craiovei ca îngrijitoriă

turcesc, care avea încă de conductori pe unii Clucerulă In Po-
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15 Turci, Zottu se
perdere.
In fine,

altă

c&ită

retrasse

cu ai
e

de

Cireşiu.. In tâte aceste
Uă luptă mai serisă
glu, care se închissesse
luptă se omoriîră ca la

Turci

săi, fără
Si

se lovi

cu

nici

Solomonii

uă
la

loviri, Turcii fură bătuți.
se încinse între Turci şi Mihaloîn monastirea Tismana. In acâstă
vro 120 Turci, iar restulă se res-

pândi prin sate după pradă

!)

Tâte aceste cette de rebelii, în numără ca la vr'uă 650
Panduri, amesticaţi cu Bulgari și cu Greci 2), sub comanda

căpitaniloră

Solomon,

Mikaloglu, Zottu, Diamandi

și alții, pornită în trâmbe către Râmniculiu-Vâlcei, spre
a ascepta aci pe Tudorii, despre care aflasseră că a plecatu de la Bucuresci cu tâtă oştirea lui ca să trâcă peste
Oltu.

"Solomon sossisse

înaintea

lor la Drăgăşani,

unde nu

stătu multi, fiindi rugată de câţi-va negustorași de aci
ca să se retragă, spre a feri orășellulă „de focului și robia Turcilori, cară se asceptai chiar în dioa aceea. Solomon,

fiindu-i

milă

de

dânşii,

se trasse

depărtare

la

26

Maia

cu

uă uă jumttate

trupa sea la satulu Zăvedeni,
poştiă de Drăgăşiani.
Aci se uni cu cettele cellori-l-alți căpitani numiţi mai
susii; şi tăbăriră cu toţii în nisce pruni, pe uni dilli,
ordonândi Pandurilori să stea gata de luptă.
Turcii sossiră în dată; Solomon Ensă, care avea comanda supremă, în locu d'a se lovi cu denșşii din posiţiunea favorabilă ce occupa, eşi la câmpu luciu, îndem-

nati de furia tinereţilori și de voinicia Panduriloră, dupe
cum se esprimă ânsuși Solomonu; Turcii, în numeri ca
la 3000, şi cu tunuri, îi pusseră la mijlocă.

Pandurii ari fi fosti toţi morţi deca Solomon, în des-

perarea

sea,

mari

fi ordonată

Pandurilorii

s&'și facă locă

') Fotino, pagina 149- 151.
*) Solomon (op. citată, pag. 20) qice că numai Pandurii de sub comanda lui
eraii 800.
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pîntre Turci cu iataganele. Astu-felu numai putură scăpa
de la uă morte sigură, lăssândiă morţi peste 100 Panduri; restulu occupă iarăși posiţiunea de mai "nainte, a” dică grădina cu pruni, de unde putură lupta vitejesce

până n6ptea, cândii trecură la Râmnicu?).
Pandurii

de sub

comanda

lui Tudorii,

căindu-se

chiar

a duoa dh pentru predarea lui în mâinele Grecilorii, începură a dossi, nâptea, cette-cette, risipindu-se pe la cassele. lori ?); astu-felă, din vre uă 4000 panduri, veniţi
cu Tudori la Golesci, mai puţin de jumătăte participă la lupta cu Turcii; cei fugiţii peste Oltă, împrăsciindi
vestea. despre prinderea lui Tudor, demoralisară pe pandurii de sub Solomoniă și ai celorlalți comandiri, cari
începură și ei a se respândi pe la. cassele loră.
După plecarea lui Tudori de la Cotroceni, Solomoni
primisse la Râmnicu uă scris6re de la Tudorii ca să plece
îndată cu toți Pandurii lui și s& vie la Golesci, gonindi
mai ântâii din mănăstirea Cozia pe Sârbii şi Grecii aflaţi acolo, și înlocuindui cu Panduri.
Scopulu lui “Tudorii era, cum am arătat, pe de uă
parte s& închidă în Cozia pe boierii liberați de la Belvedere, spre a se servi cu dânșii şi peste Oltu după cum
se servisse în Bucuresci; iar pe de alta, îndată ce va
trece Oltului, s& se desfacă de Bulgarii și Sârbii de sub
comanda lui Prodan și Machedonski; prin urmare, s& go-

n6scă singuri
sesse

Turcilori,

pe Greci din România, după cum
sperândi

că

prin

acestu

promis-

actii Pârta

va

accorda de sigur Românilori drepturile ad anfrguo ce reclamasseră. Dsr omulă propune şi Destinului dispune. Trădarea de la Golesci nimici planul s&ă.
Pe cândii Solomon se prepara a essecuta ordinul lui
Tudori, priimi altă scris6re, printr'un curieri arnăutii,
din partea lui Ipsilanti şi a lui Căpitanui Iordache, în
*) Solomon, loc. cit., pag. 19, 20. — Vegi amănuntele acestei lupte în memoriulă Protopoppescului, vol. II. Noţa No. XV.
,
2) Fotino, pag. 98—99, — Acâsta o afiirmă şi bătrinii Panduri cari trăescă.
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care, lăudându'lă pentru bravura
îlu anunța

sea în lupta cu Turcii,

că Tudorii e prisonierul

lori,

fundu

€ă

"i ai

prinsu corespondinţa cu Turcii; şi că să aştepte acolo
sossirea lor spre a lupta, cu toţii. contra păgânilor.
Ac&sta sili pe Solomon s& r&mâie pe locu. Peste trei
qille, aflându de mârtea lui Tudoru, se sfătui cu căpitanii sti d&ca trebue s& lupte cu Grecii contra Turcilor, după cum "i scria Ipsilanti: Toţi căpitanii respunseră:
„că ei nu mergi în ajutorul lui Ipsilanti, fiindă că familiele lori sunt în ţerră, și pâte să le robescă Turcii;
şi că se întorci prin păduri pe la cassele lor, așteptândii
acolo venirea Rușilor, după cum le promitea Ipsilanti.“
Solomon se suppusse voinţei generale,și plecă la Cozia,
însogitii de mai mulţi Panduri, și assigurându pe toţi că

nu vinii Muscalii. De la Cozia, însogiti de vr'o 50 voinici
fidel,

ellă trecu

în Austria

cu

arestat la Hatzeg,

câte-va

Deva, şi în urmă

la Aradi,

lorii aflaţi în Braşiovu
bertatea.

și

nume

dille;
de

în

schimbati,

de acolo
unde,

cu

fu

unde

fu

dussi la

ajutorul boeri-

Sibii, îşi putu

dobândi

li-

.

După uă ședere de 5 ani în statele austriace, la Augusti 1826, Solomon se întârse în ţerră. Grigorie Vodă
Ghica, după ce li dojeni pentru participarea sea în revoluţie, şi după ce "lu consiliă a părăsi gândurile de rebelistii, îi cedede căpitănia poterei Prodilla; la 1827 la-

nuariu, îllu făcu şi Kîrk-Serdari peste celle cinci districte
de peste Oltu; și la 1828, participă în resbellul russo-

turcă, ca comandiri de Panduri !).
După
pulung,

fuga sea din Târgovişte, Ipsilanti trecu la Câmunde

la Pitesci,
rărie,

nu se opri

lăssându în

cu seuri,

cu

de

câti uă

pastramă,

tesci, trimisse pe Farmake

:) Biograpbia lui Solomouii,

singură di, şi plecă

voea întâmplării 50 carre cu fecu orgi

şi făină;

de la Pi-

cu 3oo arnăuţi a se întări la

pag. 22-93.

Curtea de Argeşii; sari ellă, unindu-se cu corpulu lui
Iordache, și dându comanda batalionului sacru, ce o a“vussesse Caravia, fratelui său: Nicolae Ipsilanti, plecă la
1 lunie spre Râmniculti- Vâlcei, pe unii timpi forte plo1osii 1).
Avangarda oștirii lui Ipsilanti trecu Oltulu pe la finele
lui: Mai;

iarii Ipsilanti,

cu

restul

oștirii,

sossi

în mar-

ginea Oltului la */,, Iunie, unde şi tăbărâ ?).
Parte din pandurii lui Solomoni se pusseră sub comanda lui Mihaloglu. Audindii de sosirea lui Ipsilanti,
care se credea că vine cu Muscalii, șâsse căpitani din
câttă lui Mihaloglu, şi anume: Protopoppescu, Dumitru
Buștenu, Vassile Crăpatu, Barbu Țicu, Ghiţă Cuţoiii şi
Nicolae Urlenu, plecară la Ipsilanti. Aci v&dură căllăreţi
cu sulițe în uniformă de Cazaci; alții, îmbrăcaţi în negre, și mulți Panduri dai lui Tudoriă, toti Mechedinţeni
şi Gorjani, cum și 5 tunuri. Apropiindu-se de un corti,
unde mâncau câţi-va ostași căllăreţi, ce păr Cazaci,
ascultară ca să vedă deca vorbescii muscălesce; deri
audindu-i vorbindi grecesce, se întristară fârte multi,

Și înţellesseră că nu
dori nwlu vedeau;
ranţa

sunt Muscali. Apoi, nici pe Tuși în ellui puneau ei tâtă spe-

lorii.

A duoa di, la 4 Iunie, trecu şi stea lui Ipsilanti Ol
tului, și se aședă la Râmnic, unde Ipsilanti împărți 20,000
de lei pe la oștenii din differitele corpuri, spre a'i încuragia

ca s& se

bată

cu Turcii,

assigurând

că

Muscalii

sossesc până în trei dille; iar până la sossirea lori, să
ia ei bravura în lupta cu Turcii.
Atunci, vre uă 4o de Panduri, mai toţi căpitani, rugară pe Protopoppescu să le facă uă jalbă către Prințul Ipsilanti, rugându'lă s& le dea pe Slugerul Tudoriă,
în care ei aii încredere, şi la glasul căruia au năpustit
1) Fotino. pag
2 Fotino, pag.

147. —
152.

Filimoniăi, op. cit. vol. ÎI, pag. 16.
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casele,.și s'au

sculat cu
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armele

ca să

capete

Me

ţărrăi.
"„

trimisi

Între cei
pescu,

drepturile

acea

era și Protopo-

petițiune

în memoriul

assigură

ne

care

cu

ce

după

că,

s&u

luă cunnoscinţă, prin tâlmaciul s&u, de coprinIpsilanti
sul petițiunii, răspunse căpitaniloru:
„Că Tudoru e chiematu în Russia de către Împăratul
Alessandru; că petiţiunea o va trimite în dată lui Tudor

că

la Russia;

nu

Tudor

va întârdia

a se întârce,

după cum % a şi promissu, la plecare, fiindu chiematu de
Imp&ratulu pentru binele ţărrei; iaru Pandurii să mergă la Drăgăşiani s& se bată cu Turcii, până va sosi
Ludor.€
Căpitanii,

înţellesseră

îndată

Fanariotului,

viclenia

și

se mâhniră f6rte mult, încredințându-se că într'adevăru
a r&pusu pe Tudoru, după cum aflasseră deja de la unii din Panduri.
Acâsta făcu pe mulţi Panduri să desertede, descuragiaţi
de perderea lui Tudoru.
„Decă

nu e Tudoru:cu

noi,

diceau

ei,

Tudoru

care

ne a ridicatu de la cassele nâstre, şi cu care de siguru
am fi bătut pe Turci, ce s& mai stămu noi ca să ne batemu pentru Ipsilanti, unu Grecu căllare pe callu, care
o să fugă p'aci 'ncolo, lăssându ţârra și copii nostrii pe
mâna Turciloru 1).%
După cinci dille de la pornirea lui Tudoru la Târgoviste,

2,000

parte

din

Panduri,

oştirea

lui Tudoru,

cu 4 tunuri 2),

compusă

sub comanda

Prodanu, Machedonschi şi Alessandru,

de

vre

o

lui Hagi-

fu pornită

din

Pi-

tesci de Căpitanu lordache peste Oltu, pe drumulu Craiovei; trei tunuri mai mari, cu tâtă muniţiunea, provian-

tulu și celle necessarii

pentru resbellu, le oprisse la Pi-

1) Memoriulii Pratopoppescului, vol. II, Nota No. XY.
?) După Filimonă, op. cit, rol. II, pag. 174; iară dupE Kiriakă Poppescu,
aprâppe 5,000 şi ca 3 tunuri, ceea ce nu pâte fi esactii, căci cellă pucină uă
parte din trei fugisse deja de la Pitesci, după com assigură Pandurit cari
trăescii,
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tesci Căpitanu

Iordache,

neavându . destulă încredere în

Panduri: căci se temea, pote, cum bănuesce și Chiriacu
“Poppescu, că Panduriise voru uni cu Turcii, de ciudă

că le luasse pe comandirulu lor.
“Căpitanu Iordache le fagădui cu jurământu că a duoa
di îi va urma totu pe acellu drumu, cu corpulu său de
Arnăuţi, și cu tâtă muniţiunea de resboiu, ca să ia parte
cu toţii la lupta de peste Oltu.

După dus dille de la

pornirea loru din

Pitesci, Pan-

durii aflară de la alți Panduri că la Slatina, cu trei
dille înainte, uă câtă de Turci fussesse înfrântă de uă
câttă de Panduri și de Arnauţi, sub comanda Căpitanului Simionu și a lui Buluc-Bașa lovanu; și că Turcii

dedesseră focu orașului 1).
Hagi-Prodanu se îndreptă attunci spre Slatina; însă,
după uă oră de mergere, priimi altă scire că peste Olt,
la Drăgăşiani, sossisse de la Craiova unu corpu de vre
uă trei mii de Turci; ellu se opri la satulu Vulturesci,
unde se întâlni cu avangarda oștirii selle, compusă de
Panduri şi Sârbi, pedestrii și căllări, în număru ca la
175 de ostași alleși, sub comanda căpitanului lovanu BitolEnu, care șapte dille oprisse trecerea Turcilori peste

Oltu, până la sossirea corpului. întregii.
In n6ptea
la Drăgășiani

aceea,
sossi

oștirea poposi

la Vulturesci;

unu

scăpati

Români,

de

iar de

la Turci,

rugându-se de comandirii Pandurilori a trece iute Oltul
ca să scape din sabia Turcilorii mai multe fete luate de
Turci de la fugarii creştini și de la familiile Sârbesci din
3) La Slatina era prefectiă și șefă de Panduri, pentru districtu Oltulu, Polcomnicula Ghelmegenu, care avea de locoţiitoru pe Nicolae Gigârtu; iar peste magazia cu provisiuni, depuse în casa Dellenului, erau numiţi Toma Ciungu și
lene Iarca (părintele fostului professoru Dimitrie Iarca) şi ajutora allu acestora
duoi magazineri şi-unu logofituiu Dobre. Viindu Turcii în Slatina, la 21 Mai,
au tăiatu pe Toma Ciungu şi pe unu Gheorghe Grecu, în marginea Oltului;
iaru pe Iene Iarca, pe lLogofătulu Dobre şi pe Diaconulu Michai, "i au tăiatu
la Valea-muierei, în marginea Slatinei: și la 23 Mai, Turcii au datu focu oraşiuloi. — Acestă notiţă ui sa communicatu deD. Dimitrie Iarca. fostu professore.
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partea Craiovei şi de la Caracalu,

din Drăgăşani,

pe care

cum şi 17 neguțători

îi ţinea închiși,

cu hotărire ca

s%i taie, banuindu-i de zavergii. Hagi-Prodani porunci
atunci preoţilori din Vulturesci ca să facă s/eștanie şi
s& botede oștirea cu aasmă; apoi, addunândii pe ostași
împregiuruli săi, îi înmebă: care dintr'ânșii voesce a
trece Oltulu în acea nâpte? Scopuli săii era ca să attragă pe Turcă din marginea Oltului spre dealurile unde
erau viile de la Drăgăşiani, şi s& potă trece ast-felu și
restulii oştirii selle, fără greutate.
Din duo& mii de Panduri şi Bulgari, dispuşi a trece
allesse

Hagi Prodan

Oltulu,

300

numai

voinici,

cari,

în-

călțându-se cu opinci, şi luându merinde și fişicuri în
destule, trecură nâptea Oltulu prin trei puncturi differite.
Cându se făcea diuă, ei se aflau pe dealurile de la Drăgășcni, sădite cu vii; la vederea loru, Turcii se trasseră

dupe marginea Oltului, și începură lupta cu Pandurii,
cari se băttu din nisce casse alle viiloru. Lupta ţinu t6tă diua de 29 Maiu, cu mare perdere de partea Turciloru, cari lăssară pe câmpulu luptei 86 de morţi, şi un
număru mai mare de răniţi; Turcii tăiau capetele mor-

ţiloru loru,
ascundeau.
In

acesta,

timpulu

Oltulu,

şi le

după cumu assigură Chiriac Popescu,
Cu ce scopu? Nu înţelegemu.

Hagi-Prodan cu restulu oștirii trecu

în dreptulu unei păduri mari, ce era în faca Dră-

găşaniloru, şi care

ascundea

trecerea loru.

Turcii

dederă

atunci focu oraşului ; iar corpul lui Prodan aşedă tabăra
mai susu de Drăgășani, în partea despre apus, unde se
uniră cu ei şi cei trei sute panduri du prin vii. Turcil
se întăriră în monastirea Drăgăşaniloru, şi în doug casse
mari boeresci, cari fiindu la spatele Mănăstirii, afară din
orașiu,

nu fusesseră

atinse

de

flacc&ra

focului.

Din cei trei sute panduri, cari se resboisseră cu Turcii,
aii remasu
A

doua

morţi 33, şi 17 răniţi.
di,

Duminecă,

manda lui Hagi-Prodan

călăreţii

atacară

bulgari

de

sub

co-

pe Turci, cari eșisseră

—

din întăririle lori. In
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acâstă luptă,

Turcii lăssară morţi

56 de inși, iarii cei Valți se închisseră iar în monastire
şI în cassele unde se afla adăpostită restulă 'Turcilori.
După aceea se încinse uă luptă crâncenă între corpuli
Pandurilor cu Turcii, blocaţi în ar&tatele zidiri. Turcii
arii fi fostu pe deplină învinși, decă Pandurii nu isprăviat praful şi glânțele, şi decă Diamandi, care sossisse
și ellu cu Pandurii sti, pe la amiadi, pe câmpulii luptei,
le ar fi dati ajutoră, seu cellu pucin le ar fi împrumutati glânţe și praf de pușcă; deru ellu se trasse fără a
descărca măcar uni pistol; ceea ce făcu pe Hagi-Prodan ali bănui ca înțelessi cu Turcii.
Lipsa de muniţiune, şi temerea de nouă ajutâre ce
putea sossi Turcilori de la Craiova, siliră pe panduri
a se retrage, IDuminecă n6ptea, la uă -posiţiure în depărtare șâsse ore de la Drăgășani.
In acâstă luptă cădură morți cinci sute de Turci, și
alți attâţia rămţi; iar din partea pandurilori, sai omorâtii 156, și sai rănită 73.
Turcii luară retragerea pandurilori ca uă stratagemă,
şi nu cutezară a eși două dlille din mănăstire și din casele de unde erau închiși; după aceea rămănândi puţin Turcii de pagă în mănăstire, cei-lalți plecară spre
Craiova cu răniții lori.
„ „După trei dille de la retragerea lui Hagi-Prodan de
la Drăgășani, şi după dece dille de la plecarea sea din
Pitesci,

sossi

şi Ipsilanti

în

marginea

Oltului,

împreună

cu căpitan Iordache și cei l-alţi, unde se dusseră, spre
întâmpinarea lui, Machedonschi şi Alessandru, relatându'i
celle descrisse pân'aci; apoi a doua di trecu Căpitan
Iordache Oltulu, însoțitu de câţi-va din comandirii lui
Ipsilanti; şi veni la Episcopia Râmnicului, unde găssi
zăcându pe Hagi-Prodan, rănitu din lupta de la Drăgășani. Iordache îi făcu cunoscutu, din partea lui Ipsilanti, ca de aci înainte comanda Panduriloru o va lua

ellu; negreșitu, pentru

neîncrederea

ce'i

insufila

căpi-
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tanii de Panduri; ânsă nu 'şi ajunse scopulu; căci, du-p8 cumu Machedonschi încredințasse pe Căpitan Ior-

dache,
capiloru
loru 1).

Pandurii
loru,

v&dându
dossiră

că
cei

se ia comanda din mâna
mai

mulți

pe

la

casele

*) Memoriala lui Chiriae Popescu (Românul No. 307 şi 312, pe 1862).

CAPITOLU

XXXIII.

Bătăllia de la Drăgăşeani.
După lupta de la Zivedeni, Turcii se retrăssesseră în
mănăstirile Șerbănești, Stânceștii, Strejești și Mamu, cu
scopu da tăia drumulu rebelliloru ; la €/ uni, un num&ru de vr'o 2,000 Turci occupasseră Drăgășeanii; Capitan Iordache luă posiție p'uă movilă d'asupra orăşelului Drăgășeani, care apăra un podu peste un loc băltos;
iar N. Ipsilanti și Caravia. s& aşedară în faţa Drăgășaniloru, la: marginea unui şanqu ce se lega cu podulu.
Oştirea Greciloru, afară de Panduri, se urca la vr'o

cinci mii pedestrii, 2,500 căllăreţi şi 5 tunuri; Turcii nu
erau de cât vr'o două
sub

comanda

sa vro

mii, și fără tunuri.
două

mii,

între

Ipsilanti avea

cari Cazacii

și U-

lanii de sub comanda lui Garnovski, și alţi atăţia sub
comanda lui Orfano și Colocotroni; dar aceştia, din causa ploiloru necontenite, nu putusseră a se afla la postulu lor în dioa de luptă.
In dioa de 7 luniu, se ţinu un consiliu de resbelli, în
care se decisse, după propunerea lui Căpitanu Iordache,
a se începe iupta a doua di, până vor sosi și cei Lalţi
oşteni; mai allesu că, după părerea lui Căpitan Iordache,
dioa aceea: (Marţi) era uă di nefastă; iar în dioa de 7
s& înceapă numai escarmuşurile, ocupăndu-se posiţiile fa-

vorabile spre a pune pe 'Turci la mijlocu,
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Din. nenorocire, Caravia făcu să -se piardă victoria.
Comandirul turcu Carafeiz, care se întărisse în Drăgășani, dedesse focu la mai multe case, ca să pâtă
o-

„pera cu mai

multă,

acellu incendiu
„Și ambiţionându
donă

cellor

înlesnire;

loru;

800

călăreţi

vă&dându

furia

ce

comandaa

pe josu,

trece

lăsându

inamicului,

ei

câsta încuragiă și mai multu pe Caravia;
Turciloru

beatu,

') luă

ca unu semnalu de fugă allu Turcilor;
a lua singuru bravura acellei lupte, or-

Turcii venisseră la atacu
“rulu

Caravia, ce era

podulu.

caii la cartie-

se

retrasseră;

a-

der din partea.

acestă retragere fu uă stratagemă;

căci,

încălli-

căndu iute pe caii loru, năvăliră cu furie și strigări contra
Mavroforiloru,

şi

produsseră

mare

confusiune

în batali-

onulu sacru.
.In zadar N. Ipsilanti se opusse la acellu atacu nechib:
duită; ellii nu

fu

ascultati

de

Caravia;

atunci

se vădu

silită a porni şi ellă cu batalionulu sacru. Turcii din Drăgășani, profităndu de confusiunea inamicului dederă de știre
Turciloru din Monăstirile Șerbăneştii, Strejeștii și Manu;
și cu “ajutorul acestora, ei pusseră în desordine deplină trupa lui Caravia. Timpului era fârte ploiosă, în
câtă oștenii pedestrii înotau prin noroiă, ca să dicii astfeliu. Mavroforii să luptară vitejeşte; dar Turcii îi înfrănseră, îi măcellăriră, şi îi pusseră pe g6nă. Parte din Mavrofori intrară în pădurea vecină, ca să scape;

atunci Tur-

cii siliră p'ună Mavroforii prisonierii a chema pe cei ascunși
în pădure, bătându rapelulu cu uă tobă a Mavroforilori.
Stratagema reuși: căci la sunetulu tobei, vro cinci
deci de Mavrofori creduli eşiră din pădure; și Turcii îi
măcelăriră pe toți.

După aceea
sosindi

la

Turcii se luară în gâna

uni pârău

seci,

numită

Eteristiloră; și

Gura-Verdii,

deteră

') Dirzeana dice (loc. cit. No. 666) ca Caravia, gisinda vina şi
rachia fndes-

tola la locala unde tâbarâsse cu trupa lui, s'a data la beutură până la gioa;
şa doua di a începuta lupta, îndârjitn fiind de beutură, şi fâri a asculta
de
porunci.
Fotino

—
pag.

Aceasta
133

o affirma

şi Filimon,

pag.

18;

şi

Gervinus,

pag.

19

20;

şi

|

peste

cinci-deci

de
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panduri

|

sub. comanda lui Căpitanii

Oarcă, care opri furia Turcilori; în fine sosi și Căpitan
Iordache cu Arhimandritul Sîrbu, și în unire cu Orcă,
luptară cu succesii, contra Turcilor dând timpi Mavro-

forilorii să fugă.
Nicolae Ipsilanti fu scăpatii Puni oficerii francesă, care
li luă pe callulă său, salvându'li de la uă peire sigură.
Caravia dossi; iar oștenii lui se rissipiră prin munți.
- Din norocire, sossi nâptea; şi Turcii se retrasseră în
“întăririle lori, mirându-se de uă victorie neașteptată.

Pldea care muiasse praful de pușcă, retragerea lui
Caravia din luptă dupe primulă attaci alli Turcilori,

lipsa de baionete la 'pușcile Mavroforiloră, lipsa de fitillură la celle două tunuri (pentru care tunarii fură siliţi a
le descărca cu iască aprinsă, şi numai uă singură dată),
lipsa de ghiulele și de prafii de pușcă (de și Caravia priimisse la Tîrgovişte pentru amuniţiune suma de 200;000

lei pe care o sfeterisisse), în fine începerea

attacului fără

ordinulii comandantului de căpetenie: tâte acestea contribuiră la înfrângerea complettă a Eteriştilori, de şi

erau în numării împătritii mai mare de câti Turcii.
„Cândii 6menii sunti ca s& se piardă, dispreyuescii le„pile prudinţii, dice Rabbe 1).“
A
Și totă ellu adaogă: „Caravia n'a fosti singuri cul„pabilu în acestă învingere, atâtu de nenorocită prin con„secinţele selle; pentru că dup'aceea începură în totii impe„riulă sturcii semnalulă acellorii măcelluri spăimantătore,
„dictate de fanatismulii religiosii allu Turcilor; iar Româ„ia

fu devastată de păgâni,

şi locuitorii ei prădați, ucciși

„Și batjocoriţi î).%
Din trupa hui Caravia se uccisseră peste 140 înşi; din
batallionul sacru peste 200, între cari patru officeri şi 25
sub-officeri; 37 Mavrofori prisonieri fură duşi la Constantinopole, unde fură tăiați. T6tă amuniţia fu perdută. Paî Raybeaud,
2) Idem,

pag,

vol. [, loc cit. pag. 233250—253,

|
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guba Turciloru însă fu neînsemnată în comparaţie cu a
Eteriștiloru.
|
Panica, fu generală: toţi fugiră, cari unde putură.
A doua di Turcii reveniră la attacu. Oarcă luptă vi„tejesce, lângă pîriulu arătatu, uă di şi uă n6pte ; dâca
parte din ostașii lui Ipsilanti Paru fi susţinutu, victoria ar |
fi fostu de siguru a creștiniloru, după încredințarea mar-

turiloru occulari;

d&r Pandurii sfîrșisseră praful și gi&n-

ţele; cu tâte astea Turcii fură puși pe gână, iar Oarcă
se retrasse, cu puținii bravi ce "i mai rămăsesse, în pădurile munţiloru din apropiere.
Acestu bravu căpitanu, numitu Cârc-Serdaru în anulu
1822, prinse întruă di nisce hoți cari erau Turci stre-

vestiți, și pe

cari îi Și omori fără judecată.

Pașa de la

Vidinu, aflându d'acesta, îllu ceru la Caimacamul de la
Craiova, care "lu și trimisse la Vidinu, unde fu pusu în
țepă. Astfel fu sfârşitul acestui căpitanu de Panduri, demnu

de uă sârtă mai bună!

*)

„Dâru

oștirii grecesci,

generalissimulu

Alexandru Ipsi-

lanti, unde se afla ellu în timpulu luptei? Departe trei
ore de teatrul resbelului! Apoi, printruă proclamaţie cu
data din */, lunie, redactată nsă din carantina nemţescă,
după două săptămâni de la înfrângerea de la Drăgășani ?),
proclamaţiune

demnă

de secolul

Comneniloru,

dice

Ger-

vinus ?), Alesandru Ipsilanti stigmatisa ca trădători, şi
espunea la ura contimpuraniloru şi la blestemulu Poste.
rităţii, pe Duca, Caravia, Manu, Suţu, Scufu și alţii +).
Laurenqon observă, cu drept cuvântu, că conduita acestoru căpitani este mai multu uă laşitate de cât uă tră-

dare;

pe cându

bilă; de aceea
ştersă

pentru

conduita generalismului este
sângele

memoria

Mavroforiloru
aceloru

căpitani

mişei;

) Dupe încredințarea batrânilori Panduri, cari trâesco.
*) Dirzânu, loc. cit. No. 666. — Acesta o afiirmi toţi
la valle.
>) Op. cit pag. 205.

%; Vegi Noua

necalifica-

va fi uă pată neși secolul

scriitorii

No. LAXIV,

19%

citați
ă

mal
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al XIX-lea, fără a ascepta. judecata Posterităţii, a. făcut
dreptate, dându-le. dispreţiulu ce merită; iar cei înferaţi
prin proclamațiade -la $/, iunie, ar putea respunde lui
„Ipsilanti: te-am servit după cum ne-ai comandatu. ?)
„Ast-felu

daogă

se termină
6nsă

Principate,

în

Greciloru

a-

urări sincere ca să recapete

Le facem

Laurengon.

libertatea;

lupta

nu

pe. altă calle,

1821.

ca la

Credemu

că voru profita de lecţiunile ce le-a datu nenorocita cam„vor

scopulu

realisa

loru,

convicțiunea că

assemenea

avem

panie din Principate;

de

vor

fi ânsă

uniți,

de

vor

depărta pe intriganţi din mijloculu loru, şi mai allesu de nu se vor mai gândi la domnia Principateloru. 2%
Din causa ploilorii celorii multe, Turcu nu se putură
ta în g6nă după fugari, cari se ascunseră prin păduri,
înnecându-se mulți în Oltu, iar mulți dintr'ânșii se îndreptară în desordine spre Mânăstirea Cozia, unde plecă și
Ipsilanti, la 29 lunie, însoţită de fraţii și de favoriţii săi,
şi scortatu de Cazacii și Ulanii săi.
La Cozia, Ipsilanti. şedu patru dille 3), în care timpi
trimisse pe secretarulu săi Lassani la vama austriacă de
la Turnu-Roşiu, ca să mijlocâscă trecerea sea şi a fraţilori sei în statele Austriei. A cincea qi întrebuință uă
farsă spre a putea fugi fără pericolu: fabrică uă scri-

sâre ca, venită din Austria, în care se assigura. că Nemi

intră în ţerră pe la Câineni. Acesta causă uă bucurie
generală, şi mai însufleți curagiulă oştenilorit consternaţi.
1) Laurenţon,

pag.

97. —

Despre

batalia

de la

Drăgășani,

vedi:

Laurengon,

pag. 187—192, unde figurâgă și planulu de batallie. —: Vegi şi Raybeaud, voi.
IL, pag. 243—2$50. — Memoriuli lui Chiriacii Popescu, în Românuli de la 1862,
No. 313 şi 316. — Fotino, pag. 152. — Filimon, vol. II pag: 184—192.
”
|
2) Laurengon pag. 117.
3) D-nu C. Aristia, unulă din Mavrofori, care a participati la lupta de la
„Drăgăşani, şi care a însoţită la Cozia pe Ipsilanti, assigură că acesta, chemâniu
într'uă di pe doctorula Christari ca st minânce, doctorului îi gisse cu indignare:
„Omu

fără ânimă,

cumaă

îţi mai

vine să mănânci

provincii, și cânda fraţii noștrii daca pe câmpia
tăcescă

prin

piduri,

cânda

ce

la

at bâgata

Drăgășani,

în foci doue

iar alţii râ-

goi și flimângi.“

“ Ipsilanti îl respunse, cu sânge rece: „Ea 'mi am împlinită misia mea, D-le
doctor; simânţa s'a aruncată; alți vor culege fruciele libertăţiL“

—

Ipsilanti pusse
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să tragă clopotele,

pistdlle,

pentru buna sossire a Nem-

şi să se cânte uni Tedeum

aceea

chiar. în nâptea

țilorii; d&r

să descarce
dispăru cu

fraţii şi fa-

voriţii să, lăssându pe toți în voea întâmplării. A doua
di Bim-bașa Anastase Arghirocastrituli, v&dându-se de„jucati cu modulu acesta, se luă după dânsulu călare, în
fruntea cetei s€lle de Arnăuţi, și "li ajunse apprâpe de
frontieră, amenințându-lu cu mârtea de nu va plăti lefurile ostaşilorii săi. Ipsilanti rescumpără viaţa cu 500 de
galbeni daţi Arghirocastritului 1).
După plecarea lui Ipsilanti de la Cozia, începură scene de tilhării revoltătâre din partea Arnăuţilorii şi Panduriloră : căci cei căllări jefuiau pe cei pedestri; ast-felă
că ori-ce simțimînti de umanitate, dice Laurengon, pă
rea, 'stinsii din ânima acestorii 6meni.
„Din cei ce putură scăpa, prea puţini trecură în Austriă, după uă așteptare de mai multe dille la frontieră,
nemâncaţi, și udaţi pân'la pielle de ploile ce nu încetară
două septămâni da rânduli.
ipsilanti trecu în Austria, însoţitii de fraţii săi, de Orfano, Garnovski, Lassani şi de Cavalteropolu. După uă şedere de 36 ore la Turnu-Roşu, ei fură conduși la Hermanstadt, unde li se liberară ună pasportii cu data din
29 lunie, sub pseudonimulu Dimitrie -Paleogenitu, supus
russu,

și mare

trecuţi
se

dicea

și fraţii
că au

comerciantii.

Cu

lui Alesandru
voie

acellaş

pseudonimi

fură

Ipsilanti; iar în pasportii

a trece în America,

prin

Lemeșvar,

Peşta, Viena și Hamburg ?).
la Temeșvar ei fură opriţi de guvernatori, în aşteptarea ordineloru de la Viena, după a căror primire
fură porniţi la Arad, uude fură opriţi dece dille; de aci

Alesandru Ipsilanti fu despărţitu de fraţii și amicii sti,
şi transportatu la cetatea Muncastru, unde sosi la 14
lulie 1821.

Aci, dupe unu arestu de șâsse ani, fu liberatu

%) Vedi autorii citați mat susa.
*, Filimon, op. cit- vol. II, peg.

191.
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la. 1827, prin intervenirea cabinetului rusescu ; iar la 7
lanuarie 1828, muri la Viena, în etate de 42 de ani )).

Lui Nicolae
în Bassarabia,

se

Astfelu
cursulu s&u,

că, fără con-

Tudor:

fi bătuţi de Turci,

și Grecii vor

Bulgarii

Di-

*).

profeția lui

împlini

loru

unde fratele

şi de" aci în Grecia,

mitrie resculasse. Peloponesul
_-

trecerea

şi Iorgu Ipsilanti li se îngăduiră

iar

corpurile lor vor fi pradă corbiloru și a câiniloru. Acesta
era și credința Panduriloru 5).
Credem că Ipsilanti a trebuit să se căiască de assassinatul lui Tudor; căci, priveghiatu d'apprâpe, şi silitu de
Panduri,

Tudor

ar fi participatu,

cresciniloru contra pagâniloru.
d&că,

luptându

cu

cerceta în altu locu

contra Turciloru,

Grecii

la lupta

fără voea sea,

Vom

Tudor

ar fi

pututu avea uă sârtă mai bună de câtu a lui Sava; şi
îndată

decă ţerra lui ar fi căpătatu

drepturile

reclamate

de poporu prin mijlocirea sa.
Câtu despre
a trece

și Machedonski, nefiindu îngăduiţi

Prodan

în Austria, ei se închisseră în monastirea

cu parte din Panduri.

alţi Panduri

Aci aflară și

de sub

ai Bulgariloru,

%. Cei doui capi

comanda îui Mihaloglu

Tismana.

cari participasseră la arestarea lui Tudor, fură arestați
şi maltrataţi de Panduri, cari le împutau mârtea lui Tudor; ei hotărâsseră chiar să "i omore, decă nu “i ar fi
1) dem, pag. 192.
2) Ubicini. Provinces danubiennes

(VUnivers) pag.

129-

3) Despre încrederea Panduriloru în Tudor, Chiriac Popescu relatega un fapt
curios: fiindu și ella între cei 70 Panduri câlări, comandaţi de Makedonschi,

pe cari Ipsilanti îi

trimisesse,

dupe

înfrângerea

dela

Drăgășani, ca să esami-

nese uă cetăţuie facuti de Nemţi la 1788, p'uă muchie lângă Schitul Cornachi,
Chiriac întâlni, aprâpe de Cozia, în pădure, un unchiaş orbi, care sta rădimatu
d'un arbore; ailânda deră de la Chiriacu că este Pandur din 6stea lui Tudor
batrânul orbu îi gisse că şi ello fusesse odată Pandur, şi că acumu a sârăcită
șa orbita; apoi, aflânda de la Chiriac ci în adevără Tudor sa prăpăditu, respunse oftândă : „Se ştii, fatul mei, că fără Pudor nu veţi rămânea în ârră nici
ş<pte gille; că numai el cunoscea duhul Pandurilor, și putea să le ţia cârma;

iar fară Tudor, vor fugi toţi Pandurii pe la casele loru; şi fără Panduri,
se vorii rissipi

pe la alte

Grecii

— Vegi memoriul
ţărri streine. Ține minte vorba mea!&

lui Chiriac Popescu, în Românul
%) Dîrz&nu, loc, cit. No. 667.

pe 1862, No. 313 și 316.

—
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_scăpatu fratele lui Machedonski, care îi înfricoșă
scrisori mincin6se că mulțime de Turci vină assupra
manei;

acesta

îi

siliră

a'i libera,

după

un

arestu

prin
Tisde

2x

de dille. Prodan şi Machedonski trecură apoi în Transilvania, şi de aci în Bessarabia; iar Pandurii din Tismana
se rissipiră prin munţi şi prin codrii, făcându vânătâre de
Turci, după sistemul haiducescu !).
|

% Chiriar
vol,

II, Nota

Popescu,
No.

XV.

loc. cit, No.

316. — Vegi
4

şi

memoriala

Protopapescului

Ie

CAPITOLU
MOrtea

XXXIV.

lui Sava.

Ca s&și arate pe deplin devotamentulu său către Turcă,
şi ca să facă a se uita participarea sea la eteria grâcă,
Sava se luă în g6na Eteriștiloru, în fruntea a uă mie de
__arnauţi -ai săi, sub ordinile lui Seticoglu, ce comanda
duo mii Turci căllări, deslipiți din 6stea, lui Kehaia-bey.
In marginea Dâmbovitei, care se revă&rsasse din causa

ploiloru necontenite, Sava întâlni arieru-garda lui Ipsilanti. Vre uă 60 Mavrofori se înecară în Dâmboviţa, voindu a trece rîulu ca s& scape de morte; iar vre uă
duo deci de eteriști fură făcuţi prisonieri; Sava le tăiă
capetele, și le trimisse ploconu lui Kehaia-Bey.
Aflându că Ipsilanti se grăbisse a trece Oltul, Sava se
luă în gână după dânsulu, și sossi peste Oltu după înfrângerea Eteriştiloru la Drăgășani; urmărindu'i până la
Cozia,

la

1 Iuliu,

află pe

Serdarulu

Iamandi

cu

famillia

sea și cu Mataragi-Bașa întăritu în Cozia, cu 160 Panduri şi Bulgari, bine armaţi, dispunându Encă și de dud
tunuri remasse de la Ipsilanti, după trecerea sea în
Austria.
|

lamandi se luptă

vitejesce duo&

dille, causându mare

perdere Arnăuţiloru lui Sava, cari blocasseră monastirea.
Se dice că Turcii nu se arătasseră, chezășuindi Sava
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că “lu va prinde fără vărsare de sânge. Cu tote astea,
sângele se vărsă: căci lamandi, la prima: somaţiune, refusasse a se preda; atunci Sava îi dede unu revâșu peste
ziduri, pusu întrunu proţapu, și în care “lu assigura că
au

Muscalii

sossitu

milliei s€lle,

cum

împotrivire

este

cu jurământu viaca sea şi a fa-

și "i promitea

zădarnică;

că ori-ce

în ţerră;

Panduriloru,

şi iertarea

în

fine păstra-

său de Kârc-Serdaru.
rea rangului
Mataragi-Bașa, care nu se încredea într'unu trădătoru
ca Sava, fugi n6ptea din mănăstire cu câţi-va Panduri
devotați, prin adjutorulii unui călugări; Diamandi ânsă,
care trebuia s& priimâscă resplata conduitei selle neleale
în lupta de la Drăgășani, fu atâtu de simplu în cât să
încredu în jurământul lui Sava, și s& predă. Sava îlu
dede pe mâna Turcilori.
Pe cândă Turcii desarmai pe Iamandi, acesta disse
lui Sava: „ludo, m'ai vEndută! deră mârtea mea o va
resbuna

fiului -meu

Bratu;

ludo,

şi tu,

vei muri

ca uni

câine, chiarii de mâna păgânilori, neînvrednicindu-te a
da nică măcari uni pistoli în vrăjmașii tăi.“ !) Se dice
că Sava, mișcatii d'aceste cuvinte profetice, ar fi obser-

vatii lui Sericoglu călcarea jurământului său; deru acesta
îi respunse: „Unu ghiaurii,
potriva Padişahului, merită

care sa
mârtea,

sculată cu arme îmchiar cu călcarea

jurământului.“
Acesti

ce caracterisă

r&spunsi,

pe Turcii din

acea

e-

pocă, era uă prevestire pentru ori-care altulu, afară de
Sava, pe care vanitatea îlu orbia într'attâtă în câti credea
că Turcii

îi voră

ierta

allianţa

sea

cu Ipsilanti,

în urma

unorii assemenea probe de devotamentu. Diamandi, cu ș€pte-deci de panduri şi Bulgari, și cu duoă steguri și duoă tucare îi tri-

nuri, fură trămiși la Bucuresci,

la Kehaia-Bey,

misse la Silistria; de

Constantinopole, unde fură

aci, la

toţi măcellănţi.
*) Dupe încredințarea lui Hagi Certea din Roșii de Vedi,
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De la Cozia,

Sava

trecu

peste

munţi

în

districtulii

Muşcellu. Aci găssi întăriți în mănăstirea Aninâsa mai
mulți Arnăuţi, din cei fugiți de la Drăgășani; căci cei
de sub comanda lui Farmake trecusseră cu căpitan Olimpie în. Moldova.
Nesimţindu-se în stare a ţine peptii unui numără însutită de inamici, Arnăuţii din Aninosa fugiră prin păduri;
vre uă duoă-deci și patru din cei mai slabi de piciori
fură prinşi și. ommoriți de Turci, cari dederă apoi focii

mănăstirii.

|

|

De la Anin6sa, Sava se
din Muscelli, unde aflasse
risse cu mai

mulţi

Sârbi

lea-Muierii,

numite

încăerrare

sângerâsă

îndreptă spre vama Austriei
că unii popă Sârbu se întă-

și Bulgari în stâncele de la Val-

Colţii. Aci,la
între

Turci

11

Iulie, se făcu uă

şi între Bulgari,

ommo-

rându-se peste 120 Turci, şi rănindu-se vre uă opti Bulgari; v&dândi Ensă Popa Sârbu că Turcii și Arnăuțţii lui
Sava îlu încongidră de tote părţile, trecu frontiera cu
parte din luptătorii sti, înlesnindu-le trecerea officierii austriaci de la carantină, cari simpatisaii cu acesti bravi nenorociţi, derii după stăruința lui Sericoglu, care amenința

să intre cu forqa în carantină, officierii austriaci fură siliți a "lu lăsa să trecă pe

pământuli

românescă,

cum

și

pe fidelulu săi servitorii. Mai multe dille acestui bravi preotii și servitorulu s&i fură goniţi prin codrii, prin rîpe și
pe stânci,

ca nisce ferre selbatice;

ei ommorîră

în acestă

luptă inegală optu Turci; d&ru în fine servitorulii fu ommortii; şi vitezulu popă, allunecândă dup& uă stâncă, şi
în căderea sea frângându-i-se sabia, fu prinsă viii de Turci,

cari "lu trimisseră la Chehaia-Bey.
Se dice că acesta Pariu fi întrebatii:
— Dulce era, popo, sângele turcesci?

—. Mi Sar fi părută şi mai dulce,
sulă preoti,

Kehaia-Bey
ț&nati.

răspunse

curagio-

decă nu mi se rupea spada.

îlu porni

la Silistria,

unde

fu descăpă-

După ce Sericoglu, cu ajutoruli lui Sava, curăţi srecum țerra de rebellii grecă și bulgari, vănându-i ca pe
nisce ferre sălbatice, priimi ordini, pe la finele Ii Iuliu,
de la Chehaia-Bey, a aședa în fie-care orași câte uă
garnisonă, de la ro—r5 Turci, sub comanda unui Beșlii,
pentru manţinerea. liniștei; şi ellu, din preună cu: Sava,
s& se întârcă la Bucuresci spre a fi resplătiți pentru serviciele addusse Padișahilui: căci asti-felu era ordinul
Paşei de la Silistria, st&pânulu lui Chehaia-Bey.
Sava sossi în capitală la ş Augusti, și trasse drepti
la cassa

'sea din suburbia

Tabacilori;

vre

uă

300

arnă-

uţă ce "li însociau fură aședaţi la cuartirii, în suburbiele
Oltenii şi Protopoppu; iară restuli de vre uă 600 remasseră la Ciorogârla, din ordinulu lui Chehaia-Bey.
Sâmbătă, la 6 Augustiu, Sava se presintă la ChehaiaBey, cu Delibașa Mihale şi cu Ghenciu; ei fură primiţi
cu tâte onorurile cuvenite unori Agale; şi după ce presintă lui Chehaia-Bey și pe celle Lalte căpetenii alle cettei sele, fu anunţatii că a duoa di are a îmbrăca pe toţi
caftaniă, din ordinul Sultanului. !)
Duminecă, 7 Augusti, pe la orele

10 dimincţa,

Sava

se dusse la Chehaia-Bey, îndemnati de Udrischi, care "lu
assigurasse că va fi și ellu facă la priimirea sea. Sava
era

căllare

qitu de

?),

Ghencea

în costumulă

s&u

cellu

strelucitu,

şi de Mihale, ?) şi de

25 de

înso-

Arnăuţi,

din cei mai bravi. Chehaia-Bey avea cuartierulă său în
cassa lui Belu, acea casă unde Sava depussesse jurământulu

de

credinţă

către

Etherie,

şi

de

unde

se

casse și stegulu Etheriei de către D. C. Aristia.
In curtea acellei case ședeai înșiruiţi vre uă 300

ridi-

de

1) Diîrzânu, loc. cit. No. 665,
2) Se dice ca callula lui Sava, care era bine dressată, cândă a fosta se plece
la Chebaia-Pey, în gioa de 7 August, s'a oppus a se lâsa încâlleca, și câ sar

fi poticnita de duoc ori; iar deli-başa

Mihalea, obserându-i câ acesta e semna

rea, Sava “1 respunse: „caută'ţi de treba, şi numai crede în eresuri.“
3) Una aha câpitani, a nume Franguli, remissese la Predeala, ne "încredn:
du-se în promisiunile Turcilora.

e
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Turcă. armaţi, cari -primiră pe Sava cu onorile militare.
De ambele părţi alle scărei erai iarăşi aședaţi Turci ar„maţi;

în salla

iți Turci
oră,

din

armaţi,

mai

mulți

curiositate,

capulii

scărei,

eraii

assemenea

înşiru-

de uă parte și de alta; iarii la spatele
Chreștini, care

alții adduşi de

însogitii de Ghencea

venisseră,

trebuință 5.

și de Michale,

unii attraşi

Pe cândi

de

Sava,

se gătea se intre în

camera lui Chehaia-Bey, se audi uă detunătură de multe
pusci: “Turcii descărcaii armele: lor în Savva şi în căpi
'tanii sei. Sava cădu: mortii îndată; iarii Mihale se apără
cu sabia până în capulă scărei, unde cădu și elli mortii;
Ghencea,

vrându

s&

sară pe

ferâstră,

cădu

punsii de mai multe glânţe.

şi ellu,

.

str&

|

La pocnetulă armelori din sală, Turcii din curte începură și ei măcellulii contra Arnăuţilorii lui Sava; numai duoi scăpară, unuli
căllare; ce allergă s& dea de
scire camaradilorii să, și cell Paltu “trecu gârla în notă. .

Cadavrele Arnăuţilorii fură aruncate pe Dâmboviţă, care
curge pe la spatele casei lui Bellu.
Capetele lui Sava, Ghencea și Mihale fură umplute cu
paie și trimise la Silistra, de unde se trimisseră la Stambul; iar corpurile lori fură aruncate pe câmpia de la o-

boruli târgului d'afară, cu ordină din partea lui ChehaiaBey a nu cutesa nimenisă se atingă de dânsele, sub pedepsă de morte; elle deveniră prada câiniloră și corbiloră, împlinindu-se ast-felu profeția lui Iamandi.

Acâsta este srta trădătoriloru vanitoşi ?)!
Ast-felu resplătia Porta p'atunci pe cei ce o serviaii
cu fidelitate! Essemplu, Mavrogheni, omorâti prin sugru1) Intre acesti privitori, era și Ilie Fotino, trimissă ce vnchiu s&u, Dionisache, ca s& assiste la acea ceremonie, și s& ae de la secretaruli lui Chehaia-Bei
(Michaila Marcu), convorbirea lui Sava cu Chehaia-Bey, dupi cum însuși Ilie
Fotino affirma acâsta în istoria sea, pag. 172.
2) Se dice că unii din camaragii șamicii lui Sava la ar fi consiliata a fugi
în Austria, atâtu la intrarea Turciloră în ţerră, cum și la apropierea sea de fron

tieră, în gâna
îla facu

Eteriștilori; dera vanitatea, mal forte de câta logica şi esperienţa,

să cregi

că

Turcii,

pentru

şi va intra ast-felu în protipendată,

serviciele

addusse

visult sea de aura.

lora, îl va

face

Spitara

|

—
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mare pentru credința 'sa către Pârtă. Ast-feli ar fi res„plătită, de sigur, şi pe Tudor Vladimirescu, chiar decă
Sar fi luptatu allături cu Turcii contra lui Ipsilanti; căci
în ochii Turciloru, și Tudor, ca şi Sava, ca şi Ipsilanti, nu
era mai puţin decâtă ună haini, adică uni rebellu, care
cutesasse a reclama drepturile ţărrei cu arma în mână.
Mârtea neașteptată a lui Sava se respândi în capitală
ca uă schinteie electrică, şi pricinui uă frică nespusă.
Cum să te mai încredi Turcului, decă ei sacrifică pe însuși Sava? A meritat însă sârta sa; căci, spre a complace
Turcilorii, compromissese, nu vitţa, ci chiar ondrea și su-

bla-

fetulă, espunându-se la ştigmatuli posterităței, şi Ja
sfemulă contimporanilorii, ca sperjurii şi trădători.
Frica causată de mârtea lui Sava se prefăcu în:
mă, când Chehaia-Bey promisse Turcilori câte uă
mudea (25 de lei) pentru fie-care capi de Arnăutiă;
dii şi lacomii Turcă tăiară mulţime de crescini, ca să
| căpăta

ast:felu,

mahmudele;.

mai multe

spaimahcrupâtă

canumărându-se.

petele ce formau uă piramidă îngrozitâre la scara, casei
unde locuia Chehaia-Bey, se află uni numără întreită mai
mare de câtu numărului Arnauţiloru lui Sava. Măcellăria
acesta inu trei ore; şi în acesti timpă, înțellege fie-care

spaima bieţilori locuitori ai capitalei!
A

trebuitu

Băltăreţului

intervenirea

'),

lui Udriski

a

Şa unoru boeri curagioși, pe lângă Chehaia-Bey,
facă să încete acelle crudimi. Chehaia-Bey dede
severii prin pristavi a nu se mai adduce nici uă
ţină sub pedcpsă de msrte; der jefurile commisse
cstă

ocasiune,

cari

ţinură

trei

dille,

cine

le

ca să
ordină
căpăcu a-

pâte

des-

crie 7 ?).
Maăcelăria de la 7, 8 si g Augustii pusse vârfii măcelăriei care dura în ţerră de două luni apprâpe. Sute de:
crescini cădură victime alle trădării Evreiloră şi Armeni') Amica întima alla lui Chchaia-Bey.
, a sepată
TFurcilorăella

pe mulit

In timpul

nevinovaţi

2 Vegi Dirzenu, loc, cit. No. 671»

de terrâre al administraţie!

de iataganulă

Osmanliilor,

mâna

—

lorii,

cari, din

răutate

novaţi ca rebelli:
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seu

cu

calculii,

pîrau

Gmeni

nevi-

din r&utate, spre a satisface resbunări

personale, și a attrage favârea crudilori păgâni; cu cal-

culă, căci trădătorii avtu
omorîţi prin denunciare.
a trădării infame, nu se
ca Ile Fotino, Dirjenu și
nuiți ca

rebeli

dăceu

în

partea loru din jafurile cellor
Numărulu celloru căduți jertfă
pâte calcula. Marturi occulari,
alţii, assigură că peste 900 băînchisârea

lui Chehaia-Bei,

din

pivniţa caseloru Vornicului Ioniţă. Drugănescu 5. Din aceștia, cei mai greu învinuiți erau trimişi la Silistra scu
la Constantinopole, unde erau omoriţi; cei rămași, parte
erau tăiaţi prin respântii, parte spânduraţi la oboru; iar
cadavrele loru se ţintu neîngropate câte două și trei die,
din care causă, infectându-se atmosfera, murcu mulți de
bâle grabnice. Acesta sili pe mulţi crescini, slabi de îngeri,

a se

turci;

şi

multe

femei

deveniră

cadine

ca s&

scape viaţa.
SE venimu la arnăuţii lui Sava. Assasinarea căpeteniiloru loru îi siliră a se ascunde, unii prin vii, alții prin
grădini, alţii prin podulu casseloru, stu prin pivnițe pă.
răsite; vro 30 ânsă, cu Atanasie, Himariotulu în fruntea
loru, se închisseră în turla, bisericei Olteniloru, de un-

de ţinură uă di şuă nâpte uă luptă crâncenă cu 2000
Turci, ce avâu şi 2 tunuri. Turcii dederă focu casseloru
du prin prejurulii Bisericii, cu gându d'a goni pe Arnăuţii ascunși acolo.

Cei baricadaţi în

Biserică

trele campanătorului,

aruncau josi,

ornamente

sacre şi

după
bani;

feresZaporo-

anii turci, grămădindu-se a lua acelle obiecte, erai sacrifiCaţi de arnauţi, cari descărcaii în grămadă armele lori. Cu

celle dou& tunuri, reușiră în fine Turciia apprinde uşele
ŞI învălitârea Bisericei; ast-felu, despre dioă, terminândii
Arnăuţii prafulu şi glânţele, năvăliră în Turci cu iataganele în dinţi și cu pistâlele în mâini, și 'şi facură loci
pântre dânșii, culcându'i la pământu, ca câssa iarba câm1) Lângă

metohula

Episcopiei

Buzcu,

allâturi

cu

conservatoriulă,
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pului; numai doui putură scăpa; iar numă&rulu Turcilori,
.
morți şi răniți fură ca la 8oo .
Ca resplătire pentru assemenea bravură, Chehaia- Bey
fu numiti Pașă cu două tuiuri, la 26 Septembrie; apoi se
dede amnistie generală; de și ucciderile parţiale continuară Âncă din partea Turcilori nedisciplinaţi. Pănă la
finele lui Octombriu, totii se vedeai tăiaţi și spândurați,
prin respântii şi pe la oborii, câte cinci, și șesse crescini,
bănuiți ca rebelli 2).

1) Dupt

încredințarea

lui Ilie Fotino,

Tarcil cari "i a0 îngropat.
7 Vegi, Fotino, pag. 145,

165—176.

care dice

că a aflată acâsta chiar

de la

CAPITOLU

XXXV.

Lupta de la Sculeni.

Turcii

veniți de

la Brăilla, în numeri ca la trei mii

pedestrime, și patru mii călărime, cu optii tunuri, intrară
în laşi în diua de 13 luniu, după retragerea la Stânca
a lui Pendedeca cu Eteriștii din partea locului, sub comanda mai multoră căpitani; căci planulu lui Cantacuzin,
da occupa strâmtbrea strategică de la codru, nu reușise, fiindă occupată de Turci înaintea lori.
Cantacuzin,

care

avea

comanda

supremă

a Eteriștilorii

din Moldova, ordonă facerea unui retranșamentii apprâpe
de Sculeni '), depărtare ca două ore de Stâncă, unde
Grecii puteai concentra cu înlesnire provisiunile lori.
Acestă posiţiune însă nu era favorabilă pentru Eteriști;
încă uă probă de necapacitatea militară a lui Cantacuzin,

care,

pe lângă necapacitate,

uni Şi

lașitatea:

căci,

în-:

dată ce află de intrarea Turciloru în lași, trecu nâptea
de la Stânca la Sculeni, sub pretesti da priveghia fortificarea acestei posițiuni; şa doua di trecu Prutul, sub
cuvântii

d'a

'şi vedea

familia

ce se

afla în Bessarabia.

Esemplulu seu îl imită și Pendedeca.
Capii oștirii allesseră atunci de comandanti superiori,
în loculă cellor doi desertori, pe Atanasie Carpenisiotu
1). Satu așegata pe
sești,

malule drepte

alla Prutului,

în drepiula

carantinei

ru-
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cunoscutii

prin lupta

sa vitejescă

de la

Galaţi contra

|
Turcilor.
- Athanasie concentră tâtă oștirea la Sculeni, după ce
arse podulă de peste rîuli Jitia. Aci Căpitanii oștirii, respingând cu dispreţii propunerea lui Cantacuzin d'a trece
cu toți în Bessarabia, în faca numerbsei oștiri turcesti ce
înainta, făcură din nuoii jurământi a muri pânla unul
pentru patrie şi libertate; șifiindi că erau siguri de mârte, se împărtăşiră toţi cu Sântele taine. Esempluli lori

îl imitară 400 de oşteni viteji, între cari se deosibtu Luca Balsamache, chefalonitu de origină, care își părăsisse
corabia la Odessa, şi alergasse cu toţi marinarii săi la

|
lupta sacră pentru patriă și independinţă.
Cei 4oo Eteriști începură a lucra acumii cu activitate
la facerea retranșementului, însuffleţiți de sântulu amor
de

patrie

şi de libertate;

dar

abia terminasseră trei părți

alle șanțului întăririi, şi Purcii, comandaţi de Chehaia-Bey
allu Pașei de la Brăilla,

sosiră cu t6tă cavaleria,

cu

2000

Turcă pedestrii, și cu şese tunuri.
Eteriştii aședară câte-va tunuri spre partea întăririi aprâpe de şanţuri, unde grămădiră trunchiuri de arbori pen:

tru oprirea cavaleriei turcesti; apoi deteră foci satului
Sculeni spre a nu putea servi de adăposti inamicului
cumi şi tuturor
situlii de sare.

Vântulu,

care

magasiilor

sufla

spre

se afia depo

de trestie,

unde

partea

Turcilori,

mâna

mulii în aceea direcţiune, şi causă acestora Gre-care
fusiune; cavaleria turcâscă însă năvăli cu iuțeală

fuconasu-

pra retranșamentului; Grecii respinsseră primulă atacă cu
tunurile, încărcate mai allesu cu bucăţi de fieră. Cava-

riei,
eria turcă se retrasse în regulă, şi făcu loci infante
sucare năvăli cu furie; der ea avu aceiași sârtă. Trei

te de Turci pedestri ocupară atunsi ruinele

satului Scu-

leni; dar căpitanula Stavrache năvăli asupra lori în fruntea a uă sută Creteni şi Epiroţi; şi dupe uă luptă crâncenă de uâ oră, îi alungă din acea posiţiune, omorân20
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du

ca

vre

uă

optu-deci

—

Turci,

şi făcându

.
vruă dou&-deci-și cinci.
Chehaia-Bey ordonă cavaleriei a nouă

întăririi,

derui

Turcii

fură

respinși

Brisonieri
|

năvălire

a doua

Gră;

contra

mai

ales

că Turcii nu se putâi servi bine cu tunurile lor: căci.
ghiulelele, fiindă îndreptate în „direcția Bessarabiei, gene. .
ralui Zalpanov, care assista la acâstă luptă din marginea,
Prutului, în fruntea a două regimențe pedestrime şa unui regiment de cazaci, findu față şun mare numării
de. Greci și Moldoveni,ce încuragiaii pe Grecii luptători,
generalulă Zalpanov, dicii, notificasse comandantului oştirii turcești că uă singură bombă de va atinge pământulu rusescii, Rușii se vori vedea siliți a începe atacul
contra Turciloră.
Chehaia-Bey cu 500 călăreți și pedestrii aședă atunci
„celle şâse tunuri, de care dispunea, spre partea stângă a
retranșamentului ; și din acâstă posiţiune favorabilă începu
atacului

cu

furie,

causându

mare. stricăciuue

și

întăririi ȘI

“ luptătorilorii dintr ânsa.
Pe d'altă parte, Grecii cari eşisseră din retranșeamentii,
încuragiaţi. de. victoria lor d'un minuti, fură respinşi înapoi de restulu cavaleriei turcești; apoi tâtă cavaleria nă-

„văli din tâte părțile asupra retranșamentului; și uă luptă
seri6să începu între
re ţinu optii ore.

creștini şi păgâni:

„Grecii dsteră probă de eroismit: mai
„cădură

morți, afară. de Cara-Gheorghe,

luptă decisivă

ca-

toți căpitanii lor
care scăpă răniti :

Comandantul superiori, Athanasie Carpenişiotu, de și ră.
nitu grei, mai descărcă două. pistâle, trasse spada, şi
după ce mai omorâ duoi Turci, .căgu şi ellu, sdrobiti
de numărulu cell mare allu inamicilorii.
„Grecii cari putură scăpa se atuncară în Prută, unde
mulți se înecară;

ce: ce stiură

înota,

trecură pe pămâm-

ului Russiei, unde fură felicitați şi ajutați de Români,
Greci și Ruși, cari assistaseră la acâstă luptă inegală.

Înfrângerea

TGreciloră întăritasse' atâtă de mulță pe os-
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iaşi: Rusi, în câti numai

—

disciplina severă putu înfrâna

furia lori; altfeliu, câte trelle 'regimentele rusești ar fi alergatu în ajutoruli Grecilorii, după cumi assigură: istoriculii Filimon.
Ast-feli fu sfârşitului luptei de la Sculeni, întâmplată

„în diua de'17

Iuniu,

ro dille după

şeani. Se dice că I6n
major la, acâstă luptă,
tre Iacov Rizu, ce era
„Deâcă Ipsilanti. ar fi
aceştia,

şi uni

lupta de la Drăgă-

Intzov, ce assista cu statul săi
ar fi pronunțatii aceste cuvinte căpresinte:
avuti dece mii de ostași vitezi ca

comandanti

ca

Atanasie

Carpenişiotu,

ar

fi pututii lupta cu succesii contra unui corpi de 40000
Turci.“
„Pierderea Grecilorii, în acesta luptă, a fosti ca la „300
de inși; iar a Turciolri

ca la uă mie.

Decă ar fi luati parte la luptă și corpulă Eteriştilor
ce staţiona la Roman, sub comanda lui Vasile Tufeccibașa
fostu

şi a comandirului Mladen, pste că victoria ar fi
a Greciloriă,; din nenorocire, acestii corpi, sosindu

la Sculeni în urma înfrângerii Grecilorii, fu fără veste atacati de Turci; Grecii se luptară vitejeşte până

noptea,

cândă cei ce mai rămasseră cu viaţă trecură Prutulu în
Bessarabia, în luntrele ruseşti. Comandantul Mladen, du-

pă ce pribegi

15 dille pin munţii Moldavei,

trecu în Ser-

bia unde fu uccisu de Miloș, căruia Mladen îi inspira
temere, ca ostași vitâzu, şi ca amicii devotatii al lui

Cara-Gheorghe, rivală neînpăcatii allă lui Miloș.

„Lupta de la Sculeni şi de la Galaţi, şi mai în urmă
lupta de la Secu, onorânda numele Greciloră, a ştersă
pata de fricoși pusă pe fmintea lori de însuşi Ipsilanti,
din “causa desertării loru din lupta de la Nucetă și de la
Drăgăşeani ; astfelu

că luptele

diulu eroicelorii lupte: din
independinţa Greciei !).

din

Moldava

Peloponesă,

carii

fură

prelu-

assigurară

1; In privioţa luptei de la Sculeni, veţi Filimon op. cit, vol. II, pal: 193 —
199. — Veţi şi Peltiman (Eteria) pag. 5260.
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CAPITOLU XXXVI.

e

Lupta de la mănăstirea Secu.

resiştență de mai multe luni; astu-felu că Turcii câşti|
gară scumpă în Moldova victoria lori.
e
Iordach
După trecerea lui Ipsilanti în Austria, Căpitan
se îndreptă spre Curtea de Argeşi, unde se uni cu Farmache, formând ună corpi ca de vruă 800 Arnăuţi a„leşi, toţi călări )). Ei se îndreptară apoi spre Moldova
stegii ce se
D. Alessandru Odobescu "mi a procurată us notiță despre uni
Acellu sicgă
la biserica St, Gheorghe, suburbia Ollarii, de la Curtea de Argeși.
şi de depe uă parte desemnati pe St. Gheorghe clare, sulițând balaurula;
mare mar(sântule
Tecigyus
errs
uepcdoud
&yuos
aceste cuvinte:
lui Jfristos, sub cnie
tiru George); pe cea lalta parte este desemnati învierea
colțu ala stegului
se vede scrisa cuvântulii: dvisasis (învierea), - iara într'un

1
afl4
are
| sub

slove celle din
este zugrăvit botezul Domnului. Hristos, subt care sunt scrisse cu
.
" ormă trei cuvinte.
din partea locului "i ar îi spusă că acellă stegă
D. Odobescu dice că bitrânii
lora peste Olta
ar fi fosta lasata acolo de pandurii lai Tudor, după respândirea
Golesci;
la
Tudor
lui
arestirii
urma
în
de la CurBaâtrânii consultaţi de noi, prin mijlocirea domnului M. Carbunenu,
bisericel în
dăruitu
fostă
îi
ar
stâgi
acella
ci
părere
de
sunta
Argeși,
tea de
"chestiune

de

un

re

care Mathei,

în urma

revoluţiuni

de la 1821,

din

preună

cu

uă cruce mica de lemnu, care se afli şi agi aşegată pe prastolă.
şi FarFiinda-că assemenea stiga ligira numai în trupa lul Căpitan Io;dache

na

cu deosibire că cei din Romania fură învinşi de la prima lovire, pe cândii cei din Moldova, după uă eroică

oma

enma

După înfrângerea Eteriştiloru şi Panduriloru la Drăgăşeeani, aceeaşi sârtă aștepta și pe Eteriștii din Moldova,

|
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.s& pâtă trece
ca, Yacolo

elle,
: Musce
peste munți şi pest

în Bessarabia, și de aci în Grecia.
ce

și nevoi

trude

multe

După

N

|
încercă

în trecerea

sa

cu
din Muntenia în Moldavia, Căpitan Jordache. ajunse
Aci,
cea.
Vran
trupa sea, peste deluri și munți, până la
elli celle
întâlnindu pe comandiruli Miaden, află de la
Jui Cana
nsă
petrecute Ja Sculeni, cum şi dossirea ruși
zulu Că
tacuzin peste Prutu. Acesta mâhni multă pe vite
perdută,
era
rii
_pitan, care: prevădu că causa Eteriştilo

i

cellu puţin în România.

se bolDe multă osten€lă şi mâhnire, căpitan Iordache
mâini, peste
năvi grei, în câti camaradii săi îltu purta pe

_văi şi peste delluri.

ună cet_ Informându-se apoi că în M-rea Slatina se afla
a cu
Mant
t.
tă de Turci, Olimpie trimisse pe polcovniculi
200

cari

Arnăuţi,

pe Turci

înfrânseră

la

Nu

20 unii.

Liţu şi” Anasputu veni însă în ajutoră şi căpitanilori
contra unui nutasse ISnitul, cari cu 90 Eteriști luptau
pe de homării îndecitu de Turci, întruă Monastire aprâ
stiri, și
tarulu Bucovinei. Turcii, dederă focă acellei Măna
„o de Eterişti

ce

mai

cu vieaţă

remăsesseră

se barica-

erată,.se
dară în biserică; şi după 10 ore:de luptă desp
de lăcuiiţi
retrasseră la: Suceava, unde fură bine priim
torii d'acolo.
avu mai
In lunele lulie şi Augusta, Căpitan lordache
âse, unde
mulţe loviri parţiale cu. Turcii, în părţile munt
se afla retrassu.
impossibiliLa Septembre, însănotoșşindu-se, și vădândii
în locurile
i
tatea da se apăra iarna cu ostașii s&i căllăr

târe cămuntâse de la Vrancea, dupu uă lungă şi obosi
se

lătorie,

îndreptă
arati

spre

Austriei, sossindu

hotarele

istoricii Greci,

noi

credemă

câ sttgult fn

cestiune

la
a

cumă
a cu hramul St. Gheorghede la Curfosta Jăsata de cîpitan Iordache la Biseric
Farmachc în Moldova, dedicându-la
şi
e
tea de Argeşi, la plecazea lui Olimpi
cu

dupe

modul

acesta

martirului

pendenţa contra Turcilora.

omonimi,

pentru

ca

si le ajute

în lupta

-

de îndc=
o.

__mache,

Ş

—. 510

mănăstirea

Nemţu

numai

cu

—

-

350

|

de

|

Arnăuţi,

fideli şi

“bravi; căci cei lalți îl părăsisseră. Silitu 'de Nemţi a se
E depărta de la hotarele Austriei, ellu se îndreptă spre
„mănăstirea Secu, aşedată întruă vale strâmta, și înconjurată de tâte părţile de munți şi de păduri.
In acellă timpă, Olimpie priimi uă scris6re de la Episcopulu de Romani, care, lăudându'lu pentru vitejia sea,

îllu ruga salerge în ajutorulu Iașilor, ca săli scape de mica garnisonă turcă ce se afla acolo. Consultândi
mai zelulu său: pentru religie, elli bravă pericolulă
plecă la lași; derii la .cinci leghe departe de fosta
pitală a Moldavei, se vă&du încunjuratii de unii corpii
mai. multe mii de Turci. Ellu înţelleşse, de şi târdii,
scrisârea Episcopului de Romanii fussesse uă cursă
famă; după uă luptă desperată de mai multe ore, în
re cădură

pa;

întru

mulți

din

bravii sei soci de arme, reuși

și se întârse le mănăstirea Secu,

5.

nuși
cade.
că.
in”
ca-

a scă-

unde se închisse în

E

Turcii blocasseră mănăstirea, în numeri ca
sub căpetenia 'lorii Chiuciuci-Ali, care aştepta

o
la 1500,
uni altii

corpi de “Turci mai mare. Olmpie aședă pe. Farmache
la acea strâmtâre, cu parte din Arnăuţi. La 8 Septembre
sossi şi corpul de 4000 de “Turci cari se ascepta, sub
căpetenia lori Salih-bei, condusi de călăuse Români. Ar
năuții, v&dându-se încungiuraţi de tote pâr ţile, dossiră cei

mai mulți; iară Farmache, cu uni micii numării ce'i remăssesse credincioşi, se închisse și ellu în Monăstire.
După uă luptă crâncenă de mai multe ore, cu mari perderi din partea “Turcilorii, acestia se apropiară de Mă„năstire, dândi focă clădiriioră de lemnu du prin prejurii,
şi strâmtorândă greu pe cei închişi, mai allessi prin fumulă și flacăra împrejmuirilorii incendiate.
„Căpitan Iordache cu 11 Arnăuţi fideli și viteji se închisseră în clopotnița mănăstirii.
Raybaud,

. 1, pag.

260.

—

SU

=

Vegendu Turcii imposibilitatea de a lua Mânăstirea cu
asaltu, făcură lui Farmache propuneri de predare, cu
_promissiune că va fi liberi; și "i dede termenu de trei
dille să se gânde&scă. Olimpie se oppusse categoric, respundândă lui Farmache că ellu este hotărâti a muri în alocii;.

“cellă

Farmache

iară

eși,

pote

dâcă

voește,

căci

E
ellii ît va deschide singuri porţile mănăstirii.
_ Acesta sili pe Farmache a continua lupta, care ţinu
Encă 9 dille. Attuncă Salih-bei propusse unt alti armis:
- tiţiu de uă di, în care căpetenia Turcilor făcu lui F armache
- uă nouă propunere, de predare, observândui că acestă luptă
zadarnică,

este

caci toţi

din Moldova

rebeli

şi.din

Ro-

mânia suntă învinși, că nică unu ajutorii înu .mai “pâte
aștepta de nicăeri, că este înconjurată 'de tste părțile, și că alte trupe turcești se aștâptă, cari "vor mări
corpul lui Salih-bei; şi în fine că Farmache va. fn silit a
_se prăda de fâme.
Farmache, după îndemriulu lui Iordache, refusă ori-ce
propunere; și. lupta continuă cu mai multă. furie, pând
la

22

Septembrie.

Atunci

unii

Cuş-bașa

turcii,

all Pa-

şei de la Braila, se presintă la: pârta Monăstirii cu pro- puneri favorabile din partea numitului Paşă. Ellu era înîn mare

uniformă

)), garantănd,

soţiti

și de Udrischi;

tatea

Arnăuţilorii cu armele lori, şi trecerea lui Farmache

numele guvernului ș&u, essecutarea fidelă a condiţiunilor
de pace; între condițiuni, cea mai principală, era lhberîn Austria.

-

|

cari mai

remăsse-

“seră vii din lupta cu Turcii, 33 nu: se încredură

în Turci

Din

1şo

Arnăuţi

şi'n Udrischi,

ai

fugiră

şi

lui Farmache,
spre

hotarele Austriei

,

în 'n6ptea

de 22 spre 23 Septembre; iară Farmache cu restulă Arnăuţilorii se predă Turciloră, în diua de 23 Septembre.
Turcii îi uccisseră pe toți, afară de câţiva căpitani, pe
1) Raybaud, pag.
presinti

250, susține

ca mijlocitoro.

câ Voif, starosiea

K. K. din Botoșiani, se

carii trimisseră

—

312—

la Silistra,

unde

fură

omoriţi;

iaru

Far-

mache fu dussi în lanţuri la Constantinopol, unde fu
tăiată, după ce li chinuiră mai ântâiu cu celle mai barbare

torture.

Căpitan

.

Iordache

închidându-se în clopotniță

Ensă,

fidelilori

dise

cei 11 Arnăuţi devotați,

cu

și bravilorii săi

soci de arme: „Amicii mei, eu cunoscit bine pe Turci,
„Şi voi îi cunâșceţi ca, și mine; ei n'a nimică sacru; de
„câti morţi de sabia lori, mai bine să murimi ca sol„daţi liberi şi ca Gmeni de onâre“ !). După ce înlesni fuga
unuia, din cei 11 Arnăuţi, a nume Tănasse ?), pentru ca
's& comunice Eteriştiloră felulă morţei selle, Olimpie se
laptă vitejeşte din acea cloponiță, caudândii mare perdere Turcilorii; când sfârși gl&nţele, dede foci unui buriu cu prafi de pușcă, şi sări în aeru cu cei 10 bravi
ostași. Ei preferasseră uă mârte eroică pentru religie și

libertate, pe lângă uă morte ruşinâsă, ca a lui Farmache

și a lui Sava.

remasseră

Turcii
naveai

şi

idee,

la

eroism,

d'atâta

uvimiţi

nu

care

se

asteptaii;

care

de

ei

iarii intrigan-

tulă de Udrischi, acesti genii r&i allu mișcării grecoromâne de la 1821, remasse rușinatii că na pututi amăgi şi pe Iordache, după cum amăgisse pe Tudor, pe
Sava și pe Farmache; posteritatea îl va înfera cu fe-

1) Raybaud,

pag. 2601—262.

3) De la câre Gheorghe Hagi-Certea, din Roșii de Vede (despre
ţionatiă în altă nota) a aflată celle urmâtâre:
„La

Secu,

Iordache

„toţi arnăuţii lor
„mârtea ne asteptă;

în

propussesse

lui

Farmache,

la

8

Septembre,

care

am

men-

să dea iuruși

tabăra turcescă și să scape câţi or putea, dicendu: „totă
dera asta-fela murimi ca ostași viteji, resbunândi pe fraţii

„nostri de la Drăgăşani şi de la Sculeni. Nu trebae a ne preda Turciloru,

cart

„suntă sperjuri; căci avem pildă pe Savva şi pe alţi; câtă e despre mine, ed nu
„me dau; pentru că, de cândă tată-mei 'mi a pusă pistolele în bria, cu jurâmînta
„d'a mânca câta mai multă carne de Turci, eâ nici uă dată nu m'am închinat
„Turcilora.i — Apoi adressându-se eătre Arnâuţi, le disse: cine din voi iubeşte
„pe Christos și pe Iordache, vie lângă mine.& Attunci se allessera cei 11 viteji,

cari muriră cu densulu, după cum

arătarâm

mai susă.

|
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rul roșu alu trădării şi allă
dânsulu 1).
Astu-felui muri
toricii,

şi

chiari

infamiei, ca pe toţi cei ca

acesti

bravi

Românii

care

căpitan,
Pati

pe care toţi is-

cunoscuti,

și

laudă

sâlle nobile

și sentimentele

admiră bravura sea ?), cumi
.
.
și generâse.
ca :0bărbaţi
unorii
Istoria. imparţială nu pote refusa
limpie ceea ce li-se cuvine; şi ori câtă ar fi Românii
de r&u dispuși contra lui Căpitan Iordache, nu trebue să
nege cualităţile militare și sintimentele patriotice alle acestui căpitan; ei cată a ţine comptu de fatala necesitate ce Pa silita a se assigura de persâna lui Tudor Vladimirescu, spre a paralisa scopulu sei. Dupe cumi vom
arăta

la locului

săi,

de

instinctulu

conservare

a dictată

lui Iordache acea măssură estremă; și apoi, cum assigură
Rabbe, scopulu lui Iordache n'a fostii a omori pe Tudor,
ci a'lu

împedica

da

priveghindi mișcările
Decă

Tudor

se uni

selle.

şi Iordache,

cu, Turcii contra. Greciloră,

|
unindi

trupele

lori,

fi

ari

comandati oştirea Grecilori și a Panduriloră la Drăgă- sani, de siguri Turcii erau învinşi 3); întărindu-se apoi
în Monăstirile de peste Oltu, ei aru fi dictatu de aci
Turcilori, condiţiunile lori; şi pâte d'attunci și România
_şi Grecia aru fi fosta pe deplin hbere. Însă astu-felu a
fostu scrissu în cartea Destinului!

op. cit vol. II, pag:
') Despre lupta de la Manastirea Secu, vei Filimon,
199pag.
n,
Laurengo
şi
Vedi
212
199 şi 205— —
multe mii de
2) Rabbe dice câ, în viaţa sea, Olimpie ar fi esterminata mai

Turci; se înţellege ca nu singură. Toto

Rabbe adangi

câ consulula

austriac

deri Olimpic îi
din Iaşi (Rapp) îi propussesse a'i înlesni trecerea în Russia;
melle, iară
patrici
ră
inamicilo
sângele
versă
se
ca
armele
luata
„Am
respunse:
Voia se
„nu ca se fuga; și ocasia e prea favorabile ca si nu profita de dânsa.

„remâna la postala mea. (Vegi Raybaud, loc. cit. pag. 239).
2, Acesta
pIg. 190.

e şi opiniunea

Vedi
lui Rabb—e.

memoriile

lui

.

Raybaud,

vol.

I,

îti

CAPITOLU

XXXVIL

Căimăcămia Postelnicului C. Negri.
Îndată după
numiră

intrarea lui Chehaia-bey

Caimacami, în

Moldavia,

în Bucuresci, se

Hatmanulu

-Stefan

Vo-

goride; în Munteia, Postelniculii Constantin Negri
));
și la Craiova, Constantin Samurcaș.
Acestia eraii pro forma; căci în realitate capii oştirioră turceşti guvernau ţerra milităresce. De și lăssasseră
administraţia interidră pe mâna Boerilori, ei nu încetai
Ensă a da ordine turcesci î) şi caimacamilori. și ispravnicilorii.
.
Totii de uă dată, Scarlatu Calimah, numită Domnu de
către

Inalta

- să şi ellu
„

făcea
pentru

Pârtă

uă

âncă

scrisore

cunoscutii intrarea
întrângerea

de

la începutului

caimacamului
trupeloiii

rebelilorii

mișcării,

Negri,

prin

adres-

care i

turcesci în Principate;

şi restabilirea

liniştei; şi îlă

_invita a comunica Episcopilori şi Boerilorii firmanul pentru numirea sa de caimacami; i recomande a îngriji pentru celle trebuinci6se oștirii, a invita pe boerii pribegi
a se întârce în patria lori, a prinde pe rebelii. ce sari
încerca să fugă, şi a ierta pe cei rătăciţi cari vori arăta
sinceră pocăință; în fine a priveghia pentru menţinerea
) Vedi

Nota

1) Vedi Nota

No.

LXXV.

No. LXXVI.

—

315 —
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liniştei, și a însufia încredere tuturoră .celloru coprinşi de
spaimă, întâmpirândi ori-ce neorândueli din „partea. Turciloră nedisciplinaţi *).
Caimacamulu Negri,

indată

ce luă

cârma

ţărrei,

numi

în funcțiunile de căpetenie pe boerii cei mari 'aflaţi în
capitală; numi ispravnici dintre boierii:de allu duoilea
rang; și zapcii, 'dîntre boerii de allu treilea rangi. Acestia fură obligaţi a da înscrissii că se vori purta cu

„cinste și credinţă în postuli ce li se încredința
3). Se
numiră și Zabeţi pe la tâte județele, pentru menţinerea liniștei și grabnica esecutare a ordinelorii superidre ; iarii
în Bucuresti, din ordinul lui Chehaia-Bey, se rândui unit
_Cawaz-bașa cu so de Ascheri (ostaşi turci) pentru menţinerea ordinei publice, și pentru pedepsirea ostașilorii
cari arii săvârşi neorânduele. Numi .apoi pe Vorniculii
- Mihalache

Manu,

vechilu de Vistieră

mare, și cu

însărci-

narea strângerii de fânu și ordi pentru 'trebuința oștirii,
şi -a strângerii dajdiei pe Ianuarie și. lulie, câte. 3o și'/,

lei de

fie care lude %.

Totii

de uă dată se trimise și

circulări către ispravnici, prin care li se comunica coprinsulu firmanului imperial ș'allu ordinului domnesci, și "i
invita a îngriji pentru celle trebuinciâse oștirii, şi a vesti
pe fugari a se întârce la căminurile lori spre a se apuca
fie care de-meseria sea; iarii: care nu se va suppune, să
scie că va trage asupră'i urgia împărătescă 1), Pe de

altă parte, însciință pe boerii emigraţi în Austria despre
numirea sea ca

Caimacami,

despre înfrângerea

și despre restabilirea liniștii în Principate;

rebeliloră,

și "i invita, în

numele Sultanului, a se întârce îndată în patria lori spre
a'li ajuta în sarcina, sea, ca stâlpi ai ţărrei, vindecându

astiui-felu ranele causate de revoluţiune şi de invasiune
) Vedi

Nota

No.

LXXVII.

2) Vei, pentru acesta,
nea

5).

condica No.

istorică.
2 Dârzenu (Trompetta No. GG).
% Veji Nota No. LXXVIII.
n Veşti Nota No. LXXIX.

96 din

Arehiva Statului, pag. 6, secţiu-

|
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Boerii din Braşovii, addunându-se toți.la locuinţa Metropolitului, după citirea frmanului şi a scrisorii Caimacamului, făcură 16 publicațiuni din parte-le către lăcuitorii
_ţ&rreă, îndemnându'i a eși duprin munţi și din păduri, unde se
de
ascunssesseră

frica rebellilorii

întârce' la căminurile lorii,
cerce

nici uă

supărare

şi a

și. a Turcilorii,

se

încredințându'i că mai

să în-

împ&rătescelorii

Oştiri,

din partea

cari n'a veniti de câtii pentru curățirea ţărrei de rebelli
și pentru restabilirea, liniștei obștești; assigurânduw'i în fine
despre venirea în scaunii a Domnului Calimah, după cum
încredința Inalta Portă.
După. aceea respunseră şi Caimacamului că, neaflându-se=toți Boierii în Brașovă, lipsindi unii pe la băi, alţii pre la satele duprin prejuri, se aștepta întârcerea lor,
spre a se chibzui cu toţii despre celle ce aii s& urmede
în acestă privinţă ))
„Cu acesti respunsii se întârse în Bucuresci Lipcanult
Domnescă, trimissă de Negri la Boerii din Brașovă.
Caimacamulia, vădând întârdierea Boerilorii d'a se întârce în ţ&rră, trimisse la Braşovi pe Slugeruli Dumitrache 'Toplicânu, însogitii de unu Cavazi turcesci, ca
sti îndemne să reintre negreşiti în patria lori, fiindu

trebuincioşi pentru binele țărrei.
_Dupo

15

dille

de şedere

Brașovă,

în

Toplicsnulu

se

întârse cu respunsu înscrissii din partea boerilori, că
mulți dîntre dânşii nu S'aii mai întorsi de la băi, şi că

apele sunt prea mari; ei mai trimită și uă petiție către In-

nalta Pârtă, prin care o ruga pentru trimiterea
a Domnului
Adevărulu

în grab

|

ţărrei ?).
era că

Boierii

nu

se

încredeai

în Turci,

parte fiind compromiși prin participarea lori la revoluţiune, parte findu spăimântaţi de crudimile 'Turcilorii,
crudimi cari ajunsseră până la audul lor.
Cu tâte astea, pe la începutului lui Augustii, se întor3 Memoriulă
2 dem.

Diîrztnului,

loc.

cit. No.

666.

treea
"seră înţerră vre uă 60 de beori de a duoaşi Wa
cei

iarii din

“mână;

Barbu

Banului

frunte,

de

Văcărescu,

Spătarulu Scârlati Mihălescu, Vistieruli Gregorie Romao
netu, și alți Î).

boeri a
Duminec, la 8 Augusti, gătindu-se acești
până
dă
merge spre închinăciune ia Chehaia-Bey, și venin
de Vorniculii
la Bisserica Cretzulescului, fură întâmpinați
di nui pste |
Nicolae Golescu, care le anunţă că în acea
a doua di,
primi Cheha:a-Bey, rămânândi a se înfățișa
u Văcărescu.
luni, ast-felu se întârseră cu toţii la Banul

, duCausa era că tocmai în acea di fu tăiati Savva
a
pă cum am arătatu în capitolulu XXXIV.

causară uă
Maăcelurile. provocate de mârtea lui Savva
Văcărescu; două
spaimă nespusă boerilori adunaţi la
nu cunosceati
ore ei petrecură în spasmurile fricei, căci
“Chehaia-Bey,
causa acellei măcellării. După duo&. ore
printr'uă Agă trimissi la Văcărescu,

făcu cunoscutii boie-

săi; numai astviloră tăierea lui Savva și a Arnăuţilorii
Dirzenu.
felă putură s&și mai vie puţin în fire, dice

y, boeriă
Luni, la g Augustii, din ordinul lui Chehaia-Be
lorii pe
a
frunte
în
„se dusseră se i se închine, avândii
şedea Chehaiabanulii Văcărescu. La scara cassci unde

erai

Bey,

peste

sută

uă

căpăţini

de

de

arnăuţi şi de

pronevinovaţi, tăiaţi de Turci cărora li se
chrescini
de fie
dea
missesseră, cum am arătati, câte uă mahmu

care capu de arnăutiă.
După ce trecură cu destulă
de Turci

aşedaţi

armaţi,

pe

frică

scară

p'între duoă şiruri

şi sală,

pând

la per-

a guvernatodtoa Paşei, boierii întrară tremurând în camer
ulu orientală.
rului turcii, ști sărutară pâla, după obicei

Ei

rangul său; afură poltiţi s8 ștgă pe scaune, fie-care după
poi,

după

cei felicită de bună

pre petrecerea
de le citi
') Memoriul

lori

ordinulu
Dirzinu

venire,

şi se informă

în emigraţiune, Chehaia-bey

des-

pusse

Paşei de la Silistria, prin care îi in-

loc. cit.

No.

667.

|
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vita din nuoii pe toți emigraţii a se reîntârce în patria. lor,
„ŞI ași -căuta fis-care, de trebile sâlle; jaru. lui 'Chehaiabey: îi ordona .a îngriji pentru buna ordine în ţerră, si a.
priveghia, sub a sea respundere, a riu se supăra suppusii
împărăției de. către ostasii turcesci 1),
După aceea se citi si ordinul Paşei de la Silistria către
" Caimacamulu

„__DupE

ţărrei, mai cu

citirea acestoru

ascultară

în picidre,

aceeași coprindere. ?).

duo5

cu

ordine,

mare respectu

|

pe cari boerii. le
si

frică,

Chehaia-

bey iar le ordonă ca să şedă josu; si după ce “i cinsti
cu cafea, -după obiceiu, mai făcându-le &re care întrebări,
apoi îi espedui. Boerii plecară linistiţi, mulțumind lui Dumnedeu că, ai scăpatu de mârte, după cum se temeau. Cu
t6te acestea,

causa,

cei

mai

mulţi

se "asedară

spaimei ce domnea.

în capitală,

năuţiloru ;- spaimă. care ţinu
măcelulu, până se dede de

pe

la

hanuri,

din

după mârtea

Ar-

trei dille, -câtu a ținutu și.
Chehaia,bey ordinu â se ri-

dica după -strade cadavrele cari infectau atmosphera.
DupE trei gille, iaru fură chemaţi boerii de Chehaia- bey,
care ordonă să li se citscă uni altu ordini de la Paşa
de ia Silistra, prîn care se justifica mârtea lui Sava Şi
a aitori căpetenii de rebelli s).
După aceea, boerii se adunară și făcură ună. actii de
mulțumire către I. Pârtă că a scăpati țârra de resvrătitori 1); cumşi uă

adressă

către

s& vestescă pe emigraţi prin

Mitropoliei,

Vicarulu

protopopi

a

se

ca

întârce la

căminele lor, fiind ţerra acum curăţită de resvrătitori 5).
La 21 Augustii,

Vistieri Mare

de

Banulu

Văcărescu, numindu-se

Barbu

Chehaia-bey," pentru. meritele și

către

patriotismului săi, şi pentru credința sea câtre |. Portă,
Văcărescu luă următârele măssuri:

publicaţii pe la tâte districtele, îndein-

Făcu din nuoă
') Vegi

Nota

*) Nota

No.

No,

*) Vegi Nota No. LĂXXII,
1) Nota No: LXXXIII,
& Vegi Nota

,

LXSX.

LXXXI.

No. LXXNXIV,

.

eat

|

3

-

|

nândi pe locuitorii făgiţi a se întârce

-

pe ta cassele lor

"spre a se 'occupe fără grijă de meseriele lori, garantân.-.
du-le liniştita petrecere ; ast-fel că cei mai-mulți din emi"graţi se înțârseră la căminele lori în temeiuli promissiuniloru

acestui

boeru

care

însufla

încredere.

|

Allegându apoi Gmeni vrednisi şi cu practică, reformă
mai în totalu personalulu Vistierieiși allu ispravnicatelor
din -celle 12 districte din .Romaia Mare; iaru jud=căto-

iloru din districte le dede ordine în ce chipu să urmede,
spre. a satisface tâte cererile pentru împlinirea contribuţiuniloru, și înlesnirea celloru trebuinciâse pentru oștirea

împărătâscă,

:

Intre capii de masă
Constantin, orănescu,

|

numiţi la Vistierie, fu și Stolnicul
care, din preună cu Pitarulu Io-

niță Jianu 1), fussesse trimişi de Tudor la Pașa de la
Silistria cu petiţiuni din partea ţărrei, pentru accordarea
drepturiloru strebune. Pașa îi ţinusse acolo, ca ostatici,
penă după încetarea tulburăriloru din România.
„. Rândui după aceea pe la tâte județele bumbaziri (el.
secutori) pentru provisiunea de iarnă a fânului și orduluîn trebuinţa oștirii, și pentru cărratulu loru pe la magazii, trimițându

şi baniţe

drepte

de la

Vistierie

pentru

a-

cestu sfârșitu.
|
"Vându apoi prin licitaţie husmeturile şi vămilz ; iar cu căutarea ocneloru insărcină pe Clucerulu Filip, cu obligaţiune a da socotellă pe fie-care trilunie.
Pentru neajungerea baniloru pentru cheltuelile oștirii,
Văcărescu făcu un adausu la dările contribuabiiiloru de
fie-care categorie ?); şi fiindu-că din causa desseloru fur-

tuni și a secetei era mare lipsă de grâu și de ordu, rândui bumbașiri la judeţele Saacu, Prahova, Dâmboviţa,
* Veli biografia acestuia în Columna Traiani No. 4 pe 1873.
2 Asta-fela de es: ntmarile furi impusse cu'20 de li de person, postelpicif cu 13 let, mazilii cu 12, brăslaşii cu 5, scuțelnicii cu 20, poslujnicii cu 7
lei şi 60 de bani, iara slajitorii cu ş lei; afara de adaussele ficute mat "nainte

la scutelnici și la postelnici, la cei
dalla duoilea câre 3 talere.

d'ânteii

câte

talere 19 de ocină, şi la cei
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[lfovu, Vlașca, Muscelli si Argesi, pentru. ridicarea porumbului din magaziile arendăsesci, boerescă si mănăscirescă, si trimiterea loru pe la magaziile ostirii, plătindu-se

din” Vistierie câte 18 lei chila de porumbi, iari "pentru
cărratulii lorii câte 60 de parale de chillă, si doui lei
pentru uă depărtare mai mare; mai târdii se: reduse
cc
prețulă chilei la 16 lei. Derii măssura cea mai înţeleptă a Văcărescului fu anchetele trimisse pe la judeţe pentru descoperirea abusurilor, despăgubirea locuitorilor nepăstuiți si pedepsirea culpabililori;
iar cu conducerea acestei operaţiuni fu însărcinată Biv-Vel
Al.

Vronic

Nenciulescu. Resultatulă acellorii

de
si jafuri, comisse atâtui

abusuri

multorii

beli cum

si de Turci,

fă-

d'uă bună reputaţie, fu des-

cute de boeri ce se bucurai
coperirea

anchete,

re-

de ispravnici si zap-

mai cu s&mă

cii. Astii-felu, de essemplu, Medelnicerulii Nicolae Fun
dăţenu, însărcinată cu ancheta în judeţului Teleorman,

descoperi assupra Stolnicului Iordache Tufenu, ispravnic
la acellt districti, abusuri în suma de lei 35000, luaţi
după la locuitori; pentru care, aducându-se în lanțuri la
Bucuresci,

din

ordinului

lui

Chehaia- -bey,

fu

hotorâtă

la

morte, fără judecată ; prin mijlocirea însă a unor boeri, si mai
allesă a lui Tahîru-Aga, ellu fu iertatu de la morte; der
fu bătută la falangă cu uă sută de toiege, numai în potură;

îmbrăcatii

apoi în haine ţărrănesci, fu închisu la puş-

cărie, punându-i-se
bani;

mai

în urmă,

termenii
dice

scurti pentru plata

Dirzenu,

s6re prin dare de bani, după

a

scăpatii

de

acellor
la închi-

vechiului obiceiit.

Uni altu essemplu analogu s'a făcutu în persâna Stol_nicului I6n Fotino, ispravnicu la judeţulu Oltu, assupra
căruia Sau găsitu abusari de 46000 lei. Din ordinulu
lui Chehaia-bey,- Sau întorsu toți banii locuitoniloru jefu
iți; iar numitulu a fost scosu din isprăvnicie.
Fiindu-că se făcea multă pagubă lăcuitoriloru prin multele contribuţiuni si tări de producte către ostirea turcâscă, boerii făcură plângere pentru acssta către Pașa

-- 821 —
dela

Silistria, ca

s& se. milostivescă

assupra

s&racei

ra-

ele, și să nu o lasse în pagubă și sărăcie. Pașa dede
ordini să se numâscă uă comissiune pentru cercetarea
cheltuelelori făcute cu oștirile împărătesci, de la 15 Maii
1821 până la finele lui. lanuarie 1822. Din ordinului lui
Chehaia-bey, fu însărcinati cu facerea acestori compturi
“ Vorniculu Alessandru Nenciulescu, Clucerulă Filipi, Căniculu

nache
du-se

Arion,

Băltăreţu,

favoritulă

condice

de

Vistieriei,

sameșulu

Petrache
duo&

Alecu Seiano, Stol-

Aslanoglu, boeruli

minaruli Alecu

lui

venituri

Chehaia-bey;
cheltueli,

și

şi

chirii Ia-

şi formâncea

scrissă

românesce şi subscrissă de boierii Divanului, sa opriti
în Vistierie ; iară ceea altă, scrisă în grecesce, se trimisse Pașei de la Silistria cu sameșulă Vistieriei.
Unu allă duoilea rândii de compturi se trimisse la Silistra cu Clucerulu Filipă, vechilu allă -duoilea de Vistierie, însocindu-lă si Ensuși vistieruli Văcărescu. Acesta
pledă -cu căldură înaintea Pașei causa bieţilori lăcuitori.
_împovăraţi sub jugulu attâtorii dări felurite, cari "i să„_răcisseră de toti. Astu-felu se fixă suma de 151500 lei

„pe fie-care lună, ca plată

a ostașilorii, cari s& se plă-

tescă din veniturile Metropoliei, a Episcopiiloră şi M&năstirilorii, cum şi ploconulu potropopilorii după obiceiu,
şi dupe cumă se urma și în Moldova. Pentru nutrimentului oștirii, sg decisse se dea câte uă die de lude, şi câte uă

vacă la două

lude, care însuma

8300 oi şi 4150

vaci;

iar pentru grîu, s'a hotărîti a da 3500 chille districtele
Buzău,

Ialomiţa,

analogie din

Saacă,

Prahova

și

Ilfov;

porumbiă,

cu

12 judeţe, câte patru baniţe de ludele bir-

nică, boerul de nemi, mazilul, ruptașiul, şi preotul; și patru baniţe de la Andol, scutindu-se scutelnicii și posluj-

nicii, ce plătisseră deja dou& ajutâre; şi slujitorii, fiind
că se aflai în serviciu.
Țerra fu despăgubită mai târdiă pentru tote aceste
cheltueli prin stăruința lui Grigorie Vodă Ghica.
21
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-cartea
[n tinăpuli acesta sosi de la Constantinopole și
u încetaPatriarhului către capii Bisericei române, pentr
înalta,
rea spiritului revoluţionar, şi suppunerea, către
)).
Pârtă, după cum ce pâte vedea în estenso la Note

e în acestă capitola, vedi
*) Veji Nota No. LXXXV. — Peniru ceile coprins
”
xemoriula Dirzânului în Frompelta No. 67 3—676.

CAPITOLU

Tureilor în timpulii invasiuniă
lor de la 1821.

Crudimile
La

Maii

17

XXXVIII.

Chehaia-bey

intră în

Bucuresci,

unde

"li

întâmpinară secretarii consulatelorii, cari 'lă încredinţară
Ellu se
despre concursului lorii contra rebelului Ipsilanti.
Colinstală în castellulă banului Grigorie Ghica de la
rânduind
lintina ; și separă oștirea sea în mai multe cete,
aria
una la Cotroceni, alta la Belvedere şalta la cancel

austriacă;
lintina.

pe câmpia

iarii restului fu aședati

Pentru

pada

Bucurescilorii,

lăssă

unu

de la ColBaşi-be-

dede orşlegă cu câte-va sute de Neferi (oşteni); apoi
sci,
dinu a se strânge la Agie tâte armele din Bucure
pe care le şi trimisse la Silistra.
lăcuIntrarea. Turciloru în Bucuresci causă mare frică
la Mănăsitoriloru, cari alergară a se adăposti unii pe
alle
tiră, alţii pe la consulaturi. Cu tote ordinile severe
lui Chehaia.bey,

Turcii

comisseră

multe

ommoruri,

nepu-

După pitându distinge pe rebeli din pacinicii locuitori.
ă
ra Ebreilori și Armeniloră, vre 150 bănuiţi se omorir
în scurtul timpu de 8 dille all şederii lui Chehaia-bey
la Colintina.
A trebuită s& intervină Udrischi, secretarulă consulului
în
austriac, şi comerciantul Enache Bâltăreţu, ce era

—
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strânsă4 legătură cu Chehaia-bey, ca s& încete omorurile
ce se făcu pe tstă qoa.
|
Acesti nenorociţi erai : puşi unii în ţepă.pe la capuli
stradelori principale, alţii în spândurătâre la oboruli
Târgului Vafară; şi findi că Turcii, împinși de fanatismii și de lăcomie, tot nu

încetaii a face

omoruri,

Cheha-

ia-bey începu a priveghia însuși essecutarea ordinelorii
date !) preumblându-se străvestitii pe stradele capitalei,
reprimându singură escessele soldaţilorii fanatici, şi pedepsindu aspru pe autorii unorii assemenea desordine.

Acesta linişti puţinii pe locuitori, însuflându-le încredere.
Parte din ei eşiră duprin mănăstiri unde se ascunseseră;
târgului se deschisse; fie-care începu a'și vedea de trebile sclle, și orașulu se aprovisionă cu celle necessarii 2).
Era demnă de compătimire starea nenorociţilorii lăcuitori!
Credândi cau scăpatii de rebeli, ei sufferiai nu mai pucine relle de la Turcii ce venisseră a restabili ordinea
legală. Ședură ascunși multe dille, cu femei și copii, unii
prin pivnițe, alţii prin mănăstiri, prin biserici şi hanuri,
spre a se adăposti contra furiei Turciloră; în acestă în-

vălmășelă, multe

jafuri și

tirea

nedesciplinată

pusse

brutalităzii

5).

omoruri s'aii
Femeile: mai

comissti de oșallessi

soldaţilorii turcă, cari

erai

es-

le răpiai chiar

dioa după strade, şi se închideau. cu elle pe la cuartierele lorii; multe femei se făcură cadîne, și mulți bărbaţi

se turciră ca să scape
pii erai

violaţi,

s&i

viața

ce e mai tristi, chiar; co-

prin înșelăciune,

Nisce assemenea acte
mare între locuitori, cari
rea, nici de ondrea, nici
se dorească invasiunea

s&u prin amenințări,

barbare urmai să însufle spaimă
numai erai siguri nici de avede viaţa, lori; acesta făcea să
russâscă: căci soldaţii ruşi, mai

disciplinaţi, nu comitea assemenea acte arbitrarii;

soldaţii turci maveaui

temă de pedepsă,

') Memoriulă lui Dirzânu Trompetta
1) Fotino, loc. cit. pag. 126-—128,

3) Dirzinu, op. cit. No, 663,

No. 662,

pe

când

cu. tâte ordinele

—
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severe şi essemplele ce făcea capii lor, omorindii fără
cruțare pe criminali; cei mai răi și crudi dintre soldaţii
Turci erai Tătarii și Zaporojanii, cari n6ptea spărgei
biserici, iari dioa călcaii casse, predau totii. ce găssiaii
acolo, șomorai chiar femei și copii, la cellu mai ușorii.
a
|
murmuri de protestare.
Aceeași sârtă aveai și aceia cari erati siliți a părăssi
capitala pentru differite affaceri; Turcii le ești în drum
jefuindu și omorîndi pe ori cine întâlniau !)Apoi intrarea Manafilori în ţârră, pe la Octombre
1821,în număru

la Iași, vro 4000

6000

ca vro

la Bu-

curesci, şi la Craiova vr'o 2000, causă mare spaimă,fiindă renumiți -pentru crudimile lori. Chehâia-bey îi mărgini prin diferite localități, precumi la Dudesci, în M-rea
la Mărcuţa, la „Collintina,
Panteleimon,
Belvedere, la Cotroceni şi la Văcăresci,

la Bănessa,! la ă
oprindă în Bu-

_cutescă prea pucini, ce fură concentrați pe strata TârguJafurile şi crudimile
lui d'afară și în suburbia Cretzule. scu.
Manafilor băgară atâta spaimă între locuitori, în câtă mulţi
comercianţi închisseră prăvăliile și fugiră la Brașovui pe
timpii de iarnă. Apoi. tainurile (provisiunile) Turcilori și
alle

cailorii,. cari

numai

porumbi

pe

consuma

fie-care

lună câte 2200 chile mari, iarii lemne de focu câte
6000 carre pe tâtă luna, amenințau capitala de fâmete ?).
Dirzenu

raportesă

nafilor, între
spre

care cellu

din

capitală

următoru

lectorulu

a să încredința

cuitori

acte

câte-va

de

de

alle

barbarie

merită

Ma-

a fi relatatu,

suferinţele

15.
bieţilor.

în acellu timpu de terrorismu

turcesc.

In dimineţa dillei de 7 Martiu 1822, certându-se câți
va Manafi cu: câți-va Zaporojeni, scâsseră iataganele şi
începură a se ciopârti. La alarma dată de un Manafu,

toți Manafii aflaţi” prin. târgu
ganele

scâșe,

și începură

1) Dirzenu loc, cit, No. 676.
) Idem No, 675..

alergară înfuriaţi

a lovi pe câți

cu iata-

întâlniau în ca-

—
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lea loru, fără deosebire de sexu, de etate și de condiţiune. Se răniră și se omorâră vro 15 chrestini, mai ales
Armeni şi Evrei. Apoi intrară prin prăvălii, jefuindu marfă şi pe cei mai bine îmbrăcaţi.
„Acesta causă uă panică nespusă între lăcuitori: căcă
în fuga si îmbulzela loru, se omoriră si se răniră mulți
crescini, între cari si Slugerulu Dimitrie Stirbei. Acesta
se afla atunci prin târgu cu trăsura; Manafi îlu smulseră

îlu bătură

din trăsură,

cu iataganele,

niră; apoi % luară vestmintele,

frică.

Chehaia-bey

abia

putu

“cum

îllu si ră-

lăsându-lu mai mortu

de

loru; ellu

es

opri

prin târgu, însoţitu de garda sea
nisci pe nenorociţii cetăţeni !).

Adaugă

si

furia

(collulu),

spre a li-

la aceste scene, diferitele scornituri de vorbe,
vorbe

dice cronicarulu,

cari băgau

spaimă în locu-

itori; de essemplu, se respândia vorba că, în timpulu de.

nieloru din s&ptemâna. patimiloru, are să năvălescă păgânii prin bisserici, si să batjocorescă pe crestini chiar în
sântele locașuri, iaru casele loru au să le jefuiască si să
le dea focu; acâsta în și sili a face deniile gioa, după
amiadi; si cum însera, se închideau toți prin cassele lor.
In s&ptemâna luminută, alte vorbe se respândiră: că
au să se taie chrestinii fără deosebire de către Manafi
întărâtaţi. Chehaia-bey îi concentră în Mănăstirile duprin
prejurulu capitalei, si nu le mai permisse esirea de câtu
desarmaţi. Autorităţile locale abia putură linisci pe chres-

tini Wacestă spaimă ?).
Abia se linistiră puginu spiritele, si se respândi vorba
că Turcii voru să puie

trei mahalale,

S&rbi si Cărămidari;, si findu că frica nu
pucină spaimă caudă si acestă scornitură,

încâtu înfortunaţii locuitori din acelle trei suburbii
lumea în capu 5).
loc. cit.

No.

luară

676.

de Kiriak
3) Vegi Prossa, No. 213 pe 1872, unde se relatedă acesta faptă
chimandtituln,

dupe

relaţiunea

Episcopului

de

Argeși

Ar-

Grigorie.

a

1) Dirzenu,
2, dem.

si anu

enc

me, Tabaci,
raţiontdă, nu

sub sabie

—
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Apoi dessele incendiuri, unele din negligență, altele cu
precugetare, nu pucină spaimă causau si elle l&cuitoriloru; astu-fellu fu arderea Mrei Cotroceni,
„Hau Manafi, scăpându numai biserica; cum

casseloru
Savva,

Stefănică

Clucerului

de

lângă

unde s'aflau ș'acolo soldaţii Turci;

unde se aşi arderea

M-rea Sântului
ajutorulu

fără

datu de &nsusi Chehaia-bey în pers6nă, tâtă capitala ar
fi devenitu prada flacăriloru, din causa vântului ce sufla
în acea di cu iuţelă: despre appussu ))Nu numai în capitală, dâru si pe la judeţe, pe unde
ja
trecu Turci în gâna rebelilor, sai Turci desertori,
i,
barbar
furi si omoruri nespuse se sevârsiau de acesti
ce aii remasi întipărite în memoria Românilor.
Eată câte-va essemple:
schitulu

La

din

Găvanulu,

districtulu

Buzeu,

se ade-

loru, din
postisseră mulţi boeri si comercianţi cu familiele
Buzeu si din Râmniculi-Săratu ; dându Turcii

peste dânsii,

ră prin
condusi de săteni, câţi putură fugi din ei scăpa
munţi
păduri, numai cu trupurile, rătăcindu multe dille prin
i,
si prin codrii, cu femei, cu copii mici, bărbaţi si bătrân
prinseră
suferindu de fâme si de frigu; pe câţi nsă îi
Turcii,

între acestia

pe toţi îi sacrificară;

fură si Paharni-

si doui ţiculu Costache Hrisoscoleu, economul schitului
bagagani; apoi intrându Turcii în schitu, predară totu
si dederă

julu fugariloru,

focu schitului.

Din

cei ce scă-

sosirea
pară, unii muriră prin munți, alţii espirară după
loru în Brasovu ?)BujoPe la 15 Martie 1822, un Gre-care Căminaru Ştefan

plecă. din
renulu, luându cu plată trei Neferi (soldaţi turci)
Bucuresci la mosia sea Copăcenii

din Ilfovu, ca se strângă

după Pasci, se
venitulu mosiei; sedându la mosie până
dece însi înarpomeni n6ptea, în serbătorile învierii, cu

mai,

cari "i calcă casa fără veste, legă mai

vitorii, apoi
'; Diraânu,

loc.

pe Neferi,
cit

No.

675

si începi

ântâiu ser-

a chinui pe Bujorenu

și 679-

Ea

2) Dirzânu op. cil. No. 655.
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cu fiare arse, pînă ce îlu omoriră, luîndu'i totu ce avea
Si
|
a
a
acolo !).
Moldin
trecură
Arnăuţi
26
uă
“Pe la Iuniu, 1822, vre
dova în Muntenia pe potecile munţiloru, comițându multe
tălhării. Se trimisesse îndată după ei duoi Kîrk-Serdari

cu zabeţi de judeţe, si cu polcomnici si căpitani
teră,

ei se loviră

locuri;

cu dânsii în două

de po
tâlhari

deru

erau adăpostiţi în locuri pietrâse si prin desisuri de pădure; încolțiți de poteră, ei trecură pe poteci ascunse
din munţii plaiului Budeu în munţii districtului Saacu ;
năvălindu potera assuprăle, omori trei Turci dai zabeţiloru si un poterasu; apoi, desgropându nisce argintării si bani, îngropaţi acolo de ei mai'nainte, Arnăuţii trecură aru

bolnav,

unulu

în. Moldova;

fu

prinsu

în

cassa

- Focsaniloru ; si trimissu

numai

unui

din acei tâlhari,

preotu de

la Bucuresci,

la pârta hanului Sântului George

nuou

fundu

sub delulu

fu tăiatu

în târgu

?).

“In judeţulu Dâmboviţa, pe lângă nenumărate jafuri si
omoruri din partea Turciloru, 15 Bașibuzuci călcară pe
polcovniculu Panaitu, vătafu de plaiu, omorîndu'lu din
preună cufiulu său, sub pretestu că au fostu apostaţi.
Apoi cete de Turci, cari desertau, nu pugine jafuri si
omoruri comiteu ori pe unde treceau ; astu-felu, desertând
din ostirea turcescă din lasi si din Brăila uă cettă de Turci,

si trecându în districtulu . Putna, prădară tâte satele în
trecerea loru spre Brăila si Craiova.
Chehaia-bey trimise un Silihtaru Aga cu 500 ascheri
în g6na loru si pentru pada orasului Focsiani.
Arnăuţii rebeli, emigraţi în Austria, prindându de veste despre plecarea comercianţiloru si boeriloru ce se înturnau în ţerră, eșiră peste munţi înaintea loru, în cette
de la 10—.15 insi, toți armați; si se pusseră la pândă pe
la strâmtorile munţiloru din Prahova, Muscelu si Buzeu;
i) Idem

No.

678.

2) dem

No.

679.

—

în .ţ&rră, lăssându'i numai

intrau

ei jefuiau pe cei ce
cămăsi;
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si îi omorau,

si pe mulţi îi maltratau

Kîrk-Serdar cu so Neferi de padă, cari se

esciloru un
preâmblau

Plo

drumulu

rîndui pe

a

Chehaia-bey

Acâsta sili pe

în

din

pentru vama

Câmpina;

în

Predelului până

vama

iar

Bud&ului, rîndui pe Silihtar-Aga de la Foc-

sani. Acestia, făcând vânătore de făcătorii de relle, prinseră şun căpitan Constantin, grecu d'origină, încârdosit
Trimisu

din

Buzeului.

partea

spre

cu alţii, si cari bântuiau drumulu

Bucuresci,

la

preună cu unu sogu allu s&u

că fură spânduraţi la oboru, pentru pildă.
Pe lângă aceste neorândueli, comisse de Turcii
toră şi de

Turcii după

Arnăuţi,

mai

la Serhaturi,

deserallessu .

cei din Giurgiu, predau satele si pe trecători fără cruţare, în Câtu nu mai cuteda nimeni a âmbla în părţile acellea.
Asemenea neorândueli siliră pe boeri, în mai multe
rînduri, a reclama către Paşa de la Silistra si dela Giurgiu 1), si Wadreptulu către Sultanulu. Porta trimisse mai
multe ordine către Chehaia-bey pentru încetarea acellor
desordine ?).
Acelle desordine continuară ânsă până la retragerea
trupeloru turcesci, adică a Manafiloru la 22 Apriliu 18225)
si a laniceriloru din lasi la 28 Iunie acelasi an ?); iar
la 9 Septembre plecară si Zaporojanii, însogiţi d'un: cavaz-Pașa

până

prin satele pe unde

aveau

a

spre

la Dunăre,

să trecă

nu

neorandueli

face

5); si în loculu Turci-

loru ce plecară, fu rânduitu de la Czarigradu
1500 Turci pentru pada

gibasa cu

ţărrei

un Capu-

6,

de la Archivă No. 96
1) Veai Arzul Boeriloră citre Paşa Silistrei, în condica
pag. 3, recto — Vedi
cit.
loc.
i,
Giurgiulu
Paşa
secţiunea istorică, pag. 3; şi câtre

şi Nota No. LXXXVI.
2) Vegi Dirzenu, loc. cil. No.
1) Dirzănu loc. cit. No. 678.

676. —

Vegi

şi Nota

No.

LXXXVIIL.

% Igema No. 681.
5) Idema

No.

*) Idema

No. 681.

684.

Despre crudimile Turcilora
6, 93 și 94, (tipărită la 1870,

de la 1821, vedi și biografia
şi serisă de ella însuşi.

Christecului,
i

pag.

OCAPITOLU XXXIX.
Rebelii şi Boierii emigraţi.
După ce rătăcisseră mai multe dille prin păduri și prin
munți, desbrăcați, desculți, și nutrindu-se unii din cu rădăcină şi ierburi,

mâni,

animalele,

ca

scăpa

câți putură

rebelii

Greci,

de iataganulă

Bulgari și Ro

turcesci, trecură

Austriei, unde fură desarmaţi, la vama nemţescă,

în statele

apoi fură duși ca oile în Braşovii sci în Sibiu, aci unii fură

înrolați cu sila în armata. austriacă, iar cei necapabili a
purta armele fură trimiși sub padă în Bucovina și Bessarabia !)
Câtu despre Boierii fugiţi, cei din Moldova trecură în
Bucovine şi Bessarabia; ar cei din Muntenia, în Brașovii
|
și în Sibiu.
boRussiei,
şi
Uă dată assiguraţi în Statele Austriei
erii începură uă corespondinţă regulată cu Boierii r&maşi

în

ţârră,

de

voie

si

cifrată, spre a! nu compromite
cădea

în mâinile Turcilor

corespondință

nu putea

sâi

fi de

de

nevoie;

corespondinţă

pe amicii lori în cadii d'a
a Revoluţionariloru.

Acea

cum

o do-

câti

politică,

vedesce &nsuşi vocabularului convenţionali celui publicăm
s'au
1) Dirzenu, loc. cit. No. 666,.—'Veji şi Pressa de la 1 Oct. 1872, unde
în
austriacu
guvemului
alle
ordine
câte-va
Papazoglu
Major
D.:
de
publicati
privința

acesta.
4
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ri parla Note 1); căci corespondința relativă la afface
de sine
ticulare navea nevoie a fi qifrată;, se înțelege
cum și
că atâtii corespondinţa lori cu Boierii din ţerră,
Russiei
petițiunile şi memmoriile lor către curţile Austriei,
repreși Turciei, către Căimăcami şi Domnitori, și către
ellenă,
limba
în
a
sintanţii ţerrei la Constantinopole, se făce
coresponlimbă oficială în acea epocă. Ei ţinură Encă
i, ruTurcie
şi
dinţa şi cu cabinetele Russiei, Austriei
nia, ca
gându-se pentru trimitere de oştiri în Moldo-Româ
ei.
dicâu
să scape de flagellulu revoluţiunii, cum
arestaţi de
Dupe trecerea în Austria şi a boierilorii
“Tudor

la Belvedere,

lui

mârtea

după

adică

Tudor,

pe-

celle trei
tipile şi memmoriile se trimisseră pe facă către
căţerră,
în
Curți, cum și scrisorile către boierii rămași
şi către

tre Caimacami

în elle se cerea

Callmachu;

lui
şertarea ţerrei de Turci, pacordarea dreptu
.
guverna ţârra de Domni şi Mitropoliţi români
în
Assemenea. cerere, după cum am ar&tatii
Boierii adressasseră Porţei
cere,
Caragea, cum şi dup mârtea lui

de-

se

da

întrodu-

atâtu după fuga lui
Şuţu, cum assigură ȘI

Laurencon ?)
BoPrin petiţiunile adressate către Impăratulu Austriei,

dase în statele
ierii i mulțumea pentru ospitalitatea ce li se

isgonisâlle, şiîlu ruge ca să intervie |Ongă Turcia pentru
rea rebelliloră
Imperatorulă

din

către

Principate;

Sultanulii

și către

, şi
Russiei, ei descriiaă suferinţele locuitorilor

ţerră spre a suse rugau pentru trimiterea oștirilorii în
în cele adresgruma spiritului revoluţionară; . în fine,
sate

lui Vodă

sa

Pârtă pentru grabnica
cu

oștirile turceşti,

rinţe, şi a

se

boierii

Calimachii,

putea

spre

venire

scaunul

în

a face să încetede

înturna

şi ei

a stărui

rugau

îlu

în

ţerră

la

Domniei,

acelle

sufle-

fără

temă.

trimise la
Tâte acelle petiţiuni, assigură Dirzenulă, eraă
') Veţi nota LXXXVIII.
2) Op. cit. Capit. Ik

—

332

—

acelle cabinete prin mijlocirea. consulului

șah !)

|

„Pe lângă acelle petiţiuni

_

austriacu Flaj-

şi scrisori, cum

și differite

memmorii, possedăm și celle următăre, communicate de
-D. Bolliac:
a
Scerisârea Boerilorii din Braşov și din Sibiu, către boeriiși. episcopii din' Bucuresci, - prin care aderă la măsurele ce acestia vor lua în interesulă publici; descrie sufferințele causate de regimulă. arbitrarii şi corumpătorii
alli Fanarioţilorii, care a. provocatii nemulțumiri generale,

prin

urmare

și

rescâla

care

“ia

siliti. a

părăssi

scumpa lori patrie; stăruesci a se reda. țărrei dreptu„rile selle usurpate; a fi: consultaţi şi boerii din emigrație
ca patrioți și esperimentaţi în affacerile publice, pentru ori
ce reforme publice și sociale sari face în urma acellei
mișcări; în fine, că puni speranța loră, acum ca în trecuti,
în pravoslavnica Russie, care totii deune a voiti binele

acestei ţărri ?)

|

In petiția boierilorii emigraţi de la 31

Mai

1822, către

imperatulu Russiei, ei descrie miseria în care “i a addusi esilulu și persecuția Turcilori; îl rogă -a'i. împrumuta,

cu

500,000

ruble,

ca s& aibă

cu

ce trăi,

fiindu-că

nu ai curagiuli a se întârce în ţerră, spre a coopera
la ruina ţărrei sub unii guvern. usurpatori și barbaru;
şi că nu se vorii înturna de câti: după restabilirea definitivă a ordinei legale î)
Talia 1821,

către

Imp&ratuli Russiei; printr'ânsa arată că măsurele
de dânşii pentru sugrumarea revoltei, neputândă

Petiţia

Boierilorii

emigraţi

de

la

12

luate
reuși,

ai fostii siliți a se adressa cu plângeri. către |. Pârtă
ca se trimită, oștiri pentru acestui sfârșitu; şi v&dândică
oștirea turcescă nu mai vine, și scopul lui Tudor era .
nimicirea; boierismului şi jefuirea
1) Memoriulă
2) Nota

No.

Dirzenului, loc. cit. No. 660.
LXXXIX.

3) Nota No. CX.

ţărrei,

n'aii credutii pru-

|
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“dentii a mai sta la cârma
„rea

Caimacamilorii

—-

ţărrei,. mai

allesu după

şi. a .represintantelui

pleca-

ÎI. Porţi;

si că

aflând scăpare în statele Austriei, din esilă ei nau

înce-

"tati a ruga pe [.. Pârtă da lua măsuri pentru încetarea
„nenorocirii ce bântuia nefericita, lori patrie; descrie apei
barbariele oștirii turceşti, chiemată a protege pe creștini;
şi că refusă a intra în. ţerră, după somaţiile ce li sai
făcut de capii armatei turcesci, de temă a nu fi espuşi
la acelâşi

brutalități

barbare;

„autocratyului russii ca să
rocire. »

în fine,

scape

țerra

reclamă . ajutorul

de

neno-

acestă

Memoriulii boeriloră emigraţi către cabinetulii Russiei,

prin care reclamă invasiunea russ6scă pentru mai mulţ
_ani, spre a ţine în fr6ă pe sătenii demoralisaţi de revoluţiune ; şi propune 28 articole de reformă socială, între
d'a

şi dreptului

„care

se guverna

ţerra

de

Domni

Me-

și

tropoliţi pământeni, ca în vechime, articoli ce serviră de
basă Regulamentului organici; deră fiindă scimbate de
muscali, Brâncovânu și Mitropolituli Lupu renunţară la

- acea reformă.

?

Cu tâte invitările din partea boierilori aflaţi în Bucu-

resci

şi a Caimacamului,

și cu

tâte ordinele

lui Chehaia-

bey şi alle Sultanului ) boierii emigraţi refusară a se
întârce în patria loră, unii pentru că erai compromiși ca
părtași la mișcare, alţii pentru că se temâi de crudimile
devasta
a ci
Turcilorii; refusulu lori obstinatu sili pe Tur
le tria
arendași
pe
ca
proprietăţile lori, şi a. împiede
mite arendile, după cumiă singuri atestă în petiția lori
către imperatula Rusiei de la 31 Maii 1822, reprodusă

între actele justificative. ?)

Boierii persistară şi dup'acâsta în refusulu

lor,

-4 Nota No. XCI.
:; Dupe cum asigură D, Boliac în Trompela de la %,g Decembre

(No 1032)— Veşi şi Nota No. XCII.
33
*)

Vegi

Nota

No.

Nota

No.

XC.

NCIII.

prefeanul

1872

— 834—

rindii
torși
Dup&
luxi

mai bine miseria de câti mortea,; de şi boierii înîn ţerră "i assigurau să n'aii a se teme de nimici.
ce vândură pe preţii de nimicii tote obiectele de
ce putură scăpa de prada rebelliloră, după ce sle-

iră şi ultimulă

mijlocă

all

împrumuturiloră,

cu

camete,

grelle, și assigurări în moșule lori, Boierii emigraţi fură

siliți a invoca ajutorulu împăratului Rusiei, rugânduli ai
împrumuta

cu

500

mii ruble

assignate,

sum

am

arătati.

Să vede că cabinetulu russu n'a satisfăcutii cererea
lori: căci vedem mulţi boieri întorcându-se de nevoie în
ţerră,

rînduri,

rînduri,

mai

allesu

dup&

plecarea

lanice-

rilori şa Manafilorii.
Deosebitii de boierii întorși în ţerră, despre care am
vorbiti la Capitoluli XXXVII sai mai întorsi din Bra-”
şiovii,

siliţi de

strimtorare,

Grigorie Ghica,

Cluceruli

pe la Noembre

Mihail

Filipescu,

1821,

Banu

Căminarulă

I6n Cocorăscu, si alți boieri de allu doilea și allă treilea rangii; ei fură bine primiţi de guvernatorul turcu,
şi numiţi îndată în funcțiuni, fie-care după rangulu sei
şi anume,

din

cei mai susă

însemnați,

Banului

Ghica

fu

însărcinatii cu epistassia Spătăriei, Clucerulu Mihail Filipescu cu epistassia Agiei, și cei-lalţi cu alte dregătorii. !)
După plecarea Manafilori din Bucuresci şi a Ianiciarilorii din laşi, şi după ridicarea celorii-lalte corpuri de
Turci, se întârse din emigrație şi altu rîndu de boieri și
şi comersanţi; şi începură Gmenii a'și repara cassele derăpănate din causa cuartierelor, și a se bucura cu toţii
că au scăpatu în fine d'acei 6speți atâtu de supărători. *)
Apoi venirea consulului francesu în Bucuresci la 14
Mai 1822, şi a Consulului austriacu Flaișah pe la înce-

putul lui Sept. $), înspiră mare încredere nefericițiloru locuin Dirzenul, loc. cit. No. 673.
:) dem No. 678 şi 681.
3) Cu

occasia

acesta,

după

serviciuli

divini,

făcută

la Barâţie,

s'a cetită

de-

cretulă Imperatulul Francisca alla Austriei, prin care decora pre Flaişah, dându-i şi gratificaţie 1000 galbeni deosebita 300 oferiţi lui Udriski, secretarulă
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tori;ast-felu că mulţi emigraţi, încuragiaţi prin venirea consuliloru, se inturnară în patria loru 1). Unii Ensă n'au fostu fericiți a'și mai vedea loculu natalu, murindu în emigrație;
de esemplu Generalulu Costache Ghica, allu căruia corpu
Sa îmmormântatu la moșia sea Baicoiu, din Prahova *)
După primirea scirii că Porta în fine a accordatu Româniloru dreptulu Va se guverna de Domni pământeni,
şi că s'a numiti Domni în Muntenie Grigorie Ghica, s'aii
întorsii în ţ&rră și alți boieri din cei ce nu cutezasseră
a eși pâ'atunci;

se opriră

însă unii din ei la Ploesci şi la

Bucovii, alți la Câmpu-Lungii și la Pitesci, de unde sondară disposiţiile lui Chehaia-bey. ?) Astu-felu Vorniculi
Matache Racovitză, Logofătulu Nestoru, Vorniculii Cost.

Bălăcenu, Vorniculu Iordache Golessu (ginerile săi) Și
cei duoi fii ai lui C. Bălăcenu, (hatmanului Stefan Bălăcenu
și Aga C. Bălăcânu) şi alţii, toți aceştia fură îmbrăgi-

şaţi cu bucuria de Caimacami și de Chehaia-bey, şi numiţă şi ei în differite funcțiuni pentru căutarea trebilorit
ţErrei.

Cu

fricoşi

Boieri

unii

astea,

tâte

din

emigrație,

ca

Brâncovânu, ce erai compromiși, şi ca Bălenu, Mitropolitul,
Episcopul Ilarion, etc. cu nici uni preți nu voiră a
intra în ţerră, de frica Turciloru. Episcopulă Ilarion, la

invitarea făcută de Aga Mihăiţă Filipescu
în ţerră,

după

ce

Porta

numisse

Domnii

a se întârce

pământeni

pe

Gr. Ghica, Episcopulu Ilarion respunse Filipescului printr'uă
scrisâre: că nu pste veni în ţârră, dâr că simte mare

bucurie pentru numirea lui Gr.
fiindu unu mare

evenimentu

Ghica ca Domni, acesta

potiticu; şi că face orări sin-

lui şi Romaniri, 0 în tim
consulului austriacă, pentru serticiile adusse Imperiu
Eta cum
ii turcesci (Dirzenu, loc. cit. No. 684.)
pul

revoluţiei

şi alla invasiun

scia tiranil se resplitesca pe cel ce “i servă cu devotamenti.
1 Dirzânul,

loc. cit No.

679

şi 684.

orațiunea funebri a aces:) dem No. 679. Diratnu reproduce În acestă No.
discursa funebru.
acellui
i
autorulu
numele
însă
161 boicra, fară a însemna
2, Dirzenv, loc. cit. No. 681.
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cere pentru fericirea României, .consiliindu pe Filipescu
a călca în urmele str&moșiloru și: unchilor s&i.!)
Cabinetulu Turciei, care ţinea multu la întârcerea în
-ț&rră a boieriloru emigraţi, spre a dovedi celloru-alte

„cabinete (ce'i observau neorânduelile Turcilor)
cerea Româniloru
oștirea

turcâscă,

emigraţi e uă dovadă
cabinetulu

turcu,

dicu,

că întâr-

de încredere în
să

înțellesse

cu

cabinetulu Austriei a sili pe boieri să se întârcă în patria loru; pentru acestu sf&rșitu, președintele
Curţei imperiale ordonă Guvernatorului Transilvaniei a comunica boieriloru și comersanțiloru, adăpostiți în Brașov și Sibiu,
că nu potu spera nici unu ajutoru de la Imperatulu
Austriei;

și “i îndemna

a se înturna

în patria loru; cellu

pucinu după plecarea din Moldo-România a
Şi Manafiloru, ei numai aveau. motivu seriosu
“în statele Austriei, liniştea fiindu restabilită în
precum și ordinea legale; prin urmare li se
pasporturi de întârcere; iar cari. voru refusa
na în patria loru, li se făcea cunoscutu că nu

îngăduiţi în statele Austriei, ci s& plece
Acâsta, pe la finele lui August, 1821 ?)
_

în

laniceriloru
a mai sta
principate,
înlesnea și
a se inturmai suntu

alte
|

state.

Acellu ordinu fu repetatu și la 14 Februariu 1822 de
guvernatorulu Transilvaniei, în basa ordineloru imperiale
de la 14 și 18 Ianuariu același anu. Guvernatorulu da
refugițiloru români termenu d'uă lună pentru plecare, adăugându că, la 1g Februariu și la 3 Martie, să se pre-

sinte toţi emigraţii din Moldo-România la comissiunea întocmită pentru acestu sfârșitu, dându respunsu cathegoricu
de plecare; iar cei ce voru refusa a se suppune acestui
ordinu,

voru

ști că suntu

tratați în consecință.

consideraţi

?)

„Acâsta

sili pe mulți Români

1) Dirzenu,

loc.

cit.

No.

ca rebelli, și vor

fi

|
a

părăsci

Brașovulu

și

684.

, Vedi acelle ordine în Pressa de la i Oct.
Papazoglu.
3, D, Papazoglu idem.

1872, publicate de d-nu

Majora

— 337 —

a

Sibiulu si a se înturnaîn România;.cu
tât cei fricosi,

în faca

si cei compromisi

cumu

tote

acestea

a-

Turciei, ca

părtasila miscarea insurecţională, mijlociră de rămasseră,
în Transilvania, unii până la instalarea în scaunulu DomGhica

nici a lui Grigorie

si L. Sturza,

alţii până la 1826 )),

alţii cu pucin înaintea invasiunii Rusiloru de la 1828;
din numărulu acestoru din urmă fură Episcopulu Ilarion,
|
Mitropolitulu Lupu si alții.
Boierii

în Bucovina

emigraţi

Moldoveni,

si Bessarabia,

trimissesseră în Moldova pe Vorniculu Teodor Baișu cu
arzmahzaru din parte-le către I. Pârtă, esprimându printrânsulu credinţa si supunerea locuitoriloru Moldovei către Padişiahulu, si reclamându vechile privilegii alle ţărrei relative la alegerea Domnilori si Mitropoliţiloru dinei

pământeni;

tre

mai

trimisseră

unu

arzu

Salih-

către

Pasa, comandantulu ostiriloru împărătesci din lasi, spre
a înlesni lui Balșu mergerea sea la Constantinopole cu
ali duoi Boieri, Aga I6n Grecenu si Căminarul C. Cerchezu, cari luară de la Focşiani si pe Serdarulu lancu
Stavri.

si scrisoiă

avu

Fi

de

recomandaţie

către.

Paşa

de la Silistra.
Caimacamulu Stefan Vogoride, care aspira la tronulu
Moldaviei, intrigă către Pașa Silistrei a nu da ascultare
cererii Boierilor (da le accorda Domni pămenteni), sub
pretestu că ei şied

&ncă

neîntor-

în ţerră streină ; şi prin

si nesuppu-

cerea în patria lor, dovedescu neîncredere
nere către ÎI. Pârtă ?)
reCu tâte astea Pașa de la Silistra priimi bine pe
_presintanţii boieriloru emigraţi din Moldova, si înaintă
a se
arzulu loru la Sultanulu, de la care priimi respunsu
cheînturna cei patru boieri în Moldova, deunde vor fi
Pârtă.
I.
de
maţi la Constantinopole cându li se va vesti
2 Precum
Vegi
vag.

Solomon.

scrisârea

321—122.

lui

Vedi

biografia

Vogoridi

câtre

sa, paz.
Paza

Silistrei

în

Eteria

lui
.

22

Beldiman,

| CAPITOLU XL..
Primii Domni români după vevoluţianea dela 1821.
„Cu tâte inigile Greciloru şale Rusiloră: pentru. ca țerca
să se: guverne totu de streini, ca în „trecutu ”, si cu tâte
silinţele |“lui “Calimahu de a remânea totu ellu Domnu,

cumu să si hotărtsse de Pârtă 2), Sultanulu .se. decisse
în. fine a accorda. Româniloru: dreptulu de a se cârmui.
"de Domni si Mitropoliţi români;. ânsă numai pe teimenu de. 7 -anni, iar nu pe vi6ţă, după cum " reclamasse
ț&rra prin. boieri-si prin “Tudor în multe rânduriE
Pâma se încredinţasse pe 'deplinu de. perfidia si. ingratitudinea Greciloru 3), cărora le Tăssasse, îîn timpu d'unu
secol, aceste „provincii a le sploata înîn folosulu loru.
_2) Cabinetula

Rusiei

acestei inovaţiuni,

cumă asigură
- 2) In urma

principalele

prin

a stăruiti
care

multi, prin

Russia

lordul Stanfo:t,

pierdea infiuința, sea în:

pentru anularea

Principate,

"dupe

Colson, loculu citată, pag. 41 şi 42:
descoperirii

complotului

familii din Fanaru,

Eteriei,

care

sili pe Sultanula: a sacrifica

Callimahu cadu şi elli în disgraţia Sultanului,

cu tâtă fidelitatea sea câtre Portă; și avu
la Turquie, de Ubicini, tom: Il. pag. 107.

sorta

rebelliloră. — Vegi: Letires sur

3) Nu numai că fură înlocuinţi cu Domni români; dar Sultanula ordonă şi
desființarea scâlelora grecesci din Principate, oprindă pe Greci a se mai amesteca în afiacerile ţărrei, și anulăndu tâte rangurile date de Mihai $uţu unoră
persânc

fără meriti,

atâtu în. timpulă

Domniei

Sclle,

câtu

şi după

trecerea

sea

în Bessarabia.
— Vei lirmanurile turcesci din 1822 relative la acestă chestiune,
în sucursala Archivel din Iaşi, şi dupe care Archiva Generale din Bucuresci

" possedă uă listă și mai multe coppit
x

i
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şi 'de crădința către Pârţă a

Româniloru si: a Boieriloru, „partisană aă. Turciei , având
Y
- probă chiar assdssinarea” lui Tudor de, către. urinii
„ represinitantia allu Fanarioţiloru. a
i.
* Fiindu-că, ne propunemia a trăta -întrhua.. operă! a. parte: „ domnirea: lui Grigorie Vodă” Ghica, primulu, 'Domnu

- “pă- SRR

„mânteriu: dupe miscarea de: la 1821, vomu arăta: aci pe: Ra
scurtu' că la 23 Martie: 1822, Paşa : „de la Silistra, în.
" basa ordinului Sultanului, „ordonă . ca,: „câte. 7 - boieri din. .
"Muntenia : si Moldavia "5 să mârgă “la Constantinopeli, =
"e.

“findu. 'chiemaţi “în interesulu

acestoru 'țărri..

“Boerii Moldoveni presintară - Sultanului, din partea. p6-.
-"porului de. peste Milcovu, unu. arzmăhzaru . în'. care des,
„cria sufferinţele: țerrei. sub guvernulu Fanărioţiloru; sI re.

i

“clamaii dreptul-de a se guverna -Moldova mai mulţi ani

Ş

de unu “Consiliu de beti: din.. protipendadă, 'avîndu de.
„ Presiodiite unu Bașu. Boeru; alesu. de Boieti; si ațelu .

„Consiliu :să, aibă atribuţiuni de Doinnitorur. 2.
Boerii
în

munteni presintară. si. ei: Sultanului un memoriu
a:

care 'arăta, în

21 de articole,

reformele de - care

nevoe. ţerra în urina: acelei MiSCări.LD

avea:

a

[

5) Din

rang

Muntenia

fue: trimişi wrmavârele

aflaţi în ţerră, şi anume:

pergone,; dintre

boierii de! primuju

-

- Banulă Grigorie. Ghica |
; Banula: Baibu Vâcatescui
- Vormmiculh Nicolae Golescu
| Spatarulu

Scarlat

Mihalescu

Clucerula

Mihaiţă

Filipescu

“Clucerulu Filip. Lenş:
: Căminarul .I6n Cocorescu :
"AVegi Dirzânu, Trompetta No. 676).
“ Din

pattea boeriloră

din

Moldavia

„Logofatulu Ioniţă Sturza
|
Vornicala Gheorghie Cuza
Vorniculă Tordache Reşcann
" Nomicala I$n Teuta Hatmanul Costache Cerchez
-Aga In Grectau
(Vegi

Beldiman,

Eteria,

pag.

fură urimişi:.

a.

:

,
i

123). -

Nota do.

XCV,

”

|

7) Veşi Nota No. XCIV..
3. Veţi

Ă

E

”
”

-

|

-

n
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După uă sedere la Constantinopole de duoă lant si ju„ mătate, Pârta numi la 1 lulie Domnu în Moldova pe Logofătulu ISn Sturza, unulu din cei șâse candidați moldoveni; si pe Banul Grigorie Ghica, :unul din cei şepte
candidați 'din. Muntenia, Domnu în ţ&ra Românâscă,;
apoi, după ce fură îmbrăcaţi cu caftan de către Sultanulu,
„la 3 Iulie, si după ce numiră ambi Domni caimacamii lor,
plecară. la 11 Augustu din Constantinopole, si sossiră la
Silistria la. 27 Augustu. Aci, după uă sedere de 13 dille,
la g Septembre Pașa din partea locului le dede sem"nele de domniă; si în fine,la 13 Septembre, Ghica sossi.
în Bucuresci; iar Sturzea sossi la lasi la 20 Septembre )).
Vestea numirii de Domni pământeni, sossită în Bucurescă pe la finele lui Maiu, causă uă bucurie nedescrissă;
numai. după citirea firmanului lă Mitropolie, în diua de
7 lulie,

si după

numirea Caimacamiloru,

se încredinţară

Românii de adevă&ru, si înălțară cu toţi rugăciuni către
D-deu pentru acestă nenădăjduită fericire *).
“Intradevăru,

domnia

țerrei de ostile turcesci,

pământenă

însemna

deșertarea

alle cărora crugimi făcusseră pe

Români să uite jafurile rebelliloru; însemna încă

înceta-

rea abusuriloru revoltătâre din partea: impiegaţiloru Greci
si a comercianțiloru Turci; însemna în fine speranţa întrun viitoru seninu si fericitu pentru România.
Numirea lui Grigorie Ghica ca Domnu în Muntenia
fu nemerită; mulțumită conflictului dintre Russia si Turcia,

cabinetulu

de

Petersburgu

nu

putusse

ca-

influința

binetulu de Constantinopole în privinţa. acâsta.
Numirea lui Grigorie Ghica, ca primu Domnitori dupe 106 ant de domnie str&ină, si ca boeru onestu si patriotu,

făcu

pe Românii

sinceri

sulu de putere allu Porții,

a trece cu vederea

abu-

adică dreptulu ce 'si însușise

4) Vegi Dirzânu, loc. cit. No. 678 şi 670.
3) Idem No. 681—685.

|
”

—
tratatelor, de

Porta, . contra

3

—
a numi

ea

direct pe Domnii

|

|
|
țărriloru românescă.
Gr.
promissu,
am
ce
opera
în
După cumu vomu vedea
“Vodă Ghica, de și fără instrucţiune, a justificatu pe deplinu si: încrederea Porții si încrederea Româniloru : ellu
vindecă rarele sângerânde alle României, causate de revoluţiune si. de invasiune; sciu să ţină în respectu si garnisona turcă, si pe Turcii comercianți, si mai alesu pe
impiega ţii abusivisi pe boierii intriganți, făcându cu unii din
ei esemple ce au remassu nesterse în memoria Românilor;
făcu multe îmbunătăţiri în tâte ramurile administraţiei;
„în fine făcu să domnescă dreptatea, de care erau setoși. :
Românii; si termină carriera sea domnâscă protestându,
prin retragerea sea din scaunulii domnesci, contra invasiunii barbare a Rusiloru de la 1828.
Boerii emigraţi, roși de viermele invidiei, se siliră a ascunde, pisma lor sub masca patriotismului, în protestul către
cabinetulu Russiei contra numirii da dreptulu de către
Pârtă a lui Gr. Ghica; prin acellu protestu, ei inculpau pe Pârtă că a călcatu autonomia prin numirea lui
Gr. Ghica ca Domn în Muntenia, acâsta fiind un drept ali
boeriloru , iar pe Gr. Ghica îlu inculpa că a umilitu ţerra
aprobându mă&surele Poiţii d'a se amesteca în autonomia
ţărrei, si
garnisonă

consimţindu a staționa în ţ€ră un corpu de
turcâscă, sub pretestu de a menţine ordinea;

si că s'a pus sub ordinele Pasei de la Silistra; prin acelle măssuri, diceu Boerii,. s'au attacat privilegiile nâstre,
garantate prin legi, si acestea prin tractate solemne; prin |
urmare,

se credâi datori

lui Russiei, ca
suri arbitrarie
Dsră Russia
rinţa ce avea
n

Veqi

Nota

No.

s&
din
nu
de

a reclama

ajutorulu

autocratu-

facă s& încete uădată assemenea măpartea Turciei !)
le putu veni în ajutoru, cu tâtă doa se înlocui Gr. Ghica cu vre-uă cre-

XCVI.

.

:

ai 3

o ii

Si

.

atută iussâscă.; Boieiitji fură der siliți â facă ziziv adr pios

“za, cun se dicea'î în. iniba. lă modă p atunci;. linşeră adică,
mâna pe. tare: n o, putcă. muscă, ; SI: “cându. ciedură.. tim-

.pulu'. favorabilu, .s6” înceicară a 'resturna „pe AL.. ; Ghica, :
după, vechiul. obicei; dâr cădură. în. “grâpa ce o săpau a.
celui, Domnu, allegânduse. Bibescu, „din odinulu Rusiei.
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„CATEVAA OBSERVAȚIINI CRITICE.
- ASUPRA

REVOLUNIUNII

GDE0O- ROMANE

“DE LĂ „182 1

a

CAPILORU ACELLEI

AZVOLUȚIUNI.

Acra că lectorulă cunsce Istoria : Revoluţiunii Ro-_mânilor şi a Grecilor «de la 1821, all căra theatru a
” fosti România,.să .ne fie permisă a respunde la câte-va
întrebări .cari nască firesce din citirea acestei istorii:
1 — Care a fost caracterulii și resultatuli Revoluţiunii de la 1821, atâtu pentru Greci câtă şi pentru
Români ?
2 — Ipsilanti și Tudor fosţ-aii ei Gmeni politici și
militari ?

Russia

3 —

perdut-a

ea la 821

prestigiul

ochii creștinilorii din Orient?
4 — Ipsilanti avea ellă drept se ommâre
“5 — Pănă la ce punct pâte fi scuzabilă

conduita

toriei

căpitanilor. de panduri

sei în

pe Tudor ?
în ochii IS-

la Golesci,

facă

cu' Tudor?
6 — Ce consecinţe ar fi avut pentru România și pentru

lupta lui contra Turcilor,

Tudor
so

sâă înfrângerea Eteri-

de către panduri ?
—

Decă

pste

fi întemeiate

accusările

ce aducă. lui

T udor inamicii sef personali, că a fost hrăpitor ?

— 34 —

„8 — Decă Tudor a lucrati ca să se facă Domni?
9 — Care trebuia se fie linia de conduită a lui Tudor

după intrarea sa în Bucuresci ?
10
„boieri
sI
facă

-—
şi
—
cu

|

Cum a fost considerată mârtea lui Tudor de
de plugari?
|
Care trebue să fie pe viitor politica Românilor |
populii creștini din orienti?

1. În privința

Revoluţiunii

române

Proclamaţiunile lui Tudor
petițiunile s€lle

către

correspondința

sa

1321,

Viadimirescu

Curtea

cu

de la

suzerană

Caimacamii

observăm

:

către naţiune,

și protectrice,

ţărrei,

dovedesci

şi
că

mișcarea Românilor de la 1821a fost uă mişcare națională şi democratică.
Tudor cerea înființarea domniilori pământene, încetarea abusurilor împiegaţilor, și ușurarea sarcinelori plugarului; cu aite vorbe, uă Constituțiune în armonia cu vechile instituțiuni - democratice alle

Romăniei. !)

Si

a

|

Din celle două cestiuni vitale, numai cestiunea politică
sai naţională a fostii resolvată prin mişcarea de la! 1821;
iară cestiunea democratică
s6u socială, adică 'relațiile
dintre pluigari şi proprietari, r&masse pendinte; pen-

tra cuvântulu, dice Bălcescu, că la 'acea epocă opressiunea săteanului

venea

Regulamentulă

din partea

Fiscului. ?) |

organici de la 1831, desființândii re-

forma lui Mavrocordatii, o înlocui cu uă reformâ care
"robia ţerra Ciocoilorii, și pe Ciocoii Muscaliloru, adăogă
Bălcescu;

căci Russia,

de

și a recunoscuti

dreptulu

de

possessiune allu țărranului assupra, “pământului, a mărit
Ensă atâtu de multu drepturile proprietarului, în câtă, în

faptă, a robiti pe

plugarii

pământulu?,

monopolisându

proprietatea în mâinele boeriloră ; ast-felu că nici o-dată

oligarhia na
lamentă,
1) Vedi:

fostă mai bine

întărită în ţerră pe

şi în afară pe sprijinulă Russiei.
Question

cesco, — Paris, 1850,
2) Jdem, pag. 23-:

€conomique
pag.

24.

des

Principautes
:

Danubiennes,

Regu|

par

N.

Bal-

345 —
precumi

Deră
propriile

|

SR
prin

tirania Fanarioţilorii se sinucisse

sslle escesse,

asseminea,

tirania Boerilor

sin-

se

uccisse prin acelleași escesse. S&mânța aruncată de Tu- .
dorii la 1821 îşi dette fructele selle în mișcarea de la.
1848, care se pâte socoti ca continuarea. saii completarea mişcârii de la 1821. Spirituli naţională și patriotică,
deşteptati prin revoluțiunea de la 1821, produsse restabilirea unui guverni naţionali; și juna partită naţională,
ce se formă după 1831, luă de missiune continuarea prorevoluţiunii

grameă

de

la

adică

1821,

realisarea

dorinţe-

loră şi trebuinţeloră poporului, înălțându la 1848 romănismuli pe 'ruinele ciocoismului, după cum la 1821 CiO- coismulu se ridicasse pe ruinele fanariotismului; asti-felu
că programa revoluţiunii de la 1848 fu democratisarea

Statului prin egalitatea drepturilori, a pământului prin
împroprietărirea ţărranilori, și a capitalului prin institu-

țiunile de creditu organisate de Statii. ))
altă

Despre

parte,

1821,

de la

mișcarea

desceptându

pe boeri din îndiferința şi amorțirea în care cădusseră prin
regimulu arbitrar și corrupătorii ali Fanarioţiloră, îi sili
a

propune

Și ei Gre

Acesta

dovedesce

care

reforme,

după

cum

ime-

atestă

moriulii trimisă de dânşii la cabinetele Russiei şi Turciei. ?)
multă

s&mănă

că revoluţiunile

cu crisele

unor

cialu,

se

poti

maladii în

equilibruli
de vedere,

lui, care crise restabilesci
escesse; din acesti punct

politice, cari appari

într'un Statii

corpul

se as-

omu-

sdruncinatii prin
crisele sociale şi

din cându în cându în corpulă so-

considera

ca

uă

bine-facere;

căci

ai

de

scopă restabilirea equilibrului sdruncinată prin abusulu
de putere al unia din celle două elemente, oligarchia şi

ohlocrația, cari "şi dispută puterea în societăţile moderne.

In ce privesce revoluţiunea Grecilor, cu tâte greşalele
lui Ipsilanti, şi înfrîngerea Grecilor peste Oltu și peste
:) Vegi în Romania viitâre, anticolul lui N. Balcescu: Mersuliă Rersluliunii
în Istoria Românilor, pag. 9-11. — Paris, 1830.
)

Vedi

în vol.

II, Nota

No.

XCII.

îi 46. 2
Milcov,
nia; și.

resultatului a fost
înăbușită. : în

N

|

că “Tupta începută

România,

a

urmati

cu

în Roimâsuccesii

:

în

Turcia, unde Grecii au făcuti minuni. de vitejie; ast-feli
că, după 'ștpte :ani: de sacrificii eroice, Grecii câștigară
în fine! drepturile lor. Eroismuli lori le attrasse adimirarea
Europei Şi. 'ajutorulă Franciei alla Angliei, cară i sal-.
„vară de juguli : barbari în: momentul când forqele loră - 3
"erai. mai sleite, și când desperasseră pote de reușită.
„După batallia navală dela Navarin, în care flotta turceâscă
fu nimicită, Grecii! fură. norociţi a vedea realisată dorinca:
“lori. Grecia fu recunoscută de: statii liberi . şi indepen- dinte, sub: protecţiunea Franciei, a. Angliei şa Russiei.:
£ Ast:- felu Ipsilanti. trăi :să. vadă. aurora libertăţii “patriei -

-. sâlle; iar “Tzarul,

care: amăgisse pe Greci, espuindu'i la

iataganulă ottomanii, priimi: plata rolului
câsse în drama de la 1821; căci.Watunci
illusionară de protectorulti perfidii: all
începură a 'lucra prin &iînșuşi, după cum
“seră! atât

celebrulii

Rhiga

cum. şi

C.

echivocii ce ju- :
Grecii se desortodocsiei; şi
le recomandas-

Ipsilanti;

şi de

a;

tunzi încoa. trebile le mergu fârte bine.
a să analisănuă acut “câte--va acte alle cellorii doui-capi ai
mâşcăr ii de la 1921, spre a. „răspunde la a doua întrebare.
|

„Pe cându Tudorii

: cu săpături. de

occupa

şanţuri,

și cu

la Cotroceni pe
eserciții

ostașii săi

militare,

spre

ai

| împedica da face neorândueli, și a le insufla, tot-d'o-dată
spiritulă de disciplină, Ipsilanti petrecea în Târgoviste în

ospăţuri şi “baluri, încurajând prin. conduita. sa jafurile
“și omorurile din: partea Eteriştilorii nedesciplinaţi.

Pe. cât planulu lui Tudori pentru

rădicarea poporu- .

lui şi organisarea oștirii sâlle a fosti bine combinati, și
„pe câtu mişcările selle. ai fostii repedi și cutedătâre, în
„_câtii a pututii dejuca intrigile inamicilorii ţărrei, şi a pa! ralisa acţiunea reacționară, p'atâtă planul lui Ipsilanti
“a "fostii rău chibduită, şi mișcările selle şovăitâre su ne- sigure, ca cum ar fi fostii paralisate de frică seu de ne-

ma

“incredere, [. lipsia. Ghiar

î

arme. şi provisiual : "ceea

ce do-. .

„..* vedesce” lipsă completă de capacitate: pentru a conduce
uă Revoluţiune. )) . .. :
„Intreprinderga lui Ipsilanti, dice Gervinus:a era “dintre a-.
ycellea al căror succes atârnă de la mișcări - -repedi ;
„ellu trebuia se înflacăre.zelulă amiciloră, se târască după
„dânsulu pe .cei nehotărâți, și se uimescă pe ! inamici. cu
|

piuţela

mișcărilorii selte ; din contra, întârcierea şi şovăirea

„sa ai descurajată pe. toți.“ 3,
„Pe când Tudorii, în mai pucini de două lună, revoS luţionasse tâtă România mică, . şi adunasse . sub stegulu
ăi „său

peste

şâsse

mik

oșteni,

afară : de

cei

trimiși a întări

E monăstirele principale de peste 'Olti; pe cândi ellă occupasse

tâte posiţiunile strategice din România

mică,

şi în-

fiânsesse. scii ţinusse în respect cettele de Arnăuţi. şi de
: „Plăeşii,
trimiși a "hi combate; pe când în fine organi„„sasse Oltenia pe piciori revoluționarii, ast-felu ca la 15
Martie ellu se afla, cu poporuli . armati. la: porţile Capi„“taleă, lui Ipsilanti ?i a trebuitii o lună întregă ca să vie
„-de-la Iaşi. la Colntina,

cându

trebuia să se afle în Bu-

“curesci înaintea sosirii lui Tudori, și s& se facă stăpânii
„pe 'situaţiune. De ni se va obiecta că ellu nui se îndoia
de concursulu lui Tudorii Şală lui Sawa, și că mavea
decâti s& se arate la porţile Capitalei, pentru ca Tu- dorii şi Sawa să i se închine, ca nisce vassali, vom res-

punde:

că a pututii crede acesta

până la întălnirea sa

“cu Tudoriă la Colintina; deră atunci s'a încredinţată pe
deplină de trista realitate; şi trebuia s€ trecă îndată în
Moreea și în Peloponesii, cum anunţasse în tâte procla“maţiile scile;

şi s& lupte

acolo cu puteri

unite contra Tur-

cilor; ast-felu ar fi scăpati şi oștirea grecăcomplettă, şi țcrra n6stră de atâtea nenorociri.
tra, Ipsilanti se. mărgini în simple protestaţiuni
binete. .Şi pe cându Ipsilanti da oștirii selle
:) Raybaud, tom. 1, pag. 183 și 196.
:) Gervinns, opula citati, vol. î. pag.

188.

d'o ruină
Din conpe la cacomandiri

A
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+

vicioşi ca Caravia şi ca Duca, și tolera desordinele revoltătâre ale Eteriștilorii, Tudori lucra cu Boerii şi cu
Pașii pentru dobândirea drepturilori ţărrei, și insula în'credere

Româniloră

printr'o

administraţiune

energică

şi

drâptă, prin întroducerea disciplinei în oștirea, sa, și prin
aprovisionarea monastireloră cu tote celle trebuinci6se,.
în cadă duă luptă eventuală, fie cu Grecii fie cu Turcii.
Altă trăsură caracteristică despre necapacitatea politică a lui Ipsilanti este scrisbrea sa către Impăratuli
Russiei, reprodusă în Nota No. XLVI.
Gervinus. consideră acea scrisre ca opera unei imaginaţiuni bolnave, a unei minţi ușure: căci teoria sa.
despre origina divină a Revoluţiunii, care nu era decât
opera unei societăţi secrete, cu ramificări în tâtă Europa,
a trebuiti se dispuie rei pe representanţii principiului
autoritar, şi mai allesii pe Țarului.
Și când susținea
Ipsilanti assemenea teorie? Când vulcanul revoluţionară
colcăia în multe părți alle Europei, în Spania, Portugalia
și Italia; ceea ce provocă adunarea potentaţilor din Sănta
Allianţa

la Tropau

și la Laibah,

și adoptarea

fără

re-

servă a politicei sugrumătâre a lui Meternich.
Teoria
lui Ipsilanti se putea deră considera ca uă sfidare aruncată acellor Potentaţi, spăimântaţi de spiritul revoluţionară.
lată principala causă a desaprobării lui Ipsiianti
de către Alessandru alu Russiei, a ştergerii lui din registrele oștirii rusesci, a publicării prin foile grecesci din
Vienna a acelei desaprobări oficiale, șa ordinelor trimise

trupelor

comandantulă

lui Vitgenstein,

rusesci

din Bas-

da pădi cea mai strictă neutralitate; în fine a ordisarabia,

nelor trimise lui Stroganoff la Constantinopole,
mite Porții concursul Russici
ţiunii din imperiul turcă !).

pentru înăbuşirea

d'a proresurec-

Assassinarea lui Tudor a fost iar un act nepoliticii din
1) Vei

Gervinus,

Nota No. XLVITI,
condițiuni

ce numai

op.
prin
unu

cil. pag.
care

191. —

Veji şi epistola

lui Ipsilanti

de

la

punea condițiuni Turciei ca să pâta depune armele,

generala

victoriosi

le putea

dicta.

|
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,

“partea, lui Ipsilanti, care a trebuită să se căâscă la Drăgășani, cându a văduti bravura Pandurilori. Ce minuni
de vitezie nar fi făcutu acei Panduri sub. comanda lui
Tudoră! Priveghiatu d'apprâpe, Şi: compromisu vis-ă-vis
de Turci, Tudori ar fi învisi de siguri oștirea de incu
vasiune,

concursului

Grecilori,

comandaţi

de bravulii

|

Căpitanu Tordache.

Lupta ar fi pututu dura multi, Tudori fiindi ajutată
de spiritulu resbelnici allu Pandurilor, înfuriaţi contra Turcilor, şi de posiţia monastirilor de peste Oltu, bine approvisionate,

şi întărite

cu oșteni aleși;

şi chiar

decă

Turcii

arfi fost până în fine victârioşi, noi credemcă sorta României mar fi pututii fi maj rea decâti în trecută: căci
ca
Grecii fanarioți erai. grei compromiși în ochii Porții,
şi cabinetul rusescii;

și interessulu Turciei era să accorde

viitori
Româniloră drepturile reclamate, spre a evita pe
Moîn
sclle
forţele
nout rescâle, șa putea concerta tâte
_reea și Peloponesu, unde Grecii continuaii cu succesii
lupta. de independincă începută în Principate.
Insă Destinulu a decisi alt-felu!

De -vom. esamina pe Ipsilanti și ca

militari, nu "li a-

fămi, nici în privinţa acâsta, la înălțimea missiunii selle.
lordaIntradeveră, în loci da încredința lui Căpitani
ni,
che comanda oștirii grecesci, cellu pusinii la Drăgăşa
ellă
pune
se
da
unde s'a dati lupta decisivă; și în loci

ellă încredinţă
însuşi în capul oștirii, spre a o îmbărbăta,
de theas6rta armatei lui Caravia ; şi apoi şedu departe

prima
trulu luptei; și fugi îndată la hotarulă ţărrei, după
ma
anathe
ndu
aruncâ
înfrângere a Eteriștiloră; şi d'acolo,
în modă
assupra capiloru. oștirii sclle, trecu în Austria
rușinosiă.

Aseminea greştile neiertate au facuti pe Gervinus a

gice despre Ipsilanti, a propos

de bătălia de la Drăga-

şiani:

„Astfelu a fost sfârşitulă. acelui tragică preludă allă

revoluţiunii grecesci din Principate, jucată de familia Ip-

00 =
silânti după. inspirațiunea cabinetului. russă,. Ipsilanti. ma.
'. “Ştiută „bine .rolulii săi, și-a. făcutit- fiasco'. îndată “ce șuf: E

Rorulii Pa părăsitii ; „cutâte acestea, Capulii Eteriei a fost.
la. începuti. aplaudații de Europă, tocimai fiind că Europa: i
- „nu cunoștea “ămanuntele: accllei întreprinderi, DE
" Raybaud „Critică. şi “dnsulti. condiuita. li Ipsilanti, “ca. RR
generală

și ca omii „politică :

ME

i

|

„Intreprinderea, hii Ipsilanti se termină cum a început,
printr vă. proclamaţiune în 'stilu- emphâtică, prin care să
“silea a justifica retrâgerea .sa după câmpulă luptei de la
Drăgăşani ;. iar acea protlamaţiune. fu redactată de Las-“Sams,: :(secretărulii seu intimi) dia ordinult sei, în. caran-"
tina dela; Turnu Roșă, și *i pusse' data... de ia Rimnicu.
| „Ipsilanti: credea că victoriele se ;poti căpăta cu. pro: -

damaţiin scrise în stil esaltati;

însă. e departe

dela.

„cuvintele: improvisate, -de eroismiă: cu sabia. în. mână pe: câmpulă de resbellii, până: la elocuinţa factice redactată Pa

d unii secretari în :cabinetulu sei,
|

„Ipsilanti, „ajutati de numele său. Şi

mesturse alle . Molde. Valahiei,

|
de

ar fi pututii

nemărginitele. -

face. ca For-

” )

Op. cit pag. 210."

2)

Op.

cit. pag.

251—25

ivi

"tuna să fie. în favârea sa, dacă ar fi. fostu mai âbile și .
“mai diligente; der, slabi de caracteri, s'a lăsati domina:
de '6meni cari, ca. şi dînsulă,: eraii lipsiţi: de. esperiinţă. în
conducerea affacerilori, 'esceptându-se de la regula ge-.!
nerală Hristaris, Atanasie, Iordache şi Farmaki.“ 2.
. Laurengon, la rîndul său, se eșprimă . ast-feli. în pri- “vinţa * întreprinderii. Grecilor din Principate dela .1821:
„Intreprinderea lui “Ipsilanti fu r&u concepută şi rău e- secutată; d'aceea a fosti spre pagubă în totu „chipul;
iar pentru. Români, fu uă nedreptate. şuă nenorocire :. căci.
nu Românii îllu chemassetră. spre ai. scăpa de opressiunea Fanarioţilor ; dâră fiind-că: plăcusse lui" Ipsilanti a
_ face din aceste duoă nefericite provincii theatrulu lupte- loră Grecilor cu Turcii, Românii trebuia să se cregă fe-

riciță: a , vedea: câmpiele lor desolăte, averile lor jefuite;
şi viaca | lorii în pericol de către acești 6speşi neomenoşi.
„Se dice că planului; 'Eteristilor, oceupândii nilităresce
Moldo- Valahia, era da face uă diversiune oștirii turceșci . .în favărea Grecilor din: Morezeă; deră acea diversiune nu : folosi Grecilor, şi fu: fatală Românilor. provocând. mari
?
calamităţi peste f&rra: lor.
bravură (afară Wa lui: Jor:
hici.uă
plană,
uni:
„Nici
dache) nu vedem în pretinsa campanie & Grecilor în Principate; desordinea şi nesubordinarea, cu: tristulii: lor. cor“tegiu, acestea fură, la, ordinea dillei; și când lupta. începu,
_mii: de luptători fugiră din 'naintea unui numă&ri de ina-:
„mici, cu multi inferiori lori, ŞI în privinţa numărului ŞI
în privința entusiasmului.
A
-:
„Și
„ dictesă,

să: nu “cregă
aceste. triste

cineva

că . ura

reflessiună ; nu

cânitra

îmi

Grecilor

cunoscii personali pe

"nici unuliă. din capii lor; din contra, simpatidlecă cu causa,
„ Greciloră; der acea :causă a fost compromisă de capi
ca, Ipsilanti. 5
Etă şi opiniunea lui: Pouquesile despre Ipsilanti:
„Ipsilanti era uni bărbat sapient, deră fără -acea înstrucţiune solidă care -e resultatul studielor serise;

poet,

fără focul sacru ?); amabil fără urbanitate; soldat fără
a fi militară, de și perdusse un braci în resbellul de la
Culm; avea acea vanitate care caracterisă pe Fanarioţi,
- Șacellă spirit de intrigă all căriă scop era tronul Principatelor; în fine, uă slabiciune de caracter ce "lu facea
1) Op..cit. pag.
2) Se

înşala

Ra

108—112.

Pougucville,

"căci tocmai

fpculă sacru Ya împinsă

a s& pane

în

familie, avere si chiar
capula mişcării, nesocotind tâte pericolele, si sacrificând
|
|
viaga.

lauda, ca şi Grecii ce Pau Se
In privinga patriotismului, Ipsilanti merită tâta
tuturor.
esemplu
ca
da
poti
se
cari
şi
condat,
acesta „ca 1psilănti
Alex. Șuţu, în istoria sa, (pag- 30—40) dice, In privinca
şi Maria Ipsi- .
franci;
de
million
jumttate
ua
selle
a
patriei
p'altarul
oferită
„a
a lora,
esemplul
Dup
franci.
mii
375
la
urca
se
„lanti. tâtă destrea - sa, care
are bani sa pulutd, sus»
„Grecii depusseră milli6ne de lci în casa Eterie, cu

„ţine lupta ştpte anl contra forgelora unitee alle Turciel.*
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a fi dominat de _Smenii nedemni, : allu cărora

merit

era

i linguşi vanitatea.“ IN
|
“m fine, Zallony se esprimă astfel despre Ipsilanti;
„Fanarioţii nu erau capabili a concepe șa efectua uă
'revoluţiune cum :0 proectasseră; singura escepţiune a

fost Al. Ipsilanti, a căruia conduită militară îllu

făcusse

ase distinge în resbeliul Russilor. cu Francesii.
Intr'adevăr, marele seu sufiet era format pentru mari întreprinderi; singurul braqu ce'i remasesse voi a'lu întrebuinca pentru liberarea patriei selle.
A fost cu tote acestea reu ajutat în întreprinderea sa; însă compatrioţii
sei au terminat cu succesu opera emancipării, începută
de. dânsulu în Principate.& ?)
Cu tâte aceste greșelle, cari în politică au greutatea
crimelor, Grecii respectă memoria lui Ipsilanti; căci ellu
avu curagiul a se pune în. capul unei întreprinderi atât
de hasardâsă ; ellu a dat semnalulă

independinqei Elladei,

care, odată compromisă în faca “Turciloi, a susținut lupta
cu eroismii; și pănă în fine, lupta a fost coronată d'unii
succeșii completă; apoi,: şi în privinca Românilor, prin
proclamația sa de la Nota No. LXXIII, pare ca voit a
face amenda onorabilă către Români.
acum actele

De vom cerceta

lui Tudor,

ca om politici,

îllă aflăm şi în privinca acâsta superiori lui Ipsilanti.
ellu

Intradevăr,

a ştiut însufla încredere atât

boierilor

patrioţi cum şi Eteriştilor, la începutul mișcării, în cât să
pâtă dejuca fără vărsare de sânge planurile Reacţiunii,
și să potă paralisa trupele trimise a'lu combate, făcând
a

fraternisa

cu

oştirea

lui chiar

acei

osteni salariaţi

ai

guvernului, cari ar fi fost dispuşi a se lupta contra lui.
Când apoi s'a încredințat că Rușii nu pot veni în ajutorulu Eteriștilor,

ellă a înţellesă

credinciosu şi Porții şi țărrei
) Op. cit. pag. 307—5
2 Qp. cit. pag. 2

selle,

rolulu sei,

lucrând ca

şi a rămas

Români,

ox

iar nu ca aghentu allu Eteriei, alli căria scop era cu
totulii altul de scopulii ce urmăreau Românii.
Sili apoi pe Boieri a 'i da concursului lor, pe d'o parte
spre a'i compromite în ochii Turciei și Russiei, iar pe
de alta spre a profita de esperiinca și prestigiului lorii,
ca să dea mișcării caracterului legalităţii; când se încredinţă în urmă că parte din acei Boieri nu sunt sinceri,
îi arestă la Belvedere, sub pretestu da "i apăra contra
Zavergiilor, iar în realitate spre a'i împedeca da lucra
cu inamicii ţărrei;, și tot Vodată să servi de dânsii pentru

realisarea, scopului sei patriotică.
In fine, amenințat de Eteriști şi de Bulgarii din trupa
sa, ca partisană allii Turcilor, ellu preferă a remânea
fideli Porții, șa menţine disciplina între oștenii sei, cu
pericolulii d'a pierde chiar viaqa, pe care o sacrifică cu plăcere pe altarul patriei, pentru triumful causei ce susținea.
La a treia întrebare respundem :
Pe când Grecii câstigau stima lumii și independinţa
Elladei, Rușii perdâu prestigiul în ochii popolaţiuniloiii
creștine ; perdu încă încrederea și recunoșcința Grecilor ;
perdâi marele avantage ce ar fi putut dobândi dâcă,
sub un pretest 6re-care (ce nu lipsesce Diplomaţiei) ar hi
declarat resbellu Turciei, şar fi făcut ca să luptă sub
stâgurile rusesci, și Greci, și Români, şi Sârbi, în fine
toţi populii creștini de sub sceptruli Turcilor.
Dâră atunci ar fi câstigat numai Russia, ca la 1774,
ca la 1791 şi ca la 1812; și ar fi perdut tste acelle
populaţiuni. — Acâsta dovedesce că este uă lege a

progressului. care pănă în fine face se triumfe dreptulii contra forţei şi vieleniei.
Ipsilanti avea dre dreptii să ombre pe Tudorii?
„Nu credi că Ipsilanti avea drept a dispune de viaţa

lui Tudor,

fără măcari

uă formă de

gice Laurenqon.
„De mi-se va obiecta că şi Tudor

procesii regulatu,
tot ast-felă Sar fi
235
„%

„7
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purtat cuc Ipsilanti, decă ar “fi reugit în. planul seu, las
altora a respunde la aeâstă obiecţiune. .
„Eu întrebii numai .atâtii:. cu ce drepti Ipsilanti dispunea de Moldo-Valachia ? Cu dreptul că moșuli sei și
tatălu sei domnisseră în aceste Principate?
„Assemenea pretenţiune, ar fi putut avea Ipsilanti numai când moșul sei și tatălă- sei ar.f fost princi mo-

ştentori; der atumcă si fii altor Domni,
etc.

Caragea,

Mavrocordatii,

mah,

ca Moruzi, 'Cali-

ar fi putut. invoca

assemenea drept; însă fii acellor Domni, ca nisce simple
- beizadele, nu sau credut în drept a esercita assemenea .
drepturi, după mântea sâi destituirea pătrinţilori lori;
pentru cuvântul că simplu titlu de bei-zade (fiu de Principe) mu le offerea, nici uni avantagiii reală...
„Ipsilanti, flatati de prestigiul suveranității, s'a credut
ceea

ce

nu

era

realitate;

în

Și prin

drepturi ce nu le putea. avea.“

'si a

urmare

însuşst

5

După principile eterne alle dreptului natural, nică chiar
sub forma unui proces -regulat, cum pretinde Laurengon,
Ipsilanti nu putea dispune de viaţa lui Tudor; căci tribunalul
sei militaru, care după unii scriitori, ar fi judecat şi osândit pe Tudor, era compus de partisâhii lui Ipsilanti,
preveniţi ca şi ellă contra lui Tudor; prin urmare, inteSai
_
ressaţi în cestiune.
Câtu pentru articolii 3, 7 şi 8 din condica penală a
Eteriei %) ce au fost applicaţi lui Tudor în acesta împrejurare, acea condică nu putea fi lege pentru -Tudor,
ca pentru Eteriștă; căci Tudor nu jurase credință lui Ipsilanti,

cum

jurasseră

Eteriștii.

Numai atunci Sar fi putut justifica, Gre-cum assasinatulă lui Tudor, dâcă îtoricii Greci ar fi reprodus vr'un
') Păurencon,
*) Vegi.Nota
quri

desestorulu,

op. ei. pag. 93 şi 9%
No. LNIX. în vol. IL. ala
prinsă

cu

armele

în

mân:

acestei
contra

opere.
patriei;

Prin
prin

3 se spân-

art.
art.

7,

se

omâră

cellu ce se dovedea în relațiuni cu inamiculă contra patriei sERe; și prin art,
_S em oshnditu la morte cellu ce conspira în secretă s4ă pe faţa contra superiorilera sel,

— 355—
înscris al. lui Tudor, prin care acesta Sar fi legat că se va
supune, ca eteristi, acellui Regulament ostășescii; recunoscând şi el de cap allii seii pe Ipsilanti, ca generalişim al
oștirii grecescă.și românescă; der fiind că nu esistă asse-

Ipsilanti a omorâtă pe Tudor,.

fără drepti

menea acti,

sei militar.

chiar dâcăt ar fi judecat şi. osândit tribunalul

Derii re un tribunalu militari, compusi. chiar de căpiNoi

avea acellu drepti?

ar fi putut

tani de Panduri,

nu;

că

credemii

pentru

că Tudor,

cuvântulu

ca

comandantu supremi alli oștirii, cu dreptul de viață şi
de mârte asupra oștenilorit sei, n'avea să dea compti de
faptele selle de câti istoriei.și lui “Dumnedeu. În timpi
de

derea,

allesă,

mai

resbellă

generalul,

are tâtă răspun-

care

urmăză a avea și putere discreționară

oștirea e perdută;

căci, fără disciplină,

tirii selle;

asupra

o$-

și anar-

hia militară este uă calamitate şi pentru ţârră şi pentru
causa ce este chematii să apere unu comandant de oștire.
Numai în temeiul dreptului celui mai tare şi mai fini,
'Şi a pututii permite Ipsilanti sg omore pe Tudori; din
acesti punctii de vedere, Ipsilanti s'ar putea scusa Grecum; mai allesii că, în politică, ca şi în resbellu, finta
justifică mijlocele.

Scopulu

lui Ipsilanti

era

salvarea

oști-

rii selle, ameninţată de Tudorii, ce era în înţellegere cu
Turcii. *)
Nu e insă mai pucini adevăratii că Tudorii nu merita

a fi tratată ca sperjură de

istoricii grec, nici a fi omo-

râtă în basa art. 3, 7 și 8 din condica penală a Eteriei.
Tudor nu se înrolasse ca eteristă sub stegulu Iteriei;
nici nu făcusse jurământă a servi ca eteristă; jurământulu s&u

era să lupte, ca Română, sub! stâgurile rusescă pen-

tru redobândirea drepluriloră stremoşesci; *) era deră des— Fotino, pag. 134. — Ubi.
% Despre acesta, vedi Filimon, vol. II pag. 164.
pag. 159 şi Ip — Tricupis
n,
Laurengo
—
231.
pag.
Raybeau,
cini, pag. 128. —

vol, IL, pag. 145 —
Solomon

pag.

20, —

146. —

Chiriac

Cioranul

pag.

Popescu

87. —

(Românu

Gervinus,

No.

307 din 1862: —

op. cit. pag.

3) Despre juramintula de la Golesci, fâri probe materiale,
le aa reprodus, nu putem inculpa pe Cudor,

195.

pc cari Grecii nu
”
Â

"—
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legati de juwr&mântulu seu îndată ce Ruşii mau trecuti
Prutuli ca sc lupte cu toții sub stegurile lori, cum sperau și Grecii şi Românii; apoi datoria către patria sa
urma să primese în Tudorii recunoscința sa către Eterie,
care "i înlesnisse mijlâcele d'a
rescula
. poporulă; apoi
theatruli luptelorii pentru Greci era în Turcia, nu în
Principate ; în fine, instinctulii de conservare al patriei sâlle
dicta lui Tudorii acea politică tradiţională a -ţărrei, basată pe tratate, Wa lucra adică cu Turcii contra Fana-rioţiloră,

chiar

cu

pericolul

da

“a şi făcut, pentru redobândirea
Fanarioți.

"și sacrifica

viaţa,

cum

drepturilori usurpate de

|

Mârtea lui Tudor va fi uă pată neștersă pe memoria, lui
silanti;

şi Grecii

trebue

a recunosce,

adi celi

puginii, că

de mare ajutorii -Eteriștilori în lup-

ar. fi fosti
Tudorii

tele loră cu Turcii peste Oltu, după cum a recunoscut'o
şi alți scriitori, precum de essemplu Palausov. !)
La întrebarea ce Laurenqon o lasă nedeslegată, decă
Tudorii, reuşindi în: planului sei, ar fi tratati şi elli pe
Ipsilanti, după cum la tratati Ipsilanti pe densuli, noi

răspundem : decă, după somarea
lui Ipsilanti,

înainte

de intrarea

ar fi făcutu

ce Tudoru
Turciloriă

în

ţerră,

da

trece Dunărea, Ipsilanti nu sar fi supusi, cum este de
„creduti, Tudori ar fi fostii în drepti: a considera pe Îpsilanti ca inamicii
fi pututi învinge,

alli României; şi -ca ast-felu, dâca Var
fie cu armele, fie prin viclenie, Tudor

ar fi fostă în dreptă alu trata după tâtă asprimea legi“lor militare, Ipsilanti fiind considerat atunci de Tudor ca
uă piedică la realisarea dorințelor legitime alle Românilorii.
Deră și Tudoru şi Ipsilanti voiai a scuti sângele oștenilorii lori, credendu că prin viclenie îşi poti ajunge

mai bine scopuliu loră. In acâstă luptă de viclenie, Vulpea fanariotică, ajutată de Noroci,
mul Carpaţilori!
1) Principatele

Române,

de $. N.

Palausov,

a dejucati

Capit.

VL

pe Șoi-

Tudor

câdu

victimă

sângele seiia resăritu

seu;

însă din

drepturile Românilori,

a patsiotismului

dându-se

lovirea. de graţie regimului fanarioticiă.
Căpitani;

Pandurilori,

ar putea fi ei 6re cum

scusabilă

în

ochiă istorică pentru trădarea comandirului lori?
În principii, revolta soldatului contra căpitanului săi
„este uă crimă neertată, ce se pedepsescecu mârtea, după
tâte legile militare: fiindii că nesubordinarea soldatului
pâte avea celle mai triste consecințe pentru uă ţerră, ca
şi pentru. o armată; !) însă; în cadul de facă, istoriculii
urmâsă a nu pierde din vedere că cea mai mare parte din
Pandurii comandaţi de Tudorii se înrolasseră sub stegul
mai

sei

multi

pentru pleșcă

şi resbunare,?) cum

am

do-

veditii în cursulii acestei istorii; și că în prima sa proclamaţie, Tudor a dati voie Panduriloră a dispune de averile rest agonisite, (Nota No. XI) ); istoricului urmsză
încă

a avea

în vedere:

simplitatea

Pandurilori,

cari nu

put&ii înţelege politica naţională a lui Tulorii, adică allanţa

sa cu Pârta,

în basa

tratatelorit,

ura

Pandurilorii

contra Turciloră,ce erati consideraţi ca păgâni, pe cândii
Grecii

și Bulgarii

erai

consideraţi

ca creștini,

suferinţele

și pagubele felurite ce Oltenii încercasseră de la Turci;
discursurile lui Tudoriă către Panduri, chiar după plecarea sa de la Cotroceni, că Românii trebue a dobândi de
la Turci cu forță ceea ce waiă pulutii dobândi cu binele; ommorurile Pandurilorii de către Tudor, chiar pentru o trâmlă

de pândă, ommoruri repetate și dupa plecarea sa de la
Bucuresci;, neplata simbriei Pandurilor și Bulgarilor, când
Tudorii avea bani pentru acâsta *), şi cându, în timpu de
') Vegi în privinţa disciplinei ostișesci,
3) Vedi Memoriulă Protopopescului, Nota

Puterea armată, pag.
No. NV. — Veţi și

de Balcescn, pag. 26—29.
3) Fotino susţine înca (pag. 98) ci Tudoru
pârţi

și averile

Bocrilora.

25—54.
Puterea

armala

ar fi promis Pandurilora a le îm-

4 Cum atesta varul ses, ioniţa Columbinu, care 'jice ci, la râdicarea lu! Tudora de li Golesei de Capitan Iordache, acesta ar fi luaii și o pereche de di'
sagi cu bani d'ai lui Tudor. — Vedi Fotino pag. i.

—
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resbellă, plata soldatului e îndoită; correspondința lui Tu- N
dori cu Turcii contra Greciloră, correspondinţă care a
trebuitu să revolte pe Panduri, preparaţi de Tudoră pentru lupta

Turcilorii;

contra

crudimele

ce Turcii esercitaii

peste Oltii contra familiilori Panduriloriă; !)-intrigele Gre- "ciloră, cari, prin. Bulgarii din 6stea lui Tudoriă, întărâtau
pe Panduri contra comandirului loră; în. fine, mârtea, căpitaniloră cellorii mai iubiţi ai Pandurilorii, în câmpia de .
la Golesci, fără 'celli pucini o formă de judecată.
Tâte acestea. avîndu-le îîn vedere istoria imparțială, ea
pâte justifica, până la uni punctii 6re:care, conduita .acellorii căpitani ai Pandurilorii și Bulgariloră, pe cari înstinctulă de conservare "i au silită a preda pe Tudoru la
Golesci în mâna lui Căpitanii Iordache; mai alleși că acesta inspira şi Pandurilori și Bulgarilorii încredere și
pentru

țelegerea

ce avussesse cu dânsulă atâtu

vite-

pentru

caracterulii seu cavalerescii,

respectă,

jiile ce repurtasse contra Turcilorii, pentru concursulii ce
didese lui Tudoruă ca să rescâle poporulă, şi pentru încum

la Țintăreni

şi la Golesci, d'a lupta cu toți contra Turciloră. Istoria imparțială urmeză a avea, încă în vedere încredințarea ce
Căpitan Iordache didesse Pandurilorii, că Tudoru se
trimite la Ipsilanti spre a'și da comptiă de conduita sa echivocă,

iar

fi assassinată;

a

nu

cesta, nu mă îndoescu,
pusi

la ridicarea

culă seu,

că

ca să respecte

Căpitanii

comandirului

Căpitanii
viața

Iordache
lui Tudor,

?) căci,

în

Pandurilori
loră.

Am

a și scrisă
arătândui

caduli

a-

s'ar fi op-

ar&tatii

la lo-

lui Ipsilanti
că, fiindu pri-

veghiat V'aprâpe, ellu pâte fi de mare ajutor Grecilor; și
că Lassanis cu Caravia ar fi determinati pe Ipsilanti se
ommâre pe Tudor.
Unu ultimi argumentu ce Sar putea invoca spre ușurarea osândei din partea, istoriei a cellorii ce ai participati la trădarea de la Golesci, este sentimentul de reli1) Vedi Biografia lui Solomon, pas.
) Vedi Raybaud, pag. 236.

18.
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"giume, care, în ochii Grecilorii și: Bulgarilorii, prima sentimentul de. libertateşi de patrie; în ochii lori, Turcului .
trecea, de pâgâni, căci păngârea Chiar altarele creștini-

lori; 3) daceea

correspondința

lui Tudor

cu Turai a.

trebuit se indignese fârte multi p'unii ortodocsi fanaticii

ca Hagi Prodan, stimati de Panduri pentru caracterulii

sei probă, şi pentru consursulii sinceru ce didesse lui
Tudorii. După încredințarea lui Fotino, încă de la Co-:
troceni, simţindui Prodani înţellegerea secretă a lui FPu-

„dori cu Turcii, era hotărătii a întârce akmele stâle contra lui Tudor; deră: s'a temut că, în acestă lupă inegală,

pote să fie învinsu; căci Pandurii tot nu putcu crede a|
tunci, fără probe, că Tudor ar putea lupta cu păgânii
contra crestiniloru; ast-felu Prodan a amânat esecutarca
„planului seu, cu speranţa că stu “Tudor va "abandona îi-

deea sa rătăcită (cum credea ellu), când va veni în concu

vinge

oștirea

lui Ipsilanti,

până în fine

şi atunci îlu vor

scu

Pandurii

de. nesinceritatea

sacrifica

se

voru

con-

comâăndirului loru;

ei nsuşi, fără vărsare de sânge.

Prin aceste reflessiuni, ţinta n6stră nu este a justifica
actulu de trădare. de la Golesci alu 'căpitaniloriă oştirii
lui Tudor; dâr istoria imparţială, o repetii, psonunând
a
- verdietul seu solemnel, în chestiunea de facă, trebue
ține comptu de tâte aceste circumstanţe attenuante.
înfrânge
Care ăr fi fostii sârta lui Tudor daca reușia ellii a

a
pe -Greti şi pe Bulgari? Şi ce sârlă ar fi avută Români
dâcă

Tudor ar fi luptată cu Eteriştii conira Turcilor?

In cadul

Wântâiu,

Tudor

ar fi avut,

de

sigur,

sorta

r, de și
lui Sava: pentru cuvântul că, în ochii Turcilo
'pucinii
“Tudor nu era compromis ca Sava, nu era mai
debândescă
unit rebeli, căci se -sculasse cu armele ca st
drepturile ţerrei ?).
articola interesantă în sensal acesta.
) Vedi în Trompeta No. 638 din 1863, un
Negri, după mârtea lul Tudora,
amula
Caimac
câtre
Porții
la
firmariu
In
?)

acesta era tratată de haină,

care tasematai

perfidi. sperjuriu, rebelă; iar Ipsi-

sinonimi” cu blestemalu si miserabilă , (Veti
lanti era tratata de melehusă,
— Vegi și Neta No. LXXY.
Memorială lui Dirznu în Trompeia No. 665).

E aa
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Tiranii nu potii ierta pe cei ce reclamă,

cu arma în

mână, drepturile unui popor, ori câtă de legitime ar fi
acelle drepturi, ori câtii de legale ar fi în aparință mijl&cele prin cară se reclamă acelle drepturi.
Dovadă,
Mazzaniello, tribunulii martirii din Neapole
de la 1647.
În cadul alli duoilea, dacă Tudor nu Sar fi încredut
în promissiunele Turcilor, și şar fi tras în monăstirile

de peste Oltu, luptând cu Eteriștii contra, Turcilor, după
cum hotărâsse la început, lucrurile ar fi luat altă facă.
„Noi

credem

succesi,

că,

dâcă Tudor

cellu pugin doui.ani,

ar fi putut ţine lupta cu
cum

este

probabil,

Turcii,

siliți a se trage din țârra spre a lupta cu puteri unite
contra Grecilor din Moreea și din Peloponesu, siliți pâte
şi de Rusia care ar fi intervenit. pentru ca să&și atragă
simpatiile Românilor, Turcii, dicii, ar fi priimit condițiu-

rile dictate

de

Tudor;

atunci România ar fi câstigată

pote mai mult decât a câstigat; şi Tudor pâte ar fi fost
proclamat Domnii de către însuși poporul armat; și
allegerea poporului ar fi fost ratificată de Portâ.
Acesta

a şi fost

approvisionarea

la început planul

lui Tudor;

monăstirilor de peste Oltu,

dovadă,

şi întărirea

lor cu Panduri; dovadă,
încredințarea ce ne o dă venerabilul D. Petre Poenaru, că, la pornirea Boerilor de

la Cotroceni, Tudor le-a comunicat acest plan patriotică;
și că căpitanul de Panduri ce îllă dedese boierilori de
pază avea ordin secretii a'i conduce la M-rea Horezu,

ca să se pâtă servi Tudor de Boieri și peste

Oltu după .

cum se servisse de dânșii în timpul șederii selle de două
luni la Cotroceni.
Der omul propune, și Destinulă dispune! Fotino

dice

că,

după

arestarea

lui Tudor

la Golesci,

la împutările ce "i făcea căpitani “lordache despre necredința sa în privința Grecilor, Tudor ar fi respunsii

că Udriski la consiliat a lucra ast-felu 1). Acesta e possibilu; căci alt-fel, cum să ne esplicăm grabnica schim9 Vedi

și Filimon,

op. cit. vol. II. pag.

173 —

Vegi

şi Laurencon,

pag.

166.
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bare a lui Tudor?

Apoi,

când

cun6scem

rolul de Me.

fistofeles ce represintantul Austriei a jucat în Revoluţiunea
de la 1821, suntem în drept a crede că, în prediua plecăriă lui Tudor de la Cotroceni, Udriski, a putut face pe

Tudor să credă că acesta era mijlocul celli mai sigur d'a
putea. dobândi România drepturile reclamate; pste Udriski s&i fi presintat chiar vro scrisâre de la Kehaia-Bey
în sensulu acesta. Ceea ce ne autorisă a crede pe Fotino, este respunsul ce Tudor aștepta la Găesci de la comandirul oștirii turcesci, după cum assigură însuși Iiriac Popescu, pusii în posiţiune a fi bine informati, ca

intimi ală lui Tudor !).

.

|

Din nenorocire, și Sava şi Tudor aii fost victime alle
Grbei lori încrederi în represintantulu Austriei; din care

causă Udriski a şi fost recompensatii

de Cabinetulă sei

„pentru serviciile adusse casei Habsburgilor cu occasiunea
acesta“, după cum am arătat la locului seii. Mârtea lui
Tudor de către Ipsilanti a trebuit să convingă pe Turci
pe deplin de fidelitatea lui către I. Pârtă; acesta negreșit a şi determinat'o, cu tâtă oppunerea Russiei, a
satisface legitimele dorinţe alle Românilor.
Adesea inamicii cei mai înverșunaţi servă mai bine uă
causă decâtu amicii cei mai devotați, prin piedicele ce
credi a'i pune spre a o paralisa.
Poti fi 6re întemeiate accusările ce aducii lui Tudor inamicii
sei personali, că a fosti omii hrăpitoriă?
În biographia lui Tudor, pag. 22, am menţionatii, la
nota 3 din josuli acellei pagine, despre Nota No. XCVII.

În acea Notă, publicată în vol. II, figuresă douE jelbi
ale fraţilori Răesci: una către marele Logofetu, cu data
din 18 Noembre 1810, în care ei se plângă contra lui

Tudor că,

pe cându acesta se

afla vetafa de plaiu la

1) Despre corespondinţa
lui Tudor cu Turcil, nu pote
ne surprinde este nereproducerea acellor scrisori de câtre
cari ar fi putut re cnm justifica assacimarea lui Tudor.

fi indoial4; ceea ce
istoricii Greci, prin

—

382—

Cloşani la 1806, iar ispravniciiîn Mehecinţi ema cluce“rulu Glogovânu (patronulu lui Tudor), în care se plângii,
că Tudor îi ar fi predati, luându-le mai mulți bani, fară
dreptate ; ba încă le-ar fi arsii şi casele; și se râgă a fi

despăgubiţi. În a duoa jalbă către Vodă Caragea,
1816,

Răescii

repetă

celle disse în reclama

lor

cudata
către ma-

rele Logofeţii de la 1810, mai menţionând și alte fapte
de nedreptate și de crudime din .partea lui Tudoriu. !)
În archiva Statului, noi amii dată peste dou petiţii
în privința acesta, alle lui biv-vel Clucer de Arie, Vasile
Strâmbeanu : una de la 1832, către Marea Vornicie, re-

clamândii 3200 lei de la moștenitorii averii lui Tudoru,
„pentru care. ținea ca emanetii uă vie a lui Tudorii din
„ delulă

Curilla,

de

lângă Cerneţi, cu

actuli

Caimacamului

„Craiovei din 3: Aprilie 1823 *); şi alta din 1838 Ianuariu către tribunalul de Mehedinţi,în care Strâmbenu
esplica că acea sumă de 3200 lei “i ar filuat-'o Tudoru
în sîlnicie, ca ped&psă pentru slujba ce Strîmbânu adus- sese stăpânirii în vremea Revoluţiei (1821), și pentru care

a fost chiar bătutu de Tudorii, în câtiu era s&și piardă
viaţa;

iar actele

de

creanța alle lui Tudorii,

dice Străm-

'Dbenu, sunt trimise la Bucuresci prin Medelniceru
_Ghe Măcescu, spre a le înfățișa Stăpânirei. 3)

lorda-

Totii în archiva Statului, am aflati uă listă de averea
în care citimiu:

lui Tudor,

„Loculă casei

lui Tudor

din siliștea satului Cloșanii,

luati de Tudor în silă de la unii Bonciog moșneni, care
în urma

arătarea

după

a reintrati în possessia ei,
Cloșani,

morţii lui

moșnenilorii

Tudor.

"„Cârciuma lui Tudor, aprâpe de satulu Balta, făcută
de 'Fudor prin silnicie, pe moşia moșneniloră de la Balta

după arătarea Strimbenului șa moșnenilor
anuma

Nicolae Zoican

') Vegi Nota

și Popa

Constandin.

de la Baltă,
1%.

No. NCVII.

2) Dossiera

No.

4241

3) Dossiera

No.

13256,

de la Archiva

*) Dossiera

No.

13256 a Archivei

idem,

pag.

Statului,
67.

sect.

Istorica

pag.

19 și 4].

.

pag. 9 vegi şi Nota No.

XCVIII.

.
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mărturii sar. putea

că Tudor a

crede

fosti hrăpitor sau prevaricatori,

Fi

Mai mulți săteni din Mehedinţi însă attestă contrariuliă,
și era
că Tudor a fostii impiegatu just şi omi integru, de
crudă şi resbunătorii.
cum
Actele ce am reprodusă în biographia lui Tudor,
advocaşi iubirea de dreptate care'lu îndemna a se face
Tudor.
lui
a
tul sătenilorii năpăstuiți, pledeză în favâre
către
Apoi chiar reclama Strâmbeanului de la 1838
e
silnici
prin
nu
că
tribunalul Mehedinţi, ne încredințedă
u cuvân“a luati Tudor Strâmbeanului acei bani: pentr

n'ar
tului că, dacă” ar fi luati prin silnicie, Strâmbenul
unde urmtgă
f. possedat actul de creanţă al lui Tudor ; de
de împrutitlul
că Strâmbenul % a dati acei bani cu
mutare.

În fine, din corespondinţa lui Tudor

cu Zoicanu (!) se

ni cu Tuface: dovadă că Zoican se afla în bune relaţiu
dorii, gavea stimă pentru dînsul.
urmare,

Prin

nici Strâmbeanu,

nici Răescu

cari aii fost

nu pot
maltrataţi de Tudor în folosulu causei ce apăra,
:
fi creduţi în arătările lori.
pututu
fi
ar
Deca Tudor ar fi fostu om hrăpitoru,
să facă
dispune de sume mari; fără să mai fi avut nevoe
lu, de
astu-fe
împrumutări pentru realisarea scopului s&u;

aii făcut
essemplu, când la 1832 autorităţile competinte
publicaţiuni că cine

are să ia bani de la casa Slugeru-

loru,
lui “Tudor Vladimirescu, să se presinte cu creanţele
bnu,
în termenu de patru luni, deosebitu de Strâm
:
mai presintati şi alţi duoi debitori ; şi anume
T

Pavel Machedonschi,

cu

a face negoţu în tovărășie;
suma

de lei

alle lui Tudor,

1820, pentru suma de lei 1903, spre

unul din 26 August
pentru

2 înscrisuri

s'au

20,000,

şi altul din

13 lanuarie 1821,

cu dobânda de s lei la pungă

pe lună, şi cu obligaţiune a se înapoia banii ori cându
se vor cere. “
(2) Vedt Nota No. XCTX.

„2
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2. Iordache Polihronie şi fraţii. Ioan, cu două înscrisuri, unul din 8 Martie 1821, pentru suma de lei 4953;
şi altul din

5 Aprilie

1821,

pentru

1000 lei.

1)

Decă Tudor 'și ar fi însuşitu, bani cu mijlâcele indicate de inamicii să, mar fi simțită nevoie a se împrumuta, şi înainte și la începutulu
Revoluţiunii, pentru a
începe acea mișcare, pînă să pâtă dispune de bani publici,
|
În faţa acellor doi martori, interesaţi în cestiune, îstoriculă nu pote inculpa cu ușurință ca prevaricatorii pun
bărbati ca Tudor, despre care și actele. reproduse, și
“martorii

citați în cursuli

acestei istorii,

dovedesci

că, de

și era omi crudii și resbunătoră, tocmai din punctului de
vedere al iubirii de dreptate şi de patrie, n'a pututi â
însă hrăpitorii, în sensul în care "li inculpă inamicii săi
personali.
Timpulu pâte va da pe faţă alte acte cari s% justifice
seu se affirme acusarea Răescului și a Strâmbeanului ;

pînă

atunci,

personali

numai

pe simpla

ai lui Tudor,

mărturie

istoriculu,

matisa ca pervaricatoru ună

a duoi

o repeti,

asemenea

nu

inamici
pâte stig-

bărbati.

Tudor lucrat-a el spre a-se face Domni?
Unii din scriitorii străini affirmă acesta.
Filimon dice:

„Căpitan Iordache cultiva

cu

De esemplu,

dibăcie vanitatea Vladi-

mirescului, făcându-lu a crede că într'o di ar putea ajunge chiar Domnitor peste amândouă Principatele ; pen-

tru acesta Vladimirescu, amăgiti de Olimpie,

lucra pen-

tru renascerea Greciei; căci în aparința, de şi revoluțiunea era Românească, în realitate însă era grecâscă.“ 2)

Dela postavulă albă după
1) Dossiera
13256,

tot la

Slugerului

No.

Tudor

*) Op. citat,

3241

Archivă,

din
pag.

Archiva
14

(secţ.

Vladimirescu.

vol. Î, pag.

IIO—I14.

fundului căciulei lui Tudor

Statului

pag.

39. —

Vegi

istorică)

care

pârtă

titlu despre

şi Dossiera

No.

remasurile
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şi din allianţa lui cu T urcii contra Eteriştilorii,

Ilie Fo-

tino conchide „că scopul ascunsu al lui Tudor era da
se face Domni; !) şi că cugeta încă a face rege alu
Bulgariloru pe Alesandru, unulu din cei trei căpitani ai
Bulgarilor, ce făceau parte din oștirea lui Tudor. ?)
Raffenel susţine și ellu că Tudor s'a vândută Turcilorii
cu speranța d'a se face Domnu. *)
Gervinus îlu tratedă de omu perfidu și ambițiosu. 4
"Unu francesu, care a copiatu negreșitu pe Tricupis ŞI
:
pe Raffenel, pe carii și cit6să, dice în privinca acesta
„Românulu Vladimirescu , aghentu perfidu alu Lterici,
va
după ce a resculatu poporulu cu promissiuni că'lu
scăpa de jugulu Greciloru şal Boeriloru, a pornitu spre
ne
Capitală, în fruntea Panduriloru sei, fără altă întențiu
decâtu aceea da fi proclamatu Domnitoru. se
Cu

tâte

acestea,

Laurenqon, Raybaud,

Cioranul, Kiriac

dici nică
Popescu, Solomon, Dârzenu, Protopopescu, nu
|
unii cuvânt despre acesta.
că că
bănuias
se
să
face
Singura probă care ar putea
celu
Tudor sar fi gânditu la Domnie, este postavulu
dreptu realbu de la fundulu căciulei sâle, ce era un
domservatu numai Domnitorilor și membriloru familiei
$)
nesci, cum am arătatu în biografia lui Tudor.
când a sosit
“După mărturisirea verbală a lui Cioranu,
albu la căciula
Tudor la Slatina, atunci a pus elu fund
sa; adică, la appropierea sa de Bucuresci.
Cu ce scopu să fi făcut Tudor acesta?
şi oștirii, cari
Noi credemu spre a impune poporului
ţin la asseminea semne de distincţiune.
era conAdevărulu este că, în ochii poporului, Pudor
» Op. citat, pag. 113 şi I21*) ldem pag. 112.
3) Up. cit. pag. 213 şi 215,
“9 Op. cit pag. 180.

p

ula Grice.
5 Dicţionăire de la Conversation, la cuvent
pag. 41.
I,
vol
istorii
acestei
ucerea
introd
*) Vedi
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sideratu ca Domn;

d'aceea îlu și numia

poporul Domnu

'DPudor.
Nu

|
e

de mirare

idee în minutulu
cu tâte

.

astea

însă să fi venitu lui

cându

D.

directu cu Tudor
-ceni nu "şi aduce

cari se "lu facă

P.

se

Tudor

vă&du stăpânu

Poenaru,

care

acâstă

pe situaţiune;

a fostu

în contactu

în totu timpulu șederii s€lle la Cotroaminte nici unu cuvântu, nici unu actu,

a bănui

Domnie. .

că

Tudoru

să fi aspiratu la

|

Apoi, esemplele ce "i va fi narratu Ilarion despre sârta
capiloru Revoluţiuiniloru din toţi timpii, fie politice , fie
sociale,

fie religi6se;

bunulu

seu

simțu

care

"lu făcea să

repete că, din giua cându a rădicatu stegulu, ellu sa îm:
brăcatu cu cămașa morţii, invidia Eteriştiloru și a Bulgariloru, cari ar fi sploatatu acestă idee în paguba lui; acestea

ne

facu

a crede

că ideea

de

domnie,

chiar

daca

ar fi trecutu prin mintea lui Tudor, n'a putut-o mărturisi nimenui ; nică navem probe că a lucratu în sensulu

acesta; căci altu-felu, ar fi menţionat despre acesta vre
„unulu din cronicarii români, citați în acâstă operă, și mai:
,

alles Kiriak Popescu.

Deca Tudor ar fiavutu întradevă&ru acâstă inrențiune,
noi credemu că nu “i ar fi fostu cu greu a o realisa la
intrarea

sa

în

Bucuresci,

capulu

în

poporului

armatu;

prin intermediulu lui Ilarion, ellu ar fi pututu determina
chiar pe boeri, cari tremurau de frica lui, să aderese la

acestă legitimă aspiraţiune.
„“Tudoru avea destuli bunu simţu ca să înţelegă dificultățile ce "și crea prin acâsta în acelle grelle împre“urări.
Ar fi trebuitu într'adevăru s'o facă, cum vomu arăta
mai

sa

la valle;

gânditu

însă

ma

făcut'o,

tocmai. fiindu că pâte

nu

la acesta.

Care trebuia

să fie linia de

conduită

a

lui Tudoră după

întrarea sa în Bucuvesci?
După părerea nâstră, Tudorii trebuia să se urce în4

—

367 —

data: în scaunuli Domniei; se convâce apoi uă Adunare
ror societaţii, şi
- classel
compusă de representanții tuturo
în care ax fi predominatu elementulu democraticii;, după
ce'i ar fi- dat comptude faptele selle, trebuia să facă a
numele

în

apoi,

fi allesă Domni,

ţărrei legale, să comu-

nice Turciei legitimele dorinţe ale poporului, promițendu

.

.
Porții că Românii suntu în stare a curaţi singuri ei ţerra
să!
loră de rebelii Greci, fără concursulă oștirii turcesci;,
res-:
i
dândua,
someze apoi pe Ipsilanti a trece Dunăre
Ipsilanti a părăsi

mătoru

țerra, să li

în fine, să cumpere cu aurii

armată;

nefiindit ur-

dille, după care sommaţiune,

de câte-va

pectu

gonâsca

cu forța

Paşilori ve-

favârea

nali, după vechiul obiceră, spre a'şi ajunge scopul.
autoCu. moduli acesta, ț&rra affirma dreptul seii de
Porta

nomie;

în ţârră

troduce

unor

şi în faca

avea

numai

oștirele
asseminea

motivii

s€lle

legali

a mai

de

pe

pentru a goni

acte de suveranitate,

în-

rebeli;

de fideli-

na faptate şi de bravură, Turcia ar fi fost silită a sancţio
ar fi
,
politică
cea
ful împlinitu; cestiunea socială, ca şi
ui,
fostă datunci resolvate; iar Tudor, cu voința poporul
şi în puterea spadei

salle,

ar fi. fostă

primulă

Domni

ro-

mână, care înaugura erra Domniilorii pământene.
cea de la
Cei ce se pună în capulu unei mişcări, ca
1821

şi

1848,

trebue

să se affirme,

făcând

acte

de su-

aţia
veranitate, după cum arătarăm mai sus; căci Diplom
spada.
te cu
nu respectă de cât faptele împlinile, susţinu

Cum

a fostii considerată

Kiriacu

după

Popescu

de poporă movlea

încredinţesă că Românii,

mârtea lui Tudori,

lui Tudoru?
multă

timpi

credeu că ellu se află în Russia, ”

facă cu
trimisă 'de Ipsilanti să se justifice de conduita sa
a sa, -mare
Etereştii, şi sperau că se va întârce în patri
|
şi tare |).
asseminea, în memoriul sei 2), că
ne
susţi
Protopopescu
1), Vegi Memoriul Protopopesculul, în Românul,
1). Veţi nota No. XY.

No. 383 din ânul 1862.

—

368—

la sosirea lui Ipsilanti în marginea Oltului, 40 Căpitan
de Panduri cerură printro petiție, pe Tudori de la Ipsi-

lanti,

care

le respunse

„Împeratul,

„că se află în

şi că se va întârce

Russia,

curândă;

chemati de

iar pân'atunci,

Pandurii să gonâscă pe Turci din țerră.“
Acesta fu credinţa sătenilorii, mulţi ani după
lui Tudor; dovadă, chiar
flămă versuri ca acestea:

cântecele

poporului,

mârtea
unde

a-

“Aoleu! ce focu de doru!
Veni-va badea Tudoru
Se mai strângă din păduri
Cette mândre de Panduri,
Să gonescă dintre noi
Și pe Nemţi şi pe Ciocoi. 1),

Mai mulți bătrâni
sultati în privința
—

Toti

acesta,

în țerra

Domnule?

din

Mehedinţi,

pe

care

“i am con-

mă întrebau:

Muscalului

să se fi aflându

Tudoru,

|

— Noi totu tragem nădejde se "lu mai vedem
u odată!
—- Și ce o să facă, d'o mai stă să vie? Nu
Va scăpatu ellu de Greci și de Ciocoi? le dicem
eă.
— De Greci, da; de Ciocoi, ba. E! dragă
Domnule!..,

Ne-a

datu

Cuza

Vodă

pământu

de

hrană,

deră

Co-

chinţulu ne stârce și măduva din 6se. Eu avâmu
înainte
trei pluguri, șadi mam nici unulu. În satulu
nostru, din
50 pluguri ce erau înainte de împroprietărire,
adi au ră
masu numai dlece; şi din elle, numai cinci
cu câte 4 boi.
Ne lipsesce nutreţulu de vite, și plătimu
şi apa ce o bea
bietele vite!.. .
— A cui e moșia acâsta?
— Mănăstirescă. Inginerulu, care ne
a împărțitu pă-

mântu,

'şi a datu

câstele

cu

arendașulu,

și ne-a

datu lo-

curi sterpe și înfundate, în câtu, nici
pasări nici vite nu
mai putem ţine. Am căzutu din lacu
în puţu. Stăm r&u
5), Poezii poporale,

de Alexandri,

pag. 292,

—

de

totu, Domnule!

putea scăpă l€

300 —.

Numai Tadotu atu mosu

ne- aru maj. -

ă

Am relatatu aceste cuvinte casă tragu: luarea aminte
a guvernului, spre a. îndreptă r&ulu, pînă “mai e timpu.
Cu tote acestea, „din poesia populară ce reproducem
la vale, poporulu a presimţitu că Tudoru, încongiuratu
d'atâţia inamici, “trebuia până în fine. s& -devie victima a- celoru balauri de care vorbia Tudoru în proclamaţiunile
sclle către poporu:
|
„Tudora, Tudori, Tudorel,
Dragulu

De

mamei

cândă

voinicelu

inamaţi.

!

|

ai lăssatu,

“Și Olteni “i ai adunatu,
Pe ciocoi s&1 prindi în ghiară,
Și s 'allungi

Grecii

din ţezră,

Multă lă facă te-ai schimbata, Și

mi

te-ai

întunecatu

!

|

“Spune. inaică”i, ce.te dore ?
Ca moi face -vrăjitâre,
De. alânu' să, te descânti,
Se calci veseli pe pământul.
— Alei, vnaică 1 alei, draga!
Curând

visu

mi Ta

deslegă ;

Ca scii, maică, ce-am visati?
Buzduganu-mi farâmată;
Sabia.cea bună, nouă,

Am

visat-o ruptăn două;

Pușca: mea, cea ghintuită,
_ Am

„1
a

visat-o

ruginită;

a
.

„Maică, pistâlele tnelle .
Le am visatu făârăe oţelle; ;
Apoi încă aim vădutii
- Șerpe galbeni, prefăcutu,.
Ce purtă cârre de ţapu,
Crestă! roşie îni capu;
BHa avea. ochii vEndetori,
- Avea, 'graiu linguşitoră,
Și: mă-totiă rugă mereu

|

Se mă ducă la cuibulă seu...
„_—

Ba fereseă Dumnedeu!,
24

— 370—
Să nu te duci, fătulu meu;

Cacellu șerpe veninosi
E

vr'un

dușmani

ticălosă;

Vre ună hoți volintirașă, :
Și la inimă vrăjmaşu!
» — Maica, măiculiţa mea,
Cum se scapi de cursa rea?

+ Caci ună glasu prevestitori
Îmi toti spune co s& mori!
— Wei muri, drăguţulu meu,
Facă ce-o vrea Dumnedeu!
Deru,se știi-tu de la mine,
Cun' Românu voinicu ca tine,
Pan'ce cade, pân'ce msre,
Calcă șerpii în picidre;

-

Caci

d'un

şerpe

'nveninatu

_I se iartă unu păcatul“

|.

1), -

Și cum să nu plângă plugarulu Românu, mai allesu
celu de peste Oltu, p'Acela care 'şi a datu viaţa ca s&"lu scape de jugulu Străinului și de biciulu Ciocoiului?
P'acela care, după 122 de ani, de la bătălia de la Cerneţi (21 August 1690) câștigată de Turci şi de Români
contra Nemţiloru,.a făcutu se reînvie vechile legine române, împrovidându prima oștire românescă, cu comandiru românescu, și cu scopu românescu? .
„Bătălia de la Cerneţi, dice Bălcescu, fi cea din urmă

în care vechile nâstre legi6ne se luptară în mare bătălie regulată. La Cerneţi, Românii îşi luară adio de la
gloria militară: căci, după acea bătălie, Constandin BrâncovEnu neîngriji armata română, stricândă slujitorii şi fă-

cându-i podani prin satele lui și alle rudeloru lui,

cum

dice cronicarul Radu Lupescu ; iaru alianțele sele cu Nemţii și cu Muscalii fură vătămătâre și lui şi Românului;

căci prima grijă a Fanarioţiloru la 1716
„armata
1). Vegi

Tudorii.

și miliția; iar la 1739 ei desfiinţară
Rerista

Română,

pe

lunie,

1863,

pag.

fi a împuţina
cu totul ve-

308, poesia tntitulata

Visulu ha

|

|

chea

organisare

— Şi —

o

militară a. ţărrei, înlocuind'o cu Turci.

şi cu Arnăuţi prin orașe, iar prin judeţe cu slujitori. Brâncovânul ma știutu întradevăru a trage sabia la vreme;
ma

ştiutu lucra, cum

dice

Enghel,

în niinutele

.
_.

cele mari

|

și hotăritâre întrun chipu rare și. hotărâtoru. Spiritul luă -. Michai Vitedu ma repausatu assupra lui.“ )).
„EX bine! spiritulu eroului de la Călugăreni sa incarnat un minut în slugerulu Tudor Vladimirescu, care din.
Cerneţi,

unde și avea

ellu

lăcuinţa
- stabilă,

a. meditat

mulţi ani emanciparea Româniloru de sub jugul Fanarioțiloru; din Cerneţi, unde se îngropasse spiritul militar al
Românului la 1690, 'Tudoru rădică st&gul libertăţii, sub
care alergară nepoţii acelloru. bravi oșteni cari, în diua
de 21 August 1690, luasseră adio dela gloria militară;

şi în câmpiile de peste Oltu, în lupta lor cu Turcii, ei re- . înviară acellu spiritu resbelicu care ilustră” odată armele
romăne,

sub

căpitani

eroi

ca

Stefanu,

Mircea

și Mihai.

Nu e d&ru de mirare ca în Romănia de peste Oltu,
și mai allesu în Gorju și în Mehedinţi, unde sa născut și:
a trăita Tudoru, și: unde a fostu teatrul luptelor selle
pentru

libertate

și naţionalitate,

nu

e dicu

de

mirare

ca

între Olteni memoria lui Tudor s& fie. atătu de scumpă
și sacră! Plugarul Oltânu, fie la umbra stejarului în arşița căldurei, fie la vatra focului în timpulu viscoliloru,
narr€dă copiiloru și nepoților sei faptele lui Tudor, ca cetăţenu, ca vătafu de. plaiu, ca comandiru al pandurilor
sub stegulu rusescu, sâu ca capu allu Revoluţiunii de
la 1821.
|

In timpulu escursiunii melle prin Gorju

şi Mehedinţi, .

în primă-vara anului 1872, spre a cullege materialu pen- :
tru acâsta istorie, mam pututu încredința în persână de
veneraţiunea ce Oltenii păstrEsă memoriei lui Tudoru, care

"a scăpatu de biră şi de podvezi, cum 'dicu ei.
—
dorin?

Nu
m&

cum-va

dâră

ești şi D-ta

din sângele

lui Tu-

întreba unii din bătrâni, cari nu putcu înţelege

2). Puterea armata,

paz. 36 şi 37, 64 și 63.

-.

:

— 79 —

E dtu-telu missiinea,. mea

e

de istoriografu al iun Tudoru Vila-

: dimirescu.

:

Ca. se i făcu a se:interesa de obicctulu. căliztoriei. melle,

ş șa fi espansivi în naraţiunea leru, 16 respundem:
..—

Da;

moșule; suntu

uh nepotu : dai ui

|

Tudorinu, .

- âruncatu., „de s6rtă în celu-l- altu capătu al ţerrei, de unde... ':
ami -. veniti întradinsu 'ca' să: văd locurile: unde s'a
" născutu, și a traitu. Tudoririu; şi -se. aflu de :la: D-v6s-: ă

- itră toti ce știți. despre 'dânșulu, “ca. să potu serie: vicţa
. Lui, și se remâie faptele lui de pomenire urmâșiloru noştrii. 5

=

“Apoi, deca € așa, stți ajute“ Dumnedeu,. fetul meut

„că multu. Bine am vădut. noi de la Tudorinu!

Dumneeu

i

se'i odihn&seă şufietulu. în împărăția cerului!“ .

|

„. Şi+bătrânulu Olteni, îndoioşătu' până la: lacrimi: la su- venirea liberatorului. “ţărrei de la 1821, deslega sdculiă lm- De,» cum „dice ţeranul

riostru în linibagiul

seu plttorescu;

“şi spunea, totu ce scia și audisse «despre. Tudorin; su îîmi Ş
recomanda: p'alţi bătrâni. cari putu; se: mi dea. informa: ,
“ ţină. mai. esacte' şi: mai” coinplette.a
: Deca: Sătânulu românu, -fie din esperiență, fie cu. bumuls seu simţu, ştie „appreţia serviciile! eminente -adduse
ţărrei de: “Tudor, 'câre cu sângele seu a sigilatu . dreptu: ..
„rile de câre' ne bucurăm rioi adi, nu totu. . astu-felu. ap:

„. preciaidă pe: Tudor crofiicarii. boeri, : aceia. adică . cari erau depriâșă. a nu “putea. trăi. fără. 'stăpânu; aceia adică :
care țineu la privilegiile” loru,. şi 'considerau ca. uă : crimă
„-nisce protestări. armate c'a lui “Tudor. . Astu-felu, de es
semplu, cr onicarul "Dârzenu, al căruia memoriu: ne-a fostu
„de mare! ajutoru în acâstă, operă, "după ce. descrie tra= - gica mârte a lui: Tudor, -face următârea reflessiune :
|
„Astu-felu suntu sfârşiturile -cellui ce ridică apostasie în
E potriva stăpânarii, esvrătindu- „norodulu “din lniştita. lui

petrecere.“ .!):
“Cu alte vorbe, Dirseanu
- dor, fiind. că acesta. cutezase

justifică

assasinatulu lui Tu- :

a protesta.

contra

abusuri- ă

'"loru Boeriloru şi Greciloru, chemând poporul la. arme spre 2)

Vegi Memoriul lui Dirzeanu, în Trompeta Carpaţilor + No. 665.

»

<a

.

pi

- a revehdica “drepturile. selle. Acest

Dirzână eră. la :82

SRR

:calmegii: la. visteri ŞI Medelniceru;
A
?) trăindu îîn tâta co-.
. moditatea' sa, 'ca.. boerii,; și .avînd de patronu, pe Boerulu : i
Vulpe; Dărzenu' der „credea, fericitu pe sătenulu: de. peste
"Oltu, când'acesta în realitate avea de asternutu pământulu,
"de înveligu .cerulu, dreptu veştmânte: uă: cămașă de cer-. „şetoru, şi: dreptu . 1Gtă averea, . tiparulu. de mămăliga:; în.
" astă stare îlu redussese- Grecul: și Ciocoiulu. 5
Nu: putea d&ra: înțelege Medelnicerul Dârzenu, că un.
'slugeru.. Tudor,: ce fusese, abia: vătafu de plaiu, se cutes€
'a tădica apostasie împrotiva stăpânirii Bgerilor, cari credea, '
-că sunt rânduiți chiar de: Dumnedeu: să „dispună după plă
.
"cere de munca şi de viaţa săt&nului, născutu a fi o.vită A
de. sploatare. a. Boerilorii.
:
pi
|
Cu: mult mai culpabilu urma să fe “Tudoriî în:n-ochii or”
“micului Alecu” „Beldiman, care aceșta, era: boeră di protipendada ; îi venea greu

nui

Beldiman

să: vadă

pun

boe- -

rinu de ţerră. lovindu privilegiile boerescă; „de şi'totu .
Beldimanu, în poema, sa, tună și fulgeră contra - “tălhari“loru Eterişti, cari „ai addusă pe săraca. Itoldova în stavea .

cea mai vvedincă de jale!
_'Eată

cum

să esprimă

ia
Beldiman - în. „privința lui: Tudor:

„Invrăjbitoră de 'norâde, de relle ăscoditori,
|
|
- Un “Toader Vladimirescu, unu vicleni inşelălori,

„Ridicasse capu în ţerra, oameni de paste scria,
„Pentru dreptaţile şerrei (ice ca se nevoia;
„Proclamaţii îndestule împrâştiind în noroda;
„Se falea. ca sa desfacă allu Grecilor tare noda;
„Asupriri și urmari relle cu totul a conteni;
„A. desbrâca mai mult ţerra nimeni a nu îndraâsni.
| "De au urmat de la sine,: seu de alţii a fost pusu,
„Lasu a cerceta acesta cellu ce va fi în prepusu;

„Toţi tilharii şi toţi reii din ţerra se resvratiă,
„Pentru

ca Vladimirescu,

15. Contlica din Archiva

statului,

NO. 123 roșu pag. 273 verse. Dupa

Dirzcnu a fosta numita Serdar, şi cu acestă
1). Vedi în Vol. II, Nota No. [, pag. 7.

3).

.

cât se da, îl ocrotiq. 3).

Vegt Etera, de Beldiman, pag. 63.

rangă. subscrie
e

”

1821

edlu meonorial sea:
[

— Su

|

-Câtui pentru boerii divaniţi, ami vă&dută în. cursul
acestei istorii cum considerau et pe Tudoru, la începutulă acellei revoluţiuni; îl trata de: tâlhari, confundându-lă cu acei căpitani de codru cari: jefuiau pe căllători dintro pornire de resbunare sâi de înavuţire. Când
Boierii îlăi vEdură însă la porțile Capitalei, în fruntea
poporului armată, atunci” fură siliți a s& închina lui Tudoru, ş'a approba mișcarea, sprijinindPo. Chiar (de nevo)
înaintea ţerrei

şi înaintea

curței

suzerane

ȘI

protectrice.

“Der îndată după mârtea, lui Tudoru, insultele contra memoriei s€lle reîncepură, tratându-/lă ca înainte de 1 5 Mar„tie,

atâtu

în

memoriile

și în

reclamele

lori

către

Cabi-

netul Russiei, cum şi în actele lorii officiale.
Acesta dovedesce că Reacţionarii suntii aceiași în toți
timpii şi la toţi populii; și că, de dună poză, ei nu cedză
„nimici din prerogativele lori.
“Uă frumâsă, lecţiune le-a dati Ipsilanti, în epistola sa
reprodusă la Nota No. XLV, unde'i trateză după icum
merită. Intradevără, pe când Grecii, de ori-ce condiţiune, alergauă veseli sub stegul Eteriei, grăbindu-se a plăti
_tributulu de bani şi de sânge către patria loră sugrumată;. şi pe cândi notabilii greci dedâu . esemplu cellui
mai sublimă devotamentii pentru causa loră sacră, Boerii nostrii divaniţi (afară de câte-va escepţiuni) lăsau ţerra
în prada anarhiei, și fugtu în străinătate, de unde protestau contra unei mișcări de care avea să se folosâscă
ei mai ântâiu, după cum le dicea Tudoru întruna din

scrisorile scle,

|

Din nenorocire, Boerii nostrii, ca şi Burbonii din Francia, -

nau uitată nimici din absurdele lora pretenţiuni, nici ai
profitată' de marele învățăminte alle unoru mișcări ca cea
de la 1821 şi 1848. Sunti unii din ei atâtu: de simplii
seu de

orbiţi,

încâti credă

că

poti

reînvia trecutulu

cu

privilegiele lori absurde.
Deri decă boerii, mari și mici, insultai astu-felă me- .
moria lui Tudoru, junimea luminată, care să formasse în

— 55
„ scâla lui Lazară, 's&i

în scâlele: din Francia

și Italia, şi

pe

care o representaii Români ca Eliade, Bălcescu, Lauriani, Voinescu, Golescii, Brătieni, junimea progresistă,

&ncă de la 1835

să,

ridica pe Tudorii pe piedestalulă

"li ţărrei aceeace a fostă în realitate, un li" arătându
martiri,

beratori
rile

şi pentru

ţărrei

dateză

la care

pentru

care se sacrificasse

muncitâre,

classeloră

ușurarea,

pământene;

erra Domnielori

dreptuși de

iară nu ca

Iscoditorii de velle şi viclenăi înşelălorăi, care ocrotea pe f0lhari,.
cum îlă numesce Beldiman, su 7 risurăiiloră de norodli,
care, de vesbunare să de slavă, a ridicati apostasta în pro-

Hiva stăpânire, cam dice Dârzenu.
La 1848, Tudorii servia de modelu lui Elade și soţilor sei, cari complectară prograrha lui Tudor de la 1821.
:871,

la 6 lunie

In fne,

prin iniţiativa

membrilor so-

cietăţei Românismulit, 1) sub preşedința multi eruditului
istorică D-nu Hăjdă&i, se înaugură marea serbare naţiode

ani,

în câmpia

nală 'de

50

fecundă

în resultatele

de

la Cotroceni,

care

re-

chiamă tabăra, regeneraţiei de la 1821; în acea di memorabilă, junele nostru istorică, D-nu Gr. G. 'Pocilescu, ţinu
unii discursii plinit de patnotismi. ?)
Adi suntem fericiţi a vedea, pentru prima ră, publicată şi istoria mişcării naţionate de la 1821, “atâti de
stle;, iar mâine

ţera şi Europa vor

şti aprecia mai bine acea mișcare, după adevărata ei val6re, iar nu după cum au descris-o aceia cari, cu precugetare

stă

din

nesciinţă,

au desnaturată

şi faptele

și pe

actorulu principalu alu acellei memorabile drame.
Fie ca Românii să profite de lecţiunile acelei mişcări
!... Fie ca să nu se mai repete errorile din
regeneratorii
anii 1821, 1848 şi 1864, errori ce ne-a făcută a ne învârti întPunu cerci zi/fosă, atâtu de fatală propăşirii unei
naţiuni!
1,
*). Vegi ntmele acelori membii în fvia societăli Romanismului, anulă
Aprilie, 1810.

2). Vegi acellă
anulă

15il.

discursă

în

(olumna

lui Traian,

Xo. “de la 16

lanie,

0
- 3) Care. trebue. seA e pa: diitora potiza Rouănaloră, fara. cu

popiulit creştină din Or zel ?
Ia faca elementului slavă Şallă elementului germani,
"cari: amândouă amenință a absorbi ” 'naţionalităţile de la
“Dunăre, iustincluutt. de. conservare. le. recomandă. imperiosi,

a: forma. uă alianţă. defensivă, spre a. se putea apăra,

“la cadii de pericolă,. contra inamicului comună,
D&r 6re numai Ruşii și Germanii să fie de temută, mai
allest pentru. Români? :
Din

nenorocire,

Românii

din ambele

Dacii

mai, au doui

inamică; “cari a acelleaşi: aspiraţiuni că Germanii şi ca Rușii,
“ȘI cari pentru momenti sunti uă pedică la realisarea ideii
salvatorie de uă confederățiune a popolilori din Orientă.
. Românii de peste Dunăre ai de adversari pe Greci, cari,. .
“prin scolă și: biserică, prin limbă, şi. religiă, se silescu ai
desnăţionalisa; ŞI Românii de „peste. Carpaţi au de ad„versară: pe. Unguri, cari, favorisaţi de Sorta, și în temeiuli unoră pretin
. drepturi
se istorice, se silescă a mâ-

_ ghiarisa, a
„Români,

câtu

încorpora

chiar

în statulu lori,

şi alte: naţionalităţi,

pe

cari

atâtu

pe

dualismului

"austro-maghiari "i a pusi sub dominaţiunea directă : a
“Ungurilori.
|
Unii din capii Revoluţiunii nostre: de la. 1848, precum
D-nii Bolliac, ISn Ghica și Nicolae Bălcescu, s'au siliti,
în. emigraţiune,

D-nu I6ni

a înfrăți

Ghica a

pentru uă Romănie tare,

pe Români cu Ungurii.

lucrati

mult

confederată

în

piivinţa

acesta

cu Ungaria și cu

Sa

dia, cu scobuli de forma o barizră contra celoră două sMevismură din imperiul rusă și austriacă, ?).
„Despre alianca cu Ungurii, ei nu speri curindi ase-'
menea

minune,

pe

câtă

cunoscii

istoria: şi caracterul

a-

cestorii descendinţi ai Hunilorii...
Facă

Cerului

a vedea

realisată

acestă. idee,

salvatâre

și pentru Unguri și pentru Români!
1)

Vegi Epistola

No. 5 partea 1 din opera ('orrespondenia

inedite ale capilorii revoluţiunii române de la 1845,

secretă şi acte

37, --

Cat pentru allianţai nâstră cu Serbia, ea esistă de. fapt; ŞI
„mavem. de câtii a ne felicita, de simpatia bravilorii Sârbi,
pe concursulii cărora putem compta ori cândii, ca şi pe.
„concursul Bulgarilori și altoru popul din Orienti, de o.
-potrivă,

interessaţi,.
ca şi: Românii,

a fi uniţi. printr'o

al-

lianţă federativă. — Allianţa cu Grecii ni se pare iarăși cam
greii de: realisată, pînă cândă Grecii, ca ŞI Ungurii,
nu vorăi renunţa la ideea absurdă da contopi .pe Români” în. statulu lori, “ideie care este :o curată utopie, şi
care hu pote folosi decâtii inamicului comuni.
„Ar fi de, doriti, Chiar în interessulii . conșervării. lori,
ca: și Grecii şi Ungurii se renunţe la 'assemenea idei fa::
„tale; şi să "şi dea mâna sinceramente . cu populii ce "i
înconjâră, spre a forma confederaţiunea dunărenă, - care
va folosi tutuloriă; căci numai astu-feli vorii putea conjura pericolul ce "i ameninţă dopotrivă şi: din partea
Ruşilorii şi din partea Germanilori. O repetămi, acelle
naționalități, pe cari Ungurii şi Grecii voescii a le. absorbi, formâză elemente cu totul distinse, care au drepti a trăi cu propria loră viaţă; și. în ce privesce pe Români, ei sunt superiori, prin numer, (cum probedă statistica 1) şi elementului maghiar şi elementului: grec.
Decă macsima Tiranilor este desbină spre a domn, macsima Poporelor trebue se fie u:rea face puterea.
Credem că, în interesul lor propriu, populii de la Dunăre se vor uni spre a forma acea confederaţiune atât
de multă dorită, care singură pâte assigura esistinţa lori
politică. Chiar naţionalităţile slave din Orienta, este de
interesul lorii a trăi cu Propria fprii enaţă, decât a fi ab-

sorbite în elementulă :slavă, represintata de Russia.
In ce privesce

pe Greci,

vomu

lupta lori pentru independinţă,
Aureliană au

luptati

1). Vedi în Românul

observa

încă că, în

mulţi Români din Dacia

sub stegulu

lori, ?) dominați

de

de la 13 -15 Martie 1874 articolu professorului Nicolae

Bălăşescu despre Românii de peste Dunăre.
2). Vedi numele

aceloră

publicată în Iaşi la 1841.

Români

în jnrnalală Spicuitorulii

Aloldo- Români,

=08

—

sentimentulu religiei, care prima atunci ideea
de libertate;
ei ai contribuiti
- multă la. emanciparea Grecilorii de sub
juguli turcesci.
|
Prin botezulu sângelui, vă&rsatii de Greci şi de Români
în resbelulu. de independința alui Elladei, Grecii şi Ro“mânii ai fraternisatii în numele Libertăţii, prin acesta chiar,
“ei au contractatii acea allianță federativă ce le va fi atât
de

folositâre,

în momentulă

pericolului.

Din norocire, Grecii erudiți începi a recunâsce şi ei
fol6sele unei assemenea allianțe, şi se silescii a o propaga între conaţionalii lorii; de și unii se servă pentru
acâsta

cu argumente

absurde,

silindu-se

adică a justifica

acestă allianță pe zdenfifafea de orgă a Românilori
Grecii, și alte assemenea absurdităţi. 1)

cu

Românii suntu Români, cum o dovedesce și numele,
și limba, şi datinele, şi totulu în fine, avândă znrzidua-

ditatea torii proprie, ce“ distinge de populti din Orienlil.
Nu pe Grecii hberi ai Eladei amă combătută noi în
acestă operă; ci pe Grecii Constantinopolitani, cunoscuţi
sub

numele

de Fanarioţi,

și cari

ab

fostii şi sunt

încă

periculoşi și Grecilorii şi Românilori de peste Dunăre.
Marcu Filipu Zallony, care a cunoscuti fârte bine pe
Fanarioţi, căci e născută în Grecia, și a vieţuiti mulți
ani între Greci, după cum singurii mărturisesce, dovedesce
„că ar fi unii mare pericol pentru Grecia regenerată a
„admite pe Fanarioţi în direcțiunea administrații ssille.
„Opera mea, dice el, are de scopi a lumina pe Greci asupra
„manoberilori culpalile alle Fanarioţiloră; și nu voii în„ceta a dice Grecilori: nu vă încredeţi în Fanarioți, căci
„nu între ei veţi găsi unit sprijini neinteressati, și cu

„atâtii mai pucinii uni monarhi

neinteressati;

și dscă

„vE îndoiți de acssta, întrebaţi pe Românii din Princi„pate, ce "au siliti la 1821 se allunge pe Fanarioţi din
3). Vedi opera despre Elinism între Vulahi, de G. G. Papadopolu fosti
profesorii în coleg. st. Sava 'painte de 1818, și directorii al institutului din A-

țena la 1899, tradusă de d. Tabacopolu.

—
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„mijloculă lori ?. Eii mi ami făcutii datoria, ca Grecii,
„Spuindu adevăruri cari negreşiti nu poti plăcea Greci„lorii din Fanarii, pe carii ami stigmatisatii în acestă
„operă.

1)

|

|

|

Consiliile lui Zallony le-ai putută aprecia liberii fă ai
Elladei, celui puginii după ucciderea lui Capodistria de
către fraţii Mavro-Michali, în urma unei guvernări a lut

Capodistria de patru ani (Ianuarie 1828—Octombr. 1831)
ca președinte regentii alu Greciei; guvernare care a justificatii pe deplinii critica imparţială a lui Zallony contra

Fanarioţiloră. 2)

FINE.

1). Trait€ sur les Fanariotes, par Zalony, Paris 1830.— Veţi prefaca, şi pag.

341 şi 342.

|

7). Vedi biografia lui Capodistria în dictionnaire de la coricersation; şi în
istoria universală de Canta vol. XVIII pag. 489,
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