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Dorazaii Zevei Muntenes
ei.:.. i,

+ Tâte

nzryile- anroniete. de; Dsnsre,
.

ks, imăluiani
: :mâi
nainte, eraă sănsse la înkzlkzrile mi
striksrlisnile barbariloră,

ne karii. niui vekii Romani :n'a
ă' nătstă

sz-i pin ssb dominarea loră, niui Romanii Orientslsin'aă: nătată st-i. învings
ks totslă wi ss-i săuse. | Ieara '
Msntencasks,, mi . Moldova, .
ne la sekolzlă XIII.

eraă în'siare de stingere, 'rir
eksmă în
tomălă I alg avestei istorii sa
snăsă. . Dar dens atsta kzderi
mi renvieri, 'dăns: atsta înkărg
eri ; ui. săferine,: dsns: oa" nomalie de mai mălui sekoli,
în fine “perile aueste- mi-ai ls'ată o far de organisare sub.
ksrms:de domni aătolktoni:
Ilea
ra

Msnteneas

kz, avs. de uelă întzis Domn
ăne Rads Ne&r& Bassarabă, iar Moldova, ks
snă sckolă. mai tsrziă, ne
Dragomă
Vodz.

.

,

|

:

e

ca: ta ia
*

ISTORIA DACIEI

>

|

4

S

DoMNULU

|.

Radu Vodă” 1 Negru ' Bassarabă.
—————p. gr

|

1241.

l)omnslă axesta, din kassele zise la tomslă I,
nrofâtsndă

de. olșusisnea

venirei

Mogsliloră. Suini în

Engariu, ne la anslă 1241 dens Kristă. s'a vadilată din Tran- .
silvania ks tote kasa sa, “ks: boerii „sei, kă dregztori, kă ostai, ks nonoră-de tote trentele, ks" femei, ks konii, ei
înnă malni ortodoksi, mi kzpi-va Saksoni Latini, mi treksndă
Karnagii desnre meazs zi, a intrată în IJeara Msnteneaskr;
sa onrită” ue; anrâne. de obzruzia (sorgentele) rislsi Dzmbovina, înb'ină ku întinsă, ninită în limba wsraniloră” Rmns-lsngă, mi s'a - amezată akolo . fiindă kr lokulă auesta mi
mai înainte

era

_nronrietatea sa, ka

snslă

ae era mai

mare

mi mal tare de. kztă „tonă mei-l- algi domnitori ai usmwntălsi
Dauilkă.
Altfelis, intrarea si ne lokală atuesta' mi amezarea
sa, ar fi fostă înnedekatr; fiindă ls în mearz ne atsnue cra”
ni alui domnitori, ari, de mi 'craă kă nzteri mai inferiozo€ totă îns

sar fi uztstă

alia, înnresn'p

sure

a onri treucrea Isi

Radu neste Karnaui.” Dar amezarea Iul, vedemă k7 s'a fskstă forz vzrsare de singe. wi ks liniute, fzrz iti o-onă-"

'nere mi<grestate, fiindă- kz cra uronrietaris lokslsi auestsia.
Ama

dar

mezendă

mai mslui ani în lokulă auesta, de fri-

ka: Saigiloră, uzi. ue- ci Saă întorst din Ongaria, a rsdikată
mi kerte,. saă nalată

domneskă,
mi . biserilz ssb nsmele de

Adormirea + Nsskztorei de:D-zei, kare: essists mi un. astnză,*: În -aueast biserikz se afls nor tretslă scă, înfpinrsnds-l& ls diadems ne kană, kă vestminte

kssste

kă firă nsns

la nisiore, ls nasteri la nientă, ks biză asrită, usrtsndă ne
“deassnra
unt: vestmntă-.blonită

ne -din lsăntră

gini înnrejsrăku blans neagrz, k

mi ue mzr=

statslă înaltă, ks fapga

smeads, ks barbz, mi nsrtendă în mânz miniatsra

beseri-

sii. Asemine -mi Domna Isi a fokstă o biscriks. anăsans,
ge-essistz nsn5. “astiszi, nentră nonorslă katoliuiloră mi nen=
tră dinsa; . kzui ca era atoli,

sa botezată, |
(.

'

ui

mai

tprziă se ziue

că

PARTEA IV: EPOCA IV, Caz

i:

Dăns

nlekarea

Suiniloră

1,

.

din- a

tărnâtă mi.regele Bela-la remedinia

8.

D. Gin,

sa' uca dovas-l

12%..

.
- tats,- Atsnue a nlekatt mi Rads-Vod:sîn 'nsrpi
le de: giosă.
ale: Ilerei” Mntenomti, 'mi oksurnai tote kstsn
ele,-a ssnssă

mii ne 'stenznitorii ulaisriloră, kari ns
fesers în stare a i'se

oisne,. Iar! nonorslă kâre venise ks dinssl
ă, s'a: r5snsn=:
dită în tâte._ nsruile din Karnani nrnz în.
Dsizre: ,mi «din
Oltă nn în Siretiz.
e
aa re
„i: Dăiiz' aueasta, Rads îmi nsse. tots „silini
ra mi strdzin-.
na ka ss: înfrămasereze Ini:S5 îmnonsleze
o meaiz.atrtă do:

frmoss, ale .kzreia stări. desnre: Danzre erai
mai .descite ;:
tată:

odatz,. ku : ajgtorizlă: boeriloră ie. venisorz:
ks; “dznsslă;:
întrodssc bsna.- r5ndscals : mai armubia- în.
tâte,ramsrilo.
A
' fendată 'oramele Tlitetutii,- Argenss, “Trgov
irutea..! (kare : din! .
vekim
e

sc ziuea Trifslă, 'saă. Tirisks,

dănr

kemă. ziue. La-

zis), Beksremtii mi altele; 'aseminea rzdika
tă diri. noi. se-

tatea Gisrgis, kare de.kntra' Romani se! nămea
Ssnt Geor-.
gis, adekă Sitslă George;mi stramatsnde-uri.
tronul de la.
Kzmns-lsngă la Argeniă, a: fokată ini akolo!
kurte; rui bise-,

rikz

dorneaskz

totă ssb nămele

dc. Adormirea

Nasktorei

de D-zeă, în kare se ar uns astazi în,
ueristilă (aridvoră): uri statea: Isi 'de ncatis, îns5 sforsmatz.1
îi. RR
Ia

„+. Ile timuslă atesta, : Banatslă. Kraiovei era nu: Din:
Curo- »

- nălată ini 'bin6 konstităată.
ssb saver
Dotat cret
asmsnteni din familia : Passarabiloră 1, Bansl
ă 'de atănue,: vrz5ndă. amezarea Isi Radii- Vodz,'în tote întin
derea ILerei Man:
tenemuti,:
mi nrefersndă kâ ne snt Domni: auia,
de tare ss:

IS aibs mai bine amikă mi

e

ansrstoris de: kztă! incmilsă ui”
»
a

*i

pe

su
1.Se vede kz, familia Bassarabiloră se înuenc niai
de la “Traiană, filndă ks:
"ue timuslă stremstsrei koloniiloră. de-kstrz 'Asrel
iană în Mesii, era în“semaztâre; kzi orauisiăîn: kare ei at Izizită sa
nemitt Bassarovipa;

„kare nil-a nzstihtă nur astazi nămirea aucast
a, Familia auasta se vede kz':
s'a fostă îmnzrpit în doz: ina, kare s'a fostă
'amezată. în Mesia, din ka-re Sat trasă Banii Kraiovei; mi uea-l-alts
kare a fostă rsmasă în Îransilvania, nui din- kare S'uă. trasă Domnii
Fsgzramălsi, ti Urin - srmare- .

" Rads,

sănranămită

Negri

nentră koldrea

fepei,

kzui era

Bonfinis îl -nzmemte Bassarabi: |! . a
Aa
(Din kronivile vekI ale Serbiei &ngsremti.)

negră. : 'Dar mit

ca ai
|

_

6

|
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veuină: ameningstoris, a veăiită înnresnz . lă' boerii
înkinsnds-se si Rads, i sa' ssnăsă

sei uri

da bsnz: voe mi kz'kon-

digisni ka 'sz-i fie sinăsă mi totădeasna aliată, însz: astono='
Din” chro.|mă, ka mi stremomii sei,

în. lzrmsirea 'ueloră uinui Ă

Serbesci. |isdene, fr ss se amestec Domnslă. în nimika.. Atenue Rads-Vods Pâ onorată: ks titlslă de Velini, :adeks
nremedinte'. al: konsilislsi Domneskă, mi ks .vargs de ar-:
„gintă; dens aicasta Banatslă Kralovei s'a sokotită
ka, lokă.
sărisă ]lerei Msntenemti, ui.s'a. nzmită: mi Romania. mik's,
Iar Domnslă-a rzmasă domnindă.
tâtz. ]Jeara, Msnteneaskz,:
îmnresns ks ele uinui jsdege ale . Rraiovei, de la Dsnsre.
n5n5, în Siretis, nsstrendă ni domnia sa uea dintsi din Transilvania, nreksmă se. vede dsans titlările 'sale în kzr mile imi
krisovele' de, ne :timnslă ses, kare! din ksysntă în ksvsntă
Chrono.

țastfelis zikă : „În Xristosă

Dmnezeslt nostră drentă

„Pierel, „kiedinuiosi, : ainstită uri isbitorig de. Xristosă, sin=
„gsră savingztoris,: Noi :Rads Negru Voevod ks mila si De
nezeă Domni neste tâtz [leara Romzneaskz, din ngaaria 1 venită, mi Xernogă Almamsli nui. al Fagaramslsi.%.
i» Asemine „mi Domni „srmstari zi nrin moratenire mată
timus. aă .stsnznită avesteami loksri.. .:.
.
Ei
Rads-Vods, adskrndă: ks :sine mi ne “Bniskonslă Fagsramslzi, Va fokstă arxieniskonă neste tots Ileara Msnteneasks,

ui a

.organisată -nrin elă mi. klerslă biseriveskă.. :

sa]
Ie timnslă Domnici Isi: Rads era îmnsrată. la
"1263
Rostantinoriole Baldsină II Kartenais, mi la Niuea.
Mixaelă Tlaleologă, karele a lsată Konstantinonole din MINA Franuiloră, dsnz ue aă fostă. stsnznito 51 ani.
i

„Atunsteru

„Iar în Serbia era Samoderjenă, saă Desnotă, Ste-

Serbiei. [fană I fiislă Isi Nemană, ne 5rms filslă auestiia Mi„Izte, karele se ziuea mi. Stefană rs; iar în Belgaria era
desnotă Konstantină, Aislă Isi Tise. Ile timnală asesta s'a
naskută mi „Otmană, intemeetorială Îmnzregiei Otomane.
1: &ngaria înwelege Transilvania; zi skriitorii Romzni adeseori . konfsnds
„. Transilvania ks Sngaria, fiindă ks n5 eraă ne atsnre desnzryite.

„7

.

PARTEA IV, EPOCĂ 1v, Cap 1,

,
„i Domnin
- Radsdă
Vods ani:23 în. naze: mi în : linimt'e,
a înfiingată mslte orauie,. “etsui,. msnzstiri, - biseria
i/ Chrono, ;

mi tsrgsri. Kzndă

era ne anrâne 'S5 .In6r7, â |

Tierel.

sată kăvsntă kstrz Eniskoni mi boeri ka ss nroklame;
nria

alegere”de momtenitoris ne snslă din fiii sat 'din tranii
li;
mi măriniă s'a înmorimsntată în'. biserilea fekutz
'de
elă
1
Areni,

-- DosnuLuIL: 2
.

Dsnr

mârtea

Michaii
.

Isi

1 Bassarabă,
.
IE

Rads-Vodz,

-..- CEI
Si
i

boorii aă. alesă|

Dat

fi

par,

Domnă ne fratele se Misai. Dâsnre atesta se. vor-|.
2%...

bemte în kronologia pereti, “însz_ ks. gremeals de

mi. desnre venirea, fratelzi 'seă din Transilvania.
adestăia

"Grevi

a trekstă

Laxanas

datr,

ka,

În. timnslg

faimosslă Kordoksba, ..nsmită “de .kstrz

(saă vsrzaritlă), :neste Dsnere

de a

Istâria .

" batstă ne Suinii Nogai ui a oksnată! Bulgaria
.uai- Dieant,
gsndă ne Desnotslă ei .Ronstantină fiul “Isi
Tixă,. (Vezi

i

Tomslă. I Iartea III, Capu XVIII.) - Dar Mixai, finds
om.
navifikă, mi mai maltă bstrană,: s'a okanată de 'îmbsn
stsgi-,
rea mi ksrmsirea nerei, mi n'a Isată narte la 'axele
Iskrsri;

,.

de aseea nisi ns se ziue altă seva desnre elă
de: kztă ks
a domnită ani 19'mia murită, .-- a
e
'
7
ti

-.- În zilele anestaia era îmnzrată la Konstantinonole
Andronikă, -fiislă li Mixailă Ialeologs. ! . .. III
Ia IRI a
RE

”

. Domuru-

II...

a

im

:

|

A

N

Dani I Bassarăbă,-i "te bt
E

„.. Asest

a cra fiislă Isi Rads-Vodz Negrs, nrekă
m| p, Chr.
se arats mi .a_.
în mznzsLe
tirea Ksmu. s-lsngsl. si,e snde se| . 2%.233. .:

afiz .nortretslă

să... Dar kronologia perei! grememte
; ui. la;

„data avestsia: ksui ne tata îlă -alare
anslă 1215, iar:ne fils
4

.

ÎL

8. .
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la. 1333; ; mi! nrin &rmare nă este ks - niztinngs ka:dsus 118
ani de la. venirea tatslzi ss fi domnită. fiislă. : Îns: din kro-.
sine, e
istoriei: Szrbemiti ” se vede kz:eli:a domnită ue:
la kanstelă selkolulsi :>XIII, în srma: sakislui seă Mi-:
„Xa; Esi

se ziue: k' ue atsnue;. avandă

rssbois Mixail Kra—

islă Belgarici ke. Sisma Desnotslă: Serbiei, :a kemată în. ali-:
anus ne Dani-Vods, ni în resbelslă auela fs zuisă de: lkg-.

tr5 Serbi la anslă 1298.

Dank-Vodz, nrekumă mai josă se

va snsne, cra sokră Isi, Misai Kraislă, ui a domnită- ani 19,
Dsnz mortea sa, boerii aă alesă Domnă ue fiislă scă Stefană Mailată,
NI
RIA
Mi nica
ont ]
Ile tinomală atesta
£
fîmsrBpia la Konstantinonole ,
Andronikă. Taleologa. Ile sora auestsia Eădokia (vsdvs); ai „uersto Mixais. Eraisă: de 'sonic, zirominzn dă. a fi
“ BtBrea amilă "Romanilor; dar Eădokia nivi într'snă. lină:
n'a mrimită, nentră i ksvsntălă kr "Mixailă mai! 'fosese de trei.
ori: însărată, mi a natra însărztoare i sc :nzrea nelegizits.:
„Dia căror ln adevzră Mixai Kraislă fgsese întzi însărată kă
Serbiei. Jfata; Isi Dană Domnslă Herei Mantenenti, mi ne femecă:sa, dăris! moriea tatilzi ei a lenidato. uii a -trirhis'0,
| în natria sa:'anoi Isase

ne:0'ksmnats
.ă! fratelsi 'scă;: “anoi'

nirssindă
mi ne .aucasta, lsase. ne fata lsi Sfendoslavă,

ănă:

boeris
'din Bslgaria, 'ne are o lenzdase- ka stearnz, Ii: voindă mai alesă 'o rădire mai:nobils::. Ama dar Eădolkia, ne-:
"voindă a merge dinz elă, mi. îmusratslă: dorinag amiuia uk.
Mixai. Kraislă, nentră: ka sm se linimteask's desire sunzrorile u-i fpuca, i-a
i
dată

de sonic .rie o.nenits a sa: Simonida;

o konils de uinui ani; dar fiindă kr elă avea virsta denatră-zeui

ani,

i-a uerstă

ka sz o resnekteze

legizits; barbarslă înszn'a :krgmato de

usns

stă

la varsta

nzns

la ală

ontslea ans, din kare kazsz niui ma fată konii, Ile timnălă auesta îîmnsrsnia ui Otmai I,- sa „Osmană, întemeetorislă
ÎMUBr5I alei Tgruemti, desnre kare trebse ss vorbimă eva:
Chron, „[:: :<-. Teruii. saă Tsrkomanii,: deriwstori din Suitia, se
eorgiu

France.

tragă

din

Xeni ari “lskseaă:
din vekis

în nartea

a-

ueca:.: (Vezi 'Tomslă 1.) Ei eraă desnzrigini. în mslte ssminnii,
mi: fie::Kka
îmi:re,
avea nămele dăns ksnetenia sa. EI, ans.
1

PARTEA IV, EPOCA 17, cară 1,

kzndă

9,

o-mâre narte din imnerislă Kalifiloră, se:
konstitsase.

Moametă, a5 nrimitt mi relizisnea lui. Ile srms, n
FR

Sa

.
.
vingsndsse de kstre faimosslă Gengiskană
Cantemir
, mi oborzn-|
„dă-se Illax Săleimană Domnzlă loră,
fiislă atrestsiaOrtoglorbei a alcrgată la Aladin Ssltanslă Ikoni
slsi, lare i-a dată

|

lokă de loksit* în Frigia, îmmresns ks Omeni
i lkari se pineaă de clă. Akolo - maărindă în anslt 1218,
fiislă se Ot_man,
s45

Osmană,

a ajsnsă

ss fie uelă întră înte-

“Eugeniu,

mcetoris
als imnerislsi. Otomaniloră. : -- .. e
2 Bulgar.
- 2 Avesta arta din konilzrie 'semne
de msri
de;me
ssfletă,
Fiind dslue,: generosă, mi ksragiosă, (era
idolală ama zikăndă.

ală ssnzwmiloră 'sei),-â fostă în omtire' ssb Aladină
Ssltanslă, ka- -

relePa fostă onorată nrea msltă ; iar den
mârtea, Isi: Aladină
sa fekătă săkuesorzlă ses, ka titls de îmuz
rată,.ui “mi-a 'a-!
mezată tronslă la Akra, Iltolemaida veke
a Sirici.. Anoi, &nindu-se kg -mai mălui. alni Emiri -(astfelig.
se nămeaă kene-:
teniile seminniiloră) mi astfelis murindu-sc,
a fskstă ue nâ-:
mionalii sci' ss ns se numeasks: Torui, * kăvn
tă: e |urontate ai”
însemna selbatini. mi barbari, ui sp-mi. zik!
a e fer
nămele Isi: Osmanlii. ' Auesta ne srmw a ssnss
t Bitinia mi -uii-a mătată jârzini. tronslă la Brsssa;.în' fine
la anslg 1303;
sa nsmită stsusnitoris alesă al Otomaniloră,dănis kare, din -

kasa intrigiloră imi sfsmieriloră din Isntră ale

Romanilor,

reăuli” a kăueri ks. sabia“ sa mai mălte. oraui
e de ale lor din:
Orientă mi de ne Marea -Neagrs, nreksm;.
Sinoie: în Gala!
tia, Angora în Frigia, Schastia în Kanadosia,
mi altele mai
mălte. Sa bztsti mi kg Andronilă : Haleologs, ae
Seat:
kare învingsnds-l Pa nssă-n6 fsgr. În Ano a marit)
Be

în vzrsts

de 69 ani, : kiar în zioa ksndy

sa

nsskstă, îmns-

reuindă 26 ani, mi s'a imormsntată la Brăssa,
snde se vede
mormsntălă ses nznă âstizi. înti'o “etate. veke.
- : mi
u. * Istoria 'snărie -desare : elă, ks “cra. atztă
'de -ge- | ugesiutin

nerosă -wui fokstoriz de bine, în krtă de mslte ori se Bulgaria,
bla ue sligile

Brsssei “mi” striga în gura! mare: „Răi e f6-

„im6, saă. sete, saY alts! nevoe are,. s5 viela kasa mea.
„Don! inortea 'să ns: sa gssită. în tesasrile
sale. niuă:
ară, nisi 'argintă, nisi notre skimue... Tori, atpta, vene
rare.

10
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-

aă nentră memoria Isi, îîn tă totădeasna landi se redi-i
kr &nă not îmuasrată îl Sreaz' ka s5 aibs virtpile lat.
Oimană.

..

4

î.

.

|

a

DomsuLu
ci
———D.

Chr.

|

IV.

„Stefana i Daitată Bassarabi,
Avesta

îîn

kronologia

Ilerei n

se aminterte:.

"1%8....
[dar kronologia ssrbeaskz zise kz elă a adssă ear5wui în bsnz stare” domnia Fagsramslăi, renoindă mi ueCuzonolog. |ttatea de akolo. - A avstă

Serbiei. | megele Ongariei,

15 kare,

mi resbelă

dsnz

ue

ks Andrei

UI,

La.învinsă, „a

îvkată. nare.
:
.
„ He timnaslă domniei. asestata nă venită msălpime de Saini
“din; nsryile boreale, mi s'aă revzrsată assnra Ilirikălsi „mi :
„altor nrovinnii Slavone. - Stefan, Desnotslă Serbiei, avendă

> destsls nătâre, mi ks ajstorglă si Mailată, s'a dasă assnra:
Suiniloră,- i-aă învinsă mi i-a5 alsngată. Atansie Desnotslă Ste-:
- fană a fskută - faimâsa msnsstire Deja în Serbia, ssb n5mele szntălsi Nikolae, anrâne de rislă Bistripa.
ERE
Stefană, domnindă 27 ani, mi întsrinds-mi peara în kon=
tra vevinilor, a msrită. Ile timnslă seă domneala Konstan-:
tinonole Andronikă Ileleologs selă tanzră, iar la Brsssa Or.

kană, fală Isi Otmană.
DomvuLu
. Ioană

V.

Basarabii L

D. Chr. ]
Nisi aseata în kronologia Terenn5 se vede. Iar.
155.
(dsnz kroniuele Sngsriloră mi ale Serbiloră se vede
ks elz, din: Bant al Kraiovei,ssa rsdikată Domnă, nrin aMaster Jozorea Mitronolitsli
A
mi a boeriloră. Mixailă KraSerbiei” [il& Bslgariei, karele pinea ne Simonidu, sora îm-

nzratălsi de atgrire Andronikă Ilaleologs jsnele, ssb kăvsntă ka
55 rtsbsne demiterea, bztrenslsi Andronikă, în anslă 1328 a ke-

PARTEA IV, EPOCA 1V, cară 1,

N

mată în ajstoris ne Bassarabi mi ks malt omtire
de ..io
:
,
.
.
„
i
.

msni, (ne kari Greuii îi nsmeat Sin)
kătriera mi jz-|

i

Bizantida,

făea oramele Romaniloră. Junele: îmnsrtă
Andronikă, kg tote
ks ns avea omtire kanabils de Isntr,: s'a deuis
ă s5 se batz;.
mi emindă din Konstantinonole, îmbele nsteră
sat nssă fa-

5

'n fans. : Atsnse -Desnina,

msma îmnzratalsi mi s6kra:

„Kraislsi, temsnds-se atztă nentră fiis kat
mi nentry ginere,.
să năsă'la mijlokă ui i-a îmnzkată, Dir
adeasta fiekare
sa dăsă la ale sale. Bassarabă. însa -n'a stată
'msltă .timnă
“în linimte: nimte kslsgsri fanatisi, trimi
mi de Iana loan,

_a&' îndanlekată.

ne rege
: Sngar
le
iei Karol;

Robert ka, ss

strive nasea ks Bassarabă, findă7 asesta
nă-ilesasc anronaga nânismălă în meara sa. - Atsnuae Karol
ă sa skslată: ks.

mare.nstere
în” anslă "1330, mi

kendă. tratatele, a kzlkată

anskzndă

mi uetatea

fărz niui sn. lkăventă ks.

ele . vinui jădene ale

Severinslzi.

+

“Bassarabă,

Kraiovei,.

adsnsndă

Nă=

terile 'sale, mi kzzsndă assnra Izi Karolă,
kă atsta tarie Pa
bztstă,în kzt$ a desfiinnată omitirea Sngsreasks
, Învinsală
Karolă, skimbatăîn vestminte, abia a nstsls
sksna, nrin ms&nni
de dreanta resbsnare a: învingtorislsi. lar:
krlsgzrii, kari

“se

nineaă de tabzra

ngsreask, “ka anîmntori ai res-]

belslsi, fărs suinii mi strivină kă .uiomegele de
ks-

simeon,

Gospodar,

tr5 Romsni, ka nimte In tărbani.
_
au
Aviestă Domn se gssemte mi în uomelnilks
li msn

stirei Ksmnslsngslsi înuresns kă Dâmna si Mzrgw
rita. Elg.

"a domnită 15 ani, dus

kare a msrită,
3

:* DomnuL
VLu
Vladislai I Bassarabă.
|

“Avesta, era frate ks Domnslă

î

Bassarabă:

îi
Deus D. Chr,"i

kronologia [lerei,. nzimele '"auestăia ns se-.vede, dar| 20

dens &n5 Xrisovă ală Isi Miruca Vods. karele
se atis la Msnsstirea' Tismana se arat; kul ziue ks ne la anslă
Chronolgia

asesta era Domni snkislă:
se Vladislaă,

Tot& oda.

Ungariei.

£

4
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ISTORIA Dacază

ti din kronologia Ongăreaskz

,

a

se vede Î'p Ludovikă, regele:

Sngarici, sănzindă ue: Laiots Domnsi Moldovei,- s'a bststă.
vechia *.
“mi ks Domnslă Msnteneskă Vladislas, dar nerzendă|
setata!
|
nă
Lafots'
atsnue
ne
Dar
retrasă.
sat
bataca
Domnă în: Moldova, ui în Maramărzură;, kzsă Iroriologiă
Serbiei lrmisrită zise ks în anslă 1342 !/nsmitslă Laiotă Vods
din Transilvasia, avendă suuzrsră din nartea şi Lădoviltă re=!
golf Ongariei mi “din nartea; Tartariloră din ' Bassarabia, â:
jcemată în aliangs ne sokrălă scă Stefană Desnotslă Bosniei,
kare: stsnznindă mai totă Nirikală, mi întinzends-se nGn5 în! .
Masedonia, avea mare nstere. (Avesta, în 5nire ks ei l-alui.
Donmni ai. eriloră

Slavone, aă gonită

nn»

într'snslt ne I5-.

deii me erat ie akolo.) Ama dars desnotsli Bosnei, viindă în-:
tre ajiztorelă ginerelsi set, a învinsă ne Tartară mi i-a g0-.

nită din 'Pransilvania snde netreucaă de doi. ani; iar ks. Sngsrii n'aă nststă nimika ss fals, psi, viindă Ledovikă ass-.
ră loră kă mai mslte nsteri, i-as înfrzntă, wi ne Laiots la
fekati senssă, lar 'ne Stefan la alsngată. - Lădovikă dsns
aucasta, venezinds-se -mi assnra si:Vladislaă Domnslă [erei
Mantenenmti, se fzks bztzlie mare la Brans, în jder sit Mau

_velălsi, snde învingereaa romasă a: Romsnilor, mi Lădovikă
Dsns vinsi ani de domnie, Vladisla”
Sa întorsă rsminată.
-a mărită,

Se

ia | DoisuLu VI
Aessandru

îi

| . - aa

I Basearabi.
,

Adeșta nl a fostă frate als Domniloră BasD. Chr.
“1945.
sarabă mi Vladislaă. În timnală Domnici sale, vszonds-se mi elă ameninnată: de Ludovikă regele &ngariei, a kemată -în alianus ne Xanslă Tartariloră
din Bassarabia,
mi în anslă 1347, introndăîn Transilvaniane dor .nsrii, aăkazsat&

mari strikuisni în Ongaria,

aă silită ne Ls-'

ori

Serbiei.

[atata mălmime de Ipkăste neste Transilvania mi On-.

garia, în: kstă

53 fak uaie..

în kztă

Curonol.

În anslă ărmztori

aă strikată totslă în kărsă -de

trei

a kozstă
ani, mi a

PARTEA IV, EPOCA
=

srmată

mare

fâmete,

IV, cară 1.

Ile. timnslă

aresta

.

a

13 *

stremstată

mi

Dragomă Vodz. kolonia Dako Romaniloră din. Maramărbuă
în Suueava Moldovei, nreksmă alsrea se va susne mai nre=
largă.

Alessandrs,

domnindă

ani 11 a mărită,

„ Dosisuzu

îii

IEZI n) Nicolae I Bassarală.
" Asesta

x

vin,

era: Ar

Iri. Alessandr. Dassarab&,

"De

D. Chr.

mi în kronologia |[lerei ns se-vede trekută,. dar la Mz-| 2%
nzstirea ! Kamnelsngslai este zăgrzvită Ka ktitoră, -niindă biserika în:mrns; de &nde:'se înr nelege Is ssb Domnia: Isi sa,
renarată.- sa s'a înoită biserika. De la Domnsli atiesta se
afiz mi xrisove, k5 data veke din anslă 6560, adik 1356
Ile timnălă auesta, . ssb îmrizrsnia si Loan Kantalszenă la Konstantinonole,, a trekstă peste E Jesnontă mi Saltană Șuleimani I, mi întinzendă-se în Ezrona, usnz Ja, Mavedonia

mi Bulgaria, n5 nsuiu

strikzuisne a fostă,

Curonal. '

4
er ie
- Atsnue “Dotanitorit Balgariei,
franii Sngle mi Kraislă Serbiei.
at uergtă ajstorslă lui Nikolac-Vodz ; auesta:a trimisă dos
mii de kzlsreni, kari, nesosindă la timnă: mi aflsndă. desnre
desfaerea Bslgariloră, sa. întorsă. îndorztă:. mal:
ii
Ssleimană (kare era fiislă Isi Orkană,) întorkzndu-se Cantemir.
e
Ci
în Asia,:a: merită, zui în lokgă= Sa.a Fulkotă îmnsrată. Ssltană
| Msrads: I,

- Xilcolae Voia, domnindă
mormzntată

la Monastirea

ani -zeue,: a merite ai Sa în-

KEzmnslsngslsi,

snde

mi | raseripţiur.

neatra. mormpntslsi seă nzns, astszi se pede ks aea-a

str inskrindisne: .„Aiue zaue Nikolai Vods,

fiislă Isi Alek:

„sandra Vods; anslă 1366. . Desnre auesta vorbemte ii 5nă
srisovă. al Msusstirei Esmnslsngelsi
dati de Matei Vodz, -

14
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Domsuru: LX...
Radu
D. Chr.
1366,

sovă

ue

vorbemte

N

DN Bassarabil.

Aesta era frato ks Vladislaz. în kronologia
erei ng este arztată ; dar Miraea Vods într'snă xri-

se aflz

la Mrnzstire ea Tismana,

desnre

tatzlă sei

Rads

Vodz

(înss fsrs

dats)

uri desnre snt

frate

ală ses Dană-Vods. Kstă desnre Miruea, kronilka [erei 3 5ne ks a domnită, în anslă 1383, iar desnre tatzlă ses Rads
sana JE desnre fratele seă Dană, nimilka, n5 snăne..: Dar
5nă fragmentă: vekis slavoneskă lsnrinde kr: d&nz
ve a trekstă Szltană Murată 1 Elesnontslă mi kzlka Mauedonia mi uele-l-alte nrovinuii, Desnotelă Bslgariloră. Masrokrakovikes, uri Kraislă Serbici Bslkasenă, înnresnz ks fra-

tele seă &ngles, nregstindsse de resbois,în kontra 'Tsrailoră,
a vuerztă ajistoră atstă de la îmuzratslă “Joan Ialeologs
kată ini de la RagsaVods Domnslă, [erei Msntenerati, karele

a trimisă A

înssui fs

seă ks

uâmtia toy şi, adsnznds-se în Bslgaria,
tere însemnztbre, as ulekată

—

ointire de„ajsnsă.
a

mi komnsindă

kstre Mauedonia,

A-

o n5-

ka de akolo

s5 goneasks ne. Teruf; dar nenstends-se. onsne ărgiei dsmnezeemti, fsrs învinmi de kztre Tărui, mi domnitorii Bulgariloră mi ai Ssrbiloră fsrz &uimi. . Abia Dană-Vodz a skznată ks fsga, mi întorksnds-se în IJearz, dzuz moartea, ta-

toli seg (karele domnise zeue ani) fs ales Domnă..: ,
_* Avesta a înkeeată mi Mrnzstirea Tismana, .învensts
de tatzlă ses, desnre larele, vorbindă în 'xrisovslă :x5rzi-”
_viloră Mznsstirei, îl numemte. Rads-Vodz Negrs. Dsnsaveasta snii din Domnii ărmtori Ii Rads | mi-a. îns&mită
ksvsntslă de Negri ka title, ssaă ka enitetă; de aueea în kste-i
„va .xrisove. vei, snde este nsmele.de Rads, srmtazs mi-ns-

mele.de Negrs.

De aise a venită mi nenotrivirea kronolo=

giei Domniloră, lkzui kronografii, lisndu-se din xris6ve, aă
Sokotită

ne Rads

II drent

Rads

[.. Asemine. mi Io ală ve-

kiloră Domni, kave îînsemneazs Noi, modernii l'aă lată drentă

PARTEA
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năme nronrit do lonă, mi l'a& adaosă la înveir
stală titluriloră
domnemti nsns astszi.
|
Daia
ae
|
Ile timnslă asssta uri Sgltană Marată 1, fiislt
li Or-

kană mi fratele Isi Ssleimană, a sati

Adrianonole, mi O-

tomanii, resnsndindsse neste tâte nrovinniile,

mtiuztatea ks foki mi ks sabie.
Romsnia

|

mai alesă în Serbia mi: Bslgaria.

Krerutinii ksni sksnat de sklsvie mi de mâxte,
msrea de
fomete.
Davastarea era ama de mare, în krtă ns se uszia
nrin sate nisi lokomă, nisi nrsakă, nisi frsktă
, nisi vite,
niui kămnerstoris, nisi venzztorig j.nă se arzta
nisi boeris
nisi dregztoriă, niui ansrztoris; nonorslă îmursr
mtieată, - ka
tsrmele”de Isni, rztssea îngrozită, nrin mănni
, usdari mi

r5ni, ferz snrijint
ui mangzierej inimile bsrbaniloră se fr“kăsers” mai debile de Inte ale mzeriloră; uei ue
trzeat fe=

/
„ov

în

ur.”

fgmete

*

mare

stirneaă kre- . .

De aseea a nrovenită mi.

riuea“ ne aci morpi, wi-uei we mureat se
bine-kzvsntaă. ' *
Ileste .nspină îninăninsnds-se srgia' dămnezee
askzs'a
, rpdi-

kată Desnotă neste Serbia wi Samoderjeg: neste Ilirik
g, Knea-. zălă Lazar în anslă 1372, karele urin eroismslt
scă,. kăra=
gislă, înmelenuiznea mi nietatea sa a mai reads
nată mi a
mai

msngs6tă

nonorălă: desnerată,

umărsndg

mari din Serbia-mj din o narte a Bslgariei.

o
„i

Asesta,

vevoile vele

aa

Dan UI Bassarabă,
nrekamă

zisersmă,

era, fils lsi Rads]

Vods IL mi frate ks viitorislt Miraca,

p. au. :

ES era gi-l 156

nere nrensmitălsi Lazară Samoderjenslă Ilirikglzi
mi ală Serbiei. Istoria Serbeskz ziue kr auestă Lazar
ă era| chronotog,

însărată ks sna Milina, din familia marelzi Samo-l
5%
derjenă Nemană Xomilată, din kare a nzskztă dol-fi
i, Ste- .
fană mi Bslks,mi sinui fete; filzlă seă Stefan, a
rsmasă
„ momtenitoris tatzlzi adikz Samoderjenă alt Albaniei,
Bosnei,
Kroagiei, Sklavoniei, mi al Mesiiloră,- far Bslks, ne înss.
4
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Ă
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rsndsse, a mărită fsrz monmtenitori;. fetele îns le-a. mrritată: ne sea întsi ks Kneazs Bslks Brankoviui: generalissi= |
mălă Ilirikslzi nui al Mesiiloră &ngarici; ne a doa ks Krează
Baos Voevodslă Albanică ca treia, kă Sismană kraiulă Bsl-

Morată |. .

i

i

Dan-Vod,

din

o doranie de . m6se ani, a, mărită.

„a

e»

-

„garici; ne a natră ks Dans Domnălă 1Ilerei Msntenenmti 1 ;
mi a dinsea, nrinzandsse de kztrs. ler, se fsk5 femee Isi

poa...

“Dosu
crea

XI.

E

. =

I Bassar abă,

A

1

D.C.
Asesta a fostă fiiz Isi Rade Vods, karele s'a.
Cironoee fostă deulină domnitori. ală Tlerei Msnteneruti, a"Țierei. Jdelk atztă uneste unele 13 jsdene (înnresnz ks ală

Brsilel) kută. mi neste uele 5 ale Banatslzi Kraiovei de neşte Oltg. Ile timnslă domniei Isi, Ssltană Msrată I; nleImndă ks mare ustere asinra Serbiei, Samoderjenslă Lazară 5,
de mi avea, destală ajstoris de omtire mi de la Miruea- Vodr, însz, nebizuinds-sc

a se m'ssăra

k5 măluimea

nekomna-

rabils a Tsruiloră, a întrebsinmată ostratagems. Bună Szrbă,
“nămită Mils Rombils, dens învsurtsra Isi, se, nrefrks ka
fogaris, intrz în tabzra tsrscasks, fă înfruimată la Ssltanslă,
mi anroniinduse de celt nentră ka sm i se înkine, la lovită.
ls ksnitslă în inims. Ssltanslă mari ne lokă, dar mi Milsfs îndatz trctă în bskroui.
Atsnue Lazară sză asănra, 07

1 Istoria Sorbeskr ne, avsestăi Domnă

îlă nămeute Neagă,. kzndă. das piuf

o altz kronolosic, nidi dsns xris0ve, nu se
timnă vre nt Domnă ks nămele de Neagu,

vede ss fi fostă ne, auelă
Arma - -dar îîn istoria: Serbâ-

„sk7 este vederats gremalz, nrovenitz saă din zireskriere, sat din alta, întzmalare.. Kiar snii din kronografii Romani s'aă lsată danz asemine cr6-_re, atribgindă arestea lui Neags-Veaz ktitorslE Msnzstirei Argenră, - Adevzrslă însz este kz ne fata Isi Lazară a pinsto Dană Vodz, iar Neagă- Vods a stati dăuz vre o sstv de ani Domnă, mi auela a piustă ne
„fata

săi

altă Knează

din Serbia Sngsreaskz, k&

- 3. Serbia Meici era atsnue s5b Tarii,

nsmele

Desnina, fiindă

lar nă ssb Lazară,

-.

.:
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Kas

sovă, -mi gs
s-le în neorsndsealz dens
întsmularea susă zisz,. omori
o mslyuime de Tera, kari
în fine. îmă aflarz mzntzirea
în
fogs, dskzndăks sine ka davr
slg Isi Amsrată nentrs ka
s"15 îngrâne la Brăssa.: Dsu
s ascastă, nrokiemsnds:se
îmus=
rată Baiazetă, numită ui
Ilderimă, kare ne tsrgie
_
însemneazz fălgeri arzstori
ă, ' asesta mai 'înteiz a Caat
enir
trekztă în Asia ui a liniuntită
trbărsrile lare se r5dikaser
z
akolo; ne srws, îutorksnd
s-se în Esrona, S'a dest
assnra Isi
Konstantină Markokraloviui
Desnotslă Bălgariei, ne kare
le
învingsnds-lă, Pa suisă înn
resn -k Draga în bmtae.
DsH5 aveea, devastsndă Bslg
aria, s'a anronieată de
storia Uni.
marginile: Dsnzrei, kztrs Niko
nole. Akolo i-a eniită aa
înainte Sigmăndă Domnsls Tran
silvaniei, mi gene-l ae.
ralissimslă' regelsi ngariei
Sigismsndă, ks mslpime de
0=
mtire komnss din Sngsri,
Transilvani, Germani, mi dos
mii
nobili din Franna, kari veni
sery ky komitele de Nevers
în
ajătorig. Dar Baiazetă, neîngroz
indz-se, a kszată asănra loră
,
ii atvta vzrsare de “singe
a fekstă,. în kat$ a sforsm
ată |
ks totală oimtirile aliate, mi
Sigmsndă abia a skznată kă
o
barks nsshzreaskz. !
a
Ma
Miraea,

vszsndg trismfslă “Târailo

ră în aueasts brizlie
mi, temsndz-se ka s5 nă vie
mi assnra Merei sale, s'a
dasă
de bsns voe la Ssltanzlă. uri
înkinzidz-se i-a nromisă a-i
f
sănssă wi a-i da, ne fiekare an kzte '3000 de
bani
roul
ii,
îns k tokmele, ka Ileara
sz fie. astonoms, 'Teruii ss
n
aibs niui o nztere saă ameste
kă în ca, nui altele. Kronol
o“gia Ilerei.snsne ks kanita
lzuisnea Isi Mirgea s'a fel
kstăîn
anslă 1383, dar bstzlia la Nik
onole a: srmată la, 1393 2; nrin
"armare
dsns

anslă. auesta Miruea

a îukinată Ileara.la

nreksmă snsne kronologia
Serbiei.

Tărai,

,
1 Ageastz bstzlie, dens INlinkat,
(karele adăueo mslnime de mart
ori) se
vede kr a ărmată la anslă
1396

,

mi ls a fostă

însărut regele Sigismandă
în resbelă, karele a skzuată
ne o korabie la Konstantinon
ole. |
:
să
.
,
(Nota Tradskatorislsi.)
|
"2 IIlinkai ka msrtăriile li
'Taronie, Bomfinie, Iletrs de
Reva, Kalvisie mi
Enge
lă,

aratz

kr

resbelslă de la Nikonole

,

a zrmată

(idem).

+

la 1396,

.

.-9

-
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” Ohronolog-

Hierci.

Ă

Dar dsnz doiani Baiazetă, kslksndă tokimele-

zeve

(le,a uerstă de la Miruea

mii de galbeni: uiti

vinsi sste lonii ne ans. Domnslă, nenlelsnids-se la aucasta,
a nreferată a se bate, Desi Baiazetă, nlekzsndă de la Adrianouole Is mălnime de 6ste mi treksndă Dsnsrea ne la Silistra, mi-a fslkstă tabsra în jsdemglă Talomiua, ne lokslă «e
se kiamz Rovine, mi de akolo a însenstă a strilca îmnrejărimile. “ Domnslă a trasă nonorălă la menpi !, ini-a adanată
1 Dintre Izksitorii tratul. de Miruca 1a măn n, kzui-va at : fegitt în-Transilvania, nui aă5 regat” ne guvernslă de akolo (kare resida la Sebemi) S5
le dea lokară, nromiyinsndă a remznea ne totădeasna akolo. + Aentzndsl0-se uererea, le % at dată mi xrisovă, ne kure- I5 renrodzuemă aie nen„De la Jsdenslă

|

“Ilin

!

:

trs ksriositate,

-

Magistratelsi $ Sebes:

auestă înskrisă al% nostră, kare-lă damă la mzinile refegini-

„loră strzini din Valaxia aiue în Ardeală, Vladislaă Klokor nodeană, Matei
„Vitejesks, - Vlada Sokolă,: Toma Dorobsunesks, Dragomiră Vorniuels,
„Lăn5 Srbrs5us, Onrimeană Soldzuesks; din neamală Baksă, mi la totă
"mcamală loră, se faue ksnoskstă kz din kassele msltoră sănzrsri ale

nrsdzuisnă din .narte Tarta-

„veuiniloră de neste Dsnzre mi a deselor

„riloră, năminii, nsrzsindă peara lorE mi ne Miruca- -Vodz, Domnslă loră,
” „aă fugită în nsmpntală „nosirs, uri viindăE la jsdeuslă nostre sat rsgată
Noi îns. dănz ue
„ka sz le demă sure Ioksing n lokă fora: strmstare;
„le-am. rssnsnsă kz n5 notă fi nriimini nas n5 voră da fgzdlzinygb de
„Sănănere veviniks la amezimintele mi legile nâstre ka uele-l-alte sate,

„aă venită

carzmi

neste do

Magistratelsi,.

zile înaintea

„loră, kă lkanetele nlekate, mi ssnsindă-se stsnsnirei
„d5n5. datins mi jsromsntslă, dsndă la msna ndstr5
„Di înskrisă

alkztsire.

Asemine

mi

n6i,

în

nsterea

de hsnz voea

nostre, aă fskstă
ks. legztarz tare,
zisslsi

legsmzntă

„înskrisă, le-amă dată voie ka ss-mi grşeasks lokă snie Ipkăin5 d5n5
„nlzuerea lor; ci ks msluzmire uli-aă alesă lokslă «are se nămemte
»lKălmea Dealslslsi Kscnii, anrâne do mănui; iar lokslă este neksltivată

“mi nlină de nzdsre, ne kare dărrz ue-lă voră kărzui mi-lă voră lukra k5
„silinua mi ostentlă loră, sz n5 ntz 'aluii sz-i dea afarz de akolo; Yar îm„urejsră szntă nzdsri

fr5mâse mi noene

largă nentră

n5mănc,

Ii f5neme

" „uentr nstrirea viteloră; kare lokă fiindă ks este domneskă, iar n5 boere„Skă, lamă dată loră ks totă xotarslă mi kă măngii 15 ku sz-lă stensnea" „Sk în nernetsitate, Dar fiindă kz aă venită ks totslă miseri, nsmai E5
„Kornsrile loră, mi ne-aă râgată ka sz le dzmă mi bani înprămstă, ku

„kăvontă ka 53 ne-X întârks rsndări rsndări, dens ue se voră ameza mi
„mi se voră kănrinde ks mănka loră, uentră ka sz fimă sigări de sta„tornizirea loră, le-am
uerstă înskrisele nsmzntslsi loră de
mormtenire |
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tâte -nsterile, mi s'a-nregstită,
nrekămă .verea: nevoca, nen=
tră bstae. . În fine

roismă s'aă
vite mi aă
na 'omtirei.
goninds-lă

folznds-se butelia, Romznii
ks atzta e:
nărtată, în kat ag reusrtati
o viktorie stralu.su-o'
is
mslă
nime de Tari. Baiazetă, ku
T5TIuisale, a trekută ks rgmine Dsn
zrea, dar Miruea
nzns la Adrianouole, ns n5ni
ns strikzuisne
i-a

pie aveaă mi stenznent

în [[eara Mntencaskz, mi kare
mai înainte se
„nămea Klivslă iar akuma
Klokouiogslă, anrone de
ana Oltalsi mi de
„nt5reălă Slatina, nrekumă
se arats din nsmitele înskr
ise, între kare amă
»Y52z5tă5 uri dos
skrisori forte învekite mi nstre
zite, desrre ncamălă auepstoră Gmeni, din -kare n'amă
nststă sz kănmtemă niui neuen
ile, niur
„data (se vede ks eraă denainte
a stramstrei Dako-Romaniloră
în Me„sia săb învratelă Asrelian
ă), ui nsmai nsulne amă
deslegată din ueie
„Skrise, kare n'amă sokotiti de
kăviinnr a le teacă; mi snslă
din aueste
„kănrindea srmstârele

“

în limba latime.
E
aa
„Ilie-ni dsmă tots nstereade astoritate
,
uri
mai
ku seamz îni or»donzmă ss mszeuuti kăvn
tulă ue

aj dată, “ka sr ns fe arzni
ks mai
" „H&ninz nlekare nentrs nzma
ntală natrici tale, de iiztă:
gloriomir Ro“nimani strmouii tzi, din ka
tere
tragi, Kari sai trimisă kă kolon
iile Ro- amane dintre. trgnele Italie
i, snre: arzrarea auestzi
lokă, de kstre -Uesa- nrălă Traiană, a krăia memo
rie neneritâre se nsstrâzs
mi NIN5 a-i!
“i nstnzi.... Karele k5 înssui voea
sa, ui k& neînvinsa nstere a înuo
rs„nici sale, îmnsruindă nrmsntsl
ă nentrs natria nauici Romane,
Pat 15"pată de monitenire' snre semnă ncinu
ritori ală „marilor sale trofee;
nre“akămă în mzna nâstrz a dată
glorios ordini ka 55 minemă
nentrs toti
" „deasna în ssnsnere mi.s5b-jsgă
ne Geni ui no Dâui..... „Iar aksm
a,
"piiindă kz at sIobită Îmrrsrapii
. nonutri, zi dsmmanii saă îmsln
ită, de
„wi nă nătemă resista în
.kontra fortnci, trehse
însz- ka învineztori
„Hentră uatrie s» mrimă, nentr
s la 55 nă biksrsmă dăminani
l nostri
„Ii 8% kanete mai mite la inimz.&
;
ÎN
e
.
„lar vela-l-altă înskrisă ksnrinde
otarzle mouiey nămitz Kiivală In.
|
ab rislă Oltă, mi torgslŞ
Slatina; ne Isng5 aueste,
lsds
ne ostami,
„kare în dos mari nenoroviri
ale porci, kg vitejia loră aă
auzrată de-avasta totalz a nzmzntălst natrici loră,
& .:
s
a
Ama darz, fiindă ks amă IzatE
din mzinile năminiloră înskrisele
ue
le aveaă, amă grsită ku kale a-i
însemna ks deskrierea' nortslzi loră,
kare este deosebită de alg velor-l-aluă.
Gmeni, fiindă ks în lokă de kruiziz
N6rtz, kivere de nele
gr5

Ii

mai lsngs

nczrs, far xaina de deassnra
este tâtz de Isnz n€de gensnti, kă mwniuele arsn
kate îndzrrtă, kare a- |

jăngă nznr la kzlkie; 'nzdragii loră
munz la gensnki

stramyi, dări. grosimea nisioareloră;

. tguite nznz la geusnkiz;

largi, wi în josg

oninuile din- nistorele loră înrsl-

brzele lor pesste „de:Isnz, . mi

înfzmarzndă
'
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mai fekstă; mi astfelig
a rsmasă
mi libers
- nzns la. Laiotă-Vodz,
timnă, ks tote kz Otomanii n'a
„ra, sersndă totădeasna nsmitălă
taă vitezerute, fers

a se s&n&n6

Valaxia earsuli neaternatz
ksrsă. de. 67 ani, în kare
înuetată de a terbăra Ifeatribstă, dar Domnii se ls
la asemine

uereri.

de mai msălte ori anijloală oră; ar
i ta zile de serbztoră îl îmnodobeskă
_ kanetele

ks

nene

Isngi alese.

S'a essită ks kale ne

Iings

altele s3

adrogzmă ni noi aie kzte

stimă desnre neamslă Romanilor, kare aă jzkzită în aeste bzne trei
"meri, adikz Ardealslă nostrs, Moidova mi Valazia.
_ Marele 'Trafană, Yesarslă Romei, dauz învingerea ui sfersmarea to-

tals a.Dauiloră, a adssă fârte mslte kolonii din Italia în aueste trei peri,
ks

kare viindă singsră,

le-a Issată în

deosebite

lokări,

mi

de

aive ds-

kends se, a Izsată mi mslte inskrinaizni ne netre mi ne stănui, din kare uele mat malte sat nzstrată aiue în Ardeală multă. timuă; iar în Valaxia a fukstă ne Dsnzre

la Roma î5 admirată;
Dauiloră
auelauri
nrâne de
tivă, din

snt

minănată

-nodă

de neatrs, kare mi kiară

anoi îrnsruindă la koloniile

Romane momtenirea

drentă în trei nzrui, a amezată uii skasnălă stnznirei loră în
lokă &nde mai nainte era skasnulă îmnzrayiloră Daaiei, aiusa-rislă Msremă; kare lokă, findă ks nsmsntslă cra mai urodzskvekime ksrznită mi nonslată, sta mi găverna din nartea Ro-

mei o anime astoritate, kare kzrmsea
loră de josă
--nrovinpii de
în loksri de
„ranuB.
Dar.
toktonii Daui

ni uele-l:alte dos

nsrui

a peri-

Moldova mi Valaxia. “Astfelis darz se stzuzneaă, uele trei
kstre Romani; ini s'aă zidită în ele mi uetzpi din temelii
asilă nentra timasri de nevoc, din kare se ansraă ku Sigu=
dănz ue s'at întemectă koloniile Romane, mi unite ku ax
mi Geni, ajsnserz la mălts mstere, ăn5 tarbarztoris din

msrpile Moldovei, a înuenstă a anina ine, nonoră, mi a îndemna sniritele
_simnle la resk0lz, ks ksvinte ks ară nstea singări ss-mi nzzeaskr u5=msntslă, mi îndemna k5 s5-mi rzdive: domnie neatzrnatz mi astonoms.
“Dans kare mi vag frkstă tărbsrare între. dinmii; dar a linimtit'o sts=
msnirea do aiuo ks nsterea omtiloră, uri kă ajstorislă trimisă de kar=:

maitorizlă Valaziei. Dsns treuere de timnă însz, iarsmi sas rrdikată:
maj malte zui mai dese neînmelegeri mi rzskâle, n nămat în Moldova,
dar
mi în martea Oltslsi kare se întide nzn3 la rizlă Tissa.
Ientră.
arztatele ncorsnâsele mi tsrbărzri, kermsitorii ne mai nstsnds-se one:
- dsmmaniloră lort de nrin nrcjisră,. aă strematată ne Romzhil Izksitort -

desnre ksmnii de uca uarte de Dsnzre în Mesia; ne srmz Sa usstiită
mi martea de msntea Moldovei, mi viindă Izkuitorii aive în Ardeală, s'aă
amezată
- Ezlkată

ne Isngr

rislă Msremă.

merile auesto

mi a5 fpkstă

Din aucasta
mari

lssnâă

strikzuisni.

ivimz
No

msltă

Gonii,

aă

dens a- -

„meca, skslzndz-se Sngurii (saă nii) mi koborzndu-se de la rislă Gnere-
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Rrmrindă
linimte,

dn

a zidită

mi

aseasta

-

Miruea Vodz

Manzstirea, “Kozia

în

21

în “naue mi îri
jsdenslă

Ylaei,
Isngs riglă 'Oltă, mi strumstande-ini tronslă de
la Kartea de

Argermă, vara netrezea la Trrgovimte, ars carna
la Bsksre=
“1Dti,- felksndă în am'ndos loksrile nalată
ri mi biseriui, Ao-

„sta sa.bztstă. mi ks Isga Vodz din Moldova,
mi învingsndin Suitia mare,

aă gonită

ne Gow

din nzrpile

anăsene ale auestoră eri, -kzrora atente le
sa

rzsvritene

kazsată

snre

nsrnile

de a dosa 6rr

strikzuizne mi devastare,
Ile 5rmz, îumsluindă-se Bslgarii Isksito
ri ne
-Isng5.-rislă Bolga din Sgitia, aă venită
assnra Sailoră, devastzndă mi a“estia prrile; mai alesă Jeara Msnten
easkz, ai ksroia Izksitori se trzse-

sers în msnpii Karnani, d snde'1-a5 nămită
Msnteni, fiindă kz în Moldova atsnve s'a fokstă nsstiire totalz, treken
dă în Ardeulă mi avei ue
"mai remaseserz de la vea întzi strematare,
Asemine mi Msntenii din
kaăsa- nsvzlirei Bălgariloră, aă trekstă
aiue la franii loră Romani din Ârdeală, mi. nă înuetaă.de a ansvra liberta
tea loră mi usmantslă lori de
momte

nire; mi.&ncori se stiuzneai de kstre ngsri
,

alteori nrofit

a

sndg
de okasisne, skstăraă Îseslă ssnănerci,
nentră kare . totădeasna între
Îngeri mi Romsni era dămmsnie, nsnz ktndă
Dslgarii mi Sarbir anre=
„Zână.
în Mesii, a% nriinită kredinua kremti
neasks; atsnue înnskznds-se
între ei, aă kznwtată din neamalg
Szrbiloră zi domnă ne Hassarabă *,

„karele resksmnzrsndă de adoza 6rz ks mslir
Yzrsare de ssnge iatria
sa, atztă clă kztă mi srmatorii 151 a ămnlăt
ă carzmi nsnisntlă auesta
"de Romani ui Msnteni, snde IskueskE nn
astazi; dar adeyzrapir veki
Msnteni

„

ssată

Izkgitorii de astzzi de

dinkolo de

Oltă din Valaxia

nosteritatea anoy immslpindu-se,
s'a% întinsă mi în tot

„dealslsi, fer

niui o deosebire saă. csaennisne

din frapii

mik;

nzmntală. Ar
loră

-

Ardeleni,

„De aucea mi ne Msntenii veniui aksmă
la skasnsli nostră, i-am. nriimită ka astoktoni, mi le-amă dată de morite
nire nernetsz, lokslă arztată
„în „înskrisălă nostrs, dsns kzvsntslă de ssn&ne
re kare ci ne-at dată DOS,

” de bsnz vocea loră,

|

o

a

Dar daka ne înuctatele amestekwteri lokale,
mi malta îmbilmzgare a
ănora, a fekztă ne uci mai mălu
din Romani
i i de aivi iobagi, saă sklavi,

nrekămă în Valaxia ne Rsmsni, mi în Moldova
ne Veuini, adikz vedinii
boerilor, Domnia nâstrz însz ns le dz avestă năme,
ui îi îndatoremte
uămal ss &rmeze dens konrinderea înskrisslui legzmr
otă nentră - aucşte,
N

”

.

.
”
o.
.
* Fiindă kr neamsălă Bassarabemtiloră, înnresnz ks
koloniile Dako-Roimane stremstate da
” Azreliană în Mesia de 8555, nsmit» mai ne
srmy Serbia, Ivksea ne lokslă kara astsză
„ se kiamr Bassarabiua, saă Tlassaroviuă, ngsrii moder
nimi alii 825 lzată a zise ku:
Bassarabil

se tragă din Serbi. ' Dar nzmirea loră arat

din Bassarabia, kz do akolo aă venită în Dasia, mi nuci mai nrobabilă, ks ci 80 trgeaă
sad stroraztată ke ucă-l-alui în
Mesia.

”

i

.
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ds-lă -a Isată uetatea: Kilia.. Dar dans o domnie: glori6ss de
18 ani, a trekstă la alts vians.
îi
“
!
Kroniuile Bizantidei zik kz Domnslă atesta ar fi fostă
înnresns ks Ssltant Msrată II wi assnra. Konstantinonolei,
dar gremeskă

ks nzmele;

kzui Msrată

ani dun mortea, Isi Miruca, kare
Ssltanslsi Ssleimană IL. Iar auela
tană Msrată II, a fostă Vlad-Vodz
adesta, essistz xtisve ks Velea,
mi 6907.)

.

a înnsrzită

ks 21

sa întsmnlată în zilele
ue a fostă aliată kă SzlJlenemă. (De la Domnslă
dat 6896, 6898, 6902

DossuLă za
Vladă I Tiepesiu Bassarabă !.
———3,

gr

Avesta era. fiiă lzi. Miruca- Vodz, karele nentră

1499.
.

Jo insultr e as fokstă -boerii din Torgoviurte

din tragi sci, mi-a rssbănati ks kinglă adesta.
În zioa de Ilauti,

ne ksndă

vei bstr5ni

snsia
si

se dedas la

veselia. mznksrei,
„iar tinerii mi tinerele la dannă, de odats

înkonjsrzndă kă omtirile ne toni boerii, i-a nrinsă ks grsmada;

mi

ne uci bztreni i-a năsă în meni înnrejărălă

oraruă-

Isi, dans kare Vas nsmită Ilenei, adekz înnenztoris; iar
ie uei tineri, înnresnz ks femeile:mi ks fetele loră, nrelkămă

se aflat

îmnodobinide

zioa lsminatr,

i-a trimisă

ne

toni la Iloenari, în jsdeuslă Ialominei, mi i-a nsss ss msnSkrisssa kartea aueasta nrin mtirea domniei la MagistratslS

din Sccemă

la anslă de la Kristă 1396 în Isna Noembrie,
|

„Markă1, ministră.
„Georgie Aleksioră.
„Martini, insnektoră
„Uli eă translatorălă

[a

Sidigină*,

Eu

'„loană Baron.
„Toma Sebemă.
Mă
domniei,
auestaă înskrisă Nikolae : Dimitrievial din tr

adevereskă.

„Ierodiakonzlă Nasmă Klokogoseanz din Banată, aderereză kz este înstokmai konie dsrrs originalslă, kare Vamă nreskrisă însumi k5 mzna mea.&

* Oare sr ns fie Sigediu5?

”

-

(Tradskatoristă)

1 Nsmele nronri al auestsia a fostă Mlsail; , Rente e i sa
se

intie.
.

.

zisă Vlad ns
.

.

|
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veask:z la: uetatea kare o zidea atsnue; mi astfeli
s ka 'ne
kriminali-a
i msnsită nn ksndă aă nstrezită xainele -ne
dnmii, de a rsmasă. goli nămai ks kornsrile, ni
nămai ds-

n5 aueca i-a certată,

e

Ile timnslă kzndă. se suise auestă 'Domnă ne ,
tronă,
Timsrlenă Illaxzlă Iersiei a nrinsă robă ne Ilderim
Baia-

zetă, Earele în anzlă ală treilea (nii zikă ks dsnm
S lsni) .

al$ robiei Isi a mi mărită.

Ilderimă, I5sndă "m6se fii, snslă

din ei, nsmită Mesa, a treksti Marea Neagrs ne la Sinone
:

ii a venită în [Jeara Romsneaskz.
Aiue Vladă Vodz
nrimită kă tote ondrea ri l'a Izsatăîn t6tr libert
atea

Pa
ka

55 nctreks nrin ear. Mssa, nsinds-se în înmele
gere ks satranii mi k& mai marii îmasrzuiei de neste “Dsnzr
e; a înuenătă si adsne “omtiri, mi ks ajstorislă Isi:
Vlad Vodz

trelesnds Istrglă, a mersă asănra Adrianonolet, mi suigsn
dă

ne Mssărmană fratele scă, mi-s iată tronslă nvrinpeskă.
|
Asiestă Domnă a zidită Menzstirea Snagovă în judemală
Ilfovslzi, nreksmă se yede din xrisovslă Msnzstirei,
Avesta
ne srm5,a tskătă narte în esnediuisnea Isi Ssltant
Msradă
Il fiislă Isi Meemetă L assnra Konstantinonolei, în
kontra
Isi Ioană Ilaleologs, snde bztsnds-se înnresns ks
Tăraii
în kontra Romaniloră, se zuiseîn ală 23-lea ană als
dom=

nici Ii. (De la auestt domnă santă xris0ve: la Snago
vă
ks data 6920; la Kotmana ks data 6926; îmi la” Kozia altslă

ks data 6927.)

..-

a

i

s.

*

Domnuru XIII şi XIV,

E Dragul d fitulă lui. Mircea Bassarabi
şi
=
Pladă TIT, filă lui Vlădă Țepeși. -_ Ajsugrndă în Ilearz mtirea desnre moitea, Isi -Vladă

Tlenemă,

boerii aă alesi Domn

ne făslă lzi Miruea

nsmită Dragslă !. Ile atsnue snă fils bastardă ală i-ai.
Isi Mirgea, nsmită mi el. Dragslă, (lmui Mirieal zaatina.
1 Istoriuii nostri ne auestă Domnă

îl& nsmeskă Draks, sai Draksla,

|

2

.
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“trzindă lam desfesnatiă” avea mai mălui fii) afisndsse Isngs
ksrtea Isi Ioană Ilaleologs în servinslă ostămeskă, se adăna
" în tâte' zilele lu ucă mai tineri mi mai bsni resbeliui; aHzndsse totă odatz mi kspi-va boeri fsgari în Konstantino- nole; mi aszindă

de mortea

Isi Vladă

Ilenei, at

lată

kg

denuui ue nsinitslă Drags,mi treksndă la uetatea Albs, say
Akermanzlă de astazi, aă înuenstă a adsna în tote zilele os„_tami vrednisi, în kztă 'aă feksti o.taburz mare mi tare; fi" îndă ks neamslă Romzniloră a fost totădeasna nestatornileă

uii gata a se îndanleka snre resk6ls
loră.

Între

în kontra Domniloră

aueste mi snă fii ală lui Vladă-Vodz Jlenemi,

nsmită Dană, karele se afla în tabora Isi Amsrată, dsns 5viderea tatulsi seă în resbelslă ls Romanii, a foii. dela

-Terii mi a intrată în Konstantinonole; akolo s'a înfegimată
la îmnsratelă,

mi finds

bine

nrimită,

a Isat& uarte ks Ro-

manii în kontra 'Tgruiloră, arztsndă minăni de eroismă. Amărată, redikzndă assedizlă în kare de trei lsni minea Ronstantinonole, nsmitslă -Dană sa răgată de îmusratslă la si
dea voe'a se întorue în natria sa. Îmnsratsl$, nărtendsse
„Est elă kg uea mai mare generositate, la trimisă kă o ko- rabie mare ne Marea Neagrs la uetatea Albz. Akolo lkămă
Pai vszstă boerii -kari fokeserz omtire ssb stindardzlă fiisIsi bastardă

ală Isi

Miraea,

îndats

laă

nrokiemată

Domnă,

mi ne Dragă las sxisi. Astfelis, ne ksndă Dragslă, fisls
legitimă ală Isi Miraea domnea ne o narte a Ilerei Msntenemti, nealts narte domnea. înnresns kă boerii fsgari Dană

filă Isi Vladg IJenemi,

(de la kare sa gssită mi &nă xri-

50v5 din anslă 1421 în satslă Bzimora de la Lovina în j5- demslă Argemslii). Dani a trimisă solă la Amsrată sersndă
sz-lă anere mi sz-lă ajste, lkrs se Amsrată a nrimită fiindă kz.era omă bsnă mi blsndă. Dar Drags-Vods, foksndă
rzsbois Isi Dană ui învingzndală i-a tsâtă kanslă. De auea- |
sta aszindă Amurată uri msniindăse, a trimisă ks omtire ne.
ănă

alt

frate al suisslsi

în Valaxia.

Dană

(are kare-l&

avea

kx

sine)

Dar -Drags-Vodz dsndsi rzsbois mi aesteia, a

|
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sfersmată mi 'oxntirea, uri ne elă l'a tzctă, rsmrnsndă

singsră

„ Domnă ală Ilerei Romznemti, la anslă 1427. 1
“În anslă

srmstoris, nre krndă

Amsrată era

e
să treakz

în Asia asănra domnitorislsi Raramaniei, Drags
-Vo- Istoria |
dz, lssndă syi-va notabili de ai sei, a trekat
ă la Turciei.
Adriaronole, mi înkinsnds-se Isi Amsrată,
î sa dată ssn5să, îndrentzninds-se nentră 'uele ae feksse,
mi nromigsnds-i kz de ară voi 87 treakz în Ongaria, elă îi
va fi kz1551 mi-înainte 'mergstoris nsnz în Germania
mi în Rssia,
Amsrată, bsksrsnds-se de .asemine uromiter
i,
la nzsă la
mass kă elă, anoi mulsnds-lăde darsri ne
elă uni: ne ai
sei, ari craă neste trei săte, a fekstă name ks
clă, mi a

trokstăîn Asia.

„Ile timnulă

a

avesta

fans Samodexjenslă
mtenitoris,
.

a Izsată

a marită

Aa

ii

uri fiisli lui Lazară

Ste- -

Serbiei,

karele neavzndă mo-

în loks-i

D. Chr:

ne desnotelă Ilirikglsii

Cronolog. |

sr
.
Serbiei
mi als Serbie. i . Sngsre
niti, George Braukoviui,
kare- l Uaguresei,
le-i era nenotă, din Maria sors-sa mi Brankoviui
Vslks. Dar
întorkndu-se Amsrată din esnediuisnea ue fskese
assnra,
Isi Karamană la Adrianonole, mi: aszindă de mortea
Desnotălzi Serbiei ne a kzrsi sors o avea de sopie, a
trimisă soli

la Desnotslă George uersndu-i Serbia întreags, ka
momte:

nire a femeei sale.

Isi Amsrată

Brankoviui atsnse, vrzsndă ks ulanslă

era ka ss ksnrinzs

imi Serbia mi Bslgaria, a.

nriimită ne soli. ks. on6re, mi le-a nronssă. sm dea îmrizr
a-.
tslsi ne fiikz-sa de sonie, ks o narte din Serbia de

zestre, mi kă mare kstzuime. de asră uni de argint
ă.

| Canterair,

Amsrată a nrimită nronsnerea mi a fekată mase kă kondi
- !
nisni jărate; mi snre mai mslts înkredinzare, Desnot
slă

George i-a dată ne doi fii ai sei ka ostateui (z5logă), ne Stefană mi ne Luzzră, ne-kari îi frksse ku Irina, sora îmnz-

,

1 În totă kărsslă

domniei .asestera

_skslatS în deosebite

de Domni, nreksmă

mălui

lokări din [cara

fii bastarzi ai, 15 Miruea

Msnteneasks,

s'a

mi aă Isată titlslg

Vladislaă, de la kare este mi &nă zrisovă.
din anzlă

6940, la Vsnzstirea Eozia; mai altslă Aleksanârs, ku zrisovă din 6943,
mi Rada ka los xristve, suslă din 6952, mi altsli
din 6953, mi
Dar ne topi I-a noeâată adeviratelă fils ală Isi Miruea Dragslă.. aipii.
|

|
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ratslsi aleologs; „dar mii George a krurtată drontslă Ss fals
. vetatea Smcdrova Iongr Dsnzre.
Istozi?a

!

Amasrată: anoi, nregstind-se

a merge assnra Bn-

Bizantină |oarici, a trekstă Dsnare ea ne la Nilcoizole, snde La
nriimită Drags-Vodz ls ointirile sale; dens aueasta at tre kstă 'Tărsii lkondsmi de Romzni în Transilvania, ne kare aă
gzsit'o demdrts, kzui Sngerii a5. stremstată toni Inksitorii
ne la uetsui. Desi mergsndă assnra Sibiislsi, sctsuenii, fsr5 4 deskide nornile, ă-aă întimninată ka ne denimani, mi, aă |
suisă mălgi din ei. Amsrată atsnue, vszndă ne de 0. narte ks omtirea sa n era destslă de nămer6ss, mi ne de alta
nefiindă tokmai sigsră de kredinma,. Isi Drags-Vodz, sSa în-,:
torsă mi a: trehată neste Dsnzre.

:

cam

În anslă srmstoris, fo kndă esnedinisne assnra
Serbiei, uri dominsnds-o, Sa” întorsă iarzui la Adrianonole,- ka ss erneze akolo, alskondă ks sine mi ne
Istoria

ji

fit 'alg Desnotslsi Serbiei, Grigorie, ne kare

Ta

+ Biantina- | orsită la kouerirea' Smedrovei. Akolo viindă. Drags: Vodr, ka sz-lă salsteze, Amsrată, kzrsia favoritală” să Fadslaxă îi snăsese km avea de kăgetă a-lă-trsda kzndă îlă
kondsuea în Transivahia, la trimisă la Kalisnole; akolo piinds-l&

mai mylte

no fiii sei.

zile în tărnă, Xa

Drags-Vodz

nerstă

atsnue mi-a

ss-i dea

dată kouiii,

ostateui

kari craă

înkz nematsri, ui Amsrată i-a trimisă la.o uetate din Asia,

“nsmitz. Nimfes, iar Isi i-a dată libertate a sc întârze în Mea5, lăsndă de la elă uri jursminte de a fi kredinuiosă.
La anslă dsus aueasta s'a dasă mi îmnsratslt Ioană :
Țlaleologs în Italia, nentrs snirea biserigiloră. :
Desnotlă Serbici Goorge Brankovivi, vszsndă 7 mi-a
“Istoria
|merdstă domnia, rsmzindă: ismai ks nănine uetoui,
Serbiei. [ue le stnsnea în Italia, a venită la Regina &ngariei
lk& lalrzmi, mi a erstă ajstoris.
Auâsta, îndenleksnds-se

de rsgzmingile
Domnslă

Isi George,

Transilvaniei

a ordonată

faimoszlsi Eniads,

mi generalissimslă

dea. ajistorslă nsntinuiosă.

Sngariei

ka ss-i,,

&niadă, adsnzndă ka 25 mii kr-

” Imreni wi ssgetstori, ks. keltselele

Isi

George, . karele: era

forte bogată, mi tregzndă în aliangs mi ne Drags-Vodz, aă
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“trekztă neste Dsnsre; ne kolo înaitsnd-se renede
arzindă
uii ursdsndă

rin

anrâne

de Sofia, 's'ag onrită

rile kare ssntă între Filinonole mi Sofia:
ninată Amsrată ks omtirile ue i-a5 venită
nresns ks Slender-Bei, Domnsls Enirslsi
Dsns mai mzlte! xruziri midi, în fine

între: nrds-

_

Akolo i-aă întim=.
de la russrită în=
mi ală Albaniei 1.
s'a fokstE butalie-

generals snde, ajstagi de descrtarea: Isi Skenderă-Bei,
Sn„gării a rensrtată o viktorie strslsuite, robindi mi mai
mălni
“Hami generali tăruemuti.
Atsnue Amsrată, stremtorată a ueTre naue,

a întorsă lsi Brankoviui

tote lolsrile

Isi. în-f 1storia

nresnz lkă Smedrova,. nreksmă mi koniii Isi, din
ka-| Stie
ri ne Grigore mi ne Stefană îi orbise, mi ne „fiii
Isi DragsVodz;: nentrs lare a trimisă soli în Sngaria, mi
s'a înlkecată nauea la anslă 1440 kz tokmele ka nisi Tăraii
ss mai

treaks Denzrea în kontra Bnguriloră,

nisi Engsriiîn. kon-

tra Tăruiloră. : Dar generalissimală Gniadă n'a fostă
jsromsntă, ziksndă
kz elă n domneumte,ui se domnemte. |
Kmtre anulă

1443,

Ladislat regele

Sngarici ni | storia

al Iloloniei: vszrndă urogresele Otomaniloră, mi în-|
Bizantina-

demnsnds-se de krtre [lana snre -a nne stavils
nckredinviomiloră, a adănată ks sirgăinus omtire ka sr
se dk asănra ăi Amsrată ri ss “restatorniscăskz, me.
George Bra-

goviui în drentările Isi asnra

Serbiei,

Sniade,

iAses
maretă
bribată s'a nzsksti în oramălă Kruia,

Domnslg

kanitala de atunue

"a Albaniei; anoi a fostă kreskută în kărtea Isi
Amsrată, findă ko totală
- seă Ioană Kastriotală, Îlă deduse ostatekă, dans
tokmeala se avăşese k5
Amsrată, Ilrin talentele mi eroismală seă,
ajsnse a fi isbită de Amarută
uri înaintită la rang de generalissimă; lssnd5
nartea la mai msltec-

snediuisni,

Tărauii, din

genislă kare-lă avea,

îlă nimirs

ă-Bel,
„adiles Marele Aleksăndrg.' Dar în reșbelslă „ks ăngării elăSkender
nrofta de

timnă ka ss deserteze, mi sz se trags în Albania ks, omtirea

rzmasă

kredinsiosz,

al&ngendă

se singsră stenznitoră.

de akolo

ne toni Torgii

kuts fa

mi deklarsnds-

Denis aucasta Amarată, verksndă felisră de ki-

nsri ka ss-lă înnaue, n'a nztstă;în fine a mlekată
ks 200 mii omtire
asănra Îsi, iar George nsmai ks 18 mii Gment a ninstă
ontă-zeai uri
” doăz de lente, uri a fostă nărărea învingstoris atstă asănra
lăt Amarată
-- kztă mi assura Iăi Meemetă, momtenitorisiă
sei. Nsmai danz mortea

- I3I Georgie, Baiazetă III a matstă kaueri Albania,
„Uli a O inkornsra kă
imnerislă Otomană, *
i
E
e
a

-

28

ISTORIA DACIE!

,

Transilvaniei, a snită mi elă usterile sale, nrksmă mi Dăuele Bsrgsndiei, Venenienii mi Gtenovezii, îndemnzndă mi ne.
Skenderă-Bei la alianur. Astfelis omtirea kremtiniloră se
komnsnea de 40 mii 6meni armani, afarz de a Isi Skenderă-Bei kare nromisese a veni ka 30 mii, mi karele însz
fs înnedikată de Desnotslă Drankovivi, nelzssndz-lă a trese
nrin loksrile lzi.
Ia
ă
&niade,
“ Cantemir

"osia:

nămită

|armata,

de kstre rege generalissimă neste t6ts

nreuinite

treverea,

frenejsne ajsnse la ksmnia

sa

neste

Varnci,

Dsnzre,

wi kg

unde de o dats

„întimnin omtirea lsi Amsrată, kare se lomnsnea de 150
mii de ostami.
Deui tkends-se. bstslia, la înuenztă învingerea nsrea a î 'a kremtiniloră,
dar anoi, din kassa a doi

generali

mari: kremtini,

întsmnlsnds-se

neesnerimentani

o neorzndsealz,

în arta, strategi,

ea să întorsă în nartea

Oto-

maniloră; Krewmtinii se vzzzrs de o dats înkănjărani de
"msălnimea Tsruiloră din tote nsryile; însăwi regele Ladislaă fo gaisă din lasa imnetositznei sale, mi abia Oniade, ks
- n&nine, remsuine. “din atsta owmtire,

a skznată ajstată de nd-

nte mi a trekstă Dsnsrea, în Jleara Romzneaskw. Aise Dra85 Vodz, euind-i înainte, l'a nrinsă ini la arsnkată în înkis6re, nentrz kuvsntslă kz Gniade-i lzase ks uz pină mainainte Almamsl, F'sgsramslă uri alte lokzri din Transilvania,
ne kare le aveaă Domni

Romsni.

Dar în-fine, Sniade, nro-

minrndă ai le întorae, la liberată; îndats îns ue a in-!
trată în Transilvania, mi-a adănată omtire, a venită în Ileara Romsnerskz mi a ajsnsă nn la Tirmoră, în jsdenslă.
Ilraxovei. . Akolo fekzndsse mare bstslic, Sniade a învinsă |
mi -nrinzsndă ne Drags-Vodz i-a tseată kanslă 1,
Asesta a domnit; 21 ani; elă a zidită mansstirea Tri-

sorslăi în jădenslă Ilraxovei.

N

1 Asestă Sniade se nsmea Ianomă mi lankg. Era'de vius Romrnă, atztă
din: mams kstă mi din tatz. Tatzlă scă, -karele se nsmea

eSimogra- Botă, arztsndg

într'o bstzlie

maro bravarz,

Sigmondă

regele

Chonologia Transilvnici i-a dorsită o etate nsmits Snedâra.
De auea Bagării ne Gislă scă Laă numită Botă-Sniad-Ianomă, Auestă mare omă, ajansă la rangală de generalissimă rai la Domnia Transilvaniei
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Vladislai II Bassarala
Es

dans
ne &nă

tâte lo

kronologia

Transilvanie

E
zise ks

ue a 5uisă de Dragu-Vodz, a amezată în tronă
Grekare

Dani-Vodz,

mi dsnz aueea

sa în-

_

Oniade,

D. Cur.
Pia

_ torsă în Transilvania, * însp niui boerii ns Pas. nrimită, nisi
nsmitslă a domnită, ui nrin înmelegere .generalz as alesăDomnă ne Vladislaă, nenotă lui Miruea- Voâs: iar ne Dană
-Paă saisă la Tirmoră în anslă 1445.
„Ile timnslă amesta a nlekată ii Sniade, asănra lsi Ssltană Msrată, dar învingzndă-se uri întorksndz-se mal Chronol, . Serbia în Ongaria, George Brankoviui Pa” nrinsă ui l
Serbiei,

înkisă. Kuvsntslă seă fese, kr Sniade, dsns “velă întziă aj5toră ue-i dzdăse în kontra Tar viloră, îui anronriase tute lokăr ile
„Ii George Late de la Tarui. Brankoviui dar îs nins înkisă
nsns ksndă i-a ulztită tote keltselele mi "nagsbile, mi anoi
„Va liberată. De ateasts okasisne nrofitz wi Doinnslă Ro“msneskă, kzsi atsnue nsse stsuznire ne loksrile kare le ls-.
ase Bniade dsnz bstaea ks Drags- Vodz. Auestă Domnă a
„- zidită mi biserika Domneaskz de la Merimoi. Dar skslsndsse ne srms Rads-Vodz, fiislă lui Drags-Vods Bassarabă,

nsmită uelă frmosă, mi. bztzndsse” ks elă în. mijlokslă Tir- -

morizlsi, îlă zuise, dsns zeue ani de domnie.
MR
Kronologia perei: grememte ziksndă kz elt a domnită
ne la anslă 1497; kzui dsnz data gnsi xrisovă ală sei, grsită la satslă Bimdra sat Lovimtea, în jsdenzlă Argemslzi, kg
anzlă veki 6959, mi dsnz data inskrinsisnei de 'ne mor=mwntălă seă aflstori la Mnzstrea Dealslsi de Isngs5 Tergovimte. lsmărită se dovenite kz a domnită la anzlă 1445, ui ks

la 1455 sa zuisă. - În timnslă

domniei. aesteta

s'a întzerm-

nămai nrin Sirtagile mi i eroismală sc, de mâse ori a , bztstă ne Ssltană.
Msradă la assedisl& Beligradslsi; mi.ks tâte aueste ksndă a msrită, la
anslă 1457, Amsrată Ta nlznsă, ziksndă ks na mal rbmasă uiue 87 5
fas anul esseruita ksragislă ni talentele: sale. ostsurernti,

30
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nlată mi lăsarea Konstantinonolei de lemtre înuroratală Otamaniloră Ssltanslă Moametă. II la anslă 1453 Mais 29,

Dosnuu
Radu

XVI

Vodă III Bassarabi, „celă: Frumosă..

Ile timnal; domniei. axestuia a veniti? Stefană-Vodz nsD: Chr.

[mită mai terzis

Yelă lare,

fitslă Isi Bogdană-Vodz:

1455, - gonită de Iletrs Aronă Domnslg Moldovei, mia serstă ăjstoris de la Rads-Vodr:AAsesta, dznds-i omtire -de ajsnsă, Stefană-Vodz a intrată în Moldova, uri: gonindă ne
Netrs s'a amezată în tronslă seg uelă rpringgoskă
Auestă Rads-Vodz a zidită. mi Msnsstirea Tîngans în
j5sdegsls Ilfovălzi; im dn o domnie. de sinvi ani, a msrită.

. Domnuru
Vladi

XVII,

Vodă. II Bassarală,

pronumită Laiolă.

Avesta a, fosti frate ks Rade uelă Fremosă, feutorzlă
D. Cur. Isi Drags Vodz mi nenotă. lui Mirueaselă brtrină,
Cironoleg. Ksmă s'a fimezată ne tronă, vzzndă învingerile Isi
erei.
)Sultană Moametă II, Isarea Konstantinonolei, lizderea
totalz a imnerislsi Romană, frika mi groza Esronci întregi,
sa-konsăltată ks Mitronolitslă mi ks boierii, mi 25 gzsită
“Istoria

Îk&' hale la sz înkine'y Heara de ală doilea, la TI orta,

Bizantina. [Otomanz... Desi dens ue s'a întorsă Moametă
snedinisnea ue fsksse în Ielononesă, Iliria, Livadia
nrovingii, mi onrindă-se la Adriânonole a sakrifilată
tabilii nămitelorE nrovingii ne kari-i adusese kă sine,
Chronotog. [a trimisă mi Laiotă Vodz kzni-va din boierii

Tel

din -emi alte
ne noatsnue
mai de

[tente ks darsri mi î-aă oferită sunsnerea erei (la

anslă 1460). lkă tolmealz ka meara sz dea, ssb nsme de tribată, kzte zeue mii galbeni ne ană, sz fie ssb. nrotckrriznea

PARTEA IV EPOCA IV, cară 1

„a

"Tormei; dar aseasta. 57 n5 uears mai mslti niui
sm se amestoc do felis în kzrmsirea” Herei, .ui ca sz fie ks
totslă liberz uri „astonomr.

F'rkands-se auoste

tokmele,

dan

ucre-

rea boeriloră s'aă întrrită mi- ks. Xatimerifă, ' adeks
xrisovă .
îmnsrzteskă. Atsne mi Ssltanslă a. onorată ne Domnă
, ti-

mirgsnds-i dor talări,

sa kode de kală “(dar are -gradă de

“trei tsisri ka mi" Vizirii, fiindă ls are astoritate
nemsrgini-

“+5 în domnia Isi); i-a mai. trimisă înks ui xainv îmunr
tea- skz, karele 'se nsmeimte

kabanir 15,

Cveză la 'Tomslă

III de-

snre întronarea, Doniniloră, IIartea VIL ) Sangeakă,
adikr
stem, sabie-mi tonsză (bszds gană,).
Dar dsnz doi ani, la 1462, a trimisă. Scltaniă. ordin
Domnslsi ka ss 'meargz ksrndă la elă snre înkinare
uri
sz-i dăky înnresnz ks tribstslă ansală .mui “insă sste .
konil,
nre ari Ssltanii mai de mslte ori. îi versserz de la, nree=
desorii Isi Vladă mi ns-i krnstaserz. Atznue Domnulă a TB
snănsă, ks banii este gata a-i rssnănde, iar koniil ks nenă„tin, mi ks mai ks nenstings înkm-i este ka ss mearg
s însămi sr is

înkine.

Aneste rzsusnssri

at întzritată forte tare

ne Săltanzls, dar dominznds- -mi mznia nentrs kassa ernei
ue
se'anronia, a trimisă sp-i ear nămai tribstelă ansală,
trimi"usnds-i resnsnsă ks ilentr uelc-l-alte „se va gsnăi mai tzrziă,
Trimimii. Ssltanslsi ajsngendă în Ilears, aă snssă Domnslsi
ele ue le se ordonase; dar Domnolg a n5s5 îndats de
i-a
trasă ne ueaus, mi furz a nerde. timnă s'a$ skslată ku omtire
a
lkzts avea, a trekstă Dsnzrea uni a jefeită nsryile. Dristei,
de.
snde urinzzndg mai mălni robi de uonoră nrostă, le-a anlilată

asceani

Dar

nedenss,

dn

e

s'aă

întărnată

în year,

snt generală ală Ssltanslsi nsmită Xnăime|

aere

Ilama, aflsnde-se desure nzrpile Dsnsrei, mi voindăi Seici

a-mi arvta vitejia, a-trolstă ka zeve mii de
Msrtendskr.
Vladă atsnue i-a eunită înainte,
sbois, a uvisă o msluime de Teri, mi ne
vii înnreanz ks komandatzlă loră, . ne „tor Ni:
"Tearr5.

i

Tărui în ]loara,
ui, 'dendu-i rskspi a% nrins$
i-a suisă nrin
i

' Kămă a aszită- de aueasta “Satana, a adsmats neste
o s5ts ginri zeui de mii de ouitire, mai omtinds din Adriano-
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„Mole, a ajsnsă la Danzre snde a fukstă tabsrz, amtentsndă ss-i vis tote trănele. lar Domnslă a strematată tât5
„msluimea Izksitoriloră kztre mănnii - Karnagi arin nsdari
mi loksri grele de: rusbutstă, Isssndă ksmniile ks totală
năstii de Gmeni ui -vite.
| Între aseste, trekzandă mi Seltanailă Dansrea, a , fokstă
kale de mânte 'zile fers s întrIneask niuă omă, nisi vitz,
- ferz ss g5seask5 niui de mnkată,.niui de: bsstă ; dar. ajsngrndă la o kzmnie mi vsz5ndă mii de neni nlme k& trănsri
-de morni, în mijlokrlă: orora sta neo means mai nalts Xadim-Ilama îmbrskată kg rom, sa zmulztă de întristare la
vederea

snei suene

atstă de tragise

mi -neamtentate,

mi-a

r5masă în zitare. . Vlad, folosindu-se deo ndute întănek6ss,
"a

emită în linimte

din usdari ks omtirea sa, mi kszzndă ne

arina dreants a outirei Otomane; a fskută snt msielă înfrikomată, ksui dsnr înk'serare, kiară Toruii se saideat ei întrei ci, neksnoskzndă ne demmanii loră,- Dsuz ue sa frkstă zioz, Romznii S'aX retrasă Yarsmui la stenile loră, iar.
Ssltanslă Moametă, ksnrinzsnds-se de snaimz, sa întsrnată
Es rămine neste Dsosre, mi sat dssă. drentă la Adrianonole.
Dsns areasta, Domnslă înnresns k5 nonorslă, koborendz-se 'earzui la loksrile sale, peara a venită în starea sa

de mai

nainte,

bskărsnds-se

de naue

mi neatsrnare,

Vladă a

msrită in als 8-lea ană ală domnici sale.
De la Domnslă avesta se aflz dosz srisove: snălă la
Mrnsstirea Kozia ks data veke din anslă 6974, mi alta din
anslă 69175.

Domsuu

XVIIL

Vladi, Vodă II Țiepelușiu Bassarabă.
Avesta a fostă Ars Isi Dană
D. cu
-

|Vladă

Vods

Ileuemă.

Vods IV mi strsnenotă ls

Dans

ue sa alesi Domnă,

elă

1468. .
Cizonitog,
(52 555 în nersOnz la Ssltanslă Moametă, karele se
Serbiei.
Jintorsese la Adrianonole învingstoris din esned
iniznea ve feksse assura Enenilori în Esrine, mi
înkinsndă-se
A

”
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Ssltanslă, bsksrsnds-se forte de. aseasta, a durzit
ă ui alte
nrivelegisri erei nrin ală doilea Xatixsmaismă
îmnazrzteskă:

Dar Stefani, Domnslă Moldovei, aszindă de legtsra
Isi Vlad

kă Ssltanslă mi, nreasindă ka ns kamva sa
vie assnra Ii,
Sa smkotită a Isa mssări de sigăranuz ; devi
skslznds-se ks
destăls nstere de ostauli, a intrată în | cara
Msntenâskr,
nrsdsndS mi jetăindă o mare narte de lokă.
Vlad; Vods,
*

adsnznds-mi
mi elă omtirile, 1-a emită înainte mi întslnin-—

ds-l5 în jsdenslă Slam-Rimniks, ne valea rislsi
de asemine
nsmire, s'a fokătă o bstelie învermsnats mi
ks mslts Vprsare de ssnge. Dus azeasta, fekrnds-se înks
mai malte -bztzlii între aserntă Domii, în fine Stefania
învinsă uri nrin=
zsndă ne [Jenelsmi Vods i-a treată kanslă,
dens o, domnie

de mânte ani. Atsnue Stefani, nzindi stenznire
ui ne. kanitala Beksremtiloră, a amezată Domnă n snă Vladă
nămită
Kslsgsrsls, mi s'a îutorsă la Moldova. Dar Rads,
fiislă Isi
[Jenelmi, karele dsnm sfsemarea tatzlui seă aflase
azilă
neste Dsnzre

la Tgrai,

a intrată în mearz,

kenztsndă

ajători de

la

Ssltanslă, .

snde ajstendu-se mi ka kzte-va

omtiri

nzmînternti, s'a bztsti mi a învinsă ne Rads, goninds-lă
afarz din mears dens o forte skurts domnie,
a
Asestă Vladă Vodz [Jenelsmi a' învenstă a zidi Mznzstirea Glavauiokslă în jsdepslă Vlamka, kare însz s'a
terminată ssb fiislă ses Rads Vods, în anzlă 149.

+ Domuru XIX,
- Radu
Anesta,
s5 rzsbsne

Vodă 1V, numită cela mare.

ksmă s'a ssită ne tronslă
mârtea,

'tatzlui seă,

Devi

nsrinneskă, a voită
adsnsndă

|

D. Chr,

mtire kstr a nststă, kenstondă ui ajstoris de
lal 1%
Tergi, a avstă neînuetată rosbelă kw Stefani Domna
lă Mol
dovei, mi abia dsns mălts versare de ssngemi
dasne nen-

tr ambe uzryile: (irekămă mai nre largă se va sine
la

.
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biografia, Isi Stefant Domnslă Moldovei) sai îmnskată, lszuidă Stefană Vods mi de sogie ne fata, Radg Maria, ne kare'o nrinsese robp mai nainte.
Întemnlendzse a mări Ssltanslă Moametă II, mi fpkrnds-s0 îmnsrată Ssltang Baiazotă II, Radz Vodz sa dzsă
în nersdor la Konstantinonole, la sz se înkine Ssltanslsi,
mi ss înoeasks Xatixămaismsrile nentrs nriveligizrile gerei.
„Dar între aueste Ilatriarxslă Nifonă, afisndsse în înkisorea de
la Adrianonole dsns srgia îmuzrzteasks, ini istoria auestzia
refersnds-se măltă ks domnia Isi Rad Vodz, nreksmă uri

la aueeu a rmamălzi seă Negrs-Vodz, amă gssită ks kale
s5 o.deskriă aive.
Asestă Nifonă era nativă din Ilelononesă, din nsrinui
av5 ui, kavioniri mi din familie strulsuits,: Dorindă a îmbrsniuia viaga monakalz, mi-a Insată nvrinpii mi, dăkzndzse la
mântele Atos, în ksrsndă s'a fskstă mi nreotă în mrn'stirea Jlantokrutoră. Întsmnlzndsse ss morz eniskonzlă din
Tessalonilă Izksitorii de akolo, ksnoskzndă. virtăgile uri, înpelenuisnea Isi Nifonă, sat dasă la elă mi ks mari rsgrmini Paă îndsnlekată ss nrimeaskz eniskonatslă loră. Anoi
deus mortea Ilatriarxslsi Simeon, folkndsse konuilis de
Arxierei rrszriteni uri. ansseni nentră lkasări eklisiatiue
în
Konstantinonole, nrin votă &nanimă mi nrin Xatimerifă imnerială, Nifoni se fzks ali zeuelea IIatriarxă. dur Isareă

Konstantinonolei.. Nifonă, lkarele fzrz' de voe nrimise 'asemine demnitate, uredika k5 neobosire lsmina adevsrslsi ka
snslă ue era din sei nai învzuană Gmeni de ne timnsrile
auele, Dar fiindă kz onrea ne nimute kleriui de la fantele
mi nărtorile vele neksviinuidse

nui rele, asemtia, isbătirs nes-

„te kărzndă a-l5 destitsa fsrs kăvrată nrin firmană îmnzrsteskă. Nifonă, fr nisi o nsrere de r5ă, retregsnduse într'o
insslz

din Marea

viana în liniute.

Neagrz

în fan kg

Nă torziă înss,

Sozonole,

învă netrezea

rekemată de kstre

kon-

ailiă, a venită carsmui k& ordină imnerială la tronslg natriarkal“, uri. în fiekare zi se fruea mai folositoriă tsrmei sale

arin înv»mstsrile Isi uele înmelente mi kăvioase.

Într'o zi, dun

ue a: » Eokstă lotargia la o biseriks, de.
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narte de Ilatriaraie, întorlends-se
alkasz kzlâre, s'a îtrlnit
fsrz de veste mi fus a avea timnă
ss deskaleie ks Sslta=
nslă,' karele avsndă natimz assnra
Isi din alte kause de mai
"nainte, gssi nretekstă ks ns mi-a nszit
ă datoria, mi detronznde-l
ks

firmană,

Pa osrndită

4 sta

înkisă la

Adri

anonole
ne tts viaua.
aa
e
"Faima virtăniloră mi învenztsiei
auestei barbate. rzsntndindsse nn mi în [eara Msnt
eneasks, kandă a, trekută Rads Vods la Konstantinonole,
rrelksmă s'a zisă, a
isbstită, nrin 'darsri kztre nszitori'a
se întslni ks Ilatriar=
x5lă înnrcsnz ks boerii uo avea ks
clă. . Rads înkinsnds-se
ks ămilingz ui ssrătundz'i msna, i-a
zisă: „Ilreasfinte, Ilz=
rinte! de msltă doreamă ss ms învr
edniueskă a krnzta bi-nekzvzntarea vostrz. “Mslusmeskă
Isi Damrezeă kz mi-a
îmnlinită dorinna dsns ksmă lamă
fostă răgată ; dar mzltă
îmi nare rsă-de natimile ue te îmuresor
s.“ Ilatriarxslă, mălige=
mindă'ii
-a snăsă mălte kăvinte mntsitore
mi folositâre.

Atsnve Domnslă i-a uronsăkr de voemte
a veni în Ieara Roms- !
neasks ka ss orsndsiasks kandnele
mi legile kredinnei la Romn, elăva uerlka ss kauete liberarea,
sa de la îmnsratzlă, nrominsnds'i tâte onorile mi îndemznm
rile nentrs linimtea, viemei,
Îndsnlekend-se Ilatriarxslă ksvi
nteloră Domnslzi,: ri

Rads, isbătindă a ksista grajjiarea sa,
a adzsă ku sine în
Ileara Roms

neasks. "Atsnue nrimindz-lă toi,
ka ne anostoIslă Isi Kristă,ks resnektă mi kă bsks
rie, Domnslă: i-a zisă:
nllreasfinte Ilsirinte! de astazi înainte
-te avemă învsprtoriă
“mi nsstoriă ka si Îngrijemti nentrs
insntzirea nostra ssfle—
teaskz; îni dsmă riztere ui astoritate
assnra. totă. klerslă
Domviei năstre, mi ne vomă. ssnsne
la tote rsndselele v6stre snirităale L“ Tar Ilatriarxulă i-a
resnsnsă: »Ds'mi mai
întri Msria Ta ksvzntă înainţea lăi
Dsmnezeă ks vei nzzi ks
neabatere kandnele. biserisici, mi ks de
se voră Ikslka kiar
Mrria

Ta

sr fi ssnusă la nedeusele

sniritsale,

ferz

onăne-

re,mi atsnue nromită mi că s îmnlineskele
ă uerzte :de.
1 Se vede kr Metronolia Merei ne atsnue
Metronolită nimik n- se 'ziue,

era vzdăvz,

fiindă kp

desnre

,
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kredinus mi de biserikz;

lkzui daks Domnslă se va onzne

la legile kredinpei, toni ssnămii se strikz, fiind ks 6menii mai lesne se abată la rele, ksnds voră avea esemnlzlă
Domnslsi.*
Domnslă,

nrominsndă

a se 'ssnsne

la

tâto

aueste,

a.

ordonată îndats ss se fakz adenare generalz de klerisi mi
laiui. Den ue sa adenată toni biserikamii mi boerii, de
faur kă Domnaslă, a înuenstă Ilatriarxălă sx fak sn ks_vbută de moralz kare a îndsiomată ne toni nsnz la lakrzmi :
ne 5rms, întorksndă ksvontslă kstrs Domnslă azisă; „Fiisle Radsle! tz kare ai nsterea în msni, tă trebăe ss dai es„semnlă

la tomi

vele sare,

sănrmii

nszemte

tzi:

sentele

teme-te

ordine,

de D-zei,

mine

legile

resnekteazs

kredinrei,

milzemte ne ssraui, uszemte ue uci tsrbsrstori, isberute nonorălă tră mi jădelz ferz konsiderare de norsânz drentatea, kzui jedeleata, este a li D- -zeă, dănz ssntslă Evangelit.a
e
.. Dens aseasta destelkundă adanarea, a onrită lsngr sine ne arximandrigii, egămenii mi nreogii venini de denarte,
_mentră ka.sz învepe rzndselele biseriuei mi kan6nele uele
drente ale kredinnei. Toni mslusmeaă Isi Doze kr le-aă
trimisă asemine învzartoris uri nsstoris, ka ne snă altă Gsra-de-azră, nentră ka sz'i lsmineze mi si dk la mrntsa
irea ssfletalsi,

El fsuea litsrgie în tâte szrbstorele mi

dsmineuele,

“mi nredika neînsetată în kontra releloră natimi mi denrinderi kare erat înrzdzuinate în nonoră. - Eli a xirotonită mi ne Eniskonii de Buzză mi Rîmnikă : ue Isngz asestea
a kondăst mi ue Domnă ka ss ameze finknisnile domniei dsuz

orzndseala îmnsral miloră Konstantinonolei, donde la snele mi nsmiri,

kare essistz mi nzn7%

astszi, nreksmă

Snatarislă, Ve-

stiarielă, Logotetsls, Komisslă, ui altele.
1 E ksriosă kr astorizlă nă ne sune în ue limbs aă nststă sz vorbeasks Ilatriarzslă, nentrs ka 55 fie înyelesă de nsblikă; kzut este autistă
kz ne timuslă auesta limba gredeaskr ni nrea era ksnoskutz Romr=

niloră.

.
-

|

,

:
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Ile timnslă

auela, snt boeris

desfrznatt

de la Moldova

venise în Ildra Msnteneasks, alsngată de Stefani Vodz de
"akolo din kassa mslteloră sale skandalări. EL& îmi Izsase akolo sonia mi koniii, ks tâte aveste Radă Vodz voi a-i da
ne sorz-sa.de sogie în kontra kan6neloră biseriaci, kă karel5 mi ksnănz.
Sonia Moldoveanslzi, aszindă de ascasta,a
skrisă Mitronolitelsi tsngsindă-se desnre nelegizirea barbatsseă. Mitronolitlă atsnue îlă kiemz mi esnăină-i mrrimea,
nskatălsi, îl& îndemnr, sz vie în nokzinyr mi st se întrkz

la somia- uea legizitz.

„kzrăia

favore

Avesta îns

mi intimitate

aleres la: Domnă,

era întrrită.

- Iatriarxulă

în a
:xerse

mi elă la Domnă; îi aratr skrisorea, ue urimise de la uea întsi sopie a nsmitslăi, mi-l& konjsrs sr nă se one. kanoneloră biseriuei. Domnslă, arsukzndă tt masa, nietrqei la-'
re mai nainte îi arztase, îi zise ks fărie, „Ns emtă în drentă,
nsrinte, a mi te onsne nas la atzta; ar trebsi ss aibi ueva mai măltă resnektă nentrs Domnia mea. De demsltă
voeamă ss-ui snsnă ks ns mai notă săferi skimbarea vin
Aseleloră mi .a datineloră nbstre, kare le-ai întrodssă dsns
ksmă mi-a nlzkătă. Dar de astzzi înainte niui învsusierile
iale ns mai voimă,

niui rsndselele tale ns mai nrimimă, kmui

ssntemă dmeni de Isme mi.nă mai nstemă săfori, msssrile
kare n le imusi.“
Natriarxală, nee amtentonâs-s-se ss askslte asemine lim“bagis, îi resnnde

ks amsrsuisne: „Aueste

ksltă, nrea înslnate
mi-ai dată ksndă al
sore regrndă-ms5 s5
„losă ? “arats-mi kare
kută

că,

amtentamă

s'as-

Domne; auesta sentt nromisisnile ue
venită de doz mi de trei ori în înkiviă niue ncntră săfleteskălă -vostră fodatine mi rsndsele bsne le-amă nrefs-

dânz vocea mea,

înrele?

Vai! aksma

k&noskă

ls

are sz vie mare ărgie D-zeeaskr assnra. vostri: ms întris- teză nentrs sufletele vâstre far n; nentră mine, kuui: sne:ranma mea este în 'auela ne kare amă isbită din konilzrie

-mi. uentră a ksrăia dragoste, de vă trebsi, varsă ks bsksrie

ini kiar ssngele

mes.

Afis, Doamne,

în kredinya biserisei,
mrea

seat

nentrs kare

ssngele .scă, la
x

kr nsterea

Domnslă

sz o Rărsue

mi

mea st

meă a vzrsată
s5 o sfinneskz
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mi ka ss o nzzeasks kăratz ui nîntinats nsnT la kanztslă sekoliloră.&
”
Aueste ssnsindă, a emită din nalată, s'a dusă la, biseriks mi a zisă s5 trag klonotele -ka sr adsne Nonorglă; anoi nsindă vestmintele arxicremti, mai întzi a nredikată mo=
rala la toni, ne rm a afărisită ne nelegisitelă Moldoveană
arele se afla akolo înnresns ks onksbina Isi, ne arii a
ordonată ss-i dea afars din biserikz, la kzlkstori de lege
„mi anostani kstre kredinur. Den aueasta nreziksndă re=
lele kare aă sm vie neste near, nrekumă mi storinitslă velă
ră

ue-o

ss aibs Domnslă

imi Moldove anzlă,

sa dezbrzkată, -

a denssă vestminiele ne ssnta mass, no kare a szrstat'o,..
mi a emită. penale afizndă aveste, a dată ordină asnrg
în totă. oramălă, ka nimene niui sp-l& nimeaskz, niui si-i
dea ondrea de arxicres; nimene nisi ss-lă îngrijeasks, nisi
s5-lă nrimeaskz în kasa sa; mi sine se va afla ks i-ai dată
nrine saă altueva de nevoe, s7 se nodenseskz ks morte, ui
uverea sa sr se lkonfisue în favorea domniei. Iar Ilatriarx5lă dandă lokă ărgici, a emită din oraută mi s'a dssă întwsnă sată, versndă. mi ksnstendă asilă la o.kass nrâsts;
akolo snă fiis de boieris din. seminuia Bassarabiloră, ansme Neag, îi aduca ne asksnsă în tote zilele, elă singără,
msnkare

ii

uele de novoe

ale vienei.

Rads Vodz mai torziă, viinds-mi în ksnomtinus sui în
grozindă-se de blestemele Iatriarsalsi kare -ar fi nststă adsue vre o srgie uereaskz assnra sa, a trimisă mi la aflată
mi kg ondre las adăsă la sine, zikandsi: „Ilrinte nrea
sfinte mi nrea înmelente! eartsmz de kste ka omE pi-amă

gremită, nentrs ka ss laneni mi

tare nentrs kste ai lskrată

sfiinuia ta de la mine er-

în kontra

mea.

Te. rogă, n5-mi

voi inel, mi-ui vois da bani, vesminte, ori we-ni va trebsi;
mi: te voit trimite ks ondre &nde vei nofti mi norsnai, mi
ori snde te. vei sue îni voi trimite uele trebăitore,
Iar

„kstă desnre femeca

Moldoveanslă,

ns te mai ssnzra,

kzui

elă a nrimită karte de ertare de la Sinodzlă din Ronstantinonole: carts-o mi Ilreassnuia ta akărna.& Ilatriarxslă săs-

ninsndă

din adznkslă ssfletelsi, i-a rssnsnsă: „Radsle! Ra-
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dzle! Ne amă nevoe niui de banii tri, niui de vestmintele
“tale; nisi de ondrile tale. Ads-yi aminte înss „ks we .kinsri

m'ai îndunlekată ka ss vit aise sr învsuăne uonoră k5v5n-

telă Isi D-zeă. Arats-mi ue învzusteri amă frkstă e în kontra legei uri a kredinpei? Dak amă învznată rsă, snsne-mă

rssli;

e de D-zei

amă fostă rsndsită ka ss fegă de fore

de lege, mi astszi sp :lază în nelegizire?. Ls singsră m'ai
adssă aiue, mi ti akăma ms gonenuti. Ms dskă, dar su untii

ks în mari ssferinne, ui dăreri vei meri; mi mălte nevoi a5
s5 az asănra perei tale; "mi atsnse: ms voi kzsta, mi n
”
vei nătea afla snde ms gsseskă.“
Aueste ziksndă

Ilatriarsslă a nlekată.: Neags,

gelă sufleteskă, aszindă de auweste,

fală scă

.

sa dusă la'clă, dar [la-:

triarxslă i-a zisă: '„Fiislă mes, afls km mare srgic are ss
kăzr assnra erei auesteia,mi vei săferi uui tă mslte înnre-sn ks t0tp sTminnia - ta, Dar tz dakz vei srma uele ue
" te-amă îuvsuată, D-zeă ns nsmai te va feri mi te va sksti

de ori ue întsmulare kontrariz, ui te va înzlua mi la mare
treant5, mi nimele tră se va faue faimosă în tote îmnrejărimile. Atsnue kasts sz-pi adăsi aminte ui de mine, nzrin-.
tele tră sxfleteskă, mi eă vois ksteza a ms răga nentră tine kstrs

Domnslă.“Aueste snsindă-i

Pa

bineksvsntată

+

mi

Ta Iesată în nlsnsete nemsngsete. Dsns aucasta lendă kă
sine ne doi disuenoli ai sei Makariă mi Lousafă, a trekătă în
Mauedonia, mi de akolo la Iletolia, nrediksndă ksvsntslă divină, mi întsrindă ue krediuiomi la nietate. Ile srms ajsngsndă la msntele Atos, fă nrimită de kstre nsrinuii de la
Msnsstirea Vatonedslsi ks mare bskărie ini venerare.
Dsns nlekarea Iatriarxălsi din Ileara Romuneasks,
Sa" întsmnlată mslts neorzndzcalr ui neînpelegere între
kleră wi boeri: iar în anslă avesta a srmată malte enidemii,
mare sewets mi mare fomete, ka, nimte .adevsrate flagele
(biue) Dsmnezeemti, întokmai dsnz nreziserea Ilatri arsălăi,
Domnslă atsnue a trimisă în tote nsrpile sz kaste ne omsălă, din ale krăia blesteme ksnonitea „ks aă venită: azeste relo; dar i-a fostă în demertă, kzui Iatriarxslă trzindă

ka ereimnigii în muntele Atos, mi
Ei

ajngsndă la kslmea. vir- ,
,

*
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tunei, trekăse
la - Iskamele vele eterne. lar li Rads Vodzs
i-a venită o natims ksmnlitz ini nevindekabilz, grărindzi- .
se .totă kornslă

mi kasssndzi-se

o nstore

nessferitr în Ekotă

nimeni nă se nstea anroniea de elă; în fine, dsnz ksmnlite
dsreri ui ssferinne, mi-a daţă ssfletslă. Eli a domnită 33
ani, mi f înmormsntată în msnzstirea Dealslsi de lsngs
Tzrgovimtea, kare sa terminată de kstrs elă însăuri.
Auestă Domnă, ka mslyi din Domnii veki, mi-a Isată
mamele de Rads ka titls; iar .din boteză se nsmea Vladă,

mi dintră înuenstă ss. nsmea- Vladă sin (adekz fisl5) Vladă
Ilenelsmi, nreksmă se vede în xrisâvele rzinase de.la elă
din anii 6986, 6987, 6991, 6996, 6997, 6998 mi 7000; iar
dens anii avemtia se nsmea Radssin Vladă [lenelsuui, nrekămă ae vede în Xrisovele din anii 1011, 7012, 1013, 1014
mi' 1015; mi se kredeks totă elă a fost, fiindă ks [leneIswi Vodzs nămai snă fiis a fostă avstă.

i

Donuu
Michnea

XĂ.

Vos

.

I celă reă.

Avesta era fislă Isi Drazi Armamslă de la Mrnemti
—_——p: cus,
Vdin jădenzlă Ssksenii. - Dsnzs mârtea Isi Rads Vo„1508
. (dz, elă a ns msna* ne tronă fprr alegere din narDin mai
multe chro- [ţea, merci,--ui urin nsterea ounitirei kare o trisese în

at:
favoarea sa. Avesta a nersekstată mi a zuisă o mal:
jime de boieri, mai alesă ne Bâssarabemti; nsmai Neags, fislt
săfleteskă. alg Ilatriarxzlzui Nifoni, ks mare greăa skenată
de suidere mi a trekstă neste Dsnsre în Serbia snde s'a însărată

ks Desnina, fiika kneazslsi

Lazară,

nendts

Desnogi=.

loră Serbiei,
Asemine mi familia Ilzrvslemtiloră, treksndă
neste Dsnzre,a5 lsată ks ei ne Rads, fiislă Isi Rads Vods
ve imărise, uri ne kare îl nsmeaă mi Vizdsns, ka nenotă
„marelzi” Vladă Vodz Ileneluri. Avermtia trekzndă la Konstantinonolo. mi mijlosindă ka Il6rta ss nmeasks ne Vldsr

Domnă,

s'aă întorsă la Kraiova mi
.

[

akolo

adsnsndă

o-

|
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mtiri aă venită assnra Isi Mixnea Vods mi lak alsngată din
tronă,

dens o domniede snă ans mi kvteva, lsni.

Mixnea deus.

aueasta ai fsgită la Sibii în Transilvania, snde întslninds-lă
întro zi, într'o biserikm katolikr, snă fiis. bastardă ală Isi
enelsmi Vods nsmită Dsnuisks, akomnaniată de snt Bngsră Dsmitrs lasks, Laă assasinată; dar uei so se afla de
“fas i-aă vuisă mi ne avemtia ku auecami morte,

Domnut
Radu
Avesta

Vodă

abia usts

nsrinneskă. : On

fi5

XĂI.

V, numită Vlăduţă.
domni &nă ani

als

lui

Mixnea

în nare
Vods

ue tronslă

semi

D. Che

Miraea, karele smblase mai. msltă timnă făgaris înh. 9%
msnnii Transilvaniei, trzindă neksnoskstă între nzstori, (du-

ns kare se nămi wi Wiobanslă), mergendă la Sngsri ui ksnstendă ajătoris, a venită assnra Isi Vlzdsgr.
Avesta Pa
întimninată ks omtirea sa la Gergina, în jsdenslă Ilfovslsi

mi feksnds-se

o brtzlie îrverusnats,

nrin ksragislt mi e-

roismălă Ilzrvslemiloră, Romsnii învinsers mi Ongsrii se
sfersmarz kă totslă, în kstă abia nsnini să sksnată ki fs
ga; iar Miruea, treksndă neste Dsnsre, s'a dăsă la Konstantinonole. * Vlzdsur .Vodr ks tâte aucste nat rsmasă msltă
timnă în linimte, ksui boerii din Targovimte, desnrensini
fiindă de Domni ka skandalouii mi înmelstori, nărtat natimr assnra si ui kăgetay si-mi resbsne, Domnslă, simpindă nlansrile loră, smbla sz-i nedenseaskr; dar ci at Isată
înainte mi aă fsgită neste Dsnsre, &nde grsindă no Neags.
Bassarabă în Serbia, temsnds-se a intra în pearz, la nro-,

„ Biemată de Domni. Fzksndă aliangs atsnue ks Otomanulă
„ Mixailă-bei sas Mixalogls, (karele se afla ks omtirile
ne
malsrile Dsnzrei), aă trekstă la Kraiova, snde aă adsnată
mui altz ormtire romsneasks; &nindz-se 5 ei mi Banslă! ra-

„Xovei, aă venită la Bekărernti, snde sat fikată btalie mare ks -mălts vzrsare de 'ssnge. : Ilrin -trsdarea snora din
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boeri, înssmi Virdsus Vodz fe nrinsă viă mi desksnzninâtă,
dan o domnie de doi ani mi ksteva lsni. Atsnue ks bsksrie general, mi ks alegerea tstarora, see nrokiems. Dom”
,
nă Ne ag Vodz Bassarabă.
"De la Vlrdsuz Vodr essists ună xrisovă din anl 1020.

Domnuu

XXII.

Neagu Vodă: 1 Bassarabă.
Asestă Domni a fostă din natsra sa generosă, filantronă
D, Chr. mi miserikordiosă. În zilele Isi aă linsită din: gears
Ksmă sa frkstă
pair resbăele mi intrigile boeriloră.
Domn, elă mi-a adssă aminte 'de konsilisrile sniritsalslui scă nvrintele Niton, mi de nreziaerile karc-i snăsese,
kare tâte se rcalizasers; de aueea elă s'a întzrită.în temerea. de Dsmnezeă mi sa desisă ss adăk» moârmtele auestsi
om snt, ka ss kanete nonorslă bine kvsntarea sa i ss
gears mi ertare nentră Rads Vodz, karele era..sb afărisemia Isi: Ama dars a trimisă doi din egămeni sui doi din
boeri la Mznrstirea

sori Domnemti,
de akolo

din Msntele

Atos,

mi ks rsgsminui

kstre

Isi Dionisis

lă darări

ka sz le durseaskrs

rmzminile

mită nentră ka ss le adskr în [leara

mii, ajsngshdă la ssntslă Msnte,

nsrinnii
omă

auestsi

sfin-

Trimi-

Romzneasks.

nzrinnii lc-a5 arztată k5

n ksteazs sr use mzna ne mormsntslă

ksviosă.

ks skri-

&nsi omă atsta de

Atsnse snslă din trimirmni, kznstrndă voe a, szua,

a înucustă nii de odat s'aă rssnsndită o resăflare de.mirost nrofemstoris, kare a.simită ne toni. Dsnr aeea skopindă kornslă, Pat nssă întrănă sikriă, karele aă stată mai
mslte zile -afar

nentrs

msălnimea

nonorălsi

ue

venea

so îi

Atsnui monaxii-de akolo n'aă voită sz dea sakrese'nkinc.
le remrmine de kstă ne nromisisne ks le voră adsue ca-

remi înderztă; dens kare doi din nsrinuii de

akolo le-

ă le-a5 adssă în Ieara Romsneasks,
at akomnaniat'uri
n5lă înmtiingsndas-se,

.

aă emită înainte în marginea

DomT'zrgo-

-

n
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vimtei înnresnz ls nonorslă, ks boierii mi kă înaltslă kleră,
uni a%

uriimită

sakrele” TEMTIUIRE

ansn orts ndu-le la Mrnzstirea
mormsntslă Isi Rads Vodz.
n vea

dintri nnte,

kă

tâtz

endrea

ksvenitre;

Dealslsi mi amezsnds-le: ne
,

feksnds-se răgs5uisni vi nrevegie-

re nentră msntsirea mi ertarea zi Rada Vods, Domiisli a
adormită în tronzlt seă.. În somnslă scăatsnae a vozstă kz
sară fi deskisă mormzntală mi ar fi emită Rads Vods golă, |
rsnită mi k5 kornălă negrs mi nstărosă; mi dsus rsgsuisnile Domnslsi

atănue

emindăaă suzlat; ks
nsn%

Pa kărzpită

sară

fi deskisă sikrislă santălui,

mzinile sale

ui Va fostă

kornslă Isi Rad

senrtosă;

d&nr

kare .

Vods,

aueca

ssn-

tălă s'ară fi întorsă mi kstre Neags Vodz mi i-arfi zisă: cat5, fstălă mieă, amă asksltată răgzuisnea ta, ui amă ertată
ne Rad; iar. ti nzzermte

szntele norsnui

mi fii în naue

kă

nonorălă ts5; kornălă mei îns trimite-l la Mznzstirea mea
snre m'sngsereca konfraniloră mei, lui akolo îmi nlaue mie.
Aueste

zikzndă,

Domnslă

ar fi intrată

earsui

singsră 'în sikrislă se,

atsnue demtentsnds“se, a fosti semnă ka 55

înuete “nsalmodiile ; den

aveasta

a snssă în aszulă

tătărora

visălă ses, mi totă nonorslă a dată lasdz lui Dsmnezeă mi
sentălsi fekrtoră de minsni. Istoria zise kz aueste sakre rs=
muie a5 fekstă mălte minsni, vindelnd; felizrite bole ri
natimi la auci kari venea ks kredinys ka sz i se înkine. Domnălă a ordonată sr se serbeze memoria li în zioa de 15 Asgustă, krndă a fostă adormită Ssntslă; anoi foksndă snă sikriă
ie argintă, bststă kă netre nrepi6se, a zsgrsvită ne Ssntă deas&nra, mi anoi 5 .voea nsrinniloră a Isată kanslă mi msna
Szntălsi, dends-le în skimbă kauslă ssntăli loană Botezztorislă, ks kare nzrinuii s'aă întsrnată la ssntălă AMsnte,
snde anoi Doranălă a trimisă mi a fskstă.o biserikz ne nsmele Szntslsi Nifonă, xsr5z6nds-i

tote. înzestrzrile

mi

ve-

nitări însemnate, triminsndă totă o date mati 1 zile mi selorl-alte Mumnastiri de akolo. |
Auestă Domnă fouea în tâte. zilele krte o fanta gener6s5, ajstsndă ne szrasi mi ne orfani; a flstă mai măltei
Monastiri,

sliitări mi biseriai; a renarată msnsstirea Kozia, un.
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Tismana ne kare. a mai mzrito mi a akonerit'o ks limbă:
asemine uri msnsstirea ssntălsi „George de la Msnuelă, lzreia l-a xerzzită ui fekstorea de minsni ikânz a Ilantokraţorelsi (Iliitorslă a tote), ne kare vzzsnds-o nrin visă a
trimisă mi a% adss'o de la Konstântinonole; a mai fskslă

biserika

ssntslsi George

de la Tzrgovimtea;

temelii Metronolia din Targovemtea,
nslă Metronoliei,

kare usns

atsnue

a înoită din

sude a stremstată troera la Ksrtea de Argemă.

Atanue, ks voea natriarkălsi eksmenikă Tlaxomis, a xirotonită no Makaris Metronolită Sngro-Vlaxici, finds kz dsns mOrtea ssntălsi Nifonă, Metronolia rmssese vpdsvs. A
mai zidită mii vea mai frsm6sz beseriksa Msnsstirei Ksrtea

de Argemă, snikz în [leara Rimsneasks

nentră stilslă uri

eleganna sa uea minănatz. Avestă edifiniă Pa terminată la
-anslă 1518, mi nentrs ssnnirea sa a noftită ne arsimandripii mi egămenii Monastiriloră
de la Ssntslă Msnte, ne Tlatriarxălă Teolintă dela Ianina'mi ne Metronolinii de Varna,
Seri, Vizie mi Elenonole, în kzt& aserutia mi ks klerslă din
pears se ridika .la nsmzră de 1000.
Dsnr ue sa termi-

nată veremonia ssnyirei, kare a nrelăngită trei zile mi trei
- noni, la 17 ale li Asgsstă, Domnslă a tskstă o mslime
de darsri la Monastirile din meart mi la vele de la ssntlă
Msnte, la arxierei mi la kleriui; a îmnzrnită mile la szr"mani, vsduve ini orfani; a gratifikată ue boierii maii mi miui

ks dregstorii mi k& darsră, mi a rzsuvsditt asinra tstărora
granii mi generositzni.
o
Atsnue a xsrzzită kanslă-mi msna ssntslsi Nifonă Msnsstirei de la Ksrtea de Argeură, snde se afli mi nn a-

stszi. ' Asestă Domnă jsdeka drentă mi dans legi, mi kzrmsea peara ka nzrinte adevzrată.
Kzzzndă la b6ls grea, uri
nrevszsndă m i se 'onronie kanstălă vienei, a noftită ne
Metronolitulă, ne Eniskoni ini ne boieri, mia nsmită de momtenitoris tronzlsi ne fiislă seă Teodosis, karele fiindă înks
nevzrstnikă Pa lzsată ssb tstela fratelui ses Ilreda. Dsns
o domnie de ontă ani s'aă dusă kztre Domnslă, mi sa în- mormsntată în faimosa Msnsstirea Argemslzi, snde se vene
zăgr5vită mi nsnz astszi, în Isăntră bescriaii desnre zu
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Biindă Msnzstirea înnresns ks Domna sa Desnina. Dsns
nortretală ses se vede k era burbată bine lonstitsată, înnaltă la stată, ks aeră belikosă uri vigsrosă,

ku nsrală blondă

mi | nletele Izsate nins ne meri; îmbrzkată ks vestmiută militară Sngsresks, ks xlamids sai manta ne deass-. - .
nra kăsăti ks firă, uri ne kană ks stemr de asră..
|
„De
la Domnslă avnesta: -esists ont xrisâve din anii
1021, 11022, 1023, 17024, 7025, 7026,.'1027, 1028 imi 7029.. Dsnz mârtea sa ns s'a grsită în kassa sa niui. su$ bant
de asră saă de argintă, nivi o-nâtiz nrepidsz, ksui totă ae
avusese as keltsită kă fauerea Msnsstiriloră ui a biseriuiloră, atstă aise kstS wi la szntslăMsnte,
ks înzestrzrile ue
le-a dată, mi ks fanerile de bine kare le rzsnsndea kstre
topi, Se 'ziue k7 la atsta nevoe ajsnsese ksndt zidea Mrnrstirea Argemsălsi, în kmtă Domna ui-a vendstă n nămai
toaleta sa ea nreyidss dar iară mi verueii.
Ne

Doauxuu
“Teodosiu.

XXIII.

Vodă, cu unchiulă sei Preda.

Dsnz mârtea si Neags Vods, rsmzindă fratele seă
Ilreda ksrmsitoră ală domniei mi enitronă als ne-(D. cbr.
.
,
.
o
J
|_
1521.
vrrstnikălsi 'Teodosiz, boierii de la Bsz5ă; avrndă!Dinăiverso
_ natims în kontra Isi a£ nrokieinată ne Rads Vodzl ae.
nsmită Kolsgsrălă. Ilreda a uerstă
snrijinulă Isi. Stefană
Vods velă tsnsră de la Moldova mi + Isi Meemetă-Bei kzr-.
msitorslă de la Nikonole, dar neviinds-i ajstorislă la timnă,
mi avsndă nrea nsuine ouitiri ne kzndă Rads Vodz avea
“mai mslte, bztelia se xotsrz în, favârea auestsi din &rms.
Rads, nrinzsndă ne'Ilreda, îi tzir kanslă înnresns k5 snălă
din boieri nsmită Datku; iar Teodosiz a fegită la Konstan-

tinonole, snde înbolnzvinds-se, neste uspină a mi msrită..

|
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DoanuLu - XXIV.
Radu. Vodă VI, numită

Călugărulă.

„

Aulezends-se Rads Vodz ne tronă, n'a treksti msltă
D. Cur, Îi a venită assnra lsi Meemetă-bci de la Nikonole,
"151. l|dns kare fpksnds-se bstzlie la Tergovemte, ne
Pta JRaaă Vas nrinsă viă. Atnue, dens îndemnslă &noră
„Peale.
bei a

Jboeri nartisani rssbsnzrei ăuisălsi Ilreda, Meemotătrimisă omtire la Bazză ks ordini sm nrade t6tz

nartea aueea. 'Tăruii atsnue nrinserz o msălgime de 6meni
în robie, lsarz o mslmime de vite mi se întârserz la 'Pzrgovimte. Totă atsnue a venită mi de la Moldova Stefană
Vods nsns la Tîrmoră, snde afizndă desnre, ele întsmulate,
n'a kstezată sz meargr înainte la Torgovimte ss batz ne
Meemetă-bei; mai alesă kz se resnzndise vorba kr elă venise nrin mtirea Ilorpei în Ileara Romrneaskz,. fiindă ks
amezase“mi sămbami, adikz enistami otomani în tte satâle.
Ama dar Stefană Vodz, întorksnds-se în Moldova, a jefsită
uii cl; loksrile nrin kare a trekstă. .lar Mecmetă-bei. neste
nspină s'a întorsă la Nikonole, dsksndă ks sine imi ne Radă

Vodz,

n€ kare

&nă

bocris ansme

Brdika,

vară nrimariă,

Isi Ilreda, la verstă de 'i-a ta6tă kauslă snre rssbsnare.
Meemetă-bei dănz aneea s'a grsbită a skrie la Konstantinonole kstre ai sză ka ss imijloveaskr sr-lt nămeasks !
ne dinssls Domnă, ssb ksvsntă kg Var.uere meara. Atenue
însz aflrnds-se la Konstantinonole lkanskexaea, saă agentă
ală perei, ună boeriă ansme Stoika Mare Logofstă, ne din
faue a dată ssnliks la Il6rtz din nartea merci, uersndă ka:
Domnslă ss se aleagr de boeri, dsns ksnrinderea firmans-.
riloră; iar ne ssb askănsă a krissă boeriloră din pearz ka ss
nrokieme kstă mai ksrsndăde Domni .ne Rads de la. Afsmani, mai înainte de a anska a xotzri Devletsli meva. Boerii din pears

nrimindă

înutiingarea,

s'aă grzbită

ma ne Domnă, wi a sere întsrire de la Ilortz.

a nrokie-
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Domuru

XXV.

|

Radu Vods VII de la Afumaţi
Avesta a fostă ginere Isi Neugs Vodz Bassarabi. Dsn5 ve s'a nrolkiemată Domnă, Ilârta ne de o nartef
cu:
_a trimisă întzrirea sa dsnz erereă bocriloră, iar ne pi ut
de alta a skrisă ne asksnsă li Meemet-bei ka spleele locale.
"meargr asănra: Isi ks omtire. Rads Vodz, emindu-i înainte
ks omtirile lokale "mi dends-i. ruzboiz la. satslă Lsmbavi,
la învinsă; dar Meemet-bei a venită de a doa ârz ks orutire mai măltr, ui feksndgse mare bvtplic la satslă Klejani,
danz mzltz vzrsare de sznge, Rads Vods iarzmi la, învinsă,
Meemet-bei era în retragere; dar dens se a usresitt kemn5lă lsntei, simpindă kr Rads a nlekată kztre residinna sa,
sa întorsă nontea mi a kslkată firz de veste tabzra TOM'5-

neaskz kă ferie, suigsndă o" mslime de ostami ini kiar ne

snălă din boeri nsmită Benga.
dase fsrs

Rad

owutire, a trekzti în

Vods

Transilvania

atsnue Bszznks o narte

din

boeri; iar, Meemet-bci, rsmzinaă singsră stenrnitoris, mi
amezsnds în tote satele mi oramele s&mbanui, a trekstă la
Nikonole. Rads Vods înss ns s'a desksragiată, ui adănsndă
omutiri „în Transilvania, a intrată în mars mi a trekat$ ssb
sabie ne togi s&mbariii Otomani,” Aszindă Meemet-hei desnre ageasta, a trekstă 'carzmi ks omtire în [eara-Romzncaskz mi lovindsse ks Rads Vodz la satslă Girsmayii, s'a
frkstă o bztslie înverinsnatr ks mălts vrsare de ssnge din
ambe nvrnile mi în. fine viktoriaa rsmasă a- Romzniloră.
Atsnue Meemet-bei a alergati la stratagema, -sa wea dinti,
s'a frlistă ln făge uri se retrage, dar ne &rms întorkzndzse
- fers veste, a kuzstă ks tot nsterea asăara kremtiniloră zi
le-a fskstă mare striksuisne; atsnue s'a zisă ui Neags Snstarislă

mi Stznils

nortarslă.

Rads

Vods;

nzrzsindă

meara

a trekstă în Sngeria mi a verstă. ajstoris. de la regele Lydo-

vilă.

Avesta, komnztimindă

de sorta kremtiniloră,

a rzdi-

kată trei zeui de mii de omtire mi nsindsse înssuui în: frsn-

tea ei, ks Rads Vods din nresnm,. a trekstă în IJeara Msn-
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"teneaskz

ne la msntele

Ilitemti.

Meemet bei,

re assura sa,
în

Rslals, mi a tsbrită
kzmă

a aszită

sa grrbită a treue

nave,

kr

vine

Danzrea

la oramalt
atsta

nste=

mi a Ipsa peara

”

Dsus auasta, regele Lsdovikă,

nriminds tosrtariile de

amiaie din nartea Isi Rads Vodz, s'a întorsă, la ale sale. [ar
Domnslă ks boerii, întorksndă-se ks veselie la Targovimtea
mi kibzsinds-se lksmă 55 skăteaskz jjeara desnre nsvzlirile..

viitâre ale Tarailoră, aă gssită ku kale sz se dskz la Kon-.
stantinonole, ka sz arate snsnere mi sz se înkine Ssltans-

Isi.

Deui

dskendu-se

mi

dindă

ssnlikz

îmnzratălsi,

_nă

„nămai ks msltă n'a nrim.tă resnsnsă, ui de o datz afls ks
Ssltanslă, dens intrigile Isi Meemet-bei, a dskretată destităirea sa mi randăirea la domnie a snsi Vladislay Vods, ka-

re se afla la Knstantinonole netreksndă de mai msltă timnă. “

Domnuu
Vladislaă

XXVI.
Vodă.. -

Avesta, dan ge a venită dela Konstantinonole, boerii
D. cu, |mi Banzlă Kraiovei, ks tite ks mai nainte aveaă de
piseinro.(Ezăetă s7 ns-lE nrimeaskr, tenisndu-se ka n lkămnic. iocale:/ va, sz-mi nerzz nrivilegisrile,

dar

de o kamdatz

s'aă

nrefskstă kz-lă- nrimeskă ks bsksrie, mi a venită ks tor mii
s5i senkine. Banslă Ilsrvs, viindă ks snă nsmsră de ostami alei, i-a Ivsată afars de oramă, mi elă a intrată ns-

mai kă boierii.

Domnslă

nrimindE

mi vszsndă kinslă „mi

nortslă scă uelă ostemeskă, a înuensti sz-i zik în bztae
de jokă kp.nă i se mede lzi asemine dregztorie mi kz voemte a-l5 întrebuinua, în trebzinmele kasei sale, dens kare a

mi norsnsită ka si se ameze în kasa sa mi sz rindieask
Bană

ne &nă altslg.. Dar Banslă

srv,

nessferindă

asemine -

insslts, k&mă a înontată, a emită afarz din oramă ui lssndă-mi
ostamii s'a întorsă renede asănra Isi Vladislaă. Auesta, ne„avzndă

destsls nstere nentrs ka sr se mzsre,

abia a skr-

.
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nată ks fega neste Densre, ui a trekstt la Ronstantinonole,

neauskzndg a domni nisi mskar snă ană. întregi.

Dsns a-

tea boerii aă trimisă la Il6rts mi a uerzti de Domnă earămii ne Rads Vodz. Ilorta s'aă îndanlektă,. mi Rads; ka-

rele mai nainte domnise
domnie.

abia snă ană, a venită ks a doa
Ă

d doa domnie a lui Radu

„tronă,

Vodă de la Afumaţi.

Dsns szirea adestzia de.a doa. 6r5 ne domneskulă sei
meara s'a bskzrată de nase în ksrsă de me-(,, Chr,

„se ani.

Dsnz atcasta, doi boeri ansme Neag Vor-ţ, E, o

nikă mi-Drsgană
Vladislas

Vodz

Ilostelnikzlă,- nrin înmelegere

lg (nice locale. :

de la Ronstantinonole, înkinsindz-uui o omti-

re, s'aă skslată assnra Isi Rads Vodz. Avesta, nefiindă gata de brtae, a nlekată sz feet înnresnr ku filulE set Vladg
la Bans Ilsrvs din Kraiova; dar la Eniskonia Rimnikslsi,
năminii lkonsniratori i-aă ajsnsă 1ui le-aă tastă kanetele la,
amsndoi, mi anoi l-as înmormsntată la mznzstirea Arge-

mălăi..

ae
N
ei
îi
Rads Vodz, nentră a doa Gr a doranite mmâse ant. De

la elă esists xris6ve din anii 7034, 7035,.,7036 uri 7037,

EIS a zăgrovită mi msnsstirea Ksryii de Argemă 4 sokră- .
Isi scă, în anslă 1529, kare făsese nezsgrivitz rsr'atsnue.

Douro XXVIL
3 “ aloise Vodă.. Sa
“Deus

>
. a

mortea Isi Rads Vods, Ilrta a rsndsită domnă,

fur alegerea boeriloră, ne Moise fiul
Vods,: karele

se afla

Isi Vladislaă( 5. cur,

la Konstantinonole.

. Auesta DS iaro-

-kămă a venită în mearz, a tsâtă kanetele Isi Nea-lnice locate.
gă Vornikslă mi Isi Drzgană Ilostelnikslă, ssb ksvsntă de

r5sb&nare nentră uaiderea nredegesorulsi seă,
ks tite kz ci
fseserz îndemnani la aueasta de tatslă aestsia, Vladislas

50

!

Vods.

"ISTORIA

Dar uei-l- alui boeri,

DACIEI

îngrijinduse

ST n5 NCarzD nri-

_vilegisrile merci, sat skslată în mare nămsră mi dskznds'se la Konstantinonole,

aă folată: “erere

la Ilortz

ka ss le

dea domnă ne Vladă Vodz, kare le s'a mi akordată.
Moise Vodsr, dsns o domnie abia de znă ană, Ysz5nds-se destitsată,. a fsgită în Ongaria.
.
|
De la clă essists sn5 xrisovă ; din anzlă 7038.

_DoaxULu

o

XĂVIII.

Vlada Vâdă MI,

"Abia se amezase Vladă.Vodr no tronă, mi neste dor
D: Chr.
ylăni a venit; Moise: Vodz assnra Isi iă orutire &n-1530.
.
..
.
“Dupe Chro- gsreasls.
Foksnds-se bstzliela Viimeara, Moise
„ Dicele

Țierei.

“dans

ss

-

a.

JVods fs suisă, iar Ongrii
ală treilea ant

de domnie

j

.

DC

învinui nui fegzrigi. Dar

Vladă

se înnelâ din întsm-

nlare în Dzmbovir.
De la :Domnslă avesta essistz doz
anslă 1039 mi. anslă din 1040,

Du
Vintilă Vodă

xris6ve:

snslă di

XX
de la Slatina.

Înneksnds-se Vladi Vods; boerii a alesă Domnă ne
BD. Chr, |n
Voădr de-la Slatina. Auestă Domnă sa ars15%.
[tată forte -asnră ini vprsztoris de snge, luai a &gis mslmi boeră. Dar ne la ală treilea ană ală domniei sala, mergzndă la Kraiova, «mi emindă .într'o
zi la vsnztre
ks, boerii în nprmile de s5să a nsrslii Jils, se năsese la
“vorbs kz instrămentele rpstegei sale ka ss inai omâre o
seams

de boeri.

Dar boerii,. nenitendă

ss mai sfere

krs=

zimele sale, a gssită okasisne â-l5 nemeri mi a-lă suide ne malrile Jiislsi.

.
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" Avuestă

Domnă

a zidit

Vintils Vodz.:

mi m'nsstirea,- kare

51

se keamr

PE

DRE

Domsuiu XXX.
Pelru

|

Mă

.

Vodă I, numilă și Radu. Paisie. Bassarabi,

Dsns suiderca Isi Vintilz V odz, viinds boerii la
Ksr"tea de Argewmă, aă alesă. Donină ue starinălă m'snz-( ». Chr.
stirei, arximandritslă Ilaisie, ka bzrbată ki minte mid nisi tente
de familie

însemnats,

skimbsndz-i nsmele

uelg kr-

puronico

lsgoreskă i nsmindu-lt Rads. "Avesta, ksmiă a Iată
frsnele găvernălsi, a desksnsyinată ue banz Toma de
la Kraiova mi ne marele Logofută Vlaiku, ka revolsnionar
i mi tsrbărztori. Na trekstă îns msltă mi nimte boeri
fegari
în Transilvania, din zilele Isi Moise Vodz, 'ansme Stroe, Manoli- mi Mixaluea,. alegrndă Domnă ne snă Laiotă Bassa
“rabă, aă venită ks oste de Ongsri' Xaidsui assnra Isi Rade

"Voda.

Devi fsksnds-se bztalie,

Latotă Vodr a învinsă mi

a kănrinsă Targovimtea, iar Rads Vodz îmnresns ks boerii a5 fgită la Nikonole, snde, adsnrndă mai mălts ormtire
tsrueasks,

neste

dor

Isni a veniti

aszura Isi Laiotă

Vods,

"ui dindă-i rssbois la Ientsna Iiganslst în. jsdemzlă Dsmboviniei, la învinsă mi Pa uuisă înnresnz..kz boerii seci Stroe,
Manoli mi Mixaluea.
De
a
O kronik mai noss a erei Msntenenti : zige ks a-

mestă Domnă a domhită snă ană, dinz kare arsfi domni
tă
ănă Ilctră Vodz mente ani; mi snre dovads adsue dintiuele

„msnsstirei Misla, kare zikă kr nimitslă Iletrs Vodz a zi-.
dită mznzstirea, aucasta înnresnr ks fiiuli set Marks la anzlă

1537.

Asemenea:
mi

la Mitronolia

Targoviintei

este .

skrisă, ks aueasta rsmzindă negata de la. Neags Vodzr, s'a
terminată ssb Iletrs Vods wi fiislă ses Marks la anslă 1538.

„Dar alt kronikz mai. veke,
vinui ani;

ks elg era boeris,

Argemslsi

s'a „nămită Ilaisie,

ziue kr Radu Vods'a domnită
însărată

mi se nămea Iletrs,

„mii kz dsnz moartea soniei sale kzlăgziinds-sc la mznzstirea
ajngrndă

mi egmenă

ală

„+

52.

ka snslg

msnsstirei

Bassarabi,

ktitoriloră

ISTORIA

DACIE

a

ac se trzgea din familia strolăsits
mi era nenotă

Isi Miruea Vodz.

Iar

“ desnre altă Iletrs Vodz, nimilkz ns se vâde nisi în na din
“Ekron'uele ele veki ale perci Msntenemti. Din aueasta
se vede. kr asestă Ilctră era imi Iletrs Vodz mi Ilaisie,
Rads, mi.ktitoră -ală msnsstirei Misla mi terminstoris
din Tzrgovimte, krui enitetălă de Radg i sa
„Mitronolici
ka nronime.. Dsus we,a domnită sinui
nămai
dzogatăă
mi k»te-va l5ni, ks drentate ni nâue, Ilorta, kismsndz-lă
destiteată mi Pa essilată la E ginetă, snde_a mi mărită.

dar
mi
ală
aani
la

4

DoMxULU

XXI.

Vodă VIII, fioulă. lui Radu de la Afuniati

Radu

" Asosta viindă de la Ronstantinonole, dsns sererea bop. cun, Jeriloră la domnia erei, din tresere de snă ană,

Dia shro- aă înuenstă a treue de neste Dsnrre Tăruii în eara
aie Iocale.] Mentoneaskz ssb felisrite nreteste,: (snii zikă kz dsns norsnka

sekrets a Iloruei) mi oksrendă

uetsuile Brzila,

Terns uri Gisrgis, le-a smsltă de ssb steusnirea Domniloră merei. Rads Vodz, nenstends-se onsne, din kaăsa in-

trigiloră boeriloră, s'a nlekată mi ferz de voce a se desnsrpi ksnrinsslă nsmiteloră uetuui mi ss rsmzre ne. viitoră ssb
stenznirea imnerisli Otomană. Kz se 'stenneaă ageste'uetsni nmns âtsndede kstre domni, este 5nă adevsră netsgrdsită: aneasta se vede. hiară dint”'snă xrisovă ală -nsmitălsi
-domnă ue este în eniskonia Băzzslsi,. karele ziue kz aaesta dsrăemte jsdenelă Brzilci Eniskoniei Bszzslzi; în avuestă
xrisovă se arat5 mi n5mele boeriloră de atsnuc, marele Bână.

ală Kraiovei: Teodosie mi marele Vornikă K6dr, kari aă desnsryitt înksnjsrzrile ueteniloră mi aă năsă netrele xotars 1.
1 Ilârta Otomauz
din kazsa

de. de msltă ăvea okif ne uetzpile aueste,

intrigiloră boeremti mi

a slzbisiunei domnemti,

mi asts datr,
mi-a îmnlinită

skonslă. Atsnae Tsruii oksnsndă uctatea Brailei kz o mare narte 'de
- Iokă îmnrejără, uea-l-aitz narte de judepă s'a linită kztre jsdepslă de:

PARTEA

IV.
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Dsns o domnie de uatră ani, Radă

konlskrarea Isi Miraea;
anii 1050,

7051,

7052

1,

Vods- se destiti,

53

arin,

De la elă. se grsoskă axris6ve. din
mi 1058.

"DOMNULU XXII
-

.

e

Mircea" Vodă II.

|

Asesta era fiislă Isi Mixnea Vods Dra ni.
Ksm-a ve=
-__nită de la Konstantinonole, lkz. domnia, meste do5z( DP. Chr.
szuteinsni aă zuisă ne Kodz Vornikslă;: ne fcatele! Dupe curonicele lo„seă Kommisslă, ne Drags Stolniks, -ne Stroe Sasta-l cale.
rislă, ne Vintils Kzminarisi, mi ne alpi mălgi boieri, ne.
kari mai întră Y-a kinsită lkă diverse kasne ka ss le iea a- verile,

imi anoi le-a trâtă

kanetele.

Kzpi-va

din boieri

aă

„sksnată în Transilvania, mi akolo, adănznds-nră: ouitire Bn-

gercaskm, neste doi 'ani at intrată

ue la Ilraxova în. meara

Msnteneaskr, mi bztzndă- so ku Miruca Voâz la satelă Terimiă, duuz măltz vzrsare de ssnge din amsndoss usrpile,
a învinsă Miruea: Vodg. În auea batalie, a kozsti Bdrimtea
marele Vistioris uii Teodosie, marele Bani. Bocrii rebeli ax
” fogită earzui în Transilvania, aă nrolkiemată Domnă' ne snă
Rads nămită links, mi lssndi ajstoris de oxntiri &ngsreuniti a5- intrată earsmi în pearz. Atsnue bstsnds-se la satslă
Msnemti ks destălz vsrsare de snge, în fine a învinsă Radg.
Jliamks Vods, iar Miriea a skznată la uotatea Gisrgiă.
Avesta a domnită vinvi ani; de la- cls essistr xris6ve
din anii 1054, 7055, 1036, 1359 mi "7060.
.

“ Doarvurii SĂI.
7

Radu
Dsns fga 1

IA lliaşiu.

Miruca Vodz, Răi, înnresns 5: boerii

“ Slamă-Rimnikă. Asemine
mikurorată forte.
-:
N

Vodă

oketaznds Giurgiu mi “raraslă, jodeustă
e
-

vaă
,

54

-

Dr

î-

ISTORIA DACIEI .

fagari aă nssă stvuznire ne mears,

Dupe chro- dr, adănsndă, onitiră Truenti,

„cale.

Dar Mirica Vo-

kiemsndă tot o datz

Jîn ajstoris'
mi ne Xanslă Krmalsi, as venită assnra,

Isi Rads Vodz, mi nrinzands-lă Pa zuisă. Eli domnise a-,
bia snă ant; Iar. boierii, nartisanii sef, aă făgită carzrui în

Transilvania.

o

-

A doia domnie d lui Jlircea

Dupe Chr.
51.

,

Vodă.

Miryea Vodz, domnindă nentrg a doa 6r5 în na-

.
us
Dupe chro- (te trei ani, se ae
destitsc ferz niui
nt kovzntă u de ksnicela l0.
7
3
.
cale.
Jtre Il6rts; dsnz kare s'a dest la Konstantinonol
e.
-

DossuLu XXIV.
Pătrașcu

Vodă celi bună..

Dsnz destitsirea Isi Miruea Vods, Îl6rta, dens wererea
"p. Car. boeriloră, a trimisă Domnă ne Ilstramks Vodz selă
Daze chro-(bnă, lkarele se afla la Konstantinonole agentă recate.
Înrezentată din nartea merei. Avestaa fostă tatz a
trei domni: Stefană Vodz II, Aleksandr Vodz III mi Mixai

Vodz Viteazslă.

În anslă als treilea alt domniei sale, dans

norsnkr îmnzrrteaskz,

s'a dăsă în” Transilvania, ka ST in- -

staleze ne „regina Elisabeta, “saă Isabela, în-steuznirea auestei nrovinuii. Dsnz:mortea regelzi Sngariei Ioanne Zano-

lia, sa% Sigismsndă, Ongaria venise sub stensnirea.Îsi
Fer-

dinands I arxidsuele Asstriei, iar Transilvania ranissese dz-

ns testamentă

reginei Isabelci.sonici

fils regelsi Iloloniei Zigmondă;

Isi Zanolia,

kare

era

dar Zanolia, din kazsa ne=

înmelegerei ue avea kă arxidăuele Ferdinandă, uns sz vie
fiislă sorgiei sale în vsrstr, Irsase enitronă ne Săltant Ssleimană, karele din kassa aveasta avăsc maj mslte bztzlii kg
Nemyii. Dar Ferdinandă isbstise a îndsnleka ne Isabela
ka

sz-i lase si Trarsilvaniami
, ca sz meazz mi sr se lini-

inteaskz în dakatală Silesiei, kari î-l% dase,

a

*
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Dar Ssltans Ssleimană oksnsndă mai ne. ărms mare
„marte din Giigaria, a nornsită Domnslsi marei Msntenemti
57 între în Transilvania mi “ss restasreze ne Isabela în domnia ci. Atsnue IIstramkă Vodz, intrends mi oksnzndă Klas-

sembsrgslă, sas. IKlazdionole,a trimisă soli la Leonoldi, (Liovă, sat Lembergă) noftindă ne Isabela de akolo,

snde ne-

treuea înnresnr lă filslă ei, (nre karele norii las nsmită
Stefană.) - Den ue a venită regina, mi a auezat!o la. Rlasdionole, s'a întărnată în pars, mi-a marit în ală natrălea

ană5 als „doinniei 1.
- De la auestă Domnă
7064

i

essists

xris6ve

din anii

i
7063,

7066.

"A treia domnie a lui Mircea
Dn

mortea

1si Ilstrambks

Vodă II.

Vodr, . Ilorta, a

trimisă -

Domni earzrui ne Miraca Vodz. Aueasta ksmă a ve-/ D. Chr.
nită la Domnie, a trimisă resrsnsă boecriloră emi- Due. chroa.

e.

.

:

.

”

3

| nicele lo-

grau din Transilvania, ka sz se-întrks în natrial cole. +
loră, urominrnds-le ks jsrsminte amnistie totals. „Boerii se
“ înkrezirz Jomnslsi, karele le fzkă băns nriimire, ka tote |
kz în săfletală seă nstrea nlanări” kămnlite. AAsndz-se carna la Băksreuati, Domnslă a. norsnaită s7 se fak adznare
de boeri mi de kleriii nentră ka sm ibzzeasl „6re-kare
m5S5t5 generale. | În zioa de 3 "Martie, Stanilee Vorniks mi
„1.La

biografia auestai Domană, astorislă

10.
„kk

arc ksteva

elă a fostă fils lui Rads. Vodz

Ilaisie.

"946. Ks la esnedidisnea fzksts
Domnală

erori saă. ncajăngeri.

Ns suzne ală ks fiis este este IIstramkă;; Iinkal

Moldovei

-:

în Transilvania

Aleksandră Lansmneană

kz

dovedermte

n.

a Iată arte

uri

192000 ostauni, odă IIz-.

tramks Isase nmai 8000 Omeni,.
:
3-16. Înaintea reginei, la Lembergă, at fostă. trimisă solă Vornikslă |
Bă Sokolă, karele mai ne &rms ar î otrzvită NI TIstramks Vods, kă skonă
ka

ss se fakv-clă

domnă..

:

:

4-16. Ks5 Istramk Vodz a avtut doi fii;. ne , Tctrs “Terelă mi ne
* Mixai-Viteazală, IIrin srmare 15 mtiă de sude sk6te ne Stefană II zi
ne

Alessandră

ML

.

pn

(Nota Tradekatoriust).

56.

ISTORIA DACIEI

ks tonă uei-l-alni boeri din: emigranți, doi eniskoni, toni egămenii, arximândrinii mi o msluime, de kelsgzră se adsna- ..

rz la nalată.

“Atsnue

de odatz întrars

sbirii tiranglsi ku ST-

biile gole mi at mzuelată -ne tonă mari. mi miui, vinovai
ai nevinovani, fzrs deosebire 1. Miruea Vods dans aucasta

a ulekată a sănra, Isi Stefană Tomma Domnslă Moldovei, ks

skonăka ss fa mi tronslă Moldovei. * Stefană i-a emită înainte
ks omtirile ue avea, la îndemsns, ui dends-i rrsbois; dn o
bstrlic szngerâsz ne malsrile Milkovslsi, Pa învinsă kx totslă. Miruea, dans asemine katastrofz, se întorse, i nă tpizii
mări. În intervalzlă avesta, Mirsca nsimai snă ană a domnită,
Msrindă,- se înmormsnts în biserika Ksrtea, vele, . lare
fssesc zidite de d'snsslă?,
“
|

Petru

Donuu

Vodă II

*_

Dănz treuerea din
masă

viânz

la momtenirea

Dupe

ch
ulogia
(515 ki măms-sa

locală

Sea:

și

._y

Jrini

7

7

|

Schiopulă, - numită.şi Petrutiu, înpreună
cu mumă-sa Iarina.

Î
DS:

XXXV.

>

a lei Miruea

domniei
.

Domna

x

.

Vodz,. aă rz-

fiislă seg Iletrs
e.

._.
Kiarina, sat Kiajna.

PET)

boeri ue ai fosti skznată *

lkă -tăga neste

înnre=

IlsKar-

nani, kămă aă aszită desnre aucasta,. aă venită din
Ardeală

ks 6ste mi
=

bzisndz-se

la satelă

Romsneniti
..

ks

boierii Isi

1 Dsns Engelă, ns toui boierii: emigrani s'a întorsă
în Mearz, vi 0 seams
„Saă dssă la Konstantinonole 85 „uearz sekăritate în
kontra krszimeloră
„15ă Miruea. Ssltanzlă însz i-a arzakată în mare,
Se mai însemnezz k5
sbirii kari aă fokgtă rhzuelălă avela înfrikourată, erai
Teri; ksul Miraea
- Vodz se vede' kz avea o gard de Taraţ. n'rimint,
”
|
,
!
(Nota Tradskatorislst).
2 La enisodglă bataliei lui Mirea kz Stefană “Tomuia
, astorizlă de sigură
k5 se înmeals, Mai întră kz în Moldova, ne timnslă
13ă Miruca, era
"“Domnă

Aleksandr

Lzusmneană ; mi

„ niloră Moldovei skrisz de Fotino,
âni dans

mârtea

Isi Miruea,

Tomma,

a& domnit

Ile Isngs5 aueste,

rită toni istoriuii ue at skrisi desure Romzni,

aseast bztzlie, .

kare Cărrs kronologia dom-

la

1564,

adikz ks mase

IUinkai,

karele a zrmz=

n

snsno

nimika desnre .

(Nota Tradshkatortalsl)..

.
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Miruea..Vods, i-aă învinsă.
Auemtia at sknată la. Gisrgis
mi s'aă înkisă, Jar
i Domna ks fislă ci Ietră aă trekstă la
Ramniskă, de snde, Isnstindă” nătere tsrueask, s'aă întorsă

mi s'aă bststă ks “boierii emigrani la IIlerbsnewiti,, Emigra-

.

-

:

gii asts dats fărz învinini: Badea Klzuerislă uri: aluk bocri
fărz uim, Yar'uei mai mslui ag skonată ks făga. Dâmb
“ks Iletrs Vods deus aueasta sat întorsă în Bokăreruti.
Dar-n'a trekstă

o ssntsmsns,

uri alui din boierii emi-

grani, avsndă în frsnte ne Stsnik'r Bengea, Matei Mogs, Ra———
“dă Logofzts mi Vălkană,. aă venită de neste. Oltă ks" omtire ;
dar Iletrg Vods,. avundă

omtire. de. ajsnsă

Tărueaskz,

le-a.

emită înainte la satslă Iloeana, mi akolo brtends-se kă învermănare, le-a zuisă o mălr pime de Gieni mii. -a gonită. Ac

tenue as venită

Isi Ilctrs Vodz

dela Konstatinonole mi sem-

nele Domniei, kare le-a adssă. Marel6 Logofrtă Stefans, rBn-:
duită

de

Dort

a-i fi mi

cnitronă .uzns

va veni în vursts.

Atsnue s'a măi msrită ui tributălă “ze se da la: Ilorts, mai
adrogsndu-se kă sinui mii 'galbeni. Den o domnie de 9

ani mi

ksteva

Isni, Iletrs Vods

se destitsz

de kztre

Ilorts

mi se essilz dinkolo de Marea Neagrs în Asia înnresnz kă

mailz-sa, kare a mi mărită

akolo.

Mai. tzrzit, ksustendă

ertare,:se dgse la Konstantinonole, iar la Domnie, dsuz ue-'
rerea, boeriloră, se rzndsi fratele seă, Aleksandr Vods.
„Do: la adestă Domnă essiste" 'xrisâve din anii 1069,
1010, 1071, 7072, „1078, 1014, î015 mi 1076.

DossuL
Alessandru

XXV
Vodă IL

m
E

a

Asosta, oma s'a rsndsită Donaaă, a skrisă boeriloră
emigraui în Transilvania ss se întârkz în natria loră Dar
nrominsndsele amnistiz totalz. Bocrii, înkrezznds-se Dupo chrocele
s'aă întorsă la „Băksreuti, sSas înkinată dornrislăi nui locale.
aă fostă în name. Dar. neste dor Ii, Alesandrs Vodz a 3-

viss &nsnrezeze bocri mari; ne Rads Logofsts de la Drsgo-

-
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.

emti, ne Mixrilz de la Brdermti, fiisl& 'vornikslsi
. Sdrimte,
ne “Vsdoră Bskovă, ne' Vladi Kani, ne Ilvtramks, ne Ra-

lots, ne Stană fiislă zi Drzgslesks de la Boldermnti, ne Rads fiislă vornikulsi Sokolă, mi ne algii din boerii mai miri.
“Ile la ală uinuelea ans ală domnici li, ksnztendă fratele ses Iletrs
. domnia Moldovei, mi treksndg nrin meara
Msntencaskr, i-a emită Alessandrs Vodz înainte la satslă Ko- nsaenii, ănde a5- mezstă înnresnr la mas 1ui s'a; veselită.
Dar fiindă ks ks ksteva zile mai, nainte Stefană Vodz a
fostă trimisă resusnsă boeriloră din Moldova. ka ss vie la
Fokmani

sr-lă - niimeask's,- a nlekată

ls toni boerii domniei
Fokmani, a5 trekstă

si kă ste-de

-Vornikslă

Dsmbrav

ajsusă, nui sosindă la

înainte ssb ksvwuntă

ks voră sm nrimea-

skz ne Domni; dar anroniind-se de Konzueni imi grsindă
ne amsndoi domnii în veselie, a% krzstă de odatz asănra
“loră mi le-aă zuisă o mslpime de omeni. -Ile Iletrs La gonită nsnr

la Brzila,

&nde

aă

sk'nată

în

getatea

tsrucastkr;

Yar Alesandrs Vodr aă sksnată la oramslt de Floui în j5=
densls lalomimei. Întorl:snds-se anoi la Fokmani, Moldovenii a alesă domn ne &nă boieris unăme lonamks. Avesta ..
atsnue a trimisă în meara. Mănteneasks, Domnă ne snă 2lol'doveani | ansme Vintils Vornilksz, 3 karele, > însonită
de omtire
HU

nămer6s7, a intrată în Bsksreuiti. Dar Alessandrs Vods, în:
nresns ks boerii sei. Dragomiră Vornikală, Mitrea lkomisslă,
Brad [laxarnikslg, mi Toană Iorlplabslă, adsnzndă omtire
aă mexrst assura li Vintils Vornikslă Moldoveanslă,

mi drn-

dei rpsbois La învinsă uri Va suisă; iar ne boerii Moldoveni
rssinindsi,
Domnă

sa restatorniuită ne

a skosă-o

dare

tronzlă

ue se nămea

domniei.

Asestă

Qaea-seakr.

"Deus o domnie de ontă ani ui ksteva Isni 1, Alesandrs Vodz a merită, Isssndă momtenitoris ne filglă seă Mixnea.

Adesta

a.urefokstă

din

no

Mznzstirea

Rad

Vodz

1 Mironă Logofstslă nsne domnia Ii Alessandră de “nos ani uzi o, lănBs
„Anonimălă Romsneskă înkx ziue kr clă s'a fzkătă Domnă în 5168;
"asemene ziue mii Engels, însemnsndă kiar zioa de 7: mais.
!
:
„Nota Traducitoriului,

"PARTEA 1V, EPOCA 1V, CAriY 1,

din -Băksremti

Pa

-

în anslă 1574; mi a amezată

ucatrs ne dealslă Ilitenitiloit,
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o lkrsue

e

de
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De la auestă Domnă esisti doz xrisve, din :anii 1077
ami 7079
!
DE
a

Dosu
Jichnea
" Rsmrindă

XXXVIL

-

Vodă. 1], Turcitulă.

momtenitori tronului Minea

fiislăli Ale-

„sandră, a trimisă la Konstantinouole no marele
Vis-/ n, Car,
1517.
tierii Mitrea mi i-a5 kzuntată insigniile (steags
lă)4
Dupe chro.
AI
.
A
domniei.

Avesta a skornită

în

mearz

o dare

larel

nicele

“locale.

„se nămea :Grleata, Boerii *Mexedinneni, nevoindă:
a-l reks=-"
n6mte, a5 nrokiemată snă altă Domnă, ansme
Rad -Ilaaa, asăura kzrăia viindă Mixnea Vods ks omtire
ui bs„tends-se la Kraiova; a emită învingrtoris: ci mai
mslgi din
boeri a5 fostă suimi, iar domnslă alesă a fgită
la Timirn:ra. Dar dsnr o.domnie de mtse ani, [lârta destit
uz re
„Misnea Vodz, mi-ls essilz la 'Primole. Avestaa
fostă mi

xaznzstirca Tătana: De la el essistz xrisâve din anii
7087

7088, 7089, mi 7090,

. -:

„Dosu

o

e

XXXVI

Petru Vodă

IM Cercelă,

|

Dsus vererea boeriloră, sa randsită Domni Iletrs Vodz eruelă 1. Auesta a tieată kanetele a trei
boeri D, Cur.

mari: ală si Dragomiră Banslă Kraiovei,. ală Isi Mi-/A Dup 5 e chro,
.
Dei
21
.
.
Ă
N
u
nicele.

xailă Vornikslă, uri ală Isi „Ronna, Naxarnikslă. Ell
1ocate
a skosă mi o dare noss mi grea nsmitt Gomtinz,
kste
1

Toni istoriuii ue

atestă

Iletră

Bod

îl&

nsnă

ka al

IV.

Fotino gre-

„+ anemte, kuui velă 1 Ietră :a fostă Radx Ilaisie Bassarab
ă; velă alg-1l
Natramks uelă bină; el ală III Ietrs Iilkionă, mi ală
IV-lea Yeruelă,
- Aizo astorislă. earzuui ' gremerate zikzndă ks s'a rindzit
ă dun -uererea
4
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o 'oae din zoue: a zidită mi biserika donineasks din
Tzrgovimtea. Dar nenotslă ses. Mixnea, fsksnds-i intrigă
la Konstantinonole, Pa destitsată dănz doi ani de. domnie;
dens kare elă înnresns kă uartisanii mi kă kasniuii sei sa
retrasă în Transilvania.
„A doua domnig a lui lichea: Vodă, Turcilulă.
Viindă carsmi Mixnea Vods la domnia pperci, a năsă
D.Chr.
ne pears 0 mălgime de dzră grele::a îndoită DejDan caro: moritelă, lisndg de la stsni kzte doi la zeue în
locale. Jlokă de snălă; a nusă la dare treanta ostamiloră, nămini Romii, mi o altz' dare asănra nlsgariloră nmits G5leata, mi «altele. Ile Irngz aveste a tzeată kanslă uri Ma- :
relzi Logoftă Stanuislă, Bocrii, ne mai nstendă! săleri a-—
tste rele, sai desă ks .nlsngeri la Ilorts, dsnz kare desti-

ixmnds-se

s'a dăsă la Konstantinonole.

“ka nă k&mva

Tersii

sz-lă omâre,

piile, a nsrzsiti de bsnz

Akolo, temsnds-se

nentră ka ss-i lea

avă-

voe legea Rremtinz.mi a îmbrs-

pimată ne uca Moametanr.: Voindă îns a koneri ktrs Tsrui
skonslă nentrs- kare a nreferită a-iui skimba kredinna,,a
înuenstă a snsne ks vede visisni noktsrne, în kare: însămă
Moametă îi vorbemte. De aucasta Tsruii se bsksra forte,

mi mai alesă Ssltanslă Msrată II nă nsmai ks Va. îmbrskată ks kabanina

sa (adekz

xlamida,

saă

xaina

uea

de a-

ssura), dar a skosă kiară xangerslă velă bztstă ks netre
sksmne de la brsslă- seă, mi la nusă la brzzlă renegatslsi
nentr& ka sz-lă onoreze; dn aueasta Ta fokstă ani Tauis
de Xalent.
De la auestt 'Domnă essists xris6ve din anii 1095,

7096, 8097, 17098 mi 7099.

-bocrilură:
".. armia

eruelă era fiislă Isi Irtramks;

franuezs, mi

d5n5

mizlouirea

- Mixnea mi-lă rzndsi no €lă.

servise mai msltă timnă

regelsi Franuiei,

Ilorta destitsr

(Veză Iilinkai pag. 237.)
„Nota

Traducătoriului,

în
ue

PARTEA 1V. EPOCA IV.

Domuru
Stefani
-

Destitsindsse
De

Yodă HN Surdalii.

Mixnea

la auesta
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XXXIX.
Vods,

xrndsită Stefani Vodz Ssrdslă,
Vods.

CAP 1.

deus

A

“cererea poeriloră s'a

fislă li Istramkă(

Ilorta a uergti

mare

D.Car.

kztimel Die thro-

"de bani mi a adaosă la tributslă perei, nreksmă ue-

„lacăle,

răse 'mi dela
Domnslă
Moldovei Iletrs Vodr
mkionălă.
Dar nivi snslă din Domni, avenmtia ns s'a ssnăsă la
asemine. uererc. Dsus aseastă rzastprile: wi sănzrzrile din

nartea

Domnslă

Tsruiloră aă înuenstă a se
a se

nsne vre o stavils,

înumălui,
fiindă

for

ks de

s5

u6tr

natsra

sa

era blsndă mi linimtită. De: aucea boerii, versndă ne fratele ses Alesandră, ne auesta Ilorta Ya destitsată, dur o

domnie:de sn; ani.

-.

-

|

Dounuu

'

XL.

Alesandru .Y odă JI Riulă lui. Patrascu.
a
Domnslă nuesta, ka mi fratescă,
ue neorzndselele Tsruiloră, kari din.
geaă mai sănmrstori. Atsnue boerii,
ve ss fakn, as trimisă rsgsminte!
Domni ne Mixai Viteazslă, karele
Konstantinonole;

dens

kare

n'a nztătă ss
zi în zise fskonssltsnds- -S€4
ka sm le deal
ne atsnue se

Alessandrs

Vodz

kată ss domneaskzsnă ană, mi s'a destităată.

niui

înanedeD, Cr
Dupe chrome
afla la
a anu=

Domuru XLI.
DMichaia

Vodă

17

Viteazulă..

e

Misats Viteazul a fostă Aizlă Isi Istramks|, Dupe Chr.
” Vods selă bsnă!. Ile ksndi sa trkată elă Domnă,|
1%?
1 Astteliz afirms kroniuile lokale mi streine; dar ună istorikă streină ziue
"ks

ne timnslă

domniei

Isi Istramks

Vodz

o femee

frsmâsz

Y5dsvz, a-

vsndă la kasa sa ne snă grekă bogată, karele era beilikuis (aura se nz-

-

.
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7

Dupe chro.) CATA se afla înglodatr în nevoi: Tăruii de ne Isng5
Sociala ler Dsnsre o înksrkase de datorii, fsuaca neînuetate ne-

Velone forsndsele, imi întră atsta se întinseserz în kmtă se pi Toiccai gmteai “sm zideasks mi Moskele, adik temnlări
în

moametane

years,

Mixaiă Vodr mai întzi a trimisă văgmingi la Il6rts
ka sr. fak sr înucteze asemine neorzndsele; Ne GrM3, V5zindă ks n kanzts nisi ăn ressltată, a adănată ne. tormă
boerii mi. s'a3 konsăltată. ue sz fak.
Atsnne s'a gTsită kz
kale ks nentră ka sn skane1meara de. tirania meriilors, tre-.
bca sm alerge la arme. Dar fiindă k3 nterile Romzniloră
menă

Gmenii

„Msnteneaskz

kari eraă

uentră

înszruiuai

îmnsrspia

85

strig»

Tărueask)

oi din “Moldova

sa

mi ÎIeara

isbită kă clă mi a rs-

nasă grea.
Beilikuislă, avzndE a se daue, la Konstantinonoie, i-a dzrăită znă inelă: de o szts de galbeni, wi i-a snăsă ks de ra namite fils,
kzndă va veni în vzrstr sz-l trimir na la Konstantinonole ss kazte
ne
tatz-scă, mi drentă semnă ss-i arzte inelslă. - Noinita temee a nvskată ,
bzeată, Karele kresksndă, s'a linită în servinslă &năi boeris mare,
ue
Ivugs kare în sksrtă a utistă a se însini ui a ajnge la felisrite dreestorii uivile.
Domnslă Ilctră Weruclă, den aea tzeată kanslă si Do„bromiră Bânslă Kraiovei, a trimisă ne Misais lokotenentă ali
Bzniei,
“Akclo dsksndă-se, sa Izpită vorba ks cl cra fitslă Isi Ilztramkă Vodz;
de

aueasta

îndatz
sizi.
lae, mi
serika

aăzindă

Domnnzlă

mi

intrzndă

în

felzri

de bznsele,

a trimisă

kă ărgie Armsurei de la nsmkirie ka sli adăks mi st-lă g=
Armsincii, adskznds-15 în Dsksrezută kiar în zioa sfentălsi Nikotrekzndă ne Izugz biserika nsmitălsi stentă ue se aămemte
biAlbe ue nodzlă Kaliyii, Mixais s'a rsgată de Armzmci
ka sz-i

dea voe s7 se înkine; auermtia îndănlekzndz-so, elă intri, în biserikz mi
ks inims înfrentz ini ks okii Izkrzmztori se regi inainte szntei ikne,
gisrindă ks de-l va sksna de nznastea în kare se afla, va zidi o mz-

nsstira în nmele lui. Dus aveasța, înfrpimzndsse înaintea Domnzlsi
mi întrebendă'lă daka era fiislă Isi Ilztramky - Vodz, elă a negată ka j5romentă kz niui este, niui a vorbită, nii antie de snde a emită aseme-ne vorbe. anoi dzndă mi înskrisă în fapa Domnslsi mi a adsnzrii bocriloră, fs liberată. Ile rmz de frikr xoterzndă sx nleue din mears,

măms-sa

i-a snăsă sekretălă namterii sale, ui i-a dată inclzlă ka kare sz

kaste ne tatzlă scă. - Atsnue mergendă la „Konstantinonole, a gzsită
ne
tatz- -seă în stare nstinte ii kă inflsinus ne Isngz Il6rta Otomans. Ta-.
tzIE seg Pa nrimită kă băksrie, mi ksndă boerii din mears aă
verstă

Skâterea Isi Alessandrs II, a isbztită nrin agentală were lenakaki,
kare- I era amikă intimă, 83 faks a-l vere mi u-lă renâsi Domus,

E

PARTEA 1V. EPOCA '1YV, Cazi 1,

63

n5 eraă în stare sm se mss6re ks nuterea îmnzr
zuici, Mixais Vodz a trimisă -soli ui la domniile vesine
uersndă alianua loră ; Klsuerizlă Rads Barhkeneskă fă.
trimisă la Sigismăndă Batoii Domnslă Transilvaniei, kare
atsnue cra ssb
săzeranitatea, Iloloniei: iar Stolnikzlă Stroe Băzes
ks la Aaronă Vodz Domnslă Moldovei. Deui fphkindu-se
tratată de
alianus între tăstrei Domnii ka ss fie ks jsrms
ntă nedesusruiui în tot5 întmularea, Batori a trimisă
snă kornă de
omtire 'Transilvans ssb komsndală Isi Brbant
Mixails mi a
Isi Istvanfi,
iar Aaron Vodz snă alt kornă ssb lkomsndzlă
„ Xatmanslzi Moldovei, Aueste Kornsri, 5ninds
:se, k outirile

romsnenmnti, aă kzzstă de codat assnra Tăruiloră sie
se aflaă

„în Bskăreuitimi X-as -uisă ne toni. “Av6sta a
srmati în zioa de 5 Noemvrie

1594.

Atsnue

s'a rznită mi Stroe Buze-

sks la mzna dreanta. Dai ue sag uisă mi
sa gonită
- toni Tăraii din mearz, Mixaiăa trimisă o narte
din omtire
Ti asănra detzgii Gisrgelsi, ne kare înksngisre
nd'o uii. br-

„> tsndo-ks tsnsrile mslte zile, n'aă nstato- Isa, fiindă
ks se”

nrovisiona neînuetat
ks. omtire
ă. imi kă nrodukte! ne la Rs-.
maskă ue Dsnzre. Ssltani Maradă ANI, azzindE
desnre reskslarea Isi Mixais Vodz, a trimisă forz înterz
iere ne Fe- .
rată: Msstafa Ilama kă o. măluime de omtire mi
ks Alesan-

dră Vods III ks sz-lă năe în lokslă Isi Mixais.
Avenitia,
sosindă la Ramaiskă, aă învcnztă a se nregzti ss trealks
, neste

„Dsnrre.

Mixais Vods, adsnrndă-mi tote năterile, a nlekată

ktre : Dănzre -în zioa-de

8 Iansariă;

dar sosindă

la satsl

”. “Tletrimslă unde se uregrtea ss treakz Dsnrrea
ka sr batz ne ..
Mastata Iama, kiar în para sa, a lzată mtire ks omtire
a Tztsraskr de la Krimă a intrată: în mears ne la Galagi
mi a învenstă a nreda mi a robi. Atsnue sa întorsă din
dremelă
Dsnrrii mi mi-a amezată tabara la satslă Xsliberutii
; de a-

kolo a trimisă, Ka avangardr, 'sng kornă de omtire aleasz

săb komsndslă şi Rods Bszesks, a fratelui seă IIreda, Stolnikălă, a stolnikslzi Stroe, mi a si Rad Kalofiresks. Auerutia, întsliindsse ks avan-garda, Tatariloră la satslă: [Iştincii, a5 kzzstă assnra ci ks ferie mi as nimiuito ks totslă,
foksndă mi o mslyime de nrisonier..
.
A
d
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„1
Xanslă hrmsălsi, karele era snită ki Ferată Mustafa
ama, a trimisă ant altă korns de omtire mai niare ssb komandslă

nenotălsi

seă,

kare, înaintrnds-se

usnD

la satălă

Stsnemtii, s'aă întulnită ks tabsra Buzomtiloră. Anemtia atsnue îi nriimirs ks tote nsterile loră,. ui isbătirz a sfrrsma

t6tz msălnimea

notslă Xanzlăi.

Tatariloră uri a deskznznina

kiară ne ne-

În intervalalii anesta Msstafa, Ilaura ks :Xa-,

nălă mi ks Alessandrs Vodz trekăsers Daenzrea mi tebzrz-.
serr, la satslă Iilerbuneimtii. Mixară a trimisă sn5 alts kornă
de omtire săb komanda ăi Misaluea Banslă Kraiovei, kare
a strikată mare narte din. outirea tărmeaskz.
Însuzimsntends-se Msstrfa Ilaua de usterile Romzniloră, a trekstă Ds-nsrea, înderztE la Rasuiskă, snde Xanslă Krrmslsi, aszindă
de sferzmarea omtirei sale, s'a desnzruită de Mistafa Ilama
mi s'a întsrnată la ale sale. La 21 Iansariă a anslsi 159%,

Mixai Vodz trese. Dinzrea, kalks omtirea inemikz, 0 sfpra- ms, mi Mustafa Ilauraku Alessandrs Vods îmi kats sksna=rea în fsgr. Dsnv ue a arsă Rssuiskslg, Mixais Vodr de- .
snarte ouitirea, sa: o narte s5b banălă Mixaluea o trimite asănra Silistrei, mi o.alts narte ssb marele Snstaris Ilreda
asănra Xsrsovel. Aueste dos -uetzui, săferindă sorta Răsuiskalzi, Mixaiz Vodz, dăur ue a jefsită marginele 'Toraemti
desnre Dsnure s'a întorsă trismfptoris în Beksreuiti la ska-.
_snălă sei. -Atsnae, sănzrsndă-se ue komandanii Transilvani
Srbană mi Istfanvi, î-a trimisă înanol la Batori, karele a trimisă în loksls loră ne Keleră' Benda. Ile auesta, înnresns

kă Banslă “Manta,
Bezila, kare

înkz

Mixais
se „minea,

Vodz i-a trimisă
mi treksndă

asănra

ssb sabie

uetsyei
o mălgi-

“me de Tărui, ai ssrnat'o nsns la temelii.
Sigismsdă Batori, vrzndă săkuesele Isi Mixais în fo=
losslă kremtiustonei, a învenstă 'a-lă invidia ini a. lkăgeta
„kamă s-l& îmnedire mi ksmE sr fak ka ss-lă smileaskz ui
sz-lă sense ordineloră sale. Mixais Vods i-a îngelesă skonslă mi kă tote ks ară fi nătătă sz-miă rzsbsne, însz, anreiăindă îmnrejrzrile timnslsi mi interesele merci, a sokotită
"s% suikăleze timnuli, De aucea a trimisă la elă ne Mitrono=
_ litală Eftimi, înnersns k5 doi din eniskoni, lkz Vornikault Mi- -

PARTEA VI, EPOCA VI. CAPU1.

trea,

lkă Logofstală Isară, ks Vornika

Bazesks

65

Dimitrie,

ks Rads-

mi alni boeri, ka ss-i înkine :meara, kz aueasta
ka

Mixais Vodz ss fie lokotenentzlă sei. Batori nriimi
ndă ambassada ks bskurie, s'a arstată rea mălgămită, mi
a rsndzită doi-snre-zeue din boeri la enitroni kzrmsitori
ai Dom-

niei, mi ssusuri

ordineloră

sale.

„:

BE

În timnălă auesta Arons Vodz, dens alianua kare
kon-

traktase

kă -Mixais Vods, “ne de o. narte

în Jeara Msnteneasks

se brtea neînuetată mi ku. bsrbeuie

nslă Ersmslai.

ia

trimisă

ouutiri

ssb Andriemi dlerjs, i-ar ne de alta ks

Kazan

Girei Xa-

Dar inemixii seci Las intrigată kztre Batori

ks nsra ks voemte ss se sneaskr ks Taraii, în
kontra Isi;
dans kare Batori a trimisă ferz de veste în “Moldo
va snă
kornă de omutire, lare sărnrizsndu-lă, Va rzdikatt înnres
nz kă *
Dâmna mi-s t6tr kasa sa, ul las ns la înkisâre;
totă
odatr suizendă mslui din boeri, a nsmită Domnă ne Ivană,

karele era Ag als Isi Aronă Vods.
-- Misals Vodz, s'a întristată forte.

Avestea

aszinds-le

Între aueste msrindă Ssltană Maradă III, filă ses Meemetă III, ssindu-se ne tronă, a alesă ne Sinană ama Seraskerălă mi kă mai mălgi alui Ian, uri i-a trimisă assnra,
Isi Mixais Vodz, ks o omtire de 80 mii omeni!, Asgenutia,
treksndă Densrea ne la Răsuiskă, a tsbrrztă la satslă Krlsgzrenii,în jsdeuslt Vlamkzi, de snde ax înuenstă a nrsda
„latările.
Mixais Vods, karele înwtiinnase ne Batori mi ne
_Domnslă Moldovei desure venirea Tsrailoră, vszendă ks. ajstorslă” de la auerutia ns mai sosenite, a adsnată omtirea, ls=
5 o avea mi kzts a mai nstată rekrsta, mi la 13 Azgustă-

1595 le-a emită înainte la Vadsls Kzlsgsreniloră, ne rislă
Neajlovs. Akolo învingsnds-se o bstzlie înfrikomats, kăre

a minătă de dimineana nn seara, Mixai Vodr a arntată
"fante de snă eroismă estraordinaris; vrsarea de srnge a:
fostă atsta de mare, în kstă ana usrnulsi kărgea amestekati. ks ssnge.
i
——————

.

”

|

.

“ei mar mslui istorisi snsnă kx oimtirea turmeask era de 180 de mil;
"_nă notă krede de kztă o gremaly de tinari sa o skznare din vedere
în testală astorizlzi,

--.

|

îi

"(Tradskatorislă,)

”

.
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_Atsnue Sinană lama, vszendă ks ns nâte nronzimi.
mi ks trebsia s3 se întorks ku rămine, a adănată nre toni
Ilamii mi generalii de ssb dnszlă, mi le-a fskstă kswvsntă
ks ne a dosa zi sm se fakr, bstzlie generalz, ks otzrzre ks
saă ss învingr saă ss se niarze mi el, Mixais Vodz ase-

menca, afisndă de otsrzrea Tsruiloră, a adsnată nre topi
boerii mi kznitanii sei, mi konssltsnds-se, a nlekată elă
mel

din tzi asănra inemisiloră ks tâts omtirea sa; feria sa ă
fostă ama de mare, în kztă uele dintzis mirgri teruemti le-a
sfzrmată ks totslă, suizzndă ks înssmi msna sa kiart are
Viteazsli Karimană Hama. ars Romsnii, lsntends-se k snt
eroismă neassmsnată, suideas ne Tsrui ka nre vrzbii,
saă
îi înekaă în noroig, nre ksndă snii din ei se înekaă sinasri

"în uzrsă,

Sinană

Ilaiua,

vszndă

atsta

strikzuisne

în ar-

mata sa, a nzrzsită ksmuslă de butae mi s'a retrasă ku remine; iarz Mixais Vodr a dobrndită o măluime de tsnsri,
stindarde mi nrovizisni de resbelă. Mixais ks tote aste, vrzendă năyinztatea omtirei sale, întprzierea ajstoreloră ue
a-

“mtenta de la alianii szi, i

mslyimea

inemisiloră are din

zi în zi se înmlăneat 5 owntiri nrosnete, neste nonte, dsns
învingerea avesta, aă fostă konsiliă ks boerii sei, wi a
gzsită ks kale sm se retragz nsnr-i voră sosi ajstorele. Ama

darz

s'aă trasă kstre

lokzrile

de sssă din jădemslă

Ilraxo-

vei, trimiuvndă nre Domna wi nre fiislă se în Transil
vania.
Sinană Hama, a dosa zi vuzsndă nlekarea Romznil
oră mi
afizndă kz eraă nsnini, a nrinst la inimaz nui mergsn
dă în- .

nainte a anskată

fir

onsnere

T'srgovimtea,

trimintndă

totă

d'odats mi o narte din omitire, kare a oksnati Bsksrem
tii
mi a fskstă întzritări de sigăranuz, anoi s'a, întinsă
neste

totă nzmsntslă

merci.

.

„Mixaiă ns înueta ks tote auestea a lovi în tâte zilele
tabsra sea mare a inemisiloră. Într'sna din zile, Romsnii
trsgsadă nre Tsrui ks înmeluisne într'snă lokă smedosă
mi
bzltosă, sas renezită assnrz-le kw farie, a5 tziată o mslnime
,

„25 lată

mi natră tsnări k5 ksteva

stindarde.

În înks ks

tăra acea, Sinană Ilama, ksstsndă a îmnedika nre
Tărai
de la fegr, mi brtzndă nre mălai ku tonszălă,
a kzzstă de

S
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ne kală în -norois, în lată ks mare greă laă skosă uei
se
craă nre Ing densslă, dar în krderea aucea mi-aă nerdstă
doi dinpi. ! Atsnui, bsnzidă de trzdare ntre: Alessandrs
Vodz III, karele se afla în tabrra tsra€skz. ka rsndzită nentră
domnia werei, Pa snsuzsrată kiară în vemmintele domnenuti,

ks kare s6 îmbreka

la zile mari,

a

-

Mixais, retregznds-se iarsmi la mănpi, a trimisă de a“kolo iarsmi mitire la aliani la ss grzbeaskr a-i trimite ajstore. Sigismsndă Batori, ks tote km se ksnsnase kiar atănue k5 sora îmnsratslzi Asstrici, a nzrssită nlsuerile nsnpei mi Sa otsrită ss nleze în ajătorislă kremtiniloră. Lzndă ks sine 2000 de kalzreni, 32000 de infanterie mi 54
de tsnsri, a venită mi s'a snită ks ouitirea, Isi Mixais, kare

n5 nămsra

mai msltă de' 8000 6meni.

sta Stefani Vodz,

domnslă

Moldovei,

În intervalslă auea nlekată

mi clg ks

omtirea sa în ajistorslă Ii Mixais, treksndă în [leara Mn- -

teneaskz, nrin Transilvania;

kă tote kr,

are kanâă

clă

se

snea. ks alianii, Ieremia Movilz ks omtiri Ilolone okăna tro,
nălă set în Iarmi.
|
Tsstrei Domnii snindu-se, at ulekată assnra Tsrailoră
înnresns la 7. Oktomb, a anslsi 1596. Tsruii, aszindă km

vine atsta ustere asănra loră, n'a avstă kăragislă a sta ne

lokă:

Sinană

Ilama,

Izsssndă

ne Ali-Ilama'

ks o narte

din

omtire ka ss nzzeasks Tzrgovimtea, s'a trasă ks ucea-l-alts
omtire la Bsksremti. Aliazii, viindă mai întră. la Trgovimte, s'aă năsă a o bate, mi dn
mai mslte n'svsliză în fine

aă lsato

ko armele

în mzns,

nrinzsnd$

kiară ne Ali-ITama;

nre kare las trimisă la Klzjă. Aveastz uutire a înfrikoruată
ne Sinan-Iama, mi Pak fslkstă ss nsroscaskz rsnede Boks-remtii ka ss se retrag în uetatea Gisrgislsi; iar ne kale
întemnlsnds-se ss se striue râtele de la ksteva, tsnări, le-a
Issată ne kzmnă.
i

Alianii, vszendă fsga Isi Sinan-Ilaza,

1 Nemsritorislă

N, Bslucsks,

kare a deskrisii

sas nssă a-lt

enisodslă auesta

ks mzrta-

riele mat msltoră astori, snzne ks bztzlia asta s'a întemnlată totă la Ra
lsgsreni, tară ns dans
-.

ue “Torsii aă lzată Targoviintea
i

mi Bskuresuiă,
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srmsri:

dar fiindă ks vea mai mare

|

o

narte din ornitire treks

se Dsnrrea la Rasuiskă, ci at kpzst5 assnra gardei din &rms, kare cra de vre o 15 mii 6meni mi kare transnorta ja-”

ferile din mearz vii nrgvisisnile omtirei, 'mi i-a% tilkută o
striksuisne nedeskriutibilz ; kzui, strikznas-le nodzlă desnre
-

Dsnsre,

snii kmdeaă

snerani se ar&nkaă

ssb sabiile

kreumtiniloră,

ka orbii în Asviă

iar alii de-

de se înekaă.

Astfelis

sai nerdstă
ks totslă 16 mii Tărui, s'aă urinst urcse miţ de kare ks nrovisisni, mai tote tsnzrile, mi s'aă liberată -vr'o
vinu mii de kremtini nrisonieri. Dsns aueasta, s'a dată
“ snă assaltă generală etzuei Gisrgslsi, kare s'a mi luată,
treksnds-se ssb sabie 1400 de Trai, kario nzzeaă.
Atsnde Batori, vozzridă mi reksnoskendt eroismală nui genislă :
Isi Mixais Vods, i-a fokstă konuesisne de drentsrile de ss“veranitate vue-mi însăuise - assnra Jlerci Msntenermti,. mi s'a.
“întorsă în meara sa.
Asemine mi Stetani Vodz, nriimindă
mslgsmirile lsi Mixais Vodz, s'a întorsă în Moldova.
|
În audsts bztzlie, Msnsstirea li Radă -Vodz din Bsksremti, ne kare Sinan-Ilama, o fsksse magazină de nrzfs-

ie, lusndă fokă, s'a farsmată non în temelii.

Dar dsns nlekarea alianiloră, Mixais Vods n'a rsmast
în nelskrare. Ile o narte a trimisă ne Aga Farkamă ! ks o
narte din ointirea romzneaskr la Vidins, iar ne de alta a
trekată elă înssmi Dsnzrea la Nikonole, mi de akolo jefsindă tote latsrile Dsnsrei mi uetzuile nsns la Vidină,
sat

întorsă jarzuti în cars.
rau

a trimisă

În anslă viitori 15917: mais 4, ia-

ne Velitks ks

omtire

la 'Toba-badi (Babadai

de astzzi), karele sfsrsmsndu-lă se întoruea, învingztoris kă

o mslgime

de jafari, Dar

ast

de nrin tte asruile, a5 ajsnsă

kiams Komiss,

dat»

Teraii,

adsnsndz-se

ne Velitks la lokzlă kare se

i-aă tseată trekstorile,

mi dsnz o. snt

de.

1 'Asesta fgsese nreotă mircană mi se nsmea Ilona Stoika, din satslă
Farkamă, jsdenslă

Romananii;

„ arztsndă talente ostememti,
- Tai

fkstă

ksnitană

- mălte aseminea

neste

essemnle,

dar Issndă

narte în resbde

Mixaiz Vodz l'a tsnsă,
ncăestrime,

Auestă

fiindă kr era amikult

l'a

Domnă

de bsnz

voce, mi

nsmită

Agr mi

a

eroismslsi,

arztată

maj

mi înainta

ne ori wi uine fzrs a întreba de we nrofessisne saă familie este,
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Valitks sa

s-

uisă, mi jafarile sas luată. . Ageasts. latastrofe a îndemnată

ne Mixais Vodz ka ss trimite arsi ne Aga Farkamă la
Vidină ks snă kornă de ommtire aleasz, snre a rwsbsna nerderile Isi Velitkz. .Aga Farkamă, treksndă Dsnzrea neîm-

nedelată ne la lokslă e se kiams Zdegla, dar de odats

- kbză în ksrsele Tsruiloră,
usmsră,

abia a5
tristată
seri6se:
învenztă

25 sferomată

kari,

ks totelă

înksngisrsnds-lă

în mare

omutirea

în

Nomsnr,

krtă

sksnată nsnini kă fuga. Aveastz întmnlare. a înforte ne Mixais mi l'a fekată ka s5 îa mwsări mal
nentră asemine întreninderi ne viitoriz. De aueca a
ss adsne din noă omtiri wi a înfiinma legine de

Iloloni -mi- de Kazaui,

ventsalitate.

nentrs

ka ss 'n6ts întimnina ori-ae e-

Între aveste, ore-kare intrigani îl& nzrirs la

Batori kw elă ară fi nekredinniosă aliânuei uri kz sarfi s=
nită în sekretă k& Tarii în kontra ăi. Assemine nsrz în-

săflz 1si Batori”uele mai mari îngrijiri, mi. elă învens

konsslta ks baronii sei ue ss fakz.
zindă

de aueasta,

l-a trimisă resnsnsă

km are

ss vie la el

ks ksyi:va din boierii set lea si vorbeasks în uarte.
tori sa bsksrată forte, uri dăns

a se

Dar Mixais Vodz, a5=
Ba-

ue a trimisă întră întimnina=

rea sa ne toni baronii uri boerii sei, l'a nriimită la Beligra-

“dzls Sngariei ks mare nomns mi

onâre:

Akolo

ax netre-

kstă înnresns zeve zile mi aă întzrită alianga loră mai msltă
de kztă era nsns atsnuc. Den aucea, fiindă ks Batori e-:
ra sz'se

dsks

snre întsmuinarea

îmnsratălsi

Azstriei,: a tri-

misă mi Mixais Vodz înnresns ks elă ne Banslă. Mixaluea
ka sz-i sine omagisrile din nartea, merci, ui s'a, întorsă în
mearz kz msltr Dokarie mi veselic.:
|
:
N'a trekstă

msltă, mi Ssltunslă Moametă II, radial

tote omitirile. sale rsszritene mi aussene, nrekămă mi nre:
Tztarii de la Krsmă, a nlekată assnra Isi Rodolfă îmuzra-

tslă Asstriei,: Ajsngendă la Belgradslă Serbiei,
- înainte

omtirile Asst
mi riei
ale Sngarici,

i-aă emită

ssb komsndslă

Ar-

uidzuelzi Massimiliană, fratele îmuzratslăi, mi ală Isi Sigis=
mândă „Batori, mi s'a fzkstă bstrlic

mare

mi

ssngerdss a

re a pinstă vinui zile mi uinui-nonui, dens kare Taruii fs-

|
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T5 învinmi. Atsnze Teruii risinini, aă trekst; Dsnsrea mi.
aă învenstă a jefăi marginile Ilerei Romsnemuti. Mixais Vod5, adsnsnds-mi omtirile, a nlekată kstre Tsrns, la de a-

Folo ss treaks la Nikonole.

Avangarda Romzns, întslnindă

5nă kornă de Tărui ne rislă Teleormană, karele jefeia ui
nrindea Izkzitoriă, ks.o lovire. rsnede Pa sferzmată mi l'a
minsă ks totală. Mixais Vodz ks uea-l-altz, owtire a ku
nrinsă metatea 'Tărnzlsi mi a arso. Dar ne kndt se S5-

tea ss trealz

la Nikonole,

a nrimită

mtire

ks

Truii

say

fzkstă învingstori ; Ezui, de mi mai nainte fesese bztsni, dar

dens ayeca Germanii, dens fireaska lori Iskomie neszui6
ss,
"Saă nssă a nrsda lokarile 'Tsraermnti
mi a se rzsnsndi fsrr

ss mai askslte de kanii loră. Tăruii atsnue sat întorsă,
aă
kzzstă asărira loră mi mi-a rzskămurgrută nerderile; în kztă
generalii asstriavi abia aă nststă sksna kă kzteva remrmi
He din omtirea loră, mi atstă Massimiliană kată mi Batori,
s'a5 întorsă snslă în Ongaria mi uela-l-altă în Transilvania.
„ „+ De aseste lssndă wtire Mixais Vods, sa întristată
fOrte wi sa kănrinsă de mare temere uri îngrijire. Dar
ferz
„a se retrage, a stată ne lokă mi a, înuenstă a trata
desnre
nade ks Tăruii nrin mijlouirea Ilamei de la Nikonole.
În .
timnă de
mslgzmire

uinai
din

zile, a mi isbatită sr fskz
uartea Tsruiloră, înkeindă

naue, k& mare.
la 7. oktomvrie

a anălăi 1598 wi tratatelă, den kare triminrndă
îmuzratsIsi mai mălte darări, s'a întorsă linimtită la
skasnsle scă, Intre aueste,

Sigismsndă

Batori,

obosităde neînuetatele

esnedinisni mi resboe în kontia, Tăruiloră, a înkinat
ă nrinsinatelă seă înusratslsi Asstriei. Îmnsratslă,
trimirndă în

Transilvania
doi komisari mi trei Eniskoni înnresns ks fi
islăIsi Istvanfi, a&.nrimită ksrma găvernălzi wi jsrsmin
tele
de ssnsnere ale Baroniloră. Iar Batori sa retrasă la
o ve-

tate kare i-o dase îmusratslă snre linimtea sa.
Szltană Meemetă, neobosită nentră întinderea ksueririloră sale, a trimisă earsmi ne Meemet Ilaua Vezira
zim ks

nămer6ss omtire de Trsi ui Tstari asănra Azstriei. Atn=
ve Batori, resgsndindsse de abdikarea sa, a emită
într'o n6n-

te din uetatea în kare se afla, mi viindă în
Transilvania, aă

.
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kemată ne Baronii erei, mi asemtia ks bsksrie Pai reksnoskstă eargmi de nrinuine. . Dsns aweasta, nrinzendă:ne
„ Komisarii îmnsrătemti mi legzndsi, i-a trimisă Isi Mixais
Vodz mi la noftită la sm se pie de alianr na mi amiuia de:
mai nainte. Mizaiă Vods a nrimită ks bsksrie 'nronănerea,

mi din uererea Isi Batori, i-a trimisă 3500 de ostami a-.
lemi săb .komsndslă Isi Agă Lska, de ajstoris în kontra î-.
nemikulzi seg.
a
Între aueste, Ilârta a trimisă găvernatoris la Vidină mi ne t6tz marginea Dsnsrei ne Xadim Ilama. Asesta, avendă
natims ne Mixais Vodz, lksmă a sosită, a skrisă Isi Mee-

met-Ilama de la Silistra ss nleue ks omtire în Jleara Msn-

teneaskzs

mi ss oksne

Bsksreiutii..

Mcemetă

tree

Dsnszrea

mi învene a jefsi loksrile nrin kare se arats. Dar Mixais
Vods trimite assnrs-i ne Vornikălt Dsmitrs, karele întzmninzndă k& omtirea romzneaslz ne- Turui la satslă Kaselemtii, sa năsă. a-i bate mi a isbstită a-l înfrnge
ks: totală
uii a-i înninge îndersntă neste Dsnzre,. Vomikală Dsmitră âtinuo a lsată mi dor stindarde de la 'Irui, ne kare
le-a trimisă la Mixaiă _Bodz, karele atsnue se afla la Karakală.
Mixais Vods, îmbsrbrtată de învingerea aueasta,se
gstemte a nleka însărnă kă ozatirea asănra să Xadimă-Ilamua.
Desi trekzndă Dsnzrea, s'a lovită ks Teruii anrâne de Nikouole, ănde rensrtsndă o viktorie komnletz, a nrinsă tâte
tenările tsruemti. Xadim-Ilana as skznare nrin fsgz mi
ini intr la Nikonole în setate. Mixais Vodz jefsemte înnrejsrimile, anoi assedicazz uetatea::0 bate mai mslte zile,
îi dz mai mslte assaltsri; dar no nâte Isa, fiindă kr Tersii
neste nânte dregea tote: snzrtarile kare se fpucat ' neste zi.
În fine Mixais usrssesmte assedislă “mi nloakz assnra Vidinzlsi. Beislă, karele nzzia uetatea, aueasta, aszindă de venirea lei. Mixais, adsns omtirile disnonibile de nrin nrejsră
mi ese înaintea Romsniloră. . Btzlia, mine mai mslte zile,
dar în fine owtirea romsns învinge ne Tsrsi mi-i rzsinermte
în tote nsrile. Misais Vods, karele în ama înnrejărzri se
vsra mi el; singsră în fokă, lssndă narte mi în bztzlia a-

seasta, într'snă lokă se întzini ks. snă' Tsrkă fanatikă, ka-
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rele 'se renezi asănrs-i sr-l3 strensng ks sslina; Mixaiă
ansks sslima ks msna mi o abate, dar o repine ku: atzta

tarie în stă Torkslă n nstea nisi s5 o
înuingz; În ana nuszuisne ay stată amrndoi
fsrz a se nătea bate. Atsnue fragimii Bszevuti,
vzzindă ne Domnslă lori în nerikolă, sas

gerslă mi a5 msuelneată
Terkă

în klinz:

trag nisi ss 0
mai msltă timnă
Ilreda mi Stroe,
renezită ka fsl-

Mixais

Vodz,

ne ărms, totă de sna le msrtsrisia avestora ks le cra datori ks viama. Iletroksndă mai msltă de zeue zile în assedislă Vidinslsi, dens vea arsă mi a jefoită tote lolkurile desnre Dsnzre, Misais
boerii, la 3 noemvri
govumntea.

Vodrs - “înnresns ks owtirea mi kă tori
1599, S'aă întorsă ks veselie la Tor-

„
Bigismăndă Batori, kzindese, carzui kr ax luat Domnia Ardealulsi, a skrisă fratelui seă Andrei Batori, karele se
atla în Ilolonia,

nronsindă-i

sm

abdiue

în

favorea sa.

An-

drei, nrimindă nronsnerea a venită în Transilvania mi a nrimită jsrpmintele Baroniloră mi-ale nobililoră kz-i -voră fi
kredinviomi; iar Sigismsndă sa retrasă într'o uetate în Ilolonia ka sz se odixneaskr.
Atsnue fiindă Domnă în Moldova I6remia Movils, a skrisă Isi Andrei Batori noftinds-l&
ka sz se lege în

alianuz

mi s5 skotr

ne

Mixais

Vods

din

domnia Ilerei Msntenemti. Ilrimindsse nromsnerea, gă trimisă amsndoi domnii kste snă boeris la Mixais Vodr kg
nronsnerea ks sz se trag de bsnz voie din domnie, ui kz de
nă va voi, ci îlă-nrinde ka mi-lă voră da ne msna Tsruiloră.
Mixats Vodz sa întristată,

vzendsse

amerinuată

ast-

felis de doi inemivi. vevini; "ks tote aueste, adsnzndă boerii, Saă kibzsită kămă ss naraliseze nlanzrile lori. Ana
dars, ue de o narte a învenstă-a adsna oiwmitre mi a se gsti “de rzsbois, iar ne de alta a skrisă lui Rodolfg îmusratsIsi Azstriei ks Andrei Batori s'a snită ks Teruii ka. ss le
dea, Ileara Romzneasks, mi kr Mentră ama skonă: voernte sz1% skâts din domnie; nentră kare a, râgată ne Rodolfă ka
s5-i dea ajstoris- mi snă îmnrsmsță de bani, nromi in dă s%
oksne Transilvania în nsmele îmusratălsi, RodolfE Sa bs- -

ksrată de aueasta, mi, trimigends'i bani, i-a resnsnsă kw se
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msluămerate ks ori ue ar faze; toti odatz l'a nzmiti maremală.: Mixaiz Vods, ks banii ue esrrstase, adsns renede omtire

mi komusne

tere, mi
kstă

&n5

kornt

ks 18

neste

de 30

mii 6meni;

tsnsri, a nlekată

msnni

în

fer

Transilvania,

ks asemine

întirziere

ns=

mi a tre:

snde a tsbsrită.

anrone

de vwetatea Stefanonole, sat Bramovă. - Alkolo, înainte de a
învene vre-o onersuisne, notabilii uetwpei mi astoritsile, te-

mzndz-se

de vre-o

sărnrindere,

aă venită ks darsri mi s'aă

„sămusă. Mixais Vods, vsz5ndă înkinarea vetsnei ks atuta
“ îmlesnire, s'a bsksrată forte, mi îndatz a skrisă Isi Rads Buzeskă mi Banslzi Sdreea, ka sm nleue mi ci ks ommtirile de

la Kraiova wi Mexedinni, mi ss intre în Transilvania ne de
geea-l-altz narte, ka-sz se întzlneas*s ks elă la Sibiis,
..

- Andrei Batori, aszindg mi elg desnre intrarea Isi Mi„xals kă omtiri, mi-a adsnată mi el omtirea, mi a. nlelată
kz' grabs kstre. Sibiis, snde sosindă mi-a amezată: tabrra a-

farz de setate înksnjsrends'o
ks mannsri.

Ns tsrziă s'a a-

dănată mi omtirea romzneaskr, amezendsse în randseals de:
bsislie. Andrei Batori, temsndsse a se massra ks erois=
mălă Isi Mixais, a trimisă la elă soli, înnresnr kă Nanuislă
Ilanci, la

ss trateze

desnre

uaue.

Solii, viindă la

Mixais,

i-aă snăsă ks mi voinma: îmnusratălui era ka ss n se ba't5; ne Isng5 aseste Nsnuislă nromitea ks va îndsnleka ne
Batori ss se dasnartr de Turai.
Mixais; înmelegrndă kz aseste erâă nămai nimte vorbe amsgitire, a onrită ue Nensi
„la sine, mi ne soli i-a trimisă ss snse Isi Batori kz, de va
abdika. de la săveranitatea 'Transilvanici, va mijloui .sz ka“nete ertsuisne de la îmnsratală.:. Andrei. Batori, nessnsindsse

la, aueasta, Miza

fe silită a-i faue r5sbois.

Ama

da-

-r5 însingsndsse bstslia, îmbe nzryile s'aă bztstă măltă timnă
ks ănă

eroismă

neasemsnată;

în fine,

învingerea

xotsrsn-

ds-se în nartea Romsniloră, Sngsrii mi Traasilvaniă aă întorsă doszlă snre fags, Iss5ndă ne kzmnălă bwtoliei tote
nrovisisnile loră,

natră-zesi

rii sinui. tsnsri,

de suimi, .
Andrei Batori, dens

mi

natră mii

:
Sferzmarea

omtirei 'sale,

a Isato

la fsgz „sure Ilolonia.. Înontendg, a intrată într'o nzdsre ma-
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re, nămits Kodrslă Nskslzi, în kare nerzendă kalea, s'a rstssită, iar de la snă timnă, de tome mi de sete, a kszstă,
_msrssită kă totslă de nsteri. A treia zi, doi venstori, 5n5lă
Bngsră

mi uelz-l-altă Romsnă,

dsndă

neste

elă, mi aflsndă

kiar de la el ks era Andrei Batori Domnsls Transilvaniei, laă

dusă la kasa loră; dar, în lokă sz-i dea de msnkare, Laă guisă
mi, lszuds-i kanslă, Vas dăsă la Mixai Vodz. * Domnslă s'a
întristat forte de aucasta, mi a trimisă îndatr dei-aă adăsă
mi kornslă ne lare Vaă trimisă la Beligradă, de Pak îngropată ks mare nomnz mi ondre în biserika Regiloră; iar ne
suigămi i-a rasnlztită ks mortea.: Dsnz. ugeasta Mixais Vodz a Isată Alba Regalz, ri anoi Klaidionole (Klzjslă), snde a arstată mare

asnrime d5ndă

mormei

o samz

de Baroni

mari, nentră. kare mi-a atrasă sra nonorălii; ne ărmr a
lsată Bsts, snde erat avsniile Isi Andrei Batori; în fine a
ksnrinsă Transilvania t6tz, mi a intrată în Kanitala, Belgradslsi; snde s'a întronată.
Între aeste Sigismsndă. Batori, karele se afla în Ilolonia, îndemnată ne deo narte de Tărui, iar ne de alta de
Baronii Transilvani ka ss vie sz-mi ia earsuli domnia, a adsnată ksteva omtiri Ilolone mi a venită la Moldova, îndem- *
nsndă ne Ieremia Vods sz-mi întrăneaskz nzterile ka ss
bate ne Mixais.
Avesta, ksmă a aflată de miurkzrile aueste, s'a skălati ks o mare narte de omitire imi, treksndă manpii, a intrată în Moldova, însz ks mslts grestate din kassa
linsci nstremslsi. -Fr' a nerde timnă s'a renezită assnra Iloloniloră mi a Moldoveniloră, mi ks atsta fărie i-a lovită, în

stă Batori a skznată ks fega în -Molonia, iar Ieremia Vo„dz, ki nerdere de ontă mii de ostami, s'a înkisă în uetatea
Xotinslsi:

Misais

Vods,

batsndă

uetatea trei

zile

mi

ne

nstsnd'o Ia, a Izsată o uarte de omtireka sm o pie în as- sedi5, iar elă a venită în ami, snde era skasnslă Domniloră. Dar Ieremia Vodz din Xotină, nrofitrndă de întsnerekslă &nci nougi mi de nebzgarea de scams a înksnjărzio="
riloră, a fgită ks topi boerii sei mi a trekstă în Ilolonia,
“Deus ue a ssussă mi Moldova, Mixais a înuenstă a se în-'

titsla Domnă a trei meri, adeks ală ]lerei Msntenemti, ală

-

+
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Moldovei mi Ardealulzi. Îmusratselă Rodol
fă i-a, trimisă. rssnsnsă ks învoemte domnia Moldovei
fiislzi sei uelsi mai
mare Nikolae; dar Mizais Vods, soko
tindi nematsritatea,
fiislsi ses, uri ameningrtile inemiuilor
t sei, a rrudzită ne
Bdrea Xatmanslă, ne Vistierislă Andr
onaki, ne : Armamslă
Sava, mi ne Snatarizlă velă mare lokot
enenni ai domniei.
Dsns aeasta, Mixais s'a întorsă în Trans
ilvania, n€ sneran=
NT
k5

va rsms

nea ssb stensnirea sa uli meara aucas
ta, ka
- frăktă al eroismslzi set, Dar înnsr
atslă a. trimisă ne generalissimslă owntiriloră azstriaue George
Basta, ka ss ia Transilv
ania în Nossesisne.
Avesta, viindă, a tortifikată vetzaile
Sivar, &sts, Linka, ui altele, Mixais
Vods Sa ssuzrată f6rte

de o asemine nsrtare a îmnwratălsi krtrs
dînsslă mi kind
trimisslă: îmnsrsteskă îi arzta «morsnka
ka ss trpdea meara
generalisimălzi Basta, elă ssb diverse.
nreteste întprziea,
Basta,

voindă

a nrofita

asănra Isi Mixais, a otsrstă

năterea.

de

sra

nonorălsi

s ia peara .din

'Transilvană

stenznire

ks

Ana darz, skălsodsse kă omtire, a întslnită
ne Mi.

xais Vodz anrâne de Klsjs, mi forp.a-i
da timnă ka ss se
nregzteaskr de bztae, a knzstă lg atzta
srlbstruisne 'as5nra li, în kstă i-a sferzmată la sinui mii
de ostami.. Mixais Vodz, nsrssindă nrovisisnile mi dozsnre-zere _tsnsri,
a nlekată sz treaks în Ieara Msntenea
sks ; dar în kalea sa, se întzlnemte ks Sigismsndă Batori, ks
nsnins omtire. ue
mai avea, se bate mi kz asesta, dar noro
kslă mi astr dats
îlă nzrzseurte, Atsnsi, amsrstă de atzte
kalamitoni, se în
torue la Basta mi se râgr ka sz-i kanete
grania îmusrats—
Isi. Dan ameasta, .urin mijlouirea Isi Basta
, i saă dată voe

s% se întslneaskz ks Aruidsuele

ks

Massimiliană,

kiar la Ilraga ss se înfnimeze

Rodolfă.

Sa

mi s5:se

la îmnsratslă
DR

dă=

Asstriei

i

Transilvanii, ari nisi 0 dats, n'a5 natată săferi ssverani
tatea Germanz, aă konvokată la Klasdionole adsna
re, wi, dos-.

„ lininds-se de săn&nerea kmtre îmnsratălă
, aă alesă de a treia

Ors de domn: ne Sigismandă Batori, karele se gssia în Mold
ova. Basta a kzatată sz-i onreaskz; dar Trans
ilvanii aă trimisă
soli kztre îmnzratslă ka ss se jăstifiae de
axeastz nrefage-

y
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re; iar îmnzratslă na voită. nidi ss-i nrimeaskr. .Mixaiă
Vodz, dans tâte intrigile mi aksssrile Isi Basta, avs dibrdia a, se nsne atztă

de bine kstre îmnsratală,

în

kat

aue- .

sta i-a dată sn nrinuinată în 'Şilesia în drentală Transilvanici; iar fiislă se Nikolae netreuea la ksrtea îmnsrsteaskz.
înnresns ks Domna sonia sa, kare se aflase în Transilvania.
Dnr aueasta, vsz5ndă ks Basta ns ustea înkz sz goneaskz
ne Batori din Transilvania, îmnsratslă a dată Isi Mixais omtiri mi bani ka sm se dskz ss ia narte la onersuisnele resboislsi.
Deui sosindă Mixais în Transilvania mi &ninds-se ku Basta,

aă nlekată

amsndoi

mi mi-aă

amezată

tabe-

rile la Moitiră. Batori, avzndă în ajstorizlă ses Tărui, 'Ta„tari mi Moldoveni, era în kauslă &nei omtiri de. trei-zeui mii

de 6meni; ks tote aseste, rivalii sei, nrin taktilsa, mi eroismslă lorg, de mi ks o omtire msltă mai mikz, lovindu-lă
ks fsrie,. îl învinserz kă totală mi treksrz sib sabie neste
ontă mii de ostami; în kztă abia kă o rsmziins de omtire
a grsită skrnarea în fsgs, nzrssindă ne kzinnslă de bstzlie
nrovisisnile mi tsnsrile,
Dsns aseastr viktorie strolesita, | sa rsdikată între Basta mi Mixais o gelosie, kare a, ajsnsă- la dsmmznie.. Basta,
dsnz ue:a uzrstă ne Mixais kz avea înnelegeri sekrete kă
Tăraii, a xotsrztă la sz-lă mi. aresteze; deui trimininadă ssl& nofteaskz la konsiliă, mi Mixais nevoindă a veni, a norănsită la kzpi-va Nemi ka ss înkonjâre bortslă seă, uri
sr-lă urinz5 viă, saă ss-lă omâre. Mixais Vodz, vszsndsse astfeli. sărnrinsă, a skost sabia mi a rznită ne snslă din

sbirii lui Basta, dar snă altslă streuăngrndă-lă ks săligaîn
nsnteue, la trsntită la nsmsntă, wi i-a treată

- Aveast saidere .infams

kanslă.

a li Mixais Vodr ns f5 anro-

bats de nimene la ksrtea îmnxratslsi Rodolfs; kzui Mixais,
întră adevzră, fekuse servinsri reale îmuzrzpici mi-i arstase
atztea nrobe de devotamentă mi de kredinur. KE tote aucstea, mortea sa fe în ksrsndă sitats, mi kaăsa nentră kare se
Isntase remase ks totslă nerdzts.

Mixais Voda a domnită ontă ani.

În timnslă domniei
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Isi a fskstă Msnsstirea kare se" kiamz Mixâis Vods în Bu-

kzremiti.
Dsnr

|
ue s'a aszită de

skălată Simeonă

Vods

|
ssiderea

Movils

karele

Isi Mixatu
domnea

Vodz,
în

s'a

Moldova,

mi treksndă ks omtireaîn [leara Msnteneasks, a oksnată
kanitala. mi a gonită ne lokotenenpiiIsi „Mixais; totă odats
a nrsdată Mznzstirile mi a jefuită tots peara ks mare kră„zime mi neomenie.
Atsnse fragii Bszernti, nenstzndă ss
_săfere atrta îmnilare, aă trekstă neste Oltă, mi rzdikendă
omtirile Mexedinuslsi, s'aă întorsă ka ss" lazz asunra
Iul
- Simeonă Vodz. Avesta, Iszndă uitire, wi nebizuindă-se a
se

onsne ks nsterile ue avea, a emită din Tzrgoviwtea, uri rui-

a lată dremslă kstre Moldova 1, Dar Bszerutii, lisnds-se
ks ismeals dans elă, Paă ajsnsă dinkoue de Fokuani la snă
lokă me se kiamz Valea mare sat Kruuea Komisdeai; akolo
lovindă

ne Moldoveni

ks frie, le-ai fokută mari strikzaisni,

mi le-aă lată tote nrzzile kare le adsnaserz din Ileara
Msnteneasks ; “iar Simeonă Movilz, fsgndă ks nrea nsnini
Gmeni, abia a skznată în Moldova: De atsnue valea nsmiti în kare armată bstslia, Mantenii at nsmito mi Kslata.
”
Între adeste, ni boerii Isi Mixais Vods, dsnz morteu

Domnslsi

loră, s'at întărnată

din

Transilvania

ks trei kor-

nări de orutiri, mi intrsndă ne la Kzineni în mears, mi-a
amezată tabzra la satsli Stenemtii din săsă de Mrnzstirea
Argemslzi. Atsnue întorksnds-se mi Bszertii învingstoii,
sa5 snită mi a5 fpkstă adsnare general nentrs alegerea 5nzi Domnă ks minte mi kanabilă.. Astfelis 'konssltsnds-se
kz tonii,

ka

din

isnirare

dimnezeeasks,
-a%

alesă. într'snă

votă ne snslă din boeri a nsme Illerbană, . din familia Bas-,
sarabiloră, ne karele las adusă la Tsrgovimtea mi Paă întronată ks- mare

bskurie mi feriuire,
*

1 De la auesta essistz &nă zrisoră din anslă 7110,

.-
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„Domnuru
Șierbanii
—————B. Cr.
“eo
DinCe
di

XLII.

Vodă

1 Basarabi

Jo

P3 ani

Avesta era ginere Isi Mixais Vodz Viteazslă,

mi bzr-

3
.
,
,NSE
bată kă msltr înmelenvisne, blsndene mi marinimie.
Fo
du
DR
.
Îndatr ue s'a ssită ne tronă, elă a trimisă ksni-va

“State”

Jboeri. la, Konstatinonole' ka ss dskz sănnerea perei

iarsuui la Il6rta Otomans, nrominsndă ss dea tribstslă anăală ka mai nainte, nămai sz se resnekteze nrivelepisrile ei.
Îmnzratală de atsnue, Ssltani Maradă III, a nriimită ks ma- re bskzrie ambassada mi a assigărată uorerile ei. Dsns aseasta Illerbană a ksstată de s'a îmnrkată ks togi vevinii,
mi s'aă întsrnată la ărma loră toni boerii emigranni; ars
meara a înuenstă a se ferini mi a gusta dălucaga, nucă
mi

a

liniiutei.

Dur

aueastr

stare

de

Iskruri

n'a

minstă

măltă.
Sekeli, nrinainele Transilvaniei, a normită mi asănra ]lerei Msntenenuti fsrs nisi &nă .ksvzntă.
Iller- „bană, dens 've în demertă s'a înuerkată a se feri de resbois, -a adsnată ormutire mi, înainte de a lrsa ne inemikă:
sB-i kalae otarzle a trekstă în Transilvania mi a sdrobită
—————omtirea Ii: Sekeli, suizends-lă mi kiară ne dzusslă; întorkznds-se

anoi

în

mears,

nă

sâ

bsksrată

timnă de naue mi a trebzită sz întimnine

iarsui

ne Simeonă

msltă

Mo-

vils Domnslă Moldovei, mi ne Xanslă Krsmslsi, kari intraserz kă otutiri în mearz.

Astr

dat

resbelslă

îi înfrikonrată:

bstolia generalr se fos ne valea Teleajsnslsi mi mină trei

zile
“nani

ks mslts vzrsare
de

croismă;

ks

de ssnge.
msna

nălzi; dar mi elă fkonzts

sa

Ilreda

triz

o nlagr

ne

Bszesks
înssmi

neriksl6sz

arsts mi-

nenotslă

Ra-

la kană,

nen-

tră a reia vindekare s'a dusă la, Branrovă; dar medii nenstsnds-lă skzna, a mărită. În fine IIerbană Vodz a îne vinsă mi a gonită ne inemisiii sei nsnz ue aă emită din xo” tarsle perei, frkznds-le mare strikzaisne.
"Dans aueasta sa skslată Yarsmi Domnslă Transilvanici Batori Gaboră mi a intrată fer de veste în pears.

Ilerbană Vodz,

afiznds-se nenregrtită
.

ui nebizăinds-se a
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a trekstăîn

Moldo

va, dsns o domnie de nos ani. Avesta
a fekută mi Mznzstirea
„Kotmenii mi Kombirs. Batori Gabor,
dans emirea, Li ING pe———
bană din mearz, a oksnată Tzrgovimtea
mi tot meara.; - iar

omtirile Isi a& nrsdată mi ag jefsită ne Iskzi
tori mai rsă

de
kstă ori ksnd
-- ă.
Boerii îns ag fekstă, ne ssb mzns, k&noskstă Ilornei ui s'a răgată ss le trimiuz
kztă mai ksrsndă
Domnă ne Rads fiislă li Mixnea Vodz Torai
tslă,
De la Ilerbană Vodz essists xris6ve din anii
7112,
1113, 7416,

7117 mi 7118.

DoMxULU
Radu

Vodă

ALIN.
I Miznea.

Anesta a venită în pearz ks omtire Tsrueaskz
mi a“dansndă mi omtirile nsmsntene, a dată rasbois Isi
D. Chr.

Batori Gaboră,
:
.

Atsnse
Pi

3

RV

Hlerbană

Va învinsă mi la gonită ks r&mine. După chroĂ
A
nologii
.

Vodz,. karele
A

.__y

seafla

în

lo-

Moldova, |eaie, Ungu.

şi aszindă. k3 Batori f& învinsă, a adunată y ks grabi o-l Tesci
altele.
mtiri din Moldova mi din Holonia, mi intrsndă
în 'Transilvania, a tsbzrztă mi el assnra Isi Gaboră,
ne kare bztzn> |
da-l anrone de Bramovă ri învingsnds-lă, mi-a
lsată Dâm-

na mi koniii, (ne ari

Batori îi fskuse nrisonieri lksudă kul-

kase fsrz veste JIeara Msnteneaskr.)
Dsns aucasta Illerbană, voindă ss intre earzmi în near mi înkre
dinsnds-se
ks Rads Vods avea ne Izngs. sine omtire mslts
de 'Tstari
ini Tarii, a trekată ks "tote kasa sa în Asstri
a la Viena,
snde îmnsratslă Rodolfă Va nriimită nrea bine,
rsndsindă-i
mi nensisne ansals, de kare s'a bsksrati un la
morte.

Rads Vods, dsns ue a venită în Tsrgovimte

Isată tronslă,

a trimisă îndsrută ouitirea

wi mi-a

tărucaskr mi uea

tstorasks. Dsnz aueasta adnzndă. omtirea rzm'nteaskz mi
ne boeri,

le-a sersti: ss dense jsrzmantă

kredinyz mi k5.voră
kassz ks era

mare

trsi în snire.

neînelegere
7
.

kz-i

voră

A ks

Avseasta a foksto din .

între

diversele

klase

ale

.

-
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souietzuei. N'a trekătă msltă timnă îns mi 5nălă
ansme Berka, Stolnikă mare, din satslă Merimanii,
Teleormană, a fskstă snă komnlotă ks alui ont
sz omore ne Rads Vodz mi ss nrokieme Domnă

Mixais Kzmrramsli.

Konjsranii

din boeri.
jsdenslă
boeri.ka
ne snslă

veniserz la aveastz

xot5-

e:
rire, din kassr ks Rads Vodz rendsise în dregstoriilstatslsi mslui Greui strzini. Dar Rads Vods, simurndă desure
komnlotă, îndatz i-a nrinsă mi le-a tiâtă kanetele în nsrta kărnei,

sure essemnlă

dans

tstorora;

kara a însenstă

s3

domneaskz în nave.
Ile timuslă auesta se afla în mare neorsndscals Transilvania, din kassa întrigiloră nobililoră de akolo. Din kassa ărei ue aveat nvmsntenii assnra Nemyliloră, aă ajsnsă ks
snii gereaă ajstorslă Iloloniloră, almii als Tatarilor mi algii
alt 'Tărsiloră. , Aceasta adăuea îndeaite skimbsri în kzrmăirea auestei meri. 'Totă odatz, fiindă ks. Domnii [lereiAMsntenemti

adese

craă în dsmmsnie

ks gsvernslă

de akolo,

n

înuetay la uea mai. mik okasisne .a se rsdika k5 rssbois
as&nra loră. - Astfelismi Rads-Vodz, nrinzsndă de mtire ks
Batori Gaboră adsnr omtiri ka s5 vie earzmi în Ileara

Msnteneasks, s'a înmelesă în sekrotă ks Basta generalisimală
Asstriakă, mi a nzrstă la Il6rts ne Batori kz. voemte sw-lă
kalue; 'dsns kare Ilârta i-a ordonată atstă Isi kstă uri Dom- nlsă Moldovei ka ss intre în Transilvania. Dar Baronii mi
boerii Transilvaniei, kzmă a vzzstă ks Domnii Romsniaă
nsruesă asăura merci loră mi kz totă odatz se mimks uri o-

mtirile aăstriauemti

a5 zuisă me Batori

Gaboră, uri astfelis.

aă înlsturată kassa rzsboislsi; dunz lare Tomnii s'aă întorsă
fie-kare în meara sa.
Între axeste, nemslyrminds-se Tsruii de nrogresele Isi
Basta, aă intrată în Transilvania mi înksngisrzndă setatea
Alba Izlia, dens mălts vsrsare de ssnge wi nerdere din
Atsnue ks ajstorislă Terainartea kremtiniloră, aă lsato.

lors mi ks snrijinăls Baroniloră, Moise Sekeli se nsmi Ilrinsine; Yar Basta, fiindă kz n5 avea nstere de ajsnsă, ui fiindă

k 'Transilvanii în genere detestaă
s'a silită s5 se:retrags la Zegmară.

ssveranitatea Asstrikz,
Moise Sekeli, în linsa
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ajstoriă de la Tarii mi

Tstari, a ssnssi Klsjulă, mi anoi a înknjsrâtă Bramovzlă, .

În iatervalslă agesta, Rads Vodz, dur îndemnslă Izi
Basta, sa skslată ferz vsetă ks o omtire minsnat5 Ii a
trekstă în Transilvania.
Alkolo; întro nânte a kozută asunra 'Tatariloră ; asemtia, nenstrndă ssferi feria Romsniloră,

S'aă întorsă 's7 fsgr mi ai; dati 'neste Tărui,

kabii sneriin-

dă-sc,: a5 înuenztă a se rzsini mi. a, fsgi fir a se mai ul
tea nsne în rsndsealz.: Atanue Rads Vodz,, sa renezită asăara,. lsi Moise. Sekeli, . karele,. ku. tote ks sc onzse nzternikă, dar în fine fă învinsă mi ăuisă înnresn lă vre-o natră. mii 'de ostanri, : Astfelis Radu Vodr, a- anăkată . tts
nrovisisnea, wi a nrinsă vre-o săts uinvi-zeui de 'stindarde,

ne are le-a trimisă” la Ilraga' Aruidgelsi: de akolo. ka semnă -

"de viktorie. Aszindă.
de aueasta” Basta, a nlekată kă ouitirea sa de la Zelkmar mi; întrendăîn Transilvania, a brtati
“ne 'Tgărăii mi Ttarii ue mai remrseserr,: mi s&nsindă
tâte
oramele a adusă carsnii toti Transilvania săb stsnznir
ea .
îmngratslsi Asstriakă,
Iar Rads 5 Vodș ss'a întorsă la Skas+ - nălă domniei. sale. .
a
RI
Anestă Domo a aienoits ! nui mizstirea Rads Vods

din Bsksremti în anslă 1614,

kare se sferzmase din kassa

arderci nrsfsrici Ii Sinană Ilama,- ne timnslă. lui Mixatu
- Vitează, mi ne kare o fekuse. strmouzuli sai Alessand
ră
Vods în anzlă. 1575. Dim o domnie de:mâse ani,
elă a.
abdikată în favorea fillaă scă Alessandrs, ai s'a dusă
la
Konstantinonole.:
|. ..:
N
Rae
:
De la auesta, 'essists.. xris6ve la. data în anii - 7120,

7121; 1122, 1123 mi 7124,

Di
Pe Ai

eri

îi

:

“Doivuru XUIV, -

-

Alessandră Vodă m

E

-:Dsnr- ue sa Fclcat. auesta:- Domnz,

:ma: tre- Dice

kată msltă mi Ssltanslă- Meemetă ” III, i-a ordonată patit
upe ehro-:
"s% adsne om: mi s5: meargz înnresns! kă - Skender(!e: 1ecale.:
-

A

6

7
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Ilawa aâsssnra Iloloniei. Domnslă, norsnuindă 'sz se adsne.
omtirea afars din Tsrgoviwtea în tabsrz, a înuenstă ss se

uregzteaskz.

Dar boerii din mearz, ne mai ustendă ssfer

Iskomia wi abssările boeriloră Grei, a5 komnlotată ka sz-i
“ zuidz, Domnslă, simpindă, se gztea ss:i înfrsngs. Dar mi
ci, simpindă unlansrile Domnslsi, aă fegită în Transilvania,
avsndă în kană ne Ilaxarnikslă Lan Mexedinmeans; iar
kzpi- a mai rmasă aă nlelată derbiuea mi saă înkinată
Domanslsi.
Mă
.
Alessandrs Vodz, dens aueasta, a nlekată ku Skender
lama, „mi treksndă Nistrslă,, at tsbzrztă înaintea Kameningei. ”Akolo. dens se sas bztstă ksteva zile for nisi
snă ressltată definitivă, s'a fskstă naue între Ilolonia mi:
Ilâria Otomanz, mi s'a întorsă fiekare la ale sale.
Ales- .
sandră Vodsz, întorkznds-se la Targsvimtea, a tzâtă kanslă
marelzi Vornikă Xristea ; voia st mai tae kanslă mi altora,

dar se temea de Skender Ilama karele se afla înkz ne nsmzntslă

perci Romsneuiti.

N'a trekută msltă înss,

mi i-a

veniță uitire ks Ilaxarnikslă Lens, ks uei-l-algi boeri emigranni, a intratăîn pears ks malts: omtire Sngsreasks mi
ks vine assura Isi Alessandră Vodr. 'Atsnue a kiemată ksIsrimea ui infanteria kare era mai anrâne, mi a nromisă
ostamiloră

ks

de! se voră bate

ks

kredinys

mi ks inims,

le va ulzti leafa îndoitz. Ostarunii însz a5 rssnsnsă, kr fiindă kr le mikworase mai denainte leafa, mi fssese siliţi
'a-ui vinde armele ka sz-ui ksnrinzs trebsingele mi nevoile kornorale, n5 aveai ks ue se bate; în fine, arstindă
Domnslsi ks inimisii sei se anroniaă, îlă îndemnat s5-mă.
kaste msntsirea, în fsgs. Domnslă atsnue : le-a, mslmzinită
de sinueritate, mi dinds-le bani ka ss îmnarys între ei, a

nlekată

ss fsgz.

Ileste kărsndă

a sosită mi Ilaxarnikslă

Lens mi a înuensti sz 5uizs ne borii Greui
zime, nekrsgsndă

nisi ne servii loră.

re nevoe aă nătstă neste nânte
Vodz,

fegendă

înnresns

sx fsgr.

k5 Dâmna,

ks mare

Abia ksni-va

krs-

ks ma-

lar Alessandrg

mi temsnds-se

ss ns-lă

ajsng5 dsmmanii, de la 5nă lokă a nzrzsito mi a fegită kslare. kwtre Brzila,

&nde ks mare greă

a sksnată; iar Dom- |
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na a sksnată la Gisrgis, mi.de akolo a trekstă la
Rumaiskă;
inde neste ksrsndă grsind'o Alessandră Vods,
a lsato mi
sa dssă la Konstantinonole, dans o domnie de trei
ani.
Ilaxarnikălă Lens, înkredingznds-sc ks Teryii
se adsn5 ka ss treakaîn meara Msnteneasks ks noslă:
nămită
"“Domnă de kstre Ilortz, totă odats neavrndă
bani ka ss
nisteaskz lefele omitirei Sngsremti, kare o adăses
e ks dan= s5lă,a venită la'o msssrz cstrems: ne de o narte
a nssă
o dare assnra negsnitoriloră din Tsrgovimtea
ui Băksremti
ka st nisteaskz o însemnat kztime «e bani 3 iar
ne de alta

a înszruinatăne snă kznitană Bszdăgană, omă krsdă
mi a- -

snră, ka sz ăuidz ne togi -neganitorii . Grei ki
va grsi
mi ss le konfisue averil
Dar e.
între ageste, a sositămi Domnălă nsmită de lors Gavrilă Vodz Movils.
aaa

Donuv

XLV.

"" Gaorilă Vodă Mooilă,
Avesta 'era originară boeris din Moldova. . Ilrin mijto_mirea Gmeniloră însemnai de la îmnsrayic, LsnzD. Chr:
tndă domnia erei Msntenemti, a venită kă.ormtire! Dia euro
“tărueasks mi a intrată k nătere.. în 'T'zrgovimte
a. Tocal +

Ilaxarnikslă Lens, nesokotindă-se în stare a se onsne, s'a
re

trasă kă oimtirea uea Srgsreaskr krtre m&nyi. Dar
Gavrilă.
Vods, înkredinnends-lă kz nă-i va faue nimika, -elă
a :dată
drmslă Sngsriloră mi a: venită de sa sănăsă Domns
lsi:
Între azeste, urimindă ordină de la Ilortz ka S% alese
kg

Skenderă-Iama earsuii assnra Iloloniei, mi, avsndă ks omti-

rea Romsneaskr

ne.

Iaxarnilzlă Lens,

di

ne

Krnitanzlă

Bszdsgană, Gavrilă Vodz s'a înmelesă
ks Ilama Torkă mi

nrinzznds-i i-a trasă în means;
Gavrilă Vodz din mears, bocrii

Dar în. lkărsălă linsirei să
aă trimisă arză (nlzngere,

doleanys) assnra Isi la Ilortz, kare Pa mi skimbată dans o
domnie. abia de zeve Isni. Gavrilă Vodz n'a voit ss se
ÎN

d.
ai
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mai întorks la onstantinonele,
de a ui msrită.
!

+ui sa dusă

îîn Ongaria,

De la dsnsslă esists snt xisovă din anslă

A doua

.

domnie a lui Radu Vodă

5n=

7127.”

I Aizaca.

E

Destitezndă 1ne Gavrilă Vods: Movils, Ilârta a .trimisă
D, Cir. Inentră a doa 6rs Domnă ne. Rads Vodz Mixnea, ta„Dupe chro- iuli Isi Alessandră Vodz. Anesta, astz datz, a domIacală. Jnită în maue k5 bisndeme imi ks drentate. La 1621
merse ls omtirea Romsneaskz în srma Isi Ssltant Osmană
I.assnra Iloloniei. Isns aceasta, în alt natrslea ană al:
domniei sale, s'a strsmstată la domnia Moldovei; iar în peara Msnteneaskz s'a rsndsită Domnă earzuli de ală doilea
fiiuls seă Alessandrs Vodz.

A doua domnie a nă
PO.

Alessandru

Vodă Ip Vima

Auestă Domnă, ks tote kz înkz era area tinzră, îns%
Ilmsta trebile Domniei ks maltz xprninie mi skăme

Dupe chro- în state.

193

Iar urosesele

uri

Inoră mi boeri le jedeka

nsrtinire,

nentră

kare

mi-a

neînmelegerile

ks mare

atrasă

dintre

no-:

drentate 'uli ne—

isbirea nsblikz.

- Domnia

lzi fs linimtits mi naviniks,: dar ks tote auestea avă krte=
va sgsdsiri tari. Eslsramii din Tergovimte, nenstsndă sxteri disuinlina la kare a5 voită a-i sănsne, s'aă skălată din
Gergina,

. Iloemti

mi: Rail

de: Vede,

mi

adsnsnds-se

la

Mznenuti, Sat xotsrztă sp vie as&nra Domnslsi mi sz-lă goneaskr

din tron.

Boorii,

kămă

aă

auzită

desure

aueasta,

Saă adănată topi îmnrejsrslă Domnslsi. Auesta, lsnds-i ne
1sng elă înuresns ls ostamii «e eraă ne Isngs. Ksrtea Domneaskz mi ks dregstorii, s'aă. dusă la' Msnemti mi-aă kszstă
fsr5 de veste assura rebeliloră. Kolzramii fărz în mare
nămsră 5uimi uri risinini, -iar Domnslă se întorse” învings=:
tori la 'Tergovimtea. Na trekstă măltă timuă den azea=
“sta, mi-s'at skălată Isksitorii de ne Isngz rislă Lotrs de -

an
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" neste Oltă, nrokiemsnd; Domnt
„me snă 6re lare Ilaisie..
Domnslă îndatz a. trimisă omtire
asănra loră, kare i-a bztată mi I-a rssnită, saizendă kiară
ne Domnslă loră.

În intervalălă auesta Domnzl;, find
s

vzda

vă, a voită
s5 se însâre ks ţiika snsi omă infs
entă din Konstantinonole,

an5me Skarlată

Beililaisls, Tatz-seă, din Moldova,
la nof.
tită s vie sm faks nsnta la Teks
si.: Domnslă sa dsst ks
mare -nomns mi s'a5 serbată ksns
niele de fans ks tonă 'Arxiereii imi
boerii din Moldova

mi meara' Msniencasks mi a
“nrelsngită veseliile mai mslte zile;
dsns kare s'a întorsă fiekare la ale
sale.

...:

.

-

a

i
. Alessandră Vods a terminată :
de Iskrs mi mznzstirea
Rads Vods, ne kare însenzse a
O nrenoi tatr-seă,: În asea.
stz biscrikz a adssă celt kornslă
tatzlsi scă, dens ue a msrită în domnia Moldovei. În zilele
lzi-aă venită fra de. veste o mslndeim
star
ei, kare nrsdzndă:
tui jefindă meara
nsn5 în Oltă, s'aă întorsă, lssndă
ks ei mi o mălgime de nri-"
sonieri. :Elg

a domn

ită mente ani, mi msrindă,
: fs înmor=
msntată în msnsstirea Rads Vodz
a tatzlzi ses din Bshksrerută.
:
RR
e a
a
|
„>
„De

la elă se pzseskă xrisâve

1137 mi 7138.

|

o

We
ibuna

a tu,

a

RI

din anii 7133, 7134,

ie

DOMNULU. XII. |
On
PE Tomş
Leonă
Vodă
a.

,

O Fpai

7

în

za

„...Dăns stsrsinmele Gmeniloră infisinni din Kons
tantinole,

în &rma

mormei

Isi Alessandr

Vodz, a ksnztată

- Domnia .Leonă, fiislă li Stefană Vodz Tomr
ma

D. Chr.

din Dupe chro-

Moldova. Avesta-a arsnkată asănra erei.
mai msltel locale.
dzri, nentră kare boerii, fars de niui snă resglt
ată, se tngseaă..

la Ilrtz.

“Ne mai nstendă bienii Iskzitori .s întimnine.
a=

tnta greztate de duri, saă îmarzmtieată în
jdemele

de ne-

ste Olt, fegindă fie-kare înkotro. nastea, - Iar Domns
lă, nrin

Anrozi,

A Ta
silia ne boeri ss nlzteaskz. denliL-nt
dzrile făgariloră,:

în. kztă strsmb
ajsns
st
eseat
revol
ea
tstâr.
e: . ” . N

a:

-

Ş

.
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Atsnue snălă din boeri 'ansme

Matei,

ks rangslă. de

Ags, fiiulă Vornikslsi Dansis, koborztoris din familia str5Isuits a Bassarabiloră, din satslă Brsnkovenii, jodenzlă Romanagii, neste kare elă era kzrmsitoris, ne mai nstsndă săferi ătztea - abăsuri. mi îmnilzri,. s'a. rsdikată înnreăns. kă
-Aslană Vornikslă, Dorgană Snatarislă, Barbs Ilredesks Ila-xarnikălă, Mixais. Konofanr Snstarislă, Dimitrie Filimans
Slsgerislă,

Mitrea Vistierislă mi âlni bocri, mi aă trekstă în

Transilvania nrin nlaislă Valkană. Domnslt Ardealzlsi George Rakogi, Baronii mi Nememii, i-as nriimită k& mare on6-re mi le-aă dată osnilitatea uea mai kordialg. Leoni Vodz
le-a skrisă de dos mi de trei ori ka sz se întârkz mi s5
se linimteask ne la lkasele loră, înkredinnsnds-i arin jărsminte ks ns va ssnzra ne nimini întru nimika. Boerii n'aă
-voită sp-l% kreazs mi a stati ne lokă. Leonă Vods atrimist de a natra rs la ei ne "Teofilt Eniskonsli Rimnikslsi
Ii e. Vornikslă. Xrizea, ka ss-i îndemne ss se întârks în
natria loră; dar strarăinma' aucasta at fostă în demertă. Emi- granii,

ksustondă. snt

kornă

de omtire: Ongsreaskr

de la

Rakoni, at emită din Transilvania totă ne la nlaislă Valkană; ui s'aă koborstă la Tsrgslă Jiislsi. Akolo, adsnzndă imi
alt

_____—snre

omtire

de

Bsksreuită,

wear

nsindă

din

treanta

avangarda

Romioriloră,

ssb Barbs

aă

nzruesă

Ilredesks

Ila-

xarnikslă, mi Mixaiz Ko nofan.. Leont Vods, ksmă sa în- mtiinimată de ameasta, ne de o narte a, trimisă ka avangârds

înaintea, loră ne MixsSuztarisl ks o narte de omtire,. iar,
ne de alta mi-a trimisă Domna ls tâte koknele la Gisrgis; dens aseasta, E orutirile ue mai avea, a mersă nur la

—————satslt Iersiuenii. Alkolo, fskrndă konsilii generală ks boerii mi kă kanii omtirei, mai întri a trekstă armata în re„vista, anoi a ulztită lefile tătsroră Doroban niloră. mi dsn5
“aveasta s'a întorsă earsui. la Baksremti, “amezsnds- nui tab-

ra din josă de Msnzstirea Mixais Vods.

Miss

Sumtarisiă, frz a uiti de mimkorile Isi Leonă

Vodz,.s'a întplnită ks avan-garda rebeliloră la satslă Sngsreii, mi stsndă

la bztae se învinse

uii abia skzuz

ks fsga.

Dsns aseasta, viindă mi Aga .Mateis ks .gei-l-alyi boeri sare
*

.
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Bsksremti, sas lovită ks Leon

|

87

Vodz uelă frikosă. Bztrlia

fă ssnger6sz, ins ontă -ore, ui se uuiserii măluă ini drintr'o

narte

imi din alta; dar în Âne viktoria rmase

-în nartea Isi

Leonă Vodz.
Dintre rebeli se nrinsers vii Ireda - Bronko-—
veanălă, - snkislă “Isi. Aga Mateis mi. Rads Logofzts,
kare
ne 'srmz kă dare de mălui bani mi-a5 ksmnsrată liberta
tea
|
mi viaga.. Adam; Banslă mi Ilreda Florikoisl se tzcarz
în———

mijlokslă taberei; Ilrensmoră Armamuslt fs trasă ne peans;

iar natrăzeui 'de Sngsri din vei nrinmi se trimiserz la
Konstantinonole, * Den aueasta se fsku o grâns mare
Îing5
dramă în Eare se arsnkars kornsrile veloră lkzzsni în
bz=
tae, mi de assnra se feks 0'movils mare. "Aga Matei,
mi
bocrii kra5yi
nststă skenaă ks rem'urina ointiroi, s'a 'retrasă dinkolo de Oltă. Dar Leonă Vodz, a, trimisă dn
“dinmii ne ksmnatslă set Banslă Bos mi Nedelk Botean
lku—————
omtire.
Avemtia, goninds-i mi ajsngsnds-i la mrisstirea

“Tismana, &nde se înkiseserz, s'aă lăntată trei zile, dar nens————
—
tsndă isnrzvi nimika, sat întorsă, “Aga Mateis, aszindă k7

“vine owmtire mai mslts asănra Isi, a emită din Tismana
mi
s'a trasă în mănyi ; în fine, grsmzdită de. omtire ssb lomndslă Isi Konitană Giorma,a trekstă earsmi în „Transilvania,

În intervalală adesta, aflsnds-se -gsbernatoris margini- -

|

loră Dnzrei Meemetă Abaza Ilama, mi aszindăde “ele
în-

tmnlate

în mears din kazsa lui Leonă

Vodz

mia

Greuiloră,

s'a întristată forte, 'Ilentrz aseasta a xotsrztă. ss statorniuea:
|
sks ne Aga. Mateis Domnă, ka ne. &nslă: se-lă kănormtea de—
—

omă kanabilă mi virtăosă.
De aueea ne de o narte ară
nortată la îmnsrsuie desnre uele întemnlate, ' iar ne de alta
a trimisă ne nrotoiereslă din Silistra Ignată în “Transilvania
„kstre
Aga. Matei ks skrisori,. ka, ss vie krtă mai ksrzndă
|
fsrz de teams la densslă. 'Totă odatz mi Leonă Vodz a triz—————
misă ne Mitronolitslă Grigorie, ne lvamks Vârniks mi ne
“Grigori Komisslă ks skrisori. atstă kztre boeri noftinds-i sg

vie mi nromiurnds-le amnistie mi favori, kstă, mi kstre RaKoni noftinds-ls s-i îndemue a se întârse în natria lori.
Aga Mateis mi ksni-va din boeri n sai îndsnlekată; iar.
Filimanz, Komofans,

Ilredekss,

Iletre Slsgerisiă,

Burbs

-

de——
e
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„la Tocana, mi lonamku de la Gaea, saă. întorsă în pears
ulii Sa5 înkinată Domnslzi, larele i-a înaintată îndats în

dregztorii. Dsnz auemtia a venită ui Aslană Vornilksiă, ne
lare Leoni Vods Va fskstă Bană la Kraiova. .
În intervalslă auesta nriimindă mi: Iorta ranortelă Isi
Abaza lama, a destitsată ne Leoni. Vods mi la adssă la
Konstantinonole

arin 'snă Kansgiă

îmnsrzteskă,

rendzindă

Domnă ne Rads Vodz fiislă li Alessandrs Iliemă karele e-

ra atsnue Domnă.în Moldova. Dar boerii din meara at skrisă
îndats Isi Aga Matcis ka ss grzbeasks a.veni f5r5 întsr__ziere, . Agesta îndats mi-a lsată zioa- bsnz de la Rakogi,
karele a 'orsndzită sz-lă vetreakz ks onori uri k5 nomns
nznz la marginile : erei, arsirnds-i rin: aveasta reksno"mtinms nentrs :servimzrile se- i fnksse lkzndă venisers Nem——— gi assura Isi Tokaj. Kamă a ajsnsă Aga -Mateis la Roma- magi, s'aă adsnată înnrejsrelă seă toni boerii îni ormtirea mi,
feksndă Adsnare generalz, a xotsrrtă într'snă kavsntă s5
nă nriimeask ne Rads Vodz; -ksui aă Jădekată ks Rads
Vods, Issndă domnia kw dare de bani, mi adskndă carui:
măluime

—aateri

de Greui

ne eng

mi în nevoi.

Ama

ga Mateis,

-

clă,

va adzue earzii

poara în

darz nrokierasndi Doinnă ne A-

ui lssnds-lă frrz.de voe, Pai dasă la Nikonole

la

Meemetă Abaza- Ilama. Auesta,: nriiminds-ls k& mare ondre
mi k& Meterxan6, sat mszikzs domneaskz, ba îmbrzkată kg
blans domneasks mui Pa felizitată de Domnă. Anoi ls5ndă
anafora din nartea boeriloră kz gerere de a se înksviinna
alegerea, wi triminsnds'o la Konstantinonole kă skrisori. din
nartea sa, a trimisă ne Matei Vodz

la tronslă

set în Bsks-

reuiti k& o nămer6ss orutire 'Tgracaskez snre ajstoriz.
„De la Leoni Vodz
nii 1139 mi „1140,

essistz dus xris6ve ks data din a-a
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i

Asesta era bzrbată nlină de esneriinss,
. înmelenuisne
mi kăragis; ne lsng5 aueste era 'drentă,
miserikor- D. Chr. :
diosă, nietosă, wii dotată ks mslţe alte Wirtă
ui ivite! Dindiverso - mi mora
le.

-.

a

10 i alțele

„-*
N5ui-va din boeri, nreksmă Nikolae Vistie
rislă, Dimitrie Dadesks, Ilanna Logofstslă de la Greu
i, Miss Snsta=
Tislă, Katargiz Stolnikzlă, Vasilaki Aga. mi
alpii, aszindă ks

la Nikonole se nrokiema Domnă Aga Mateis,.
sai dest la
Moldova nentrs'ka ss se întors kă Rads Vodz
.ue venea

de la, Kontstantinonole. . Rad

nlate în mearz

ne drămă,.a

Vods, aăzindă de uele întrm-

trekstă

Dsnzreala Oblssina

uri
:. Sa snită ks nartisanii sei
- karii
, adsnaserz kztzva ointire
“nsimits la Slamă-Rzmnikă, Matei Vodz,
aszindă desnre âveste, a trimisă snă kornă de omtire' la
Buzză ka Mixais
Konofanz mi Rads. Dademă,. Boerii, ks
Rads. Vodz, atsnue
saă “retrasă la Movils,

în marginea

Siretizlui.

De akolo

doi

boeri, skimbsndg-sc în xaine nrâste, s'a dssă
în tabzra slsiu
Po
iz ay
Jitoriloră Mantân
i.ini s'a uerkată
a-i îndemna. .s5. deserteze ăi

de la Mateis Vodz, - Slzjitorii, deaarte de a le
da. askslta„Te, i-aă nrinsă „mi i-as adusă la Matei Vods.
.Agesta i-a li“berată mi i-a trimisă îndzrstă

ss-snse

kamarazilori

ka ss 'se

întârk- în mearz, nrominsndă k ns le faue nisi
o sunzrare.
Dar Rads Vodsr uni ks boerii emigrani, :ksuztsndă
. ajstoriu
de omtire de la Domnslă Moldovei, mi. de la Tatari
i din

- Băgeakă,. kari eraă ssb konizndzlă
intrată în ear,

nsrisndă

Isi Skiemnă

înainte Tsisri wi

steme

Agasi,. a
tăruermti,

wi ansksndă drsmală kztre Beksremti nrsda mi jefsia neferivita near kă mea mai mare krezime ui neomenie.

Mateis Vodz a adsnată mi el. ouatirea, sa,. mi. îmnzrHinds-o în dos kornsri, ne snslă l'a amezată.în marginea
Bs-

kzremtiloră desnre Dsdemti, sui ne sea-l-altz în kare
se afla
elă înssmi ks boerii sei, Iengs nodslă

Obilemtiloră

lintina, din josă de msnsstirea Vornikalsi Dani.

la Ro-.

Ama Qa-
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“75, la 25 Oktombre îîn anslă 1633, întolninde-se avan-gar=
dele îmbeloră nsrpi din josă. de monastirea IMsmbsita, mi
înksersndu-se în lsnts ks mare învermănare, se învinse
"aueea

a Isi Rad

Vodz

mi

se retrase 'kă mari nerderi,

A

doa zi de dimincaus, owmtirile îmbiloră Domni se: năsers în
rsndsealz

de bztae:

“Matei

Vodz

a amezată

în dreanta

ne

Tădosi Snstarislă fiislă lui: Lsns Iaxarniks ks nsterea kavaleriei, koninăsz de kornslă Kzlzramiloră, al. Skstelnisiloră, mi -al& Sorzmeiloră; în stsngaa năsă ne Ivamks Vornikslă mi ne Bsleans, ks kornslă Kzlzreniloră Romiori mi !
k5 snă kornă tsruoskă ssb-komsndslă snsi Ags ali loră; iar în mizlokă sta totz ngterea nedestrr, în kare. se afla snă ko-

lonelă ală Isi Abaza lama, ks Tsrui, Maxarnikslă Ilredesku
ks Dorobanni, Aga Onrea ks Trinii mi Kpzauii, sas Ilede- stramii, mi ks Knitană Lens ks Seimenii mi Vznstorii; în
dosălă arestora anoi, sas amezată uri -arieră:garde, îmnsrjite în diverse kornsri1. Iar stindardslă, kare sta înaintea

omtirei,

avea

zăgrsvită. ne Arxangelslă Mixailă ks

sabia

8615 întinss. Rads Vodz asemine în dreauta a năsă 'ne--[ztiuă săb lkomzndslă a doi Msrzari 2; în stsnga kzlsrimea:
Moldovei ssb lkomsndslă Xatmanslsi Moldoveniloră. mi a doi
boeri Msnteni, Mix Snstarislă mi Xrizea Vornikslă ; iar în

mijlokă t6tz infanteria Moldoveniloră Seimeni, mi a Slsjitotoriloră ks ksnitanii loră,

ssb komsndslă

boeriloră Msnteni,

Dimitrie Vistierislă Dsdesks, Nikolae Vornikslă, Iana Logofrts,. Aga Vasilaki wi Kaţargis Stolnikslă. - Iar în frente
sta stindardală îmnsrsteskă mi Tzisrile kz Skiemn-Agasi.
17. Asttelis ainezends-se omtirile amsndos ne ksmuslă De
demtiloră, Domnii aă dată semnalzlă de bztae. Atănue s'aă

renezită Tatarii ks mari strigzte

assnra Romioriloră

mia

Tsruiloră. Romiorii, desnzrpinds-se în dos, aă5 nssă ne Ts-

tari la. mijlokă mi î-a5 lată între doz fokări... Dar krlzrimea Moldovenilor, sosindă În ajstorislă Tstariloră, mi acea
1 Desure kornsrile aeste „de ormtire, ez. în
” se faue nentră. organişarea loră.

tomslă

2 “Marzaul „se nsmea „boerii Tatariloră kari eraă

- niloră.!.

.

fe

al TI

kaborstori

Aaa

deskrierea. “e
în

familia Xe:

ta

.
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a Krlzramiloră în ajstorislă Roiwmioriloră, s'a fskstă o amestekzisrr înfrikomatz mi nedeskrintibilz: + Asemine ointirile
- nedestre;

viindă nentă la nentă,

ks atsta

msnie

mi înver-

- mănare se Isntas, în kztă ori ue komsndă de retragere saă
însetare, ar fi fostă kă nenstinuz de ă fi asksltată. Era întră adevsră s5nă snektatolă stranit sm vaz gineva, snă res-belă uivilă între Msnteni mi Moldoveni, între Romsni de a-geeami familie, nreksmă mi între "Prut mi 'Tatari, lkondăsă
de o- ambinisne mi snă entăsiusmE frz essemnle.. [le kzndă
5nă kornă de ouitire înksnjsra ne altslă, karele de.o0 dats
era îsksnjsrată de 'kstre altslă, 'se vedea kiar Domnii aler„g5ndă ks neobosire în tâte izruile mi lssndă uarte în Isnt5
kiar în 'mentrălă btsliei, în nerikolslă uelă mai mare, - Tstarii, kă renezile loră. atakări, aă 'fokată mzltz strikbuisne
Romioriloră mi Truiloră
; dar ii avemtia, ajstaui de Kslsrami mi alnii, imi-a5 resbsnată mai lkă asceani msssrz. Qmtirea Romsneaskz earzmi de uinui ori a întorsă dosslă, nenătendă

ssferi nornirile „Moldoveniloră,

"rzmi s'a întorsă-la bstae.

. În fine, dun

ini. de uinui ori ea-

o bztae neîntrers=

„nts de ontă dre, de dimineans mi ment în searz, învinge-

rea! s'a nronănmată în: nartea lzi Matei Vodz. Msntenii, vs-

z5ndă-se învingstori, de mi obosiţi forte, gonirs kiar.în sea-

ra aueea ne Tzt
mi.ari
Moldoveni nins la Stefenemti: Rads-Vodz, nlină de snaimz, mi fegîndă ks kansli golă, abia

a skanată ks isueala kalslzi sei la Afsmani; de akolo, .kă

n5uinc rsmzmiue

a trekstă

din omtirea Moldoveneasks ui Tatsraskr,

în Moldova. Dsnz. dznsslă

saă desi mi boc:

rii rebeli, din 'kari Nikolae Vistierislă mi' Iara Logofstslă
"a5 rsmasă morni ne ksmnslă rzsboislst. ..Mateis -Vods înss
nrinzendă ne ki va din ci, i-a trim
.ne isă
la kasele loră,
fsrz s5 le faks. nisi o 'ssnzrare;. asemine ne - Skiemn-Agasi
ks stindardslă îmnsrsteskă Pa adusă ks kaviinnr în Buks-

remti,

În aueast bztelie ag kszstă uei doi Mzrzaui. Trtz-

reruti, mai, mălui kznitani: însemnagi Moldoveni 'uui Msnteni,
mi aă rsmasă din îmbe nzryile ne kzmnslă botslici neste uinai
mii de kadavre;
iar rsnini, din „ei mai. însemnani, as fostă-:
Ivamks Vorniks, Iredesks Ilaxarnikslă mi Bzleanslă.
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Dsus atieasta, viindE Matei Vods în Bsksremti, a f5kătă răgzaisni de mslusmit
Isi. Dsmnezet
s
nentră învingerea, strzlăuits ue a rensrtati.

Atsnue

tr &nă Imbroxoră . îmnorzteskă,

a sosită mi de la Ilor-

ansme: Solimană Aga,

ka-

rele i-a adssă firmană mi stemele de domnie, dsns mijlosirea

Isi Abaza-Ilaiua,
Dar Matei-Vodz, înkinzinds-mi kz Alessandrs Vodz din Moldova, ks fiislă ses Rads, k boerii fă- . i

gari

mi ls

Gresii,

voiă

zrma a-i fane

intrigi mi

nîri la

Il6riz, a grsită ks kale ss se dsks în nersns la Konstantinonole. Deui, Izssndă la tron ne Dâmna Isi Elena, a

Izată kz sine ne Imbroxorălă îmnzrzteskă,

ne Mitronolitală

Grigorie, ne Teofili. Eniskonslă Rimnikalsi ks
ureoni, bocri mi .kznitani de Kilvramwi, ' Romiori
banni; kă avemtia, treksndă ne la Silistra ne la,
«ma, sa dăsă la Konstantinonole, snde sosindă n

mai mâl
ii DoroAbasa-Ilatrasă la na

latslă nronriă als erei Romsnemti nsmită Vlax-Serai,

Ile:

ste tref zile s'a înfspimată la marele: Viziră, karele Pa. nrimită ks ondre, mi îmbrskrndu-lăks Kaftană, Pa trimisă la.

lasa sa.
doaa,

Atsndo aă sosită mi boerii emigragi

înnresnr ks kuiva

tr 'Ilorts

boori

Moldoveni,

de la Mol-

adskrndă

kz-

skrisori de rekomsndzuisne de la Alesaudra-Vo- -

dz. Avsermtia, &nindă-se wi kă boesii Greui din Konstantinouole, aă dată ulzngere la îmnsratslă asănra li Matei Vods, .
>
hi

arăvksndă

assnră Isi o mslgime

A

.

„.

de înkriminzri.

-a ordonată sr se jsdese in nersâns ks Domnzlă

îmnsrzteskă înaintea Vizirălsi.

$

Îmnzratslă

x

la Divanzlă -

Astfelis srmznds-se, Matei-

Vods s'a jestifikată înaintea Divanslsi, iar akssatorii Isi at
emită k& rsmine,.
.:
|
Dsns aucasta, Mitronolitslă Grigori ks Eniskonslă Rim“ nikălăi
mi k boerii Romzni,

aă fskstă

nlsngere

kstrz

Ssl-

tanslă în lontra boeriloră Greui,: ziksndă ks ceia nrns=

dită peara- ks strmbstenile, ku kor&nnisnea uri k5 întrigile loră.: Atsuc Ssltanzlă a întzrită din no& domnia Isi. Matei Vodz, mi noftinds-lă ss i se înkine în nersâns, l'a 0.
norată ks semnele domnenti dsnz datinr, iar ne boerii sci
i-a îmbrikată ne toni ks kaftane imi astfeliz i-a trimisi a
EI

.

.

.

iN

e
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kasz kă o nomnzs kate ns sa mai fokată altei Domnă
!.
Atsnsi Moldovenii mi Grewii boeri sat fekată nevszsr
ii de
frik's ui de rsmine; iar bocrii Msnteni, 'viindă ks
tonii la
Domnă,

a5 kzstă

la niuiorele Îsi, uersndzi

ertare.

Dom-

nslă, kă generositatea sa uea fireaskn îi ertrs mi îi
trimise
îndatz înnresns ks Arsicreii mi ki uei-l-alyz boeri
în mea5. ' Ileste trei-zeui. de zile, ne la 1 marte 1634
avenită
mi Matei Vodz. O mslgime de nonoră, 'uii tomi
boerii,aă
emită întră întimninarea sa la malslg Dsnsrii;
ii drentă
semnă de bskărie mi ferivire, nonorălă îmi desbrz
ka xainele”

wi le amternea la usmsntă, de a venită Domns
lă
le nzns în Bslsremti kulare.
:
!

nreste ea

Ns tarzit Ssltană Maradi IV, deklarsndă resbelă
IIo-loniei, a ordonată Isi Mateis Vodr mi Ii Moise
Vodz din
Moldova ka. ss ia. narte în esnedinisne, înures
lu-nz.
Abaza:
Mama mi ks 'Istarii de la Bsgeakă. Aueste nsteră
întru=,
nite, trekzndii. Nistrală, a învenstă ss bate uetatea
Kamenimci ; dar, înainte de a o la, S'a rssnenditi
o mtire minuin6s3 kz vine mălgime de ste kipzpucaskz assnrai
loră, dsns
kare, însnsimsntsnds-se Abaza-Ilama, s'a retrasă
înntesnr ka
„Domnii Romsni. Dar kszsnds brinseala aâssnra
Îsi Moise
Vods ks -uitirea auea minvisn6sz ar fi fostă
o stratagems
irzdztore din nartea sa, [lârta l'a destitsată
“mi a'ran=

păită în loks-i ne Vasile Vodz.

Avesta,

ksmă a sosită în

Moldova, krezsndă ks .va nătea- năne ne fiislă
set

Domn

în meara Msnteneaskr, a gzsită, nretestă ui: a nlekată
ku: o-

mtire asănra Ii Matei Vodz. Kenstendă

uitire ks aă ajsnsă . -

1 De atsnne sa frkstă datina ka ss îmbraue
la Ilârtz ne 12 boeri'ka kaf.
„ tane la fiekare domnie nozz: imi finâă kz.
boerii Isi Mater Vodz erat
ksnitani de ommtire, din kare uelă întzis era
ksnitană de Dorobangi, de
aveea

ne uci

întzi boeri ai domnici

Horta, îi

nămemte

boeri de „Doro=

binpie
i
ae
a
au
De atsnye s'a nernetuată mi datiba kz, kzndă este sz se
înfsyime:

-, ze Domnală 14 Ssltanslă, în zioa aueea de diminea
ns se dsue la nala:t5l8 îmuzrzteskă ks bocrii mi gsstv din kazanl
ă ks vuiorbz a Ienigeri-

"oră, Iskra ue însemneaze

ka, se. înskrie în : nămzralt loră: ka

dantă ală omtiriloră. Dar aueasta se faue veremonia' înfepimsrel,komzu-=
mreksmă se va arzta nre largă în tomală ală Ilea, -. :.
!
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nus în: jsdenslă Bszzslsi, Matei Vods ns. nerde timnă ri
nleakz asănra si ks tts omtirea ge avea ui ko ueatz de
ngsri, kare-i trimesese Rakoyi în ajstoris.' Vasile Vodz, vszendă -nsterile Isi Matei,.uri nebizsindg-se a se mzssra kă
elă, s'a întsrnată îndzrzută ks mare rsmine, alsngată uns
la. Ilstna. Dsns avesta, de akolo a dată drsmzlă Sngariloră,
Karii a trekstă în Ardeal urin Trotsmi, nrsdsndă tote lokările 'nrin. kare saă strekurată, dar Matei-Vods s'a întorsă
la Targovimtea.
Vasile-Vodz mi de a doa 6rz a intrată $ în meara Man
tencasks ks Tstari mi Moldoveni;.dar Matei-Vodz, ks î5-"
meala Isi nea natăralz eminds-i înainte la satslă Nenimoră
ne Iengr

I6lomius,. mi lovindz-lă

kz fărie, i-a sfersmată

mai

tâtr omtirea, în tă Vasile Vodr abia a skenată ks lk5ui-va Gmeni la Brzila.. Dar dsnz avseasta, nsindsse la mijlokă
nimte amiti,.s'a%. îmuskată Domnii; ui în memoria auestei

îmnsuisiri, Matei Vodz a fekstă la Torgovimutea, ks lelta- !
elele Isi Vasile Vodz o biserikz kare esists mi nsn5 astzzi,
nămits Stelea,în kare se vede marka Moldovei; iar Vasile
Vodsz u fekstă asemine în Moldova. ks keltseala Isi Matei

Vodz, mznzstirea Soveja.
Ilauea întoritz între auermuti doi Domni a învenstă a fi
rră vozste de Iloris; mai alesi norokslă Isi Matei Vods,
în bztzlii, îi însăfla mari îngrijiri. Aura darz, ulenindă
sfersmarea nsteriloră I&i, Ilorta a ordonată în asksnsă ts- :
nzrslzi Sinan-Ilama de la Isakuea ka ss intre ks omtire mi
85 loveask ne Matei Bodz. Sinan-Ilaura, intr fr de ves„ste, ui anroniindăse de Bsksreruti, mi-a desnzrnită onitirea
în dos tabere, amezzndă ne sna deassnra' Rotroweniloră, mi
ne wea-l-altz din josăde Vzksremti la Vitani. Mateis Vodz,

adsnzndsmi owmtirea ks isneals la Bslkăreruti mi înarmsndă

nonorslă, a înksnjuratăka ks snă nsrete toti oramslă; dar
în'ama nosinisne, sa msrginită a se minca în defensivs mi
a observa

zi

mi nânte

mimksrile

krezzndă -nste ks nsterile

lsi- Sinan-Ilama

sale ns sznti

Avesta,

îndestslntâre,

s'a

temstă a Iza ofensiva; ui a trimisă resnsnsă în sekretă Isi

Mateis Vods kz elăa venită dsns îndemnarile

lui

Vasile
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- Vods, dar kz, kănoskzndă nedrentatea, se
întârue fir a-i
fane nisi”o. strikzuisne. -Sinan-Ilama, în: adevsr
ă, nrimindă
darsri de la: Mateis Vor, a trekstă îndzrzută
neste Dsns=
re. Ilorta, dens aseasta, a întrebuinuată în
sekretă. o altz
strategemz: a ordonată Isi Sinan-Iama ss adsne
omtiri mi
sz stea-la Oblsaina,:ne de alis narte a skrisă
'atstă Isi Mateiă Vodz kută mi Isi Vasile Vodr ka sz vie
lu ouutirile loră
la Akermană,

sas

uetatea Alb,

mi sr stea

akolo

nsnz. la

ală doilea: ordini. . Mateis Vodz atsnue, bensi
ndă ks întră -adevzră trebse sz fie vre snă nlană askănsă
din nartea Isi

Vasile Vodz, mi temsnds-se ka ns kumva ss vie
între dos |

fokari, a refăzată de a cmi din mearz, mi a
trimisăla Ildrt5 jăstifikzrile sale. Totă odats, sare a-mi resbs
na ne -Va- -

sile Vodr, s'a nssă în- alianys: kă

Georgi Rakoni, ks -karele

se afla în relanisni intime, uri s'a înmelesă ka
ss-l dea josă
din tronă... Ilentră aueasta s'aă adresată kstre
ună . boerit
din Moldova, a nsme Logofstslă George de
la Brkruisai, mi
nronsinds-i domnia, Pak îndemnat-s%
ă ia narte în komulotă,
"Den aveasta, ouitirile Domniloră aliagi,
intrzndă. forz de

" veste “în pears. mi. avsndă în kanslă
lors, ne numitslă boe=
ris, karele. se wi urokie
. mas
Domnă, e
. a5 kzlkată kanitala

Iamii. Dar Vasile Vods, de:mai nainte gisind
ă timnă a-mi
ridika kasa mi a se retrage la ginerele: ses
Timsmă, fiiulă

Isi Xmelniski

Xatmanslg Kazauiloră, Izssndsuii akolo Dâm-

na ks koniii, sa întorsă îndats ks ginerele
set mi ks mslnime “de Kazaui, mi dindă resboiz
Îui George Stefană Vodx
îlS goni. din mearz mi-i 15 earsmi tronălă.
George Ştefană Vodz atsnue se retrase în Transilvania,
iar omtirea Msn- |

teneaskz se întorse în years;

E

a

_*.. Vasile Vodz, dsns ameasta, a voită a-mi
rssbana ne
Mateis Vod», nentrs kare a ui intrată în meara
Msntenea-

skz

ks

omtirea

ae o avea mi ks ginerele

seă Timsmă. Ma. :

teis Vodz a trimisă înaintea Isi ne Deiks Snsta
riulă ks ună

kornă, de kavalerie, karele,

bztsndsse

la Fokmani, fs în-

far învila,nu
IIlonl
iea ne 'Teleajenă.

Atsnue Matei Voda

vinsă mi rzsinită. Dans aveasta a nâai. trimisă
sn% kornă
de Seimeni nedestri ks tănuri uri xaidzul kslsri,
kari: earsmaă

9%

:

.
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se skslz înssuri ka. toi boerii mi omtirea kare-i mai rsmzses6 mi emi în kalea lsi: Vasile Vodz lasatslă Finta, ne ana

Talominei, nde se întsri ks rirangări uni kă alte întzriri
de anzrare. Amezrnds-mi tabzra, a Kiemată ne boerii mi ne kznitanii de omtire mi le-a zisă: „O bravii mi vitejii:
mei ostauri!
„răgani ne Dimnezeă ss vs întpreasks în bstzlia aseasto, ka.
„în atste' altele” de mai nainte. Ilregztini-vs, ksui caka dăur„manălă vine. Vs rogă îns ss nă kare lksmva din voi ss se
„afle ks xotirsre mi ku. ksgetă îndoită ; ui toni într'o.kre„dinns, într'snă ksgetă, într'o xotsrîre, într'o singărs ' dra=

„Soste kstră lisăsă Dsmnezeslă nostrs, kstrz meara uea maltă
„isbits mi kstrs mine Domnslă vostre, ss staui ks armels
„în msni înaintea demmaniloră ks statorniuie mi ks kăra-

„815, nreksmă adeseori ani stată mi voi, mi nzringii vostri.
„Lăani seama ka ss nă înmormsntanine nsmsntălă auesta
„faima vea, stralzaiti a nănielsi vostră, ki atsnue k& nimi„ka:n5 vs veni folosi.“
Aueste ziksndă, a dată fokă snsi
tană ka semnă de bstae, fiindă kz5 în momentslă auela se
vedea anroniindu-se Vasile Vodz ks ginerele scă mi kă 0-2
mtirea, kare se spkotea de dozzeui de mii. de Gmeni, ne
ksndă auea Msnteneasks abia nămzra ontă mil.
DR
Amezrnds-se

îmbele

ourtiri în linie de brtae, a înue- *

nstă. bztzlia arin fokslă. tsnsriloră mi a nzintiloră, kă ma-=
re izmcalr din amsndoz nrrpie.
Dintr'snă -kanstă ală ta=

berei Isi Matei, rsmusndzse 5nă kornă de omtire, a trekstă
lalomina mi a făgită. Atanue Matei Vods, .vezendă kr omtirea sa sa, înfrikomată mi-sa îmnsninată, sa îngrijită la,
ns

kimva

ss. fie învinsă,

mi. a înuenstă ST alerge

nrin

tâte

mirsrile îmbrrbstondă-le mi zikzndă:
„Bravii mei ostami!
„fini kă înims, ks5ui vază kr darzlă Ii “Domnezeă este dea“„sănra n6strs. Amă statorniks kredinur ks o ST învingemă
„în kărsndă, mi o s& gonimă ne dsmmană ks rămine.*

Ksvintele
mznii.

Domnslzi

danm. aueasta

te; 'dăum

aă înssflenită inimile
at înuenstăa fare

ue-ini 'sloboziaă armele

teaă ssbiile, se arănkaă

uele

tstsrora: . Ro-

atakuri

de fokă,

assnra' dsmmaniloră,

înfrilcoma=

îmi sko=

mi: se bzteaă

nentă la nentă.. Mai ks seamr boerii vei mai mari. ks fiii
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„loră sei de ală doilea! mi ks trent
ele. servitoriloră wi ale:
sănsmiloră loră £, -arsnksndu-se
ks entăsiasmă în uentrală
demmaniloră,. îi tzeaă ks szbiile gole
mi-i goneaă în tote nwrpile. Atsnue mi . Matei Vodz, vîrs
nds-se . în desimea “ea
mai mare a bztsliei, a ksnstată o
nlagr la genznkislă niuiorălzi drentă de la-0 lovire de n5mk
s; dar ks tote bntrsneele sale, ns s'a înfrikomată, ui
a urmată a se bate ks. însăflepire tinereaskz mi ks o brav
ărb neasemznats.
Lsntă
se înuenuse de 'dimineans, mi nsnz
la n055 '6re? înkz ns
„Se Xotrrise .viktoria. : Atsnue 5nă.
evenimentă neamtentată a,
assigărată învi

ngerea în nartea Msnteniloră.

taease afla în ferbinyeala

semai
a:
mare,

odats desure anssă snt nort negrs
mi

înfrikomats,

kare,

adskzndă

snă :nrafg

Ile kzndi bs-

s'a rzdikată „de

desă ks o fărteriz
teribilă, a silită

ne
îmbele nsrni sz se retrage uti ss
se desnarur, fiindă kw n5 se
mal vedea omă Ik omă, Dsnz asea
sta norslă,. viindă neste 0mtirea Moldo-kzzzueasr, a însenstă
a se rămne wi, den
o. grindins deasz - mi Br6s5; a
rsvsrsa o nlde înfrikomats,
în kstă tebzra Isi Vasile Vodz
se nrefsks într'snă elemteă

de norois, în kare soldagii
stat în nitidre
_tea miurka,
Dar ateasts ulde delsvi6sz a

for a se ns=
trekută ne Isn-

85 tabzra Msnteneasks, farsa se
rsvzrsa de feliy as=
nra el. Aseasts întzmulare Matei Vods
a renresentat'o ka
0 mins
ns

vereasks

kztr5

ostaurii sei, .kari

atsn

ve înssfiepindsse s'a renezită assnra dămm
aniloră ka nimte lină tărbani, ui &&sinds-i &dani, tremsr
storimi ferz uătere, ai însenstă a-i tzea kz nckrămare mi
a-i nrin
- Tris
demfsl
. ă -Man- teniloră a fostă

Timsmt

atstă de mare. în kstă Vasile Vodr
mi ku

Xatmanslă, ks nrea năuini. kplpreni

abia at skznată ks făga, ajstagi de întsnereksl;
nonuci, mi aă trekstă
în Mold
ova.

Iar Matei

Vods,

rmsindă

stsnsnă

ne tabzra

1 fe vede kz boerii aei mari ne atsnu
e ns Izaă la bzizlie ne fiii lor uei
întri nzskui,

si ne ci mar miuj,
2 Agenntia era Sustzrcii, Vistiereir,
Iloslelniueii, Komimeii,

„mzrzmeii mi aluii, desnre a kzror
a

3 Adek

.

kz trei 6re înaintea anăsslsi,

i.
,

A
Niztrzreii, Kz-

ordine se va vedea la tomală III,
den

ueusorniksli

-:

tărgeskă,

(Tradukatorislă),
.

7
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ne nrovisiăni mi ne armele ei,.s'a

întorsă adoa zi

" în Tergovimtea învingrtoriă ui trimfstoriă, ănde ai fshută
rsgi de msălnrmits:lşi Dsmnezeă.
Ile srms a ordonată ss
adsne kadavrele morniloră, dsnz: kare, ne ale Moldoveniloră,

în nămsră ka de trei mii, le-a arsnkată într'o grâns de a:
s&nra ksreia

aă frkstă

o movilz

ko

„kroue

de neatrz, ka-

re se vede! mi astszi lsngr satslă. Finta; iar ne ale Kazasiloră, kare. erai mai nsmerâse, le-aă arsnkată în alts grons

mi aă vsdikatt o alts movils din josă de Tsrgovimtea

în

drămslă mare... Dans aueasta, ne toi uci .nrinmi în bztzlio.
saă făgari, adenznds'i din diferite nzrni, i-a skosă afurs din

„Trgovimtea,

mi tsindsle

kanote- le,

ra. îngronată

ssb

6

alts movils.
Mateis Vodz, din lassa alagei ue: nrimise la niaioră,
zoks măltă timnă în mată, mi ssferi mslte dsreri. Ssterin-

mele sale se adzogarr mi kă o rssk0lz .neamtentats din nar_tea ostamiloră.: Elă, dun fireasks sa bănstate, feksse de
demsltă gremeala de aă urimită în nmsrălă ostamiloră mai
mslui Sorbi mi strzini kari venisers. sp. sc înskrie, ne sokotealz lk ndte sm aibs odatz nevos de denmii. Avesti aventsrari, îmzluindu-se mi rădinds-se k& Dorobanrii, ks Sei:

menii mi ks Romiorii,
toni mi

ajsnseserr

se dedeserz

a fi k5

totală

la totă. felizlă de rs5nesăbordinani.

Adeseori

intraă în ksrtea domneaskz, mi lssndă tansrile, le skoteaă
afars la ksmnă. Oncori intrat nsns mi în anartamentele

Domnslzi, mi-i snsneaă ks ubreznisie-ks-ci ai învinsă “n6
Kazaui mi Moldoveni, mi ky nrin &rmâre trebsea'sr le întrevaskz leafa, sai de ns, amerinuat ka voră kzlka: kiară
kamara sa mi vorE rpui banii din ea.. Alteori îi zircat fsrs
rsminare k%, fiindă kr aă ajsnsă bstrznă ii în doga ko=
niiloră, era bine sz-mi lase tronzlă mi ss se fakz kzlsgsră.
Aueste tâte aă ressltată dir lasa a doi bmeni înrzstsnini,
ansme Vistierislă Ginea! nsmită mi Olarislă saă dikals, ui
1 Auesta era din Rsmelia, omă urostă mi neînsemnată, de n:eserie ferariă.
Venită

de forte jsne în

ucars» uii fuksnds-mu

Bratzmaenii, Isus Oltegă, în judenslă
„iskăsits, :ajăngsndă

u se înainti

avere,

Romananii.

în dregztoriile

se însărz

K5 viklenia

divile,

mi

la satslă

sa “eae

anroniinds-s
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Rads ' Armams: nsmită. mi Varzarislă 1;- "Asenitia,
avsndă în
msni kzrma statslăi mi înkrederea absolsts a Domnsl
zi, fpveaă absssrile uele mai revoltante. . Boerii, âjăngrndă
furs
nătere mi vzsnds-mi vienele în mzinile auestor doi
tiks-

lomii, săfereaă

toteîn teuere;.snii din ei înss, :nrofitsndă

de bstrznenele unii sisbisisnea Domnslsi, anînat ne
askaunsă
sniritele ostamiloră ni 'ajsnserz a-i faue ls totslă
nessnsui
mi a fase, ssb.kuvzntă de anzrarea dentsriloră n&bliu
e, felizrite 'nretensisni. Întră na din! zile Dorobannii înnres
nz.
ks Seimenii,

dsksnds-se

în neorzndseals

Sk, as înuenstă: sm-i aears ku
le dea îndats ne VYikals mi ne
ssntă fontsitorii tstsroră releloră
ne Domnă de-a le mrri lefele.

la ksrtea domnea-

striguri “mi kz srlete ss
Vrzarislă, ziksndă_ks ej
din pears uni km.ci onreskă
Dsnz aueasta ai nzvzlită

ka fiarele . în snztrrie mi în nalată, mi în fine, gssinds-i

askănmi în latnera în
afarz, i-a desbrzkată
afarz din oramă, snde
| morte teribil. Ile

kare Domnslă ziuea bolnavă, i-aă skosă
în uiele, i-aă .bstată ; aici, skonsnds'i
eraă tâte omtirile adănate, î-aă zuisă
srmr, întorkendz-se la kasele loră, le-

adese de Domnă, îi zisea totădeasna sz-l%
„. nromitea ks va afla mijlve sz-i snoreaskz

ksnrinde mi

alte eri,

fakz ne elă Vistieris,. mi-i
venitarile, în kztă ss note

Mateis Vodz, ajsngzndă la bstrznene a se do-

mina de ideea înavsnirei mi de isbirea de argintă, La
krezstă ui Ya f5- kată Vistieris nleninotentă. “Anesta îndats a lenzdată
nelea mielalsi, mi
se arztz în 'adevzră lsnă : trimitea în tâte' nsrile mi desbrzka
-Gmenii
-. kă felrite kăvinte ;'inventa 'felisri de dzri ui de absssri, kare
ajsnse—
sers4 înegri faima ui nimele uelă gloriosă ală Domnslsi,
tokmai. la zi.
|

ele de butrinepe,

e

Avesta er: Romznă din Illoenti, filslă snzi

"Varza,

de aseca îl$ mi

nămir, Vurzarislă,

e

grzdinăris
Ajsngsndă

înainti în dregutoriile uivile, se fsks unii Arma
kalz,

k5ndă

s'a. fekstă

Vistieri.

Înzestrată

karele ksltiva
din

mare,

ku snă

tiaereme a

odatz ks Yi-

săflctă rratzulost

:mui neomenosă, îndats uea ajunsăla nostală agesta, a înuenstă
a revzrsa

assnra tătsrora veninslă rsăteaci sale; nisi boeriă, niui nreotă, nă skzna

nesănsrată
mi nejefsită de năterea Isi. Omoria 6menii nrin kasele loră,
n&nea de-i îngrona în lokari nekzrate,
Altora le tzea srekilo ui nasg-

rile, mi-i nsrta astfelis ne zlige,
“sksrtă

na. lesa omE nejefsită

zi ks nerderea vienei. -

mi

de-dznsslă,

:

anoi Si trimitea
mi

la Okne.

neameninnată

în

în fie kare
a

!
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aă jefeită mi.le-aă Igată tâte avspiile.

Atsnue aă. zuisă mi

„ne.marele klacris Kornzueans .karele. so. afla înks bolnavă, jefsinds'i mi kasa..
Ileste

kzt&

va timnă

însenztominds- -Be Doranslă,

a 0-

mită în kzlztorie la Argemă.: De akolo întorkzndsse la Tzrgovimtea, Dorobangii.mi Seimenii at înkisă norpile wetzgii
mi i-a refszată. intrarea, ziksndă ks ns voră s5-lă mai ai-b5 Domnă, mi k5, saă s5 se demissioneze de bn voe, sat
s7 se dsks la o msnsstire ss. se kslsgrreaskz snre a se
linimti. Trei zile a5 stată Mateis Vods. ks boerii sei, îmnedekată de a intra în uetate, de nde niui makar de msn- kare ns Issa ka ss-i adskz dela ualatslă ses; în fine, nrominsnds-le bani nui snorire de lefi, î-aă dată dremzlă. Atsnve s'a trekztă din viags mi Dâmna lui Elena, în anslă 1653:

„mi s'a îmormzntată kă mare

nomnz ui ueremonie în bise-

rika domneaskz din Tzrgovimtea. Dar Dorobangii mi Seimenii, ks tâte ks Domnslă le mzrise lefele, ns se astem-

nsra5:

ui jefscas mznzstiri, ăuideaă boeri, mi foudaă tels-

rite rvsteui în tote zilele. Domnslă, nemtiindă ue
fakz nentrs ka ss-i înfrsneze, a adănată boerimea
„siliz sekretă, mi a gssită ks kale ka de nrimzvarz
kz ne asksnsă trei-zesi mil de Tatari uri Sngsri, mi
gt ksibslă rebeliloră.
Na ajsnsă însz ss-mi ne
în Iskrare,

kzui

de

mslts

întristare

mi

ss mat
în konss adsSB SrIarnlanslă

amsrzulsue

ssfle-

teaslz, 4 mărită, Astfelis, dsns 21 -ani de Domnie ui în
vzrsts neste 70 ani, treksnds-se din via, se înmormsnts
în biserika domneasks fsksts de densălă în anslă 1654.
„ Mateiu Vods, în kărsălă D)omnici sale, mslte amezeminte mi fante framose a fskstă. Avesta a tradssă în limba Romsneasks mi Iravila. . Mlte mrnzstiri mi biseriul a
îpkstă din nos mi a urenoită. A nrefzkstă din temelii mz-

nsstirea Isi Rad Negrs de la Ksmnus-lsngă. A fskstă o biseriks la Ditenati. A fskstă mansstirea Senyiloră” Arxangeli
“la Slobozie,

a ksreia

biserikz

ks

5nă

tsrnă

o frkase

snă

IIzrigrzdeans Enake Karagea,ne kare elă îlă avsse Ilostelnikă.

A mai

alta la Gargina,

fpkstă

o biserikr

la nodală

EKzlsgrreniloră,

mznsstirea Sadova de neste Oltă, m'n's-
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ra

tirea Motrs la gsra Motrslsi, ' msn'sstirea Klsgzriloră Din-

tr'snă-Lemnă

la Vzluea,

msnzstirea

Arnota, biserika

dom=

neaskz la Kraiova, o beserikz .]a Karakală,- msnsstirea Brznkovenii, msnsstirea Negoemiii Isng3 Argemă, msnsstirea:

Iliztoremtii,. msnzstirea Brebs, msnsstirea Kzldzraurânii,
:
mensstirea Tirmoră, o biserils la Iilocuti; msnsstirea Mak=
sinenii anrâne de Siretis; msnsstirea Eniskoniei Bszzslăi,
mi:

alte manzstiri

mi

biseriui,

mznzstirea' Surindarii

în nămrrăde 39,

din

mirei' Maiei Domnslsi.

Bskărermuti,

ascmine

ky „sbrbarea

mi.
Ador-

Ile Isngz 'aueste a dedikati malte:

amezsminte msnsstiriloră de la lerssalimă, de la msntele
Atos, mi altora.
Avesta a renarată din temelii mi -aetatea,

Torgovimtei.în anslă 1634.
Ile timnslă

domniei

auestzia,

ueiă întsi

Kantakzzenă,

„Kostantină Mostelnilislă, s'a înssrată ku Domniua Elena, ne: :
nos a Isi Mateis Vodz, mi flikz a Isi Illerbani VodzIL

Bassarabă, karele avăsese “mese fii: Drsgiui' Snatarislă,.
Ilerbană Vodz, Konstantină Vornikslă (tats ală Isi Stefană
kare ne srms s'a feksti Domni), Mixais Snatarislă, Mateiu.

Aga

i

(mai ne srms

De la

Domnă),

mi George

Mateis Vodz esists

nsns la anzlă 7162.

E
.

.

Snatarizlă.

xrisove

de

E

-.. Constantinii

a

7141
y

DosiNULU XIVIIL.

|

5

.

ri

E

mi

Eniskonii
Eniskonii,

boeriiii iui

la kare a ele
Mitro- 5

'ostanuii,
'ostarmii,

Cher

mi] pi,
1654.

konssltenda-se aă alesă,: kă uzrerea mi voinnă ge-lriciipămîn-,
-

yu

su

»._1u

„|teni şi alţii.

"nerals, Domnă ne Konstantină Szrdarizlă, fiisli lui
Illerbană Vods I Bassarabă, nenotă rsnosatelsi Mateiu Vo-:
dz, mi frate alt Domninei Elene, sopici lui: Konstantină
Kantakăzină,”
Dans aucasta
. a5 fekută îndats ksnoskutt la Ildrto Ssltanslsi : Meemetă IV. mi Viziralsi Dervimă-Meemetă
Li

-

;

|

Vodă 1 Bassarabu, Cărnulă.. »- issue) ZI &

, Dsus înmormsntarea Isi Mateis. Vodr,
brată "mi Tlatriarxslă Antioxiei, s'a5 adănată

nolitslă
5lă (gnatiă),
(Ignatiă),

la anzlă

II
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Ilaina, rsgsnds-se ka sz se trimins stemele Domniei alesss5lsi merci.

.

Se

PI

"Ssltanslă, nriimindă Arz-Magzarislă (anaforaoa, netiui" sneă, saă ranortălă) merci, ks kare aă fostă trimimă Îzpi-va
din boeri mi din kzuitanii de Romiori ini kleriui, a întrită
domnia Isi Konstantină; mi: triminsndă ne sns fonkpionaris

turkă Mastafaga

Skiemnă-Agasi ks stemele Domniei

dsns

datinz, i-a emită Konstantină Vods înainte la nodslă mznzstirei Illsmbsita, ks tomi boerii mi ks outtirile, Akolo
Konstantină Vods, -nriiminds stemele îmusrzteinti,-a intrată
în Bsksreuti ks mare ueremorie mi sa amezată ne tronă.
Dsnz aseasta, -nregztindă tribstslă ansală mi darsri kztre
Saltanslă mi kstre Gmenii inflsenni de ne Isngs Il6rtr, le-a

trimisă ks nsmitsl& Skiemni-Agasi.

misie

kă Domnitorii

veuini, ureksmă

Ile rms,
ks

legsndă

Xanslti

a-

Rremslsi,

ks Rakogi Domnslă Ardealslsi imi ks Stefani Vodz alt Moldovei, a assigărată masea mi linimtea merci,
+
—————— Domnia, Isi ' Ronstantină Vodz a. fostă. întră adevrră
———msrinneasks. A nsblikată amnistie generals "nentră topi. A
** nlztită îndatz lefile ostamiloră. A ertată darea erei ne o
trilunie. A: dzrsită Dorobanniloră mi Kloramiloră skstealz
de dejmzrită

—masksri

mi -ocrită,

mi oi.

nreksmă

mstase, onorsnds-i a medea mi .kiară la masa

stăni,

sa.

xaine
*

Konstantină Vods era snă omă forte 'drentă la jsde-

„ kzgi, forte delye la vorbz,

forte

komnstimitoriă

ssravi, ni forte bisndă nentrs toni.

-——— la feriuirea mi la binele komsnă.

——

din

ksnitani (adikz koloneli) mi ne Isz-baui (sstaui) k

————de

——

ui de zeuiseala

A îmbrekată omtirea ks xaine bsne; ar ne

ktre

aer

Els ns kăgeta de kztă

De aucea vzzindă kr Sei-

menii ajsnsesers a îi îngrozitori. în mearz nentr neorsnds-

elele loră, a lksgetată sz krege kornslă lori de 6menii în2555 pini mi s5 goneaskz ne Szrbii, kari erat kassa nessbordinsyisnci loră. Desi, adsnsndă ne ksnitanii Dorobangi-

loră mi ai Slăjitoriloră, le-a komsnikată ideea sa.

Averutia

S'aă arztată k7 se 'sneskă kă nvrerea

TDomnslsi,

era

A dosa zi, 5nindu-se

dar

anoi,.

emindă de lnelg, as deskonerită nlanslă kstre Seimeni, Lisi
rădini

în felizrite

kinsri ks ci.
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amsndox kornsrile Scimeniloră, s'a: skslată: în. revolte -'deKIarats, mi a5 înuenstă a suide ma boeri, ne kare sms îp———
gzsia, ssb ksvzntă ks ei nins la kale'ne Domni nentrs asemine

xotzriri...

Dsns aueasta s'aă revprsată,

ka, nizute lant |

tărbani în tâte nzryile: aă kzlkată Vistieria domneaskz, de——
a5 Iată toni banii ko as aflată; aă jefsită lasele boeresuiti,

msnsstirile rui .beseriaele, 'rsnindă sakrele odire, kandelele,.
vestmintele nreonermti i ornamentele “nreni6se de ne la i-

k6ne, nekrsnsndă niui obiektele de: ne sakrele mese din al-

tarie; a5 suisă ne marele Bană Giorma,

ne: Drsgană

fiislt————

Isi Ilana Vistierisl& Gredeans, ne George Karida Vistierisl&———
ne Iana fiislă Isi Ilreda Vorniks Brsnkovanz,. ne Xristea

fiislă . Klăwerislui

Sokolă: Kornselă,

ne „Bdrea Slsgerislă

Doisesks, ne Ilreda Benga de la Maia, ne Sava IIlfari Ku-

sisreans, ne Dsmitrauks Frizsreans, ne Dmitri

Kosma fiz—

islă Ilitarislzi Mitra Stsnesks, ne Mixais VYioxodarală, ne—
kznitană Gida, ne kmuitană Ivană, ne krvitană 'lanks Kpli-——

neskă, -uri algii mai mslui; în lată, „Fari
. din boeri. nstea
skzna, fugea snt neste Dsnzre la Răsuiskă, say neste mănni
în Ardeals,

sa

în Moldova.

„i

O

Ţ

Domnslă, rsmsindă singsră,.mi 2jngbndă de bajokora,
rebeliloră, a kstată mijlâse, de a sksnată făgindă neste Ds————
nsre la Remuiskă, De akolo a dată mtire la Ssltanslă Me|
emetă IV mi Vezirălii. Meemetă Kisnrali. Săltanslă a ox————

donată Domnslsi Transilvaniei Rakoni ui Domnslzi Moldovei de aă intrată în mearz ks opatiri, Aseinti Domni, nsmindă
de amzndoz nsrgile totă odats, sas întslnită la 'satult “ie

nlea, snde viind; wi Konstantini Vodz ks omtire tsrucaskr;

saă înnresnată kă tonii uni at însenstă a zrmsri rio Dorobanţi
mi ne Scimeni.. În sksrtă timnă; omwtirile aliate aă isbatită

a sfsrsma

tote bandele,

torniui

ne Konstantină

alianii

aă

a le rasini, a le nimiui,

Vods în tronzlă seg.

emită: din mears,

s'a

întorsă

snt

wi a resta-

Dar,
kornă,

denz-e
kare în

timnslă nersekstsrii fogise în Ardeală, mi snindă-se ks rp-

msmipele rebeliloră, aă înuenstă carui a se faue amenings- |
tori linimtii nblise. Konstantini Vodz atsnize a trimisă assnra loră ne Vornikslă Ilreda Brsnkoveans mi ne Stolnlkulă
N
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———Rads Farkwuans, karii, ssrnrinzends-i. la Trrgslă Bengi,
„mi dends-le rssbois, aă zaisă o mălmime din ei, nrinzsndg
mi kiară ne Snztarislă Xrizea se era în frsntea loră, ne karele dsns mslte kinsri Taă guisă înnresnz
ks topi komnligii sei.

tâte aueste, sksnsndi

înl5 kspi

va din rebeli, :

O asemine stare -

de Iskrsri skandalose ajsngsndă la ksnoimtinţia Ilormei,

a-

seasta a destităată ne Konstantină Vodz mi a trimisi Domnă
ne Mixnea Vods III; iar Domnslt kozstă treks ks 10t5 fa-

milia sa în Transilvania. -

a

,

Konstantină Vodz-a fskstă Mitronolia din Bsksremtă,
ne o movile mare, ks szrbstorea Ssnyiloră Konstantină ui

Elena, ks stzrăinga marelsi Logofsti Rada udesks. Iar
Dâmna li Bslama a fekstă Minsstirea Zetreans, din Josă |

———de

= du

K

n5 îngetaă de 'a fase 'tarbărzri mi reskole,

Kraiova 'anrânde
e

riislă Jiislăi;

asemine mi rakla m6-

mnteloră Ssntslsi Grigori Dekanolite, ue se afl la Mznzstirea

Bistriua de 'la jsdenală Vwlaci; a mai trimisă uri malte 046:
re ureni6se mi mile bsnemti la mznsstirile de la Atosă.
De

la

asestă

Domni

essists

1164, 7165 mi 7166.

: a
i

N

xrisove

din

anii

i

1163,

'
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Asesta era fiislă unsi Romzhi ansme lene Surdu. FiDee
îndă înks nrea, jsne, s'a dssă ta Konstantinonole,
Dupe cbro- snde, urin relanisni infame

„locale

Jnele Sinan-llama

ks Tgruii,

arztsndu-se

Vodz | mi nenotă si Mixnea Vodz II.
sindă okasisnea

»

ka fii

alt Isi Rads

Sinană-Ilama, gs

destitssrei Isi Konstantină

Vodz

Bassarabă,

mijlosi sz'i se dea domnia Ilerei Msntenemti. Venirea Isi
„se însemns nrin kalamitrui de totă felislă; kzui adskzndă

"k

sine msălgime de Tsrai mi stari, agemtia say snită ks

Dorobanuii mi kg Seimenii mi n nsmai kz a ursdată tâtz.
meara fer kremare, dar aă mi robită o mslgime. de Iskui-

tori novinovayi..

“

se lini de j3-

Mixrea Vodz, ka snslt e nătrea în săfle-

Ă
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ks

n

kmsta

sm-i

înfrsneze, vi înkz statorniui earzini ordinslă Dorob
anniloră
în nsterea sa de mai nainte. Ile ling aueste a învens
tă ss
se anrovizione ne asksnsă ks tsnsri, nrafă sui bombe,
a mai
kiema 6meni ssb. arme, . mi a înzia înturitsri - înnrej
ărelă
mznsstirei Rads. Vodz, dznds-i nstere de resistings ka,
znei --

sets,

Sa

În dekzrsslă auesta, Ilorta destitsndă ne George Ste-

fană Vods

din Moldova, a trimisă.în loks-i ne Georgie Vo-

ds Gika [. Destitsatslă Domnă treks în Transilvania, mi
lă-

'

5ndă ajstoris de Sngsri de la Georgi Rakoni, a intrată
în
Moldova. ks xotzrsre s5 goneasks ne Gika Vods..
Dar .asesta a trimisă ne fiislă se Grigori ks oumtire, mi întzln
in:

ds-lă

s'a bztată

ui Va învinsă la lokulă kare se kiams Strsn:

ga; în kztă Stefană Vodz, k nrea, năpini Sngsri, a
nutstă
s5'se întorks în Ardeali. Dn aueasta Rakoni, deklar
snâă

k3 -voeinte: a se skstera de săzeranitatea Iorpei
: Otomane,
îmuzratslă a trimisă assnrz-i ue Vizirslă Meemet
ă-Kisnrsli,

ordonzndă totă o dati Xanslui de la Krzmă
Romzni ka sz ia narte în esnedinisne. Atsnuo
kiematăne boeri mi le-a deskonerită nlanzlă
ks era timnă ss se neasks kg Rakoni mi ss

tergeskă.. Boerii,

mi. Domniloră
Mixnea Vodz a
seg zikzndz-le
skutzre jzgslă

utiindă nzterea vea mare a 'Tărailoră nă s'ai——
—

snită ks Domnslă. Mixnea Vodz

dsnz aueasta -adsnr ne kg-

nitapi mi ne Iăs-bamil (xiliarxii, “kolonelii), mi dzns
ve îi

sănsne
la jărsmsntă, le deskonere nlanzlă seă; dar mi aue-

mtia ns Sas nrimită. ': Ez tâte aueste, -frrz a divslg
a niui
refăzslă boeriloră, niui. alg ksnitaniloră, elă koman
dz uleka-

rea neste Karnani, ks kswsntă de'a merge assura: si
Rakoni în akordă ks. Vărai, iar kw nlană ka, troksndă
akolo,
sz se ăneaskz ks elă ii ss întorl armele în kontra Teruiloră,

Dar ajsngsndă la satzlă Ylirems, de unde trebse sz înucans

a.szi msntele Kraislsi, de odats: snii. din 'boeri
îl& nzrpe
- seskă uri se întorkă la Bsksremti, iar alyii lkă ouitire
a se în-.

torkă la Satslă Tonlea -ne ana Teleajsnslsi, &nde era anrâne

tabsra tsrueask ssb.Kadiri-Ilama. . . |
te
Mixnea Vodz, vzzendă kr a rsmasă numai ks 0 ms5-=
,

e

iu
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Gmeni,ui ks .nlanslă seă era ss

întorsă mi a kszsts

se. deskonere,

la nisidrele Isi. Kadiră-lama,

mi

s'a
dzn-

ds-i darsri nrenidse, l'a fokută a krede kz boerii sei îlă în*

—————

demnaă

la anostasie.:

Atinae

îndatz :aY treată

kaânslă -ma=

relzi Snztaris. Ilvrvs Borksnesks, marelsi Ilostelnikă Istrati

————Gindeskz,
»

Agzi Rads Berseks, ksnitanslsi de Romi Vintils,

mi'lsi Badea V'stafslă de Ilsmkwrie. Totă odata _triminsndă
*
ne Dinkz Ssrbslă Armamsli velă mare ku nosta, a 5uisă ne
————inovyontslă Bani Ilreda Bronkovans, ne are- Iă Issase lokotenentă la Tzrgovimtea.
Ile timnslă auela

Kantalszenă,

——————

Hans

bzirenslă

Hostelnikă

Filinesks, . uetreea

ks astorisarea formal

Isi la momia sa Mzgsrenii aurne de msngi
xovei.

Els

. Konstantină

ks tote kasa sa mi ks ginerile scă Snstarislă

dzdsse

nămai

a Domns-

ne valea Ilra-

ne doi din fii sei ne Irngs dom=

nie:. ne: Drsgană Logofstslă mi ne Ilerbană Tlostelnilesl;
dintre kari .ne Drsgană îlă trimisese soli în Transilvania,
iar ne IIlerbană îl avea ne Isngz sine ka Ilostelnik& mare.
Mixnea Vodz, determinzds-se a nerde ne toni boerii kari
mtieaă nlanslă set de anostasie, -rui nrenzindă ks Kantakszenă
-uzi ginerile seă trebsea ss intie aueasta de la Drsgană ui Illerbană, a ordonată Isi Kpnitană Todoră

la Tsrgoviute
frrs de veste.

ss se dskz k5 ostamii de

mi kă Illzeamii de la Ialomina mi ss nrinză
La 13 Anrilie 1658 kznitană Tadori nlea-

kz; .dar.nsnzs a ns sosi, bstranslă Kantakszenă, simuindă,
se rrdikr ks toti kasa sa, ks ginerile scă, ks femel mi kg

konii, uri, denz ve a netrekstă :doz zile mi doz noni arin
nzdsrile uele dese ale Baucnislsi, nrin notiui Istăraure . uri
ne&mblate,

a trekstă în fine la Bramovă. .-De akolo

ne filă ses Drzgană,
trekstă ks totz kasa

karele

lusndă

se afla solă (saă agentă,) a

la Moldova;

anoi,

skriindă

mi

fiislsi

seă. Illerbană, la adssă mi ne elă akolo. Fsga auestoră boeri a ssnzrată forte ne
“rea: întprziatr,

Minca
”

Voăs;

dar

kzinma

sa

era

. Tăruii, treksndă în Transilvania mi umnalsnds-se. de
" jaferi, s'a% întorsii în meara lori neste Dsnzre.: Ku ci sa

întorsă mi

Misnca

Vods. Ks

tote aueste elă

toti nstrea
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nlanslă anostasici, mi ne de o narte avea înnelegeri 'sekrete
ks Rakogi, far ne 'de alta-se arsta forte sist Tlormei. A

însenstă.

se înuetslă

a adsna owtiri, înnrămzteods-se

li bani_————

de la -Tarsii &ei bogani din Konstantinon-uri.
olede la uei de

ne 'Isngr Dsnsre.
Între volntirii se lisma
mi kiară Tsrui, krrora le arsta konsiderare

sub arme, erat
mai deosebitz,

snsinds-le kz cls ne asksnsă este --adoratoris ală-. religisnet———
Isi Moametă. : Atznue uea mai mare narte din boerii EMi———————
grani, obosiyi de nevo'le strzinztenci, a veni
de tă
i sat înkinată; mi elă le-a dată ertare mi i-a Izsată în maue. Dai
bstranslă Kuntakszenă ku ginerile mi ks. fiii sei nevoindă a
"se întârue în pears, Mixnea Vodz a trimisă la Ilorts de i-a
nzr5tă
kz sat xainită mi kr ksătas5 tsrbere amsnd05 Jerile... Vizirislg Meemeti-Kisursli a trimisă doi Kansgi-bami
la Moldova, ri, lăsndă ne Rantakszenă, Va adas
la: ă
Kon=
stantinonole. Mixnea Vodsa trimisă toti odats ne klsue-

rislă Kolga Doiaesks, ne Nikzlai Sofialis mi alui boeri ku——
darsri de bani la Vizirslă, ka ss mijlogeaskz s5-l kondaxne mi sr-lă aizr. Kantakuzenă foks anelă la isbirea de
drentate a I)ivanslsi, snde înfsnimsndu-se:de fans mi ks————
Vizirglă se deskslns ziksndă ks elă a fostă shsli din . uei
întzi: karele a nriimită wi s'a arztată 'ssnssă Isi Mixuca Vo-

do ksndăa venită în pears; kz Domnslă Pa. fostă onorată
ks rangălă de mare Logofstă mi ne fiii seci ks alte rangsri;
k5, furza da uelă mai milă semnă de xainie,: a fsgită la

Moldova nsmai- nentrs la sz-mui skane viaria, ue mi-o vedea
ameninnatr ka a altoră boeri, Atsn
: agennii
ue
Isi Mixnea,
Vodz se konfsndarz de totă mi .se retrasers din Divani ks
rămine,

iar Kantakszenă

îngrijire.

emi

ks

onsre

e

mi

liberă

de ori “e

II

a

Dsus 'nspină timnă ssflctslă uolă înrsutonită ală lar.
" Misnea Vods osindi la neire o msăluime de boeri; clă zuise
ne Vornikslă Radzs Gindesks,.ka doi frani ai sei Negoigys——————
mii Moise, ne marele

Snstarig Bdrimtea,

ne Klsuerislă

'Dii

Si

ks, ne marele Stolnikă Rads Fzrksmans, ne marele osteţo———
nikă Perkowan,
ne: marele Ilostelnikă Dsnil Ils rsiangg———————
înnresnz ks fiislE ses Ilreda Logofstală, “ne marele Komisi

La
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Badea
Komsueanslă, ne
rele Kznitană Vasilie
din boeri.
Kadavrele
strele Ksrpei Domneinti
znds-le,

Klsuerislă Stroe Bersesks, ne ma“Kmnineans,
ui ali mai mslni
avestora se arsnkai de me fere-"
afarz în 5linz, iar Dorobannii, l-

le tsraă ne strade;

le kzlkat

în nisidre,

mi,

refs=

zndă de a le da rsdelolă snre înmormsntare, le arsnkaă în
——————hoksri neksrate, Averuti sbiri viola usnw uri femeile
boeriloră,. săusindă-le la felizri de: kinsri mi nrzdendu-le fsrz
nis
0 omenie.
i

Aueste

krăzimi Mixnea

determins a nsne în Iskrare nlanslă
tone,

nemslusmită

kă ssngele krtă

seă

le

îndesi

de

vzrsase,

kzndă

se

anostasie.

A-

îmi adsnz

0-

—————mtirea, mi ks kslzrimea înkonjsrs Trrgovimtea,
iar nedestrimea o năse sz dea nzvals în crauiă mi ss treaks ssb sabie
ne toi Isksitorii lksyi mai remzseserz, Dn
aneustz tra-

gikz vitejie, îmi îmuzryi omtirea în dos. kornări, ne kare le

trimise de bztsrs, arserz mi nrsdars Brsila, Gisrgslă uri t6te marginele Dnsrei, treksndă ssb sabie ni nămai ne Terul,
dar imi: ne kremtini, ferz nisi o jădekatr sui msstrare de
kăgetă. Iar nentrs asemine bravări învlga la ranguri de
"ksnitani mi: de boeri ne Dorobaniii uei nromti, kzrora
le
dete mi kostsmslă Snaxiiloră snre a-i faue mai îngrozitori, +
Aszindă de aueste Săltanzlă 'se mnls de msnie; iar
Vizirslă Kiznrăli mi uei-l-alui. Tărui. mari se mirat kumă
de s'a revoltată omslă auesta, firs sr fi suferită krtă
de
năpins sănsrare din nartea Ilormei. Desi ai trimisă ne
Ko-.
nitană Ilama Seraskierslă ks owtiri asănra merci Roms- nemti.

Anesta,

sosindă

ferz întsrziere la Răwuiskă,

a f5- .

kstă nodă neste Dănzre mi, treksndă, mi-a amezati tabora
afarzs de Gisrgis, întsrind'o ks manmări,
Minea Vodz, 'adsnznds-mi omtirea, înainte de a nzmi asenra Torailoră, s'a
rsnezită mai întzi nsns la xotarălă Transilvaniei la Rsksră,

————snde

sa întelnit; ki Ralkoui mi s'a legată ks jărsmazită în

aliang5 nedesnzrpitr. Xotsrzudă-se între altele, ka sz go-:
neaskzs.mi ne Georgi Gika din Moldova mi ss nse în loksi.
ne Konstantină Vodz Bassarabă, karele se afla emigrantă

în Ardeală, a lsată msssrile srmztre: Konstantină Vodz,
55. meargs s7, ksnrinzs Moldova, Rakoni ss meargr assnra

.
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far Mixnea

sr ns

measkz asănra selora ue tsberiserz la Gisrgis. Ama darz,
Konstantină Vods, nlekzndă ks urâse mii de ouitire Eng
reaskz ssb komznăslă snsi ksnitană, 1ui intrsndă în Moldova, a bststă mi a învinsă ne Gika Vodz;. dar auesta, au——
—
lergsnds la Krzmă,a venită ks omtire totzreasks,.
mi atrtă
|
de tare a bztstă ne Sngsri, în kztă Konstantins Vodz, ks

nrea nănini

Gmeni,

s'a întorsă

în Transilvania.

Atsnue

Tz-

tarii a nrinsă ne Vorniksl& George- Brleanslă ini Pat dssă—————
skavă la Kremă. de snde sksnsndă mat trziă, s'a întâr="
|

nată în meara Mznteneaskz. . Iar George Gika Vods, dens—————
se mi-a lsată domnia nerdsts,

a nrimită

ordint

sr, nDIuasks

înnresns ks Tztarii assnra Isi Mixnea.
. .. î:
|
Rakogi, ne Ing” omtirea ue dedese Ii Konstandină
Vodz, dete uri lsi Mixnea snă korns de omtire sb lkomsndslă Isi Ernitană Gaztă.
Agesta, nlekandă din Tsrgovitea înnresns k Romsnii asnra Tarsiloră, întimnins sn
kornă de Terui la satslă Frstenitii, assnra ksrora renezin—————
——

dr-se ks fsrie, i-a sforzinată ks totală mi a gonită ne kzni

skznaserr nisnr în tabura lors uea mare.
|
o
În
nântea aucea, Mixnea Vodx nriimi mtire kw Rakoni

fs bztztă în Banată de kztre Terui,. ks. Konstantină Vodz
fă asemine învinsă de Tztari în Moldova, wi ks Gika Vodsz

vine înnresnz ks Ssltană Galga asara
snzioiBntată forte mi laă
mtea uri ss se înlizs în
robanyii se vorbirz s-l5
siloră. Mixnea, simnindă
va Dorobanni în favorea
vimtea,

Isi.

Aseste Paă în-

fakstă sz, se retragv la Tsrgovigetate: sare a se anzra. Dar Danrinzz mi sz-l€ dea ne mzna Terkomnlotălă, trase nrin bani lrpi—————
sa mi emindă nontea din T'zrgo-

trekă în Ttransilvania,

snde

neste-kersndă

ni mări,

Jar Tăruii wi Totarii,- revzrsrnds-se ka torente assnra e
rei, a5 jefzit'o wi a5 ursdato fur krsmare; dei kare, ls
sndă în robie uri o mslyime de Ereimtini, se întorserz.
|

„Misnea Vodz domnise abia doi ani; -de la elă se'gr-

seskă xrisove 'din anii 7167 mi 7168.

..
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„ Dosmuru
George

. Dans fuga. lui Mixnea. Vodz,

p. Car;
1%

|Gika-kă nztere
Noemvrie. .Dăns

”

5

Vodă Gică L. ai : Baa

oa, să €

-

L..

a venită George

î.

e i
Vods

de 'Tstari mi sa instalată la 20
amezarea sa, a kongediată ne Ssl- ,

tană Galga, kslminsnds-lă ks darsri ini ks mslysmiri.. Gika

„Vodr,

grsindă peara întro stare miserabilz

mi mai deser-

t5, a trimisă în tote nzryile mi a adănată ne la vetrele loră
ne lokzitorii făgari.
Anoi a înuenztă ks generositate a se

îngriji de interesele generale, a organisa ountirile, mi a msngzea

|

familiile ueloră miseri,

sat kszănţi în butulii,

le de darea ansals kztre stată.

skătinds=

Dar linimtea sa ni dzini

—nrea msltă.
Konstantină Vodr Bassarabă karele se afa în
Transilvania, înpelegsnds-se ne askănsx ks. Dorobanr pii, k5
Seimenii mi kă uer-l. ali ostanri,: s'a rzdikată ku uăuins 0=
mtire' de Sngări

mi a trekstă

for

de veste în pears

ne la

-Euineni.e Gika Vodz, înnresns kă boerii sei, abia avă-timnă
55
fsg5. mi ss se retragr la Gisrgis în uctatea tărueaskz.
Konstantină “Vodz 'intrz, în Bkuremti la 1 Mars mi arimi
snănerea

loksitoriloră

ui

a omtiriloră.

Dar

Dorobanyii,

Seimenii mi Roiuiorii aă înenstă earsui a sănzra meara kă
rzstzpile mi ks ursdpuisnile loră: strikaă mi rsneat nrodsktele 'semznstsriloră de ne mormiile bocriloră, ui feueaă
în tote zilele

ekueszri

lriminale.

Întrz, sna

din zile,

ne

kzndă boerii -făgini ks Gika Vodz, se aflat. ku femeile: mi
kă koniii loră în înnrejsrimilo Gisrgislsi, o ucats din hveti 6meni înrzstruini s'a renezită asura loră ka fiare turbate mi ne snii a5 nvsdată, ne alpii ai nrinsă, ne aluii aă

fgvrită nsnz 'i-at înekată în Dănwre, — dăus are anoi sax

întorsă earsmi la Bskăremti.
. -Grtu, aszindă de avueste ncorzndsele,

,

a xotzrztă sz

trimis ountiri de Tărui mi de Tztari, ss nearzr ne toni No————msnii ui 87 dekiare peara de Ilmualikă.
Dar Gika Vodz,

ks boerii ksyi avea ne Isngv sinc, ai fkătă rsgrminte la

Înnsratelă ka sr nă se îndure de durerile nezinovatelui
no-
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ui.s7, le dea ajstori ka nsmai ss goneaskz

„ue Konstantins:Vods Bassarabă, -: Ssltanslă,: viindă
: la komustimire, a trimisă .ue Aslan-Ilama mine

omtire

tărueaskr

nreksmă,

mi ne

Sinan-IMama ku

At-Msrza

ks. Tutari, . kâ

's7 statorniueasks ne: Gika Vodz în domnie.
Asemtia, viindă mi înuresnsnds-se -la Gisrgis, aă ulekată
la.21 -maiz
snre Bsksre
'. mti
Konstantină
.

Vodz,

nebizsindase

ase 'onă-

ne, a fegită înnresnz ku ksui va 6meni de kredin
ns neste
mănui mi a trekztă în meara „Kazauiloră, Issrn
ds-mi sonia,
în Transilvania.
ÎN
:
- Astfelis. statornisinds-se earsmi ne tront Gila
Vods,
Tsruii mi Tatarii ve veniserz ks elg" trekăr la
Rsmava,
ănde, înnresnsnds-se ks Bsda-Iamasi mi ls Sesdi
Ali-Ilama,
nlelarz assnra Isi. George Rakoni în. Transilvania
: Akolo
din josă de Klzjă, ne ana Samomslzi, se fsks o
bztzlie:
înfrikomatr, ns însz ks arme de fokă, ui k sabia
în msnz————

uii. nentă la nentă. Învingerea' însm' rsmase a 'Tăruil
oră,
kzui erai mai maltă de 40 mii, ksndă Sugarii eraă
abia Ş
mii.: Atsnue ni Rakogi, arsnkrndu-se kg sabia
în msng
în' mijlokslă Taruiloră, nriimi.o lovitsrz de mârte
la kant;

nă ksză:înss în munile inemiuiloră, ui făgi la Oradia
ma=

re, ănde zik

mi mări. dziz o domnie de 29

George Gika Vodz,

ani,

L

domnindăîn weara Msnteneasks,

ordont s5.adsne -dsrile sare a trimite la Ilârte
. tribatală
dăm: datinz. Dar lokzitorii
- sat
, din ncavere,
: saă din vi-——
klenie, se onssers kz xotprîre;. snii se asksndoai
ne: tukă-

te; aluii-se adsnaă gramezi mi deklarat
se sănsnă;

kă strigzte ks n

iar algii înuensrz. a komilota

kiar assnra, viegcă

Domnslzi. ..:Sosindă însz mi trekpnd terminală
trimiterei
tribstalzi, sa msnicată Vizirisli Kisnrali mi a
ordonată gi-

nerelsi- scă Msstafa-Ilauia de la Silistra de s'a dusă for
de
veste ks doz mii de 'Tărui la Buksremti ui rsdikzndi
ne

Vodz

Gika,

las adssă

la Konstantinonole

S5-mi

dea seamg———————

'uentră neregălaritatea saă. nekanauitatea, sa.
i
„„Janresnz k& Vodz Gika idikars mi ne Ilostelnikzl
ă
Konstantin

uole,

Kantakszenă,

ne lâare-lă! adăserz

snde se afla Vizirslă netreksndă

la

înuresns

Andriano-

kă Sslta- -
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n5lă Meemetă. Vizirălă, kiemznds l& ne auesta înaintea :sa,
0%
măstră nentr nesănsnerea erei la trimiterea tribstulai
Puii snăse kz.a skrisă ginerelăi seă ka ss ia ksrmsirea
ne:
rei, redsksnds-o la Ilauralikă. + Sa
Ă
DE
. Konstantină Kantakszenă nlsnse amară, mi kszendă

—

la nividrel
» Vizirglzi
e îl5 rsgr. ks lakremi ssi fie mils de

biata pearz, ini 'se isse ne sine kezamă k5 va nlzti- peara
tribstlă, k7.va resnsnde la tite uererile îmnvrBulici, 'nsmai

"8% retragi

de ast

datr

srgia sa. ; Vizirulă,

karele

ksno=:

„mtea de mai nainte ne Kantakszenă mi-lg onora nentrs
înmelenuisnea mi nentră virtsmile sale, se îmblznzi, revokz

„|ordinslă

dată Isi Msstafa Ilama

mi ertz de morte kiar ne

Gika Vodz.
o
”
.
o:
-Vizirele Kisnrsli avea atsta înkredere mi resuektă
În
- Kantakszenă, în kstă, ki okasiunea întsrnsrei la Konsta
n-

tinonole a Ssltanslsi adskrnds-l

mi ne elă, îlă înszruins -

ss-i nronse ne uine va sokoti kanabilă ka sti dea domnia
——————— erei. Atsnse ss fi vzzstă vuineva ne Greuii
Ilsrigrzdeni
“kămă se rsgaă de Kantakszenă, ksmă îi nromiteaă,.
ksmă
ăi
uronsneaă mari ssme de bani, kimă îlş lingămias, ksmă
îi ssrstaă msna; nămai ka s5 nronse ue snslă din el nen—————tr5 domnie.
Dar Kantakszenă, ksnosksndE nofta lors de
-

înavănire, Iskoimia

loră vea ncîndestslats,

i anlekarea

lorg

“mea neînvinsz kztre nedrentsuire
mi rsnire, ns s'a îndsnle„Kată nisi într'snă kină ka sz uronse nre vre snslă
din ei,
nentră ka sz nă jefăeaskz carbuni meara,.
Între komneyţi-

torii

de domnie se afla mi Beizade (ărigori fiul; Isi George

Vodz Gika.: karele rsga ne Kantakszeni mi nromitea
kr-i
va fi ssnăsă ka 5nsi nzrinte mi ks n va euti din konsilizrile sale. Rantakszenă se îndsnlekr a-lă nrefera-ne auesta,
ka
ne snslă ue fiindă nrskstă în“Moldova la: sokotiiă ks
inimz mai romsneaskz mi mai kă dărere nentrs binele loksitoriloră mi alg serei. - Deui, lssndă de la elă isrsmntă
mi îndatoriri în skrisă, îlă rekomzndz de domnă ka din nartea erei; dsnz kare, înfruiuznds-se la Ssltanslă nrin Vizirălă, nrimi stemele Domnici mi nlekz fzrs întarziere snre
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Iar Ilostelnikslă Kantakszenei
rmase
E
i

Dousuru
a

7,

Grigore

LI:

|

Vodă I Gica II

„A Dn

o
ni 3

Aaa

[cara se afla în starea uca
maj isngsibilv. Din kagsa rzătzniloră omenermnti, kiar urgi
a
Isi Dămnezey se b. car.
.
>
az
.
kobori asinra
3
ei:

maj intziă robirea,

1661.

nrekumă

sa Din vechile
zisă mai în ărms;. anoi bolz,
e
———
de uisms în trei ani chronic
e e,
.
dearsndzlă; anoi doi ani de
fâmete înfrikomate, în kt
“Gmenii se pineuă ks ruinele
arbariloră; anoi enidemii de-———__
__
morte, dintre lare snă feliy de
bsbe ks fogosis, kare adu
eaă mortea maj renede.de kt
“isma, mi kare erai înksibate mai maltă în Balkarenntă
mi în Tsrgovimtea mi mat
kă seamy între Dorobanni mi
Seimeni,
Ile Isngs aueste,
neferiuiuii loksitori ssfereaă vele
mai ksmnlite ssnzreri din
nartea Truiloră desnre Danzre:
snii se îmnrimatasers de
la ei ku bani, alnii
ks nrodskte în timnsls fomet
ei, ui, ne
fiindă în stare 'a le întârue, se
sănăneaăla tâte jafarile mi
maltratsrile.

|
.
|
“Grigori Vods Glika, viindă
în pearz la 6 Dekemvrie a
anslsi 1660, în ama neferiuite
stare a gzsită Romsnia. Yele întxiz îngrijiri ale sale 'aă
fostă nentră ka sz zmăreze
datoriile loksitoriloră ksire Torui
;. nentră aueasta a între
bsinnată n nămai venitsrile
Vistieriei, dar kiar mi ne
ale
sale. Dsnz asemine mssări
generdse, însămi Dimnezeă a
trimisă bine-kswsntarea sa asănr
a erei: nzmnteli a de=
Skisă tesazrele sale; frăktele--wi
nrodsktele S'aă fikută ka
îmbilusgare; vitele S'aă tnmaluită
kă feriuire, Toni. loksi-

torii într'snă

în nase,.
stantină

ksvsntă

ag înveustă

în liniunte wi în feriuire.

Kantakszenă,

a resnira nlzuerile

întorkznds-se

Iar Iostelnikslg
în mearz,

vienei

Kon-

nrimi

de la
mslte mslismiri mui gratifiksri,
nreksmă se vede din
ăris6vele

“ Domnă

ue a rsmasă nznz astzzi; refăs

gstorie uivilr ue i-a nronăsă

Domnslă.

——

însz ori ue dr
$

|
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Kisnrsli

Vizirslă,

Ssltanslă a nsmită în loks'i ne fiislă se Axmet-KisursliZade, mi neste ksrendă îlă trimise ks orutiri assnra Bngariei, astorizendă-lă a Isa ks sine mi ne Domnii din Moldoa mi din meara Msnteneaskz.
Ama vars, nleksndă mi
Grigori Gika ks omtirea Romzneaskr, 155 ne lzngr sine
mi ne trei fii ai li Kantakszenă:

“ne Drzgiui Iaxarnikslă,

ne Ilerbană Logofrtslă als doile, mi ne Konstantin Ilostel- nikslă al& doile, karii serveaă ne Domni ku kredinus mi
kă dragoste.
lar bstrenslă Kantakszenă rsmase akasz, 0——ksusnds- -se

gărslă

ku fante

omă

feriuită

kăvidse,

în meara

nentrs kare

Romsneaskz,

se sokotea

mi kasa

sin-=.

Isi se

nămea kasa l5i Avraamă.
- Dar invidia, . kare n note ssferi virtatea, rrdikz ne
doi boeri assnra virtsosslui Kantakszenă: znslă nsmită Vornik Stroilr Lesrdeans Romsnă, mi altslă Vistierislă Ds-

mitiramlă FKonstantinonolitană.
kzimskami

în

linsa

Domnălsi,

Auerntia amzndoi, rrmsindă
isbstirz

a faue

ne

Dâmra

”———— Maria a se suni ks ei snre a nerde ne Kantakszenă,

karele

era ka o stavils în kontra anlekzriloră lor snre abzari.
Ilentrs aueasta skriserz Domnslsi kz auesta îlă nîrziute kztre Tărui ka inemikă ală îmnzrsnici, ks n resnekteazz. nivi
de ksmă ne Dâmna Maria, ks'mi bate jokă de ea, kz înrit» ne nouoră a ns ulsti drrile, mi altele de aueste, de
kare inosentslă Kantakszenă nă avea nisi o idee.

Întorksndsse Grigori Vodz din esnedir nisnea assnra Sn-.
gariei,. năminii intriganui îi emirz înainte, wi, ue Ing uele
ge-i skrisesers, îi mai snăscrr o mslyime de alte minvuisni.

Domnslg Gika, sitendă jsrsmsntslă

înskrisă sie dedsse Isi

Kantakszenă, zitendă datoria de reksnomtinus se avea kstra clă, zitsndă kiar resnektală ue trebzea sz abs. kstr
ună borbată kare fokăse atzte servinzri perei, fir a fane
kztă de nsyinm ueruetare srire a se înkredinpa de adevzră,.
trimise Dorobanni, kare-l5 rzdikarz ne la mezslă nonmei din
Kasa

sa, mi la 20 Dekem.

nsstirea Znagovsli.
Isi Ignată,

2 anălsi 1662

venerebilzlă bstrsnă
.
u

îlg dsserz

la Mr

În zioa axeea, finds dmineka sznte-:
se dese

la biserikz

ui,

d5=
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ns asksltarea 'szntei litărgii,
se' komaniks ks sakrele taine;
dens aveasta, : scara,

ue la miezală uougei, Dor
obannii lg
adssers în ' Tranezarislă Minz
stirei, wi akolo îl ăuis
erz.
Domnslă, aăzind; de auea
sta, sin dewtentată ka dint
r'o letargie mi a învenstă a nlz
nge amară zikzndg Mitronol
itslgi
Stefană mi bocriloră ks, m6r
tea li Kantakăzenă s'a
fuhkută
fsrz de mtirea sa, mi bles
tema, neînvetată ne Vornilks
lg
Stro::
ile Lesrdeanz mi ne Vistierglă
Dimitramks, kari a5 uneltitt
asemine nelegisire,
a
Elena, sonia neferiuitelsi Ran
takăzenă, înnresns
ks fi
sei Drzgiui, Illerbani, Kon
stantină, Mixais, Matei uri
Geor%e, ksnstsndă kornslă rsno
satălzi, îl& dserz la Mznzst
irea
loră Mzrginenii mi-l înmorm
sntari ls tâte onorile kuveni
te,
Tot peara, în adevsră a nlsn
să desnre nerderea snzi stsl
ais
atztă de nreniosă, kare fokese
atsta servinsri usblive zii întimninz atte nevoi generale
.
Illzngeai nevocniii mi sppa
—————
manii de nerderea natronăl
zi mi a binefekstorslsi
lori ; nlsngeaă vzdsvele mi orfanii de
nerderea nrotektorslzi zi
a cp.
rintelsi loră ; nlengeaă ui
înssui 'Teruii de la Konstanti
nonole kari lznosksserz, nerson
ală ne aucstă bzrbată merito
să

mi nlină de virteui. „Tâts lsm
ea osindea nsrtarea vea in=
rats a Domnslii mi

mtiindg mai

kg scamr

infamia aieloră doi înrsătou
ini boeri ;
k7 ne

Lesrdeanz

îlă msntsise, Kantakszenă de la mârte, mi-i
era kiar Tds, koui ne fila
Ipr—————
„Lesrdeans o pinea IIlerban,
fiislă Isi Rantakszenă: iar Di
mitram
kă

Vistierislă

era nenot; de sorz; Isi Nan
takszenă, DU
asesta-lă kresksse de mikă
konilă în kasa, sa mi-l învint
a=se în trentele dregztoriiloră
statelzi,
|
n

anălă

1654 Ilorta, xoterundu:se a faze
o nos, .esnedigisne asăura Sngariei, urim
irr ordine” atstă Xansl'de
la
Rizmă kstă ini Domnii Romzni
ka sm ia narte. Ama da=
r5
Esstratie

Gika,

„dină,

Dabija

Domnslă “Moldovei mi. Grigori
Vodz
se snirz ks Vizirulă mi kă Xsz
eim-Ilama de la Viti într

indă în Ongaria, înueusrs a bate ucta
tea Leajstoris mare de dste -Nemmeaskz ssb lomzndsls generalilsi
Soslkena, înfrznserz. k
totală ne “Torsi, le lzar
Viz.

Dar Sngerii, kenztendă

z tote tansrile,
|

tote kortarile,

, neste!

|
'
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natră mii de karz k5 nrovisisni mi msănigisni; în kztă Tarsii mi Romsnii abia fegeaă ks kornzrile lors, alsngani mi
bstsni neînuetată de kstrz Sngsri. În bstzlia ageea - Gri-,

|

gori Vodz nerds msltr omtire, mi din boeri ne Konstantin

—Haxarnikslă, fiislă li Rad Armaurs Varzarislă,
ne marele
Logofstă Ilreda Bskmzneans, ne Ivauks “enarislă, mi
ne
'alnii mălni.
”
|
Outtirile întrznte, întorksnds-se ne uzmsntslă tarueskă,
“Domnii Romsni nrimirs ordine ka ss se onreasks la Bel-.
gradzlă Szrbeskă. Esstrati Dabija rsmase, dar Drigori Gi-ka s'a skglată ferz de voe mi a venită la skasnslă seă; akolo, îndatz e sosi, sng fiis al scă isbitt kzs bolnavă
mi
mări. Dsnz aueasta se bolnzvi mi elă, uri abia se înssnstour

fisiuemte;

moralizemte

înss era msnuită

de

dos

rele

- înfrikomate: întziz mastrarea de ksgetă nentrs omorsrea Iasi
Kantakszenă, mi ală doilea

„1

îmnzrzteaskz nentrs
rea, fsrs

temerea

dea nă-mi

atrage srgia

kz aă fsgită de la Belgradă ks - omti-

vocea Vizirslui,

Dominată

mai

tare de aueastz

te-

mere, în fine mi-a lsatk Dâmna ks koniii mi k5 tts asa
——— ui a trekstă în Transilvania; de akolo a treksiă
în Azsstria, mi neste năyină s'a koborstă la Venegia.
,
„Grigori Gika a domnită trei ani mi ksteva Isni. De

la els se grseskă srisâve din anii 7171, 7172 mi 7173.
-p Domnuu
,

Xe

hp
ve

CN

LII. N

ema ae

”

Rada Vodă XI, Drenumită Stridas, Îi nm
Dsnz

D. Cur.

|

nlekarea si Grigore Vodz

s'aă” dssă la Konstantinonole,

Gika, kzni va boeri
ks verere din nartea

"o
Dig uro. (Merei ka ssle dea Domnă ue Rads fiislă lsi
Leong
aice, Vodz Tomma. Ilirta akordr uererea
-erei. Leoni
altele. JVodz, lumă veni, arsnkz assnra uerei ns nămai kel____„—+selele domnici darmi datoriile sale urivate ; ne Isngz ade-.

ste adsse ks

sine mi mai mzlui boeri

Greui,

lkari,

knrin-.

z5ndă dregstoriile nsblise fpueaă ursdzuisnile mi ekuessri=.:

PARTEA

le uele mai nesuferite,

IV, EPOCA

17.

Cap

7.

„

117

Asifelis.
în terminslă de trei ani re

karei se dase domnia, Rads Vods ns „nămai
ks se ulzti
de datorii, dar se mi înavăni forte, mi ne
lsngr elă togi
Gresii se îmbsibarz de rsniri mi jefziri. Înlcinds-s
e terminălă Domnici, Rads Vodz a kzzstă ks rsgsminni
la boeri
ka ss vic ks elă la Konstantinonole mi ST-l&
uearz earmi
n€ densslă Domnă, — nromirgendă ks jsrominte
ks în vii-.

toriz ns va fane nisi snă nasi în kontra Voine
i

imi nzrerci-

loră, ks va îndestsla ne tozii boerii dsns karakt
erslă loră, km
va fi bsnă wi drentă kstrz spravi, ks va suăra,
kată se Va———
nstea dzrile din pars, mi kz va gonine toni
Greuii afarz————
de kzmzramslg velă mare mi uioxodarii sei.
Ks asemine nromiteri mi momele, a îndsnlekati ne boeri ka
sm-lă searz ca.
rsmi Domnă.

Ilentru aseasta, înainte de a nleka

kmtre Kon-

stantinonole, aă trimisă înâinte ne Vel Snatarislg
Drzgiui
Rantakszenă, ka ss nse la kale lakrarile nrin
awaii unii 6menii inflenni de ne Isngs Il6rts, ls kâri
el& era kănoskstă înkz de kzndă fssese ku tatzlă set.
Avesta, în adev5ră, uăse Iskrsrile la kale nreksmă fese
înszruinată, ui
ksndă Venirz boerii ks Rad Vodz, tâte erai
gata,
— în kotă
a winuea zi se înfenimarz ui la îmnvratală Es
tts rsndz-

cala mi nomna ksvenitr.

Dsns ue s'aă terminată tâte veremoniile, Drsgiui
Snatarislă mi ks uei-l-alui boeri ax adssă Domnslsi
aminte de
nromisisnea dats ks ns va adsue Gresi kă sine
în mearz, uri
mai kă seams

ÎI

ne Nikolae' Sofiali mi ne Balasaki Ilaxarnik
glă—

kari se foksse
- nessfe
rz
rini în mearz kă sia ini natia ue
aveaă în kontra Romsniloră. Anerti miserabili însz,
ksmt
at. înnelesă nrigonirea ue le se faue, aflars. mijlol
ă mi înveninars ne neferiuitslă Kantakszenă, ală Iksrsia
kornă se———
adsse în mars de kstre fratele seci Illerbană Snatar
islă mi

se înmormznis în msnsstirea Komaniloră,
|
Dăns aveasta Rads Vods 'veni în nearr, adsksndă
kg

sine: mi ne suigamii Isi Kantakăzenă,
kari însenzrz

arzi

a se nărta deus datina loră desbra ksndă mi jefăindă peara.
ars Domnslă, în lokă ss se îndrente snre bine, se ksnrin
se de nofta sea tsrbats a ranirei ui a îmbogvpirei. Snre:
|

“
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îndestsla asemine

noft

nă

-

nămai

7

adorga dzrile
enerale, dar alerga uri kiar la:
mijloaue de violare. Dak
msăria, boeris sai egsmână, arxi
mandrită sat kzlsgzră simnl, negăuztoris sat mescriauiă,
avstă saă miseră, brrbată
saă femec, Domnslă se deklura
morutenitoris, nea mrna ne,
ori e avere remass, mi o vind
ea în folosulă ssă. Dan konsilisrile miserabililoră sei satelini,
elă se întinse niznm mi a
sănra likrarilori sakre, Mai
întră a trimisă mi a adsnată
tote arodskte

-*

le

sems

nsteriloră
msusstiremti, mi le-a vzn=
anoi a năsă ui a desbrukată bise
riuile de vasele uele de argintă, dir kare mi-a fuks
tă

st;

ksmă mese, blide, ornamente

————me

a lsată

la

mi dor

vase nentră ass, nrenentră kai, uri altele; asemi-

inele de asri

kă- netre

degetele mâmteloră sentslsi Niko
dimă,

nsstirea

Tismana.

Atsnue

mi Vornilkulă

fârte lrenidse
Stroilr

“snindă-se ks Balasaki mi Sofiali,
a nssă la kale
ka su uidz mai mălui din boeri,
învinovzuindsti
nloteazz mi adsns omtiri ne ssb
askănsă ka ss
asăura' Domnslzi. uri a Grouilor
ă,
i
ia
-.

Snre

lkemvrie

realisarea, azestzi nroelktă

la anslă

snde eraă nur
—————s5-i

e

nearzs

1668,

de

ue se afl la ms-

infernală,

Lesrdeans,

ne Domnă
lkz ei komse reskdle
i

în lsna

De-

aă uoftită ne toni boerii la karte,

Grevi wi Slsjitori înarmaţi ui
kă ordină ka

ne toni.

Dar

boerii, lkămă

ag simu

ită de aueasta, aă alergată ks togii la
Mitronolie, snde, ks. tragerea
klonoteloră, as adanată uonorslă
ii oimtirile din oramă, ni
E
snăsă nlanările Domnslsi ui ale
Gresilori, Tlonorslă

a strigată întro vovo ks ns va Isa
si nearz bocrimea perei, mi ks-i va da ajstoris între al&n
garea Greuiloră. Atsn-. |
ze emindă ks toyii

din Mitronolic, boerii mari mi
mini ui
ostamii, stat dăsă la satul; Kotrouen
ii.
Akolo, konssltzndzse, aă grsită lu kale la sr mca
rgr ks nlsngere la Kon=
stantinonole,: assnra Domnslzi. Du
aceasta, mai mălizi boeri mi kzuitani de owmtire, în nsm
sră ka 600, a emită din mears ii afisndg ks Ssltansl& se,
aa la Larissa, snde „se
grtea..sz

treaksla insula Kreta ka sz o kănrinzr
, S'aă desi
akolo mi as arntată nisngerile perei. Sslt
ansl
ă
înda
tz a de—atiteată ne Domnă, mi kă ordi
nă asnrs a xotsrită deusrtarea
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totă odat'5 dens

loră, aă dată domnia s5nsi boeră

bitrsns

ucrerea

boeri-

ansme Vornikslă

Antonie, de la satslă Ilonemti din jădeszlă [lraxova, karele
îndats a mi venită în pears.
|
Anesti Rads Vodr domnise neste toti natră ani mi dos .

lsni.

De la elă se gsseskă xrisâve din-anii 1114, 7175 mi.

1176.

“

,
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Antonie. Vodă.

. Ba m

„be

La 9 Anrilie s'aă instalată Antonie Vods, iar la 11 a- aa.
le axeliaui Ini fiindă zioa, de Ilauati, dsus uelebrarea( D. Chr.
ssntei: Învieri,

a îskgtă jsrsmntă

ne ssntilă Evan- Pipe chro- |

geliă kz va nsstra mi va săsyinca ' drentsrile werei, are
ks va fi drentă kztre toni ssusimii, for5 distinkyisne de ma—————
re mi mikă,mi ks va isbi ks sinveritate ne boeri, dindă———
fie-krrăia ue i. se ksvine.
Boerii asemine s'aă jurată kr
-voră A kredinaiomi Domnitorizlzi, ks voră fi drenui în drei;
gstoriile ue le se voră înkredinma, k5 vors sita. tote natie
mile -mi srile' dintre ei, mi toi ka natriogi mi kremtini
_se voră lsuta nentrs lege, natrie mi Domnă nsns la morte

Anestă jsrrmsntă, fsksnds-se mi în skrisă,
nzstrare

în senta

Mitronolie.

a.

sa denssă snr
Dă

"Dsns aseasta Antonie. Vodz a înuenstăa karmsi [eara
ks blendene mi drentate. Atsnae mi Elena, somia mortălză
Jlostelnikă. Konstantină Kantakszenă, înnresns ks fiii sei, v5zsndă ks Dsmnezeă a trimisă merei &nă Domnă drentă, a venită mia dată nlsngere la Domnie nersndă rssbsnarea assnra
Vornikslzi Stroils: “Legrdeans nentră mortea solzi ci. Înfppimznds-se kassa înaintea Domnslsi mi a Divanslsi generală
de Arzierei mi boeri, Lesrdeans a însenstă a nega, ziksndă ks
n'a fostă elă kslneuă mi kw ns avea nisio mtiinys desnre anca-:
sta. Dar kokâna Elena a înfenimată trei skrisori astografe ue
Lesrdeans

adresase komnliaelză seă [laxarnikslsi Ronstantină

”

|

fiislă Armamslsi Rads Varzarizlă,. mui “kare arstat ls elă a——————

.
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bztrznslsi

-

Kantakszenă.

Aseste m5rtării konfsndarz ne ksluemă,. ksui
toni ksnosksrs skrisirea
sa mi niui elă ns mai nsts nega
adevzrslă. Atsnue Domnălă, konssltsndu-se ks totă Divâ
nslă, osindirz ne Lesrdean5 la nedeansa mornei;se mi dete
ordină marelzi Armamă
als Msmkariei ka sz-lă omâre.
Dar kskâna. Elena kz fii
sci, înfiorznds-se de krszimea
&nei ama osinde, se 'rzgars
Domnslsi ka să erte de la
morte, ini se-lă trimis la o
Mznsstire sz.l% kzlsgzreaskr,
Isszndă nedeansa, în jsdekata Isi Dămnezeă.
Atsnue Domnslă ordons mi-i lega
rs de estă
skrisorile uele de dovadz, mi nzin
ds-l ne 5n8 karg ks doi
boi, jsm'tate desbrzkată, îlş nsrt
arz ue sline mi anoi îl
————dssers la Msnzstirea Zoag
ovslzi. Akolo' îlă kzlgrrirs mi-l
ă
îmbrzkarz kă rasz, nsinds-i nme
le Silvestrs; iar el striSâ: »Domne,

Domne, ter de voia, mea m5 fakă
kulăgoră!
„de kztă Silvestrg, mai bine Meem
etăe,
|
Es

asemine

essemnle

de dreutate,

Antonie

Vodz ksrmsea peara, isbindă mi trăgsnd
isbirea nonorzlsi mi -a bo=
eriloră. Dar aueasts nave xi
linimte din fatalitate ns nină
măltă. O uarte din boeri, mia
năme Vornikslă George Bzleans,

ÎL

gincrile ses Xrizea

Vistierizlă,

axarni

ks Stailka de
Teleormană, Rads Hltirbei, mi
alnii mai miui, adsnsndzsc nonyile la kasele Ii Bsle
ană,

„la

—poeri,

ne marele

Ereuslesks

Bang

komnlotaă
Maremă, -ne marele

mi ne: Sustarislă

konsniratoriloră nrovenea

Illerbană

sz n6rzz ne trei
Logofztă Radu

Kantakszenă, - Sra

din kazsz kz avemti trei bocri erag

—————totădeasna natronii nonorălz
i,, nrotuktorii 'drentpei ui strul
uii
" neklintini ai natriei; mi mai ky
scamz din kasss ks avermtia
eraă bine

vzzăni de toni Domnii, oksna dreg
storiile vele mai

însemnate, mi, îmbogzninds-se,

* alui.

Mai mare urs îns avea

în brteat jokă de toni sei

George Bzleans,

fiiindă ks
derăse Bania Rraiovii, ui din kazs
a loră nz o nstsse ksnzta.
Dar
uei trei boeri, simyinds komnlots
lă, alergarz la Domnă
ni trasers ue konsniratori înaintea
jsdekznei Divanslsi. AEkszanii ns avea drentă deskslnare
de kztă kavintele maj
săsă zise. Atsnuca Domnslă, msni
inds-se, îi skose din Are-

&5toriilo se aveas, mi le ordons ss se
duks 53 ureaza ne la
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Ileste uăinE însz, îl ertz mi-i

năse earziniîn nostările lor de mai nainte.

'

Între. aueste, înnlinindă-se trei ani ai domniei Isi Antonie Vods, nleks înuresnzkă toi boerii la Andrianonole
snde

se afla Saltanslă, nentră ka ss kanete

earzui

domnia.

Akolo îns se afla mi Grigori Vods Gika, karele se îndrentrpise lstre Ilortz nentrs fsea sa în Azstria, mi nsndea ss ka“nete earsmi domnia.

Atsnye,

desbinzndu-se kzyă-va din boexp

se craă ne lsngr Antonie Vodz, mi ansme Xrizea Vistierislă, Stoika Iaxarnikslă, Rads INltirbei ui alui din fatria

loră,

înuenărz a were ne Gika, ksndă uci-l-alui vereas

ne

Antonie. -Jokslă baniloră viindă la: mijlolă, isbuti a faue
ka îmnsratălă so aleag ne Grigori Vodz Gika. Atsnue;
ksmE a lsată semnele domniei, ay mijlouită ne lsngs Il6rts
de aă nrinsă ne banslă Maremă, ue Vornilkslă George, so=

krglă Isi Aga Mateis Rantakszenă, ne Logofstslă Rad Rreuălesks, ne Gian Klsverislă wi ne Stoika Koiniszlă, nui i-ai
năsă la înkisre. Nsmai Snstarislă Illerbană Kantakuzenă
aă skonată de nrinsdre ks fsga; dar Grigori Vodz a zisă
de at nrinsă ne fragii i, Konstantin, Mateis mi George,
pui i-a adăsă ks elă în mearz. .
Tlsns a ns veni Grigori Gika Vods, gssi timnă” Matere
fiislă Vornikslzi Stroilz Lezrdeans, „ui morse kă kzni-va 6meni de msntsi ne tatzlă seă de la msnzstirea Znagovălst;
treks ku el& în Ardeală, uri, -ksndă aszi de venirea Isi Gri-

gori Gila Vodz,

;

se întârse în pears nessnsrată de nimeni,

iar tatziă ses lenzds nămele uri rasa de kzlăgsră.

4 doua domnie a lui Grigore Gica.

Grigori Vods Gika

A
pda

.

fe

intrsndă în şnear la 20 Martie a

anzlăi 1672, debsts ks imnsnere de dzri nosi. imi D. Cur.
grele. Ile boerii ue-i înkisese îi kinzea'sersndă na Dape circ:
-

-

tra săte de nsngi de bani, ssb kuvzntă kz atzta al
1 Wererea ns cra modeste.

-Ilatrs sste de nangi fuueaă

kare astsză ară faze neste 2 imiliâne. -

nicele

locale:

..

200 mir „de er,

CT raducătoriulu.)

Ă
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keltzită din kassa loră ne Isngs Trai.
6meni,

temznds-se

$3 nă-mi nearz

În

fine neferisinii

mi kanetele,

îmi vsndz= r5 mouniile ks psranii mi ks giganii, mi ulztirz glob
ase le

se verea.

————se

Toti odatz boerii nartisani ai Domnslsi,

l-alpi -boeri ne kari-i mtieag

>

sninds=

ks Grenii ue mai venisers ne Isn$z elt, anskaă
ne uciks'aă

rsmasă

ks

seva

avere,

ui desbrekends-i ssb felizrite nretekste, îmnzrpeaă
banii între.
ei." -Dar natima lori uea mai mare era as&nra
kasei lanta-

kăzeniloră, -de aueea mi voeaă

fragii dar mi toti

familia loră;

SD Nearze

nentr&

săb asksnsă la 'Peruii de la Adrianonole,

n5

nămai

aueasta

ne toni

skricaă

ne

nromiusnds-le mălyi

bani, ka ss omâre mi ne Ilerbani. Avesta
: îns, simuindă
urii kănoskrndă Ipkomia terueaskz, fgi-la
Moldova.
|
Iersekstarea

aueasta, se întinse

nsnr mi assnra

Mitro-

olitslsi Teodosiă, fiind ks se trsgea din familia
Kantakg- .

zeniloră. - Domnslă, dsaz îndemnslă boeril
oră, akuzsndz-l%
ks felisri de kalomnii, îls destitsz ks îndest
slz, bajolorz wi-lă
trimise la înkis6re la msnzstirea Kozia, nsind
ă în loku-i ne
Varlaamă Eniskonslă Rimnikslsi, larele
'se snise la tote nelegizirile de aucastz fire. Asemine trimise
la Oknele mari
————ae George Vornikslă, sokrălă Isi
Mateis Kantakuzenă, ne
——Giaus ' Klsuerislă, sokrălă Isi Ilerb
ans, mi ne bstrenzlă Lo———gofstă Stoika Dsdeskz, kare era
omă de kasz ală IJostelnikălzi Konstantină Nantakszenă; iar ne
Bansls uelă mare
kzskrulă

———Srenslesks

Isi Jonstantină

Kantakszenă,.

ginerile Isi, 1ui ne Mixais,

kă

Logofrtălă

Rada

Konstantină, Matei ui

George, fii ai bstranzli Kantakszenă, i-as
înkisă în bamba

ănsi tărnă; ne Ilostelniueasa Elena -Kant
akszeni aînkisto întro msnsstire; iar ne alte rsde din famili
e, globindz-le, le-a
liberată din înkisori, .
Ia
În intervaluls aesta Săltanslă Meemetă,
mergzndă asănra Iloloniei, kiems mi ne Gika lkz. omtir
ea Romsucasks.
În lokslă Domnslsi rpmzindă kaimalami
Vornikzlă George

—Bsleans,

ginerile set Xrizea Vistierizlă, uri Vornikslă Stro-

ils Lesrdeans,

neferiaita familie KRantakizenă rpmase

în s6r-

ta mea mai desneratz. Aveniti trei miscbi
li trimiserz ne Ar-:
———manălă velă mare Drosslă Mexe
dinmanslă mi. skonindă no.

4
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înkimi, în tote zilele îi batea mai întzi la talne, anoi îi
susnzsra k5 frsngii de moni mi-i kssnea ks kinsrile vele

mai

infame kare sn săfletă krsdi uute sz- -mă înkinseaskr.
„ Grigori Vodz Gila, în timnslă kt se afa la bztzlie,
kata kg mslts îngrijire ne Tlerbană Kantakszens, dar din

-

norosire nă-i nzts da de rm. Dsnz întâruerea sa în [Cars,
aszindă de kasnele se dederz înkimiloră, arta, kaimakamiloră sei mare nemslgsmire; ci însz, ka Gmeni furr, de ks„getă, întsrztaă ne Domnă ka sz-i mi suidr, mi-i arztaă nm-.
rere de rsă kz n5 i-aă zuisă în linsa sa.
.
.
|
Ulerbană Kantakszenă, azindă de krăzimele ue sssforea
familia sa, a Issată Moldova, snde triea asksnsă, mi a tre-

kstă la Andrianonole.

Akolo, . dendă nlsngere

îmnsratslzi,

mijlosi, nrin kănomtinele u6 avea, de se trimise ună Kan5gi-bama înadinsă ks firmant în neara Romsneasks. Grigori
Gila, vzzendă ne trimisslă Sultanslzi viindă fprz de veste,

Si

.*

vszsndă mi firmanălă îmnzrzteskă, s'a ksnrinsă de gr6zs mi
tărbsrare. Dans aveasta, libersnds-se arestar pii, săb nrotekpisnea Isi Karisgi-bauia treksrz ks topii la Konstantinonole.
Kz okasisnea aueasta sksnz din înkisâre. mi Gianz RlsueTislă mi trek înnresnz „kă familia. Kantakszineasks neste .
Dsnsre. George Vornikslă mi LogofstslăSStoika Dadesks
rsmasers totă la okns; iar Banslă Marewă, imbolnsvinds=
———
se akolo, fs adusă akasz ui neste kărsndă" msri.
Grigori Gika, kăurinsă de teams, a trimisă Vizirălgi
600 nsngi de bani

neaskz.

nentrs

ka s5- suize

Vizirălă uriimi banii,

familia

dar ns voi

a-mi

Kantakăzi-

msnji ks- |

getslă ks ssnge inoventă, si ne Logofotslă Rads Rre nsloskz,

ne Kantakăzinemtii Ilerbană mi Ronstantină, i trimise în esilă la inssla Kreta; iar ne mma lort Elena a Ipsat'o nesznzrats la Konstantinonole îînnresnr ks fiii sei sei mai miui
Mixais, Matei mi George.
Grigori Vod atsuue skâse din

Okns, ne George Votnikă, sokrălă Isi Kantakszenă, nrekămă
mi ne Logofsts Stoika Dsdeskg uii-i înkise la monastirea———
Tismana; dar danz se âfls ks Vizirălăa uriimită banii, e-i
trimisese, suise. ne Vornikslă George.
:
Karamană. Xssoină Hama Saraskorslă, nleksndi k& 0-
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intirile trzemti în Ilolonia, a lsată ku sine mi ue Grigor
i Vodz Gika kz omtirea Romsneaskz ui a tsbzrstă
la Xotină.
Sobieski, regele Iloloniei, veni asnra loră” mi
fekzndu-se
snă resbels înfrikomată, Ostea turueaskm se sfsrsm
z. Kara-

mană

Ilaiua. abia fagi

lă kzai-va

ostami, iară sea mai mare

narte de Tgrui se îneks în Nistrs, Grigore Găika,
sksnsvdă
mi elă îmuresns ks învinmii, n'a kătezată s3 mai
vis în mearz,

"si a fegită neste Dsnzre

în 'Tăruia. - Atsnui

mi Ilorta,

de-

stitezndz-lă,
elă treks la Konstantinonole snde, mi mari. În

asts a dos

domnie elă a fostă ne tronă nsmai snă ană mi

ontă lsni, |
|
Ilostelniks Mixais Rantakăzenă, karo se
afla la vetatea
Babadagă, îndatz ue a auzită
de destitsarea Isi Grigori Gi-

ka, sa dasă la Kisnrsli-Zade Vizirslă, ui Meeme
ts Ilama
Kaimakamslă mi, kszendă la niudrele loră se
rsgr ss rsn=

———dseasks

Domnă

re Dska

Vods,

kare de ksrsnâi

fssese de-

stitsată din Moldova, "Rsgrmintea Isi Kantakuzen
ă se askălts mi Vizirslă i dete ordinile îmnzrztemt
i mi armele
domniei.
Dska Vodz, kare nisi ns uztia de aucsta, se sm=
nls de bsksrie mi nromise IKantakgzeniloră ks
va îmbrz=
pina familia loră, k5 va ulzti datoriile loră,
mi kr în timnălă domniei Isi voră avea totă snrijinălă ve
le va nstea da.

|Domnuu
PR
dn

g

Duca
EA

.

LIV.

ii.|

Vodă.SE,pa Sse
:

Mud.5

Hleksnds Dska Vodz din Konstantinonole înnre
zns ku
D.C
7

Aga Mateis Kantukszenă

mi ks nenotali ses Logo-

1
US
„ Dupe chro- fatalăj Ilorvs:, fiislă
.
Sustarislui PR Drzgiui
Kantakzzen
nicele
ă,uz
.
.
.
a_
"locale.
Jtrimise înainte în. mearr ku firmanslă.SA
îmnzrvteskăz

—————ne Slsgerisls Konstantin, fiislă Logofstslsi
Stoika Dsdeska
ka sz ia kzrma gsvernslsi dănz datins.
Dară Kaimaka=
„ii Isi Grigori Gika, George Baleans, ku ginerile ses Xri—zea, Vorniksl; Negoiys Ssksians, Banslă Rads
Nestarelă mi

———

Haxarniku

Stailks Merimians, Paă năsă la

înkisâre

ks lan-

.

|
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sri zikzndă ks minte: anoi înkrediusnds-se ks în adevzră
vine Dska Vodz ks domnia aă însenstă a fsgi snre nsryile
de săsă ale jsdenslzi Argews; ajsngsndă la Msnsstirea
Argemălsi, aă liberată ne Slsgerslă Konstantină, nre kare-lă
lsars kă ei; anoi Brleans, Xrizea "mi Negoinz a% trekătă

la Sibiis în Transilvania; iară Rads Nesterelă ks Staiks
Maxarnikslă sat asksnsă nrin mănni.
"La 6 Dekemvrie anslă 1671, instalînds-se Dska Vodz,
mai întziă a liberată ne Logofsts Stoika Dsdesks lare de
dosi ani săferea ossndele Isi Grigori Gika, mi anoi a înrenătă

a se oksna de

interesele gizrii

în naue

ui în

linimte.

Ileste nspină a venită mi Ilostelniks Mixai Kantakăzenă kă
semnele domniei nreksmă mi tâte uele-l-alțe rsde esilate la
“Kreta mi la Konstantinonole înnresnz ks msma loră Elena.
Domnslă îi nriimi. ki msălts ondre mi le dete tutsrora dregztorii dun ksmă li se kăvinea. Dar Dska Vods, fiindă de
natăra sa lakomă mi isbitoră de argintă, kzsta 6meni' kari
sș-i serveaskz în asemenea nrinuinii. Îndats skrise Isi George Bsleans uri ginerelzi seă Xrizea, mi altora kari emigra———
"sers, ka ss vie în mars nromimsndz-le amnistie nentri t6te.
Auemtia venirs îndats ai, ksnstendă în ksrendă înkrederea Domnslsi, înuenzsrr a-lă konsslta ka ss skâtr dori

-

nosi, nronsneri notrivite ks nrinuiniile Isi Dika Vodz. Dsns audsta, kenztendă mi servinisri nsbliuc, însensrz a jefzi
neferiuftă pearz mi a mănka diverse kalomnii assnra boeriioră ue n erai de karakterslă loră, mi mai alesi asănra *
Snztarislsi Ilerbană Kantakszenă mi a .framiloră Isi, kare
nisi ns se gendeaii la intricele se li se nănea.
"Între

auestea,

fiindă kr Ilârta earzui

a trimisă

omtiri

-asănra Ilolonici, se dese mi Dska-Vodz la brtplie kă omtirea Romsneasiz. Dar ueste kărsndă fsksndă-se nave, s'a
îatorsă în vars mi în drsmslă ses s'a onrită nentr5 ksteva
zile la satslă Kokorzmtii din Grindă la lasa komisălsi Vladă,
Akolo George Bzleans ks ai szi a îmulztă de minulsni ne
Dska

Vodz

-asănra

Kantakszinertiloră,

îndemn'snds- l&: ks

tote kinsrile ka sz-i ombre.
Domnslă trimise îndatr ostanii kredinuomi

:
k& ordină
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Daciti!

S5 mCrgz

sz unse msna ne familia ners
ekstats. Ostaruir triminti, ajsngsndă la Dregsnemti
iară în ajsnzlă Sf. Nikolae
lstrz scrz, &r5sirs

|

ne Sustarislă IIlerbană în
biserikz snde.
se înkina, îl& nrinsers mi-lg
dăsersla monastirea, Snagov
sli, ănde craă sz-lă suizs
ka ne tatulă scă ssb Grigori
Gika Vodz.
Ali

ostami

s'a

dssg lu mom

ia Mzrginenii, mi
nrinzendă ne Snatarislă Mixa
is ka franiiIsi Mateis mi
George, mi ne kămnatălă lori Bar
bs Vistierislă, i-as ns; ne
snă
kară ka si-i dk la Kokoremti
; dar, îmbztrnds-se ostamii
ne drimă, arestapii nrofitar
z de okasisne ui skznars
neste.
măngi la Bramovă. A mai
nrinsă ne Stolnikslă Konsta
—_tină Kantakzenă,
nno Vistierslg Barbs - Forizi
uang ginere
——— Snatarizlsi Mixais,
ne Rads Rrepzleskă ginere
lui Konstan=
tină Rrepslesks, — kari toni
se aflas la Kokorziuti ; anoi
adskzndă mi ne Snatarislă
Illerbang de la Znagovă, i-as
înkisă ne toni într'o kamerz
la Kolkorermti, Dar înainte
de
a nrovede la vre o ueruotar
e saă la rostirea 'vre unei
sehtinne, Domnslă, vozsndă ka
dei trei fragi Mixais, Mateis
„îl
George aă skznată, mi temznd
a-se de vre o resbnare
din nartea loră, nti-aă skimba
tă de odats nzrerea; ui
ads'
ksndă ne Tllerban înnres
nz kă vei-l-alui arestani înai
ntea
sa, le-a snzsă ks ne viitoriz
ns voră avea niui o sunzra
re
din nartea sa, dans kare l-a
mi liberată ne toni,
i
Ile timnzlă auela Vizirală
Meemet-Ilarua ky tâts nste
rea trueasks a ulekati
assura Kazaviloră.
Kemată fiiindă
mi Dska Vodz, a Izsată
kzrmzitoră în loks-i ue
George
—_Boleans, ne kare La foka
tă Bană, ne Vornikăl Stroilx
Le-. .
-„ &rdeans, ne Logofutslă
Illerbană Kantakăzenă,
ne
Xriz
ea
————Nistierislui, mi ne Ilos
. *
telnikslă Laskarake Ksuzre
skz, Geor-.
„ge Bzleanslă, ku tote kr
se arsta ne din fans! înnuat
ă ka
Kantakăzinemtii,- n5- linsia
îns a muri merei ne IIle
rbans
mi a-lă kalomniaks felisri
de ksvinte nerfide; în kstă
Dz-.
ka Vodz venise la xotzrire
k7, îndatz ue va veni în meâr
z,
s5-lă nearzz. Ile Isng5 Domnă
însz, aflvnds-se Stolnikazlă
Konstantin Kantakszenă, aues
ta afl; de intrigile BzleansIsi 1mi skrise fratelzi sex Ilerba
nă ka sz se nzzeaskz,. Illerbană, ksmă aszi km Dska Vod
s se întârue, îmi 155 sonia,
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sa la Iloeana;

de

akolo, lszndă ne msmw-sa, ne fratele set Matei, rui ne uele-

l-alte rsde,. se kobori la Gisrgis, de snde,
rea, lăs drsmslă

kstre Adrianonole.

“Ssltanzls Meemetă,

karele ks t6ts kurtea mi szita îmusrz=

teaskz se întoruea de la Silistra.
„ nerde

timnă,-dr

treksndă Dsns-

În kale întzlnermte no

nizngere

'Atsnue Illerbană, fort a

de tite ssferinmele sale” Vizirslsi,

ks karele se lsnomtea de mai nainte, mi uers komnztimire
mi drentate. Vizirălă îi zise ss vie dsnz els la Adrianonole;
„akolo vorbindsse ks îmuzratălă, aă xotorztă sr dea domnia

Isi Illerbană.
-

Dska

-

Vodz,

'
viindă în

mears

mi aflvndă

desnre

cmi-

grarea familiei Kantakszeniloră, a trimisă îndats dens ei ne
Vornikslă Neag Sskueans, ne Ivamks fiisl; Isi Bzleanzp—
mi ne Xrizea

Vistierizlă,

ka ss-i

&rmoreaskr

mi

s5 uears

nedeusirea, lors. Dar trimimii, sosindă la Adrianonole, aflars ks ne Dska Vodz Pas stremstată la Moldova mi kz în
loks-i s'a rendsită Ulerbană. Atsnue aă mersă de s'aă înkinată Domnslzi, afarz de Staiks Ilaxarnilelă mi Tvamkă
Bsleans, karii 25 fgită îndatr la Moldova..
Dsur mssăra hate, Vizirslă trimise snă fonkpionaris
tsrkă înuresuz ks Konstantină Brnkoveans, nenotă Isi Illerbană Vods, mi rsdiksndi ne Dska Vods din domnia șerei
" Moutenenmti,

În

De la
1154,

1185,

îl reamez»
1186 .

essiste

Douxuu
ale

Șierbană

C

xrisove

anii

7183,

LV.

Vodă II Cantacuzeni. A

Venirea Isi Illerbans. Kantakszenă
mrivită

din

i 1187.

*

pe

la Moldova.

auestă Domn

ka o întsmnlare

de uca

Da

n/A

la domnia, merci, s'a -

mai. mare

kare a adssă bsksrie mi veselie în inimile

ferisire, (

. Chr.

tătăroră.i 6

elă întzis aktă de drentate la kare IIlerbană Vo-l chrenice.
dr a kzgetată, a fostă liberarea Mitronolitălsi Teodosiz, ka-

rele se afla arestată mi zitată în mznsstirea Tismana. Ae=:
,

'

-
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sta, a dată îndatr nlsngere la Domni nentru strmbz
tatea
ve i s'a fzkstă, mi Domnală a trimise la Konstantinon
ole

la Tlatriarxslă

Dionisis

snre

xotzrire.

NatriarxslS

trimise

îndatz ne Mitronolitslă de la Maronia, mi ne Logofs
tslă Ilatriarxiei Enaki. Domnslă atsnue adsns Divană
mare din
arxiereii, arximandrinii, egmenii mi toni boerii
merei, snde.
se înfriuiars amrndoi Mitronolinii, Teodosii mi'
Varluamă,
Dsns judekata srmats, Varlaamă, nenstzndă-se
jstifka, a
denssă înaintea Domnslsi kzrja, saă toeagslă nzstor
eskă, mi,

“a ulekată.
Iar [llerbană Vodr,
mi-lg instalz în Xfitronolie,

————

lzsnd'o;

o dete Isi Teodosiă
|
„

IJeara afimnds-sc în mare miserie din kazsa
absssrioră Domniloră de mai nainte, a boeriloră
mi a Terailoră
de ne Ing Dsnsre (Bari feueaă mii de ssnsrz
ri lokitoriloră steni, îmnrsmstindzi ks bani, anoi skomzn
ds-ini ba-.

"nii lkă astoritatea loră,

anoi Issndă-le

vitele “mi

nrodsktele

_dsns, nremările ue le nsneaă ei), uea întris
grijs a DomnsIsi a fostă

năneri

ka sr

la kale.

se oksne

N

avs

a faue

însz

dre kare. îndrentsri

timnă

ka sp realiseze

Dai:

tote

nroektele sale, kzui la anslă 1680 Il6ria,
deklarsndă res=
belă Asstriei, l'a lkemată mi ne elă înnres
nz ks Dska Vo-

ds din. Moldova. Dsnz aueasta mergsndă
amindoi Domnii,
steterz ks oimtirile loră în Ongaria Ikrsndă
la o uetate de
usmsntă; iar d&ns terminarea aestoi lskră,
Eznztars voe
8% se întorks,
Ile atsnue

Sa

dăsă

mi Ilostelniueasa Elena,

msma

Isi
Ilerbană Vodz, ks fislă sei Misatg
mi kă fiie-sa Stanka la
Ierssalimă; mi dănp ue s'a înkinată
la ssntslă Mormsntă,
„mi la tâte msnsstirile; dsnz ue sa
ssită mi ne msntele Sinai,

Mears.

dia

îmnsrgită

Fiizls

mslte

seă i-a emită

mile

uri darsri,

înainte

s'a

întorsă

kă totă klerslă

în

mi ks

boerii, mi a& adsso ks mare "cremonie nn
la biscrika
" domneaslz,. snde sa fokstă doksologie
(tedeum) mi anoi.
earsiui
ks nomur a dăs'o la
n anălă 1682 a nlekată
s&nra Isi Leonoldă îmnsratsl
dală Serbeskă,- clă ks ksrtea

kasa sa.
:
însziui Săltansls Meemetă a=Azstriei. Sosindă la Belgrasa a rmasă akolo; dar Vi-.
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zirlă Kara Msstafa, ku Xanzlă de
la de la Krzmă: ks tote
oimtirile, ks Ilerbană Vodz din
peara Romsneasks, ks
Dska. Vodsz din Moldova, ks Amuali:
Mixails' din-Transilvania Ini ks. grafelă
Tekeli anostatelă- Sngariei, "a%

nlekată
asănra. xotarzloră Azstriaue. Ajsn
grndă: nsns la Viena ka
210 mii ostami, . mi înkăngizrsnd
'o, uk bstato în timnă: de
Găvzile.

Dar ne kzndă

a: venită: în ajstorislă

uetatea. era. unrâne: sg kanitsleze,

ei “Sobienki-. regele Iloloniei,

bztends.
se. ks Tăruii,

karele,

nă nsmai k5 i-a silităi. a nzrz
si ase-

dislă;. dar I-a învinsă ka totslă,
în kstă Vizirală sa întorsă
ks rămine. Den ameasta. Tăruii,
nleksndă: assnra. Ioloniei,
ka. sz-mui resbine, .a5 mersă dens.
ei mi Iilerbană. Vodz, kă

oastea sa, dar nsmai

nn

tată: voe sz se întârkz.
”

Îmrzratală: Asstriei,

diu: msna

la Iami,

i

kwui de akolo

a krnu-

i

srmz

rindă: smilirile: 'Tsruiloră; lo
|
loră vetatea' Buda, kanitala Găgariei
. (anzlă 1696)

în' kare s'aă nerdată 40 mii Tenineri..
. Dsns aueast

ăa mai
Izată! setatea Segedin de Isngr Tissa
, k mare nerdere! din
„martea Tsruiloră.
La aseste Inte se afla ks omtirea.
Ro=
msneas
ks

mi Snatarislă „George Kantakszenă,

ka gene

rală
alt Isi IMerbană. Vodz, dar:se întor
se. ks nsnine remsmine

de bimeni,..

.

* Între aueste

a msrită

mi Ilostelnieasa

i

Elena;

msma
Domnslzi. - Ilerban. Vodz. ku frapii sei
uri t6tz familia, ko
"Ele

rslă, „ks -boerimea “mik: ostamii;
netreksrz. kornulă ei
nsnz afarz de Bskaremti..
De akolo Domnslă- se întârse
în kanitalz, iar kortegiălă merse nsnw
'la: msnsstirea Msr- ginenii, &nde densserz kornzlă renosate
i. alsteri kă auela ală
“memorabilălsi ei sonă.
'Pots în anslă' auelaa marită: ui
Aga Mateiu, fratele Domnslsi: Kornslă
auestuia, îlt dense- :
TE

în biserika msnzstirei Kotronenii,

ne kare. o fsksse din

temelii IIIerbană. Vodz, într'snă lokă znde e:
o nsdsre „deasz.
Akolo, în timnii nersekstsriloră familiei sale,
Illerbană Vod5 mezzse askănsă: trei zile nins gosi.
kină ss fig mal de-

narte;' mi. atsnse, nrominends Mâisei Nzskator
ei

de Dim-:

mezeă ks de va sksna-de nerikolă va rzdi
ka ani szntă: Jo-N
|
|

|

9-
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mi-a

îndenlinită ovontală

Domnie.
- În anslă

:
1687: Siltant

mtiri. asănra îmnsratslsi
asts dats, Săltanzlă

îndats, Me a ajensă

la

IE
iarsuui a trimisă

o-

Dar învingsnde-se

rii

Meemetă

Azstriei.

nedensi ks morte

ne -Ssleimană- [lama

Vizirslă.
Dans aueasta,. revoltands-se Jeniuerii, a3 destitsată ne' Ssltană; Meemetă în alg natră-zeuelea ană ală îrn- nsrevici sale, mi aă rzdikată la tronă ne fratele sei Salei„mană IV. - Atsnue Ilrta,. a trimisă, nrin snă fsnkyionaris
„tărlsă, lui. Illerbană Vods msharelă, saă îngire de domnie.

n.anslă &rmstoris 1688 Illerbană Vodz a înzritată
ne ic-sa Manda ks: Grigoramks,' fizlă Logoftslsi Ivamks
Baleană.

. În 'auevzrt

Bzleniloră

rea mi

demnz

de osînda

a fostă sra,

as&nra familiei Kantakszinemtiloră,. dar Dsmne-

zcă nedeusise

în -destslă fantele loră.

Ivamks,

den

nămi-

rea Isi Illerbană Vods: la domnie, 'se.trzsese la „Moldova;
akolo” îlă zrmase. mi sonia sa "ks fii. mi fiiuele sale; anoi,
mărind

Ivamks,

kasa

sa sc trase în Transilvania,

mi. trzea'

kold kă mare strsmtorare;. Illerbană Vodz, ărmandă nreventeloră Evangeline de a reșnlzti ks bine seloră. ue i-ai
fokstă roă, trimise. mi adzse familia Isi Ivamks, uri-i arts
tâts îmbrzyimarea nsrinteaskz.
Anoi, vrzsndă kr fiislă lui
Ivamks era znă Jsne. inteligentă: mi ks kalitoui eminente,
rari ne timnslă aucla, dita relele tatalzi mi ale; bsnslsi seă,

ani-l8- folă ginere; Iskră' de kare tâtz limea se mira mi anlasda. „Ileste nsnină. înss: neferiuita Manda meri, în srma
- snei bâle: grabnic, mi 0 înmormsntars la mensstirea Kotrovenii. kă mare 'ondre uri aeremonie, kă assistinpa mi a
natriarxslzi Dionisiă dela Konstantinonole, larele atsnue se
întemnlase: sv fio în Bsksremuti. ,
a
e
>.

Totă

ue atinue

Ssltană

Ssleimană

a trimisă e

Iasză-

| Iama Seraskerslă mi ne Xanslă de la Krzmă kă- mslgime
de oumitiri assnra îmasratslăi Asstrici,. uri bitsnda-se din susă
de, Belgradală szrbeski, lsngz nzrsslă Driva, farz învinmi
ks totslă. -Azstriauii, dup acea, aă butată Beligrads, uri,
fzlzndă o vorsare de ssnge: nedeskrisz, neste 32 de zile
îl& mi Izarz. . Anoi,

la 6 Asgsstă 1688

mai lsars Eakslva-
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„rălă, anoi. Sebemslă, Logomslă, Ormava mi
Kladova;.ne srMB snă kornă de Asstriaui, 's5b generarsli
Veterană trekz

în meara Msnteneasks mi isbzri la Tărnzlă Sever
inslai. Atsnue Illerbană Vods a trimisă îndat ne neriot
ală seă, -Lo-

gofatslă Konstantini Brenloveanslă, ks darzr
i lu genoralălt——
"Veterană, rsgsnds-li ka 55 se retragr din
pears neutră kz
5 kămva Ilirta să binseaskz ks Heara
s'a xainită mi sz
trimius 'Ttarii ku fokt mi ks sabie assnra:
Romzniloră, Ge-:
nerâlslă

Aszstriakă,

nriimindă'

darsrile,

se rudilkz

de alolo,

dar se amezz-kă tabzra'sa desure: nartea mănui
loră la Krm-. :

ns-lăngă. I[lexbană Vodz trimise carzuiue frateseă Sns„tarislă Mixaiz mi ne ginerile: sex honstantină Bzlzu
câns, rri————
gzsindă ne Gener

alzlă: Veterână la. Krmns-lsngă, snde netreuea, ku Brankovearis, Lai răgată cavzuni ka sr
cass. ks

totslă din riearz.
mi treks ks totr

Generarslă Veterană în fine se îndznleks
Ostea. neste msnyi la Bramovă, Atănue

-

Illerbană- Vods ranorti, la Ilirt» kz a isbsti
tă a faze ne
Nemui ss cass din Mearz, mi Ssltanslă s'a
bsksrată forte

wi a Ipădată nărtarea sa.
„-

A

Assigersnde-se asttelis

se konsslts

|

desure -Tgrui,

ks boerii mi xotzri

ss triminz

Ilerbană

Vods

o denstaulz-

ne la Viena kstre îmnrratslă Leonoldă,
ks răgsminte 7,
daka kimă va Damnezeă îi va ajăta ss învin
g mi 5% goneasks ne Tsrui, anoi8 fie Meara săb anzra
rea sa; nentrs

Eare mi ca va.fi sinssz ordineloră sale; ' Ilentr
ă 'aueasta a
trimisă ue fratele 'scă Șustarslă George Kantakszen
ă, ne gi-.

nerile seă Konstantină,

Brlzueanz,

ne rienotală sei Romisulă

Ilerbană Kantakszenă fiislă Sntarislsi_Dragiui
Mzgereanr———

mi ne Komisălă Illerbană, fiiils Vistierizlzi Izrvs
lă Vedea
sk

de la Anendsa.

Dar

dens “nlekarea

asestora, Domnslă

kpza bolnavă. Atsnue, simpind-mi mortea,a
klematE ne
Arziereimi e boeri de ini-a iergtă crtpuisne, ai
le-a re-

komandată ks dens morte-i ss aleagz Domni; ne fiizls
seă
George.

Astfelix, dens 0 domnie

feriuitr de

9 ani

mi 10.

Isni, mări INerbană Vods, tsngzită de ttz peara, wi,
kor=

nălă 'seă se densse în msnzstirea Kotrouenii, feksts.
de elă
- - MIerbant

Vodz, îritrg adevsră,

.

E
aa

i

în totă timnslă domniei.
x

ă

132

„ISTORIA DACIEI.

sale a stat bsrbată k& minte, drentă, blsndă mi nevindika————ivă.
ELE a sksnată meara de mslte nevoi, a mzntsită ne
biegii Imksitori de săusrzrile ne înuetate ale 'Tăruiloră de ne
——P

Dn

Dsnsre,

mi a. îmbrzi miniată

ka bsnă

nzrinte

ne toni.

"EI uelă întzis a fondată mk6la Ellineasks în Bgkuremti. El
————qelă întzis a adusă norsmbslă. (nznămoislă) kare mai nainte
ns era ksnoskstă. - El a înfiini nată sea, întzi fabriks, de no“stavă la Afmani. . Elă a fukstă mensstirea Rotrouenii, nre=
"ksmă s'a zisă mai în &rms, ui nietokslă ei în oramulă Buksremtii, nsmită -IMlerbană

Vodz.

Ilvns; ne timnală. domniei,

avestsia s'a ninztă obiueislă de a nz se trimite tributelă NE
rei la Ilortz, ui.:de a se da în niiimirea snăi fsnkuionară
_tărkă, kare venea de-l Isa mi anoi, întovzirinds=se de
kztre ănă boeră nisnv la Gisrgis, da adeverinur de: nrimire.
———— ui dsuea elă la îmnvrspie, El avea privelegiuri mi de
la îrnsratală Asstriei, :
"De la Illerbană Vodz se pasesliă xxrisâve mai mslte, „

“dela anslă 7188 nsnz la 1196.

-- DOMNULU
i

29

„AN Coustantină
|

Dias

Vodă

|

“

IVI.

Bassarabi

Brâncoveanu. Vă or

mârtea Isi IIerbană Vodz. Sas

adsnată 'toymi bo-

Dupe Chr. erii mari mi midi, înnresnt ku Mitronolitslă

„Dape cre: sit mi kă eniskonii, la Kartea Domneaskz,

'Teddo-

mi nof-

și streino. jtindă sm assisteze ui ne Natriarxelă Dionisiă de la.
Kontantinonole, karele atsnue se. afla în „ear, asemine mi.

ne &nă Kansgi-bama otomană karele se afla venită nentră.
alte trebi îmusrstemti. Ile lsngz auemtia sat adsnată mi
kznitanii mi sstamii diverseloră kornsri de omitiri, uri fr&ntamii. negsgitoriloră mi altoră treute. Aneasts adi:nare, konsăltends-se nentrs alegerea Domnslzi, n'a nststă sz se în-

voeasks ka sz aleags ne fiislă. renosatslsi Domnă, nreksmă,
elă rekomandase boeriloră, din: kassz ks era nrea tpnrrămi as-lă krezsrz. kanabilă nentrg niunte timui ama de grei

ada
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s5 kazs peara în vreo ssnzrare,

Avesta

A
|
Toni îînsz într snă ksvsnti sat snită “ka sp alde ne marele
Logoftă Konstantină Bassarabă Brsnkoveans, lavele era ne-—
notă si Mateis Vodz Bassarabă. Atsnae arxiereii mi boerii
a5 uerstă mi nzrerea îmnsrsteskulii Kansgi-bama, ksmă sr
fak

ka-ns

ksmva

3 rrsnsnsă în aszslă tstsrora kr trebsinyga uere la ne domnă
35- 15 întroneze îndats, îimai nainte de a se deue mtirea din
_mears afarz, uri toti o dats s5 înmntiinr peze ne Ilrts, verzndă
investităra. El&. nronsnea mijlokslă auesta;. nentrs Ka sr skame 'meara din intrigile Gmeniloră mari de la K onstatinonole,
-- de inflăingele rsă voitore ale strziniloră, nrekimă mi de ksrsele . Greuiloră nrekenegie Lari nsndeskă tronsrile neriloră

| ronazienuti,

|

Atsnue

toni- grsmâdz: sat

dest

la “Mitronolie, - ag : Taie-

mată owmtirile, nui lc-aj snssă desnre alegere. Ostamii, msl- aminda-se, a% aurobată în găra mare nsmirea; Din aucasta, adăksndă ne Konstantină

Brsnkoveans,

se la Ksrtea Domneasks, ne kals
i sa
mi

karele r5MIse-

Domneski la Mitronolie,

înkinată topi, atătă klerslă mi boerii, kstă 1ni nonorzlă

ostamii.

deals

Ile srms' emindă

de-akolo,

mai întzis la beserika Domneaskr

saă desi ks

orpn-

5nde din

dok=

sologie (tedeum) Pat nrokiemată,. mi auoi: la lărte, snde
Va instalată Kansgi-"ama uelă îmuzrzteskă între Kontevele
, mszikale

uii între salve. de nămti mi de: nări,

-

” Atsnue Dâmna Maria, so mia 15i Ulerbană Vodz, kare
d5dase “mălai. bani ne la sănii din boeri' mi ne la ostami ka.
să fâls ue “fiisls seă Domnă, vszendă ks ns mi-a îmnlinită
skonslă,
sa

a nlekată ks totr

amezată.

kasa

-

sa: în. Transilvania, 'nde
EN

pa

|

Boerii îndatr dens axcasta aă folată Arz-magzară, sat
ranortă kstre Ilris, arztsndă mai întsis mortea Isi Iller-

bană Vodă, anoi nevoca kare i-a silită ss aleagz Domn fsrs 'voea îmnzrzteasks, anoi alegerea fekătr în nersona &nzi
“ koboritoris din familia” steluta a Bassarabiloră -uri nenott
ală kredinatosulzi îmnsrsagici Mateis Vods Bassarabă că înle1 Familia Brnkoveniloră este alta mi a Bassarabiloră alta. Kon:
“stantint -Vodz

era filă Isi Brenkoveans,

Dupe chro=

dar, fiindă kw era ne- nolog.Serb.
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înturi uri ks. înk

ezsusirea de. a
fi kredinulosă ordineloră înaltei
Iorni. Asemine aă skrisă
“ Vizirălsi rui. Seraslerslză, karele
se afla dinkolo de Dsnzre.:
Dus -aueasta aă trimisă bocri înad
insă “ks aktele aueste la
Konstantinonole, la Adrianonole
wi la Babadagă, snde se a-'
fla Seraskerslă.

In

e
.
Konstântină. Vods, dsur ue a lzat
ă feznele &5vernslsi,
-a trimisă ksriări “ka sg. întârk
s ne boerii, ue-i trimisese
Hlerbană Vodz soli kz.tr
îmuzrată
elă " Azstrici, Din aueia
trei saă

întorsă

în Meurs;

iar Aga

Konstantină

Bzlsueans,.
ginerile Isi Illerbană Vodz, remr
indă în Transilvania, s'a li-

nită ne lsng5

snt visionari

generală 'asstriakă

a năme Xasleră, larele-mi înkinzea ks. k5
natr& mii de ostauii va us=
tea skzna peara Mznteneatks de
tirsnia, tsraeasliz. Konstannotă de sorz Isi Matei -Bassarabi
, dăns ue s'a fzkută Domnă,
mi-a
înstumită Hi enitetslă de Bassarabă
ka suzi ue era mal kănoskută
Ilor"pei Otomane mi domniiloră
veuine, „nrekămăE mi. mai isbită
de ear;
“ma lenzdată însz nronsmele famili
ei sale nzrinmeuiti, nreksmă se
vede.
atrtă ne sigilglă seă, Kkztă
mi ne monetele de ne timnzlă
scă - inskrinyie
"5nca: „onstantini Voecodă Bass
arab " Brankoceans,& Tlronsmele
uelg
„nronriă s'a Isată
dus

la Ssrbii Brankoviui,

momia

Brznkovenii,

Istoria este astfeliz :

a lkrăia origins

dzteazde

.
re
În anzlă 1372 msrindă Lazsră velă
întzi Samodersică; (azchronolog. țtokrată) al& Serbiei mi
ală llirik

sm

a

ălăi, a rsmasă doi fr: Stefang,
Serbă.
Juarele a Izată tronzlă ntrinpeskă
, mi Valks, 'Karele a rzmas
ă!
-. f5r5 konil. .Lazzră însz avăse
se mi dos fete, din kare ne
vea întii o
Minsse Dană I Bassarabă, ală treile
a Domnă al pere Mantenemti,
iar.
ne a doza Kneazală Vzlks Brank
oviui, generalissimsl Voevodă
kslzi mi al& Serbiei angsremti.
(Vezi biografia Isi Dană Vodz

ală Iliri-

| Bassarabă.) Stefană fiislă si Lazară, dsuz
ue Tăruil aă lsată Ilirikslă, a remasă domnitori nămai assnra Serbi
ei; dar dsnz mrtea- sa, în anslă
1428, a Izsată
mormtenitoriă ' ne "George

Brankoviai,

ală sărorei sale, fiindă kă ns avea alui
urmati,

fiislă 1si

Vzlkă

mi

a
George Brankoviui, însonindă-se E
Irina, sora îmnsratslsi Taleolo- „8% a avată trei fii: Stefană, Grigo
ri mi Lazară, din kari sei dot dints
i
"aă fostă orbini de kztre Ssltanslă
Msradă 11. Dsnz mârtea Isi Georg
e.
E Brankoriui, la anzlă 1461, a rmas
ă momtenitoriu fiislsi scă Lazară,'
- karele, s*a
înszrată'
kg Elena,

fiika

Isi Toma Ilorfirogenita IIaleologa
, De :
snotslă vekei Ilatre din Ioloronesă,.
„Lazară ară dos fiiae, din kare ne
"Angelia a dat'o

de sopie Isi Stefană "Domnslă Bosnel, Yar
ne Desnina 15%

-

-
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aszindă de avieasta uri wvzsndă

_tină Vodz,

$

„.

-

asemia -skrist de dos ori Isi Bulzucaus ka să abandoneze

aiăne mi
ne nlană, kare: n5 nstea ss adzlim de kztă. strikz
ă,: arsneire perei; a skrisă asemine uri generalslsi -Xasler
srile
tends-i ks nlanslt seă este nerealisabilă mi 5 konsili
SI
i
o =
Brlmaeunslsi erai nesokotite.
la
-Tatre aueste' Konstantină Vodz nrimenite ordină de
--

Seraskerslă Dsnsrei
din

nzruile

kstre

kă ss: meargs înnresns k5 Ali-Iama

săsă ale Dsnsrei.

deo

elă ne

"Atsnue

parte skrie Isi Ali-Iama ka ss grebeasks ase dsue snre
Yernegi,. iar no de alta ds ne asksnsăde uitire. generalălăi
Xasleră ka ss eass5. înainte la “erneni sz întemnine” min
karea Tersiloră.
"Neag

Vodr

„Joană:

din

Auesta îndats să skdls ks

Bassarabă,

înainte de a se faue

năgina omtire
Msrindă

Domnă.

Lazar,

sopie,a domnită mi
- ginerile seă Stefană, k5 drentă de mointenire dănr
doi fii, Georgemi
155
morte,
dunz
Stefană,
skz.
&ngsrca
- neste Serbia
asemtia

George,

mi a ajsnsă Metronolită

kzlugzrinds-se,

ală Sirmislsi;

a lsată

iar loană,

nmele

de. Massimă

karele s'a nsmită mi

- Serbia GOngsreaskz în a-:
loanonolă a rmasă singsrk domnitoriz neste
aă nssă domnire neste
Sngsrii
1469,
anslă
nslă 1463; dar msrindă în

aă Izsato în sea- ca mai mare marte a' percă, mi nămai o miks narte
i avea tronzlă
karele:m
l),
Toanono
Isi
" ma'Izi Mazlă Brankoviui (vară ală
„în Timimora,

sag Tememvarslă

se întitala: :: „Rnează Iaslă

Banatulzi din Serbia

Brankoriul,

&ngsreasks.

Avesta

Bană ali Timiuorei “ui ală, (552

*

E

soră Serbiloră-de ne langă aromă ui Tisa.“

mai nstsnduIar Massimă Brankoviai, din mârtea fratelui, ses, ne

- se onăne

kabaleloră

e

i se fiuea

din nartea zelomiloră

Manimută,

mi-a

a Angelia, a venită în
„= XBrBSită Liatiiarzia mi, Iszndă ks, sine ne măms-s

"

marc, karele dzrzin„meara Romsneasks ne timuslă li Rads Vods el

r

se vede, satală 155 năme_du-i o momie snre I5k5inu5, dus nămele Isi,
Timimoreă în mszinile
ă
le Brankovenii.. Mai tsrziă kszzndă mi Banatsl

zi Braakoviui în Transilva-”
” Tsrailoră, a5 fagită toni strznenonii Koeazsl
în peara Msnteneasks;
trekstă
a
ră
Tztarilo
lo
nsvzliri
d5ns
aia, de &nde
de momtenire da-.
venea
le
kare
amezenâu-se totă la satslă Brsnkovenii,

aer
a
--ms Massimă Brankobisă,
înmormi
se
kare
_ Massimă, uelă întzis, fukg, akolo o. biserikăuz,în
„msnts.

_Dăuă aucea, familia Brankoviailoră

15% nămele

de Brankoveni

y
Brankoriul vr6 s5
âsnz nămele satslsi; kzul nreksmă dsnv “Szrbemte
reana Yr6 Sb
Branko
inte.
Romsne
, asemine dinz

zik fiiulă Isi Branku
„zikz Imksitoris de la Brankoveni.

|.

„

.
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asstriakzwe avea ssb lom

anda.sa la Bramovă, treme la Ver. .
neyi, se bate ks Tsraii, darse învi
nge wi se retrage kă.rzmzruigele omtirei la Rămava.
Dar dinkolo de DsnwreBa-

"dens, generalissimslă Asstriakă,: înnresaz
E generalzlă Veterană, renzrtsn

dă u viktorie însemnâtz asănra 'Lăru
iloră, ds13 ve aă luată Kladova mi. Vidinzlă,
ai venită
la
.
“ernegi. '
” Atsnue Konstantini Vods trimite”

ksul-va boeri sz roge ne
gencralissimzlă Asstriakă ka s treakz
în Transilvania: nentră
ksns

Eămva

ss vie Teraii în mai inare năms
ră ui s5
trateze ne Romsni ka aliaţi ku clg. Dar
generalslă Badens
nă s'a îndăn

lekată, ui 'Izssndă ne Jasler. ks
snă mare n5=
mzră.de omtire ka ss erneze la. Mex
cdini,a trekută în. Snparia,
”
A
e

Ileste nsyină as venită Seraskerslă Fsnd
sk-Tlaura, -zui |
Ksuiskă Xansls Krsmslzimi as tebarntă
la satslă Ilotlogii.

Akolo s'a întrănitmi
ă Grofală Tekeli, anostatslă &ngarici,
“karele avea Eztzva ottire ; komnss5
din Bngsri desertori.
Avemtia, kondmi. de Snienii lui Kons
tantină Vods, a5 tre-”
kstă fers de sgomotă ks omtirile loră
în 'Transilvania nrin
mănuii Răksrelsi.
Akolo aă kszstă de-o dats assnra Azs-.
triaviloră, -kari, de mi imsltă mai năpină
nsmeromi, s'aă lsutată kă malta bzxbruie. În gele de ne
zrms Tsruii, aă fostă
învin

grtori; nerderile lori însz m'aă fostă mai
nznină. înse

m„ate, kaui însămi Scraskerslă FendsksIlama a, fostă Suisă,
"mi ne Isngz avesta a mai kzzută
Tekeli (ae făsese menită
nentră

domnia

Ardealzlzi) mi Aga

Konstantină

Blzueans

,
„Din nartea Asstriasiloră, îmnresns.ka
msltz omtire nerdstz,
a kzsti

urinsă

msndrală

generală

Xasleră.

Jar. Ronstân-

tină Vodz, karele din vsrisrile msnnilor
ă se sita la kzmnslă resboislăi, vsz5ndă ks Torsii
as învinsă, s'a koborstă
“mi mai întzig a kzatată kornslă li Bslzucan
s, wi lssndu-i ka-

nslă, Va. trimisă în pearz de Las îngronată

în mormsntală

nsrinyiloră 'sei. Dsuzaueasta s'a îndrentată
kztrz Sibiis, snde a adsnată ne boerii Transilvaniei ka ss
orsndzeaskz gs-

vernzm'sntlă jerei. Ardelenii, vzzandă ks bsksrie sfsr
sma-

rea omtiriloră Asstriaue,

sat adsnati

ks grabz înnrejăr

uli
Isi Konstantină Vodz nii se gsteaă a-l nrokiema
Domnă,

"PABTEA 1V. EPOCA 1V. Cară 1.
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Dar ateastz idee ns ansks a Isa konsistinuz; kai a venită

mtiro lkz generalissimsli Badens vine ks mslts omtire ass"triaks, dsnz kare “Tarii mi 'Tatarii s'aY întorsă ui a% trekstă neste Dsnzre, iar Konstantină Vodz a rsmasă în nave -uui linimte în skasnslă seă.
“La anslă 1691, marindă Ssltanslă Sileimant IV mi
rzdiksnds-se la! îmusrsgie Ssltană Axometă II, auesta: kstrs
nrimsvara anslsi 1692 s'a . skslată ss. meargr kă ountiră „ea-

“rzuri assnra Asstriei. . Atsnse mi junele Viziră Msstafa-lIlama Kisurslis a skrist Isi Konstantină Vodz ka ss mearg5
ks: owtirile sale ss nszeaskz trekztorile din mănnii „ArdeaIslsi. Konstantină Vods sa năsă la nostsrile snde ii sa nre- skrisă, iar Vizirslă a nlekată ku tots năterea sa kotrz Be-

Îi
De akolo VizirzlE s'a renezită assnra Austriagiloră
- me :s0 afla între Sovară mi Semlină ssb generalissimslă Badens; dar de la uea întzi uioknire, kszendă Vizirslă, omtirile truemti sas întorsă carsui la Beligradă. Dans. aueeca
mi Konstantin; Vodz a uzresită naza mănyiloră; mi întor-:
ksndsse la tronslă scă a mritată ne fiikz-sa Stanka ku Ra-.
ds fiislă Isi Ilie Vods Domnslă Moldovei, karele se tragea _
din Iletrs Vods Raremă.
a
În: ksrssl_anslsi 1693 aă. trekată o mslyime - de Toi
tari urin Moldova î în Trausilvania mi dăn's ue a% fskută msl-:
te strikzuisni s'aă întorsă: ku o mglgime de 6meni robiyl.Totă odatz între Domnslă Moldovei mi avela, als merei Msn-:
tenermuti

se

întzrztase

o mare

scariz, "kare

sar

fi terminată

Hiară ks versare de'ssnge, dakz nrin perile” auestea ns s'ară
f strekrată

neînuetate

ountiri: tăraeniti în

lsnts asănra A-

“astriciă mi a Iloloniei. .
Ip
Dar Konstantin Vodz Brsnkoveans isbutise a, fauei 55:
se rsndzcesks. Domnă în Moldova Konstantină fiizlă lui Ds-:
“ka Vodz, den kate logodise ne Maria fiika sa. N anskase îns a faue nănta, mi-a nrimită ordină ka ss: nregstea-

„sk nrimirea Vizirălsi Bsiskli. Msstafa-Ilama uri a. Isi - Salin
" Gerei xanzlă Krzmslsi, kari voeaă ss .treaks k5 omtiri în:
Transilvania,

Dans

aueasta, nsnta de o kam dats a rsmasă;!

dar mai ne .5rms a trimisi ne Domna sa kă “fila sa, înare-:

198
ans ks

+
mai

mslte

ISTORIA DACIEI

lkok6ne
mi

boeri,

de a fekată n&nta

fos,

assistinua sa.
a
7
Ile la ansiă 1695 msrindă Săltană Axmetă II
s'a. szită

ne .ttonă Ssltant

Mastafa IL

- Anesta,

nlekzndă

ks „omtiriă

assnra Asstrici, înuresns ks Silan. Gerei xanal
ă Krzmslzi, a
„fskstă nodă neste Dsnsre în drentulă
Beligradalzi mi :tre=

ksndă

în Banati

de, ăuigsndă
Konstantină

la Logomă, a sfăizmată. omitirile aăstria-

în bztzlie
Vods

kiar, ne generalissimală

atsnue 'a nrimiiă ordină

Veterani,

sz meargr,

la Uer-

nei ks omutirea, sa mi sz stea “akolo nentr
ă ka ss nszeasks a
nă se sănsra de kutre Asstriaui transnorts
rile ie se' frucaă
ne Danzre snre Beligradă în trebzinuele
omtirei Tărucurtă:
Ile Isngz areasta avea. orâint ka sr “nrokă
rz "mi meara nro-.
_ dăkte, vite, kare, mi alte” îndestslzri
- nentră tabsra otoma=

5, — Iskră se adguca mare sănzrare vi grestâ
te atztă Dom-

nălzi kută mi: merei, mai 'alesă- fiindă
kr în anslă

auela era

earna forte mare. Dsnz aucea a venită
alts norsnks, ka
37 renareze uetatea Kladovei, kare făsese
sferzimatz
de kp
tr5 Asstriaul.. Abia s'a terminată Iskrălă
auestei vetzpi, -uui
Konstantină Vodz nrimi ordină la, ss lase
kzni va din boeri snre naza ernegiloră, iar, elă sz mearg
r ks .:omtirea sa
85 nzzeasls trekztorile msnniloră desnre
Transilvania, nen-

tră ka n

kămwa

ss vie Asstriauii ne akolo. : Atsnue
Dom-:
amo" nălă a Iesată la “ernepi ne Bansl
; Kornea Brzilois, iar elg, sa dssă

la mănui nreksmă isa nreskrisă, de snde
abia

kztr5 tomns s'a întorsă la Tzrgovimtea,
|
La anslă -1696 Ssltang Mastafa, învi
ngendă omtirile |
aăstriaze, se întoruea nrin meara Romsneas
kr, ne la Yor-

neui, kztre Konstantinonole.

Aa la nănktslă auesta de nazz,

„." de resn&ndere,

Banslă

Brziloiz,

temzndzse

a fegită de akolo nontezi,

karele

se a-

de vre snă feliz -

Domnslă,

kămă

a.aszită de aueasta;â trimisă „mai întsis
ne Hostelnikslg
"Karamanlz înainte,
ka snălă ve mtia limba, tărseasks ; anoi
„ne Ilans Armamălă, ne Ilostelnikslă
Mixais Korbeansls, m
ne marele Ksnitană Iletrea Obedeans,.
ka sz fak nregstirile
neanzrate nentri țreuere. Dsns aueasta s'a
dusă mi elă în-sănii, nentră ka ss nă-mi atrag ărgia
Ssltanslăi, | Akolo,,

-

,

.
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. înf pivurzn das: se mai întris la Vizirlă, fs msstrată mi ameninuată tare ; dar anoi îndrentepinds-se,. a kanstată voe de
A
-a emită înaintea îmnsratălsi kă uatr-zeui. de kzlsrel m.

jsngsndă la kortegisls ue mergea
“dată ne josă uri a mersă înaintea

înaintea Saltanslzi, s'a
Tyizriloră, ka kslzsză,

Ssinds-se în barkz, îmusratelă

“usns în marginea Dsnzrei.

a îmbrikată ks. kaftană ne Konstantină Vodz, karele ds
Atinue
aueasta s'a întorsă la tronslă ses din Torgovimtea.
a ossndită la înkisâre n6 snă boeris anume slsgerslă Konstantină IIltirbei, nentră' rsnirile: ui abszsrile ue frksse în:

nsrpile Kraiovei; era ss-lă nedcuscasks kiar kă mortea nen-

tră: aveasta, dar dsns rig5minj nile sopici sale lare era răds
ks Domnslă, la ertată, dar la osinidită sD nlsteask îndoită

jefairile ue frkssc.
În nrimovara

.,
anslăi

a

-

1697 “cari

a “alelcată

Ssltanslă

Mzstafa asunra Asstrici ; treksndă arin. Beligradă la 'Temiur-

ka-

vară, s'a bztstă ls Asstriauii, dar nrinuinele Esgeniă,

rele-i komsnda,: învingsnds-lă, s'a întarnată la Adrianonole
lkz mare nerdere wi rămine.
în anslă 1698 af'ends-se Konstantin Vods carzină kg.
omtire la Yerneni, a venită akolo de la Konstantinonole mi

-Skarlată. fiislă Isi Aleksandră Dragomanslă Ilorgei Otomane
karele- kw okasiănea

aueea.se

înssrz

ks fiika Domnslsi

n5-.

mitz Irina. Atsnue, sa fekstă la Karlovii ui mi nauea. între
“ Asstria mi Ilârta. N ansks îns5 Konstantină Vods a se
bskura „de teriuirea. unuci, mi de odatz se v5ză sărnrinsă.
de snt imbroxoră îmusroteslă, rsdikată fors de veste ui

dsst la Adrianonole, snde se afla Ssltanslă.]Mssstafa.
totr

era.ks

marele

Msftii,

sat învr[ ustorislă

Kassa

religiznei oto=.

mane,. fiindă favorită als îmnzratalii,. a “merstă de la 'agen-

- mii merei Romsneiuti

uinsi-zeui de nsngi

de bani,

ssb

ls-

“xantă ks elă fesese nrofesoră în konilsrie Isi Konstantină
Vodz. Domnslă nrimise utire desnre aueaste reklsmruii“ne, mi cra szii dea banii ks tote ks nă se intia datoră, dar
Banslă Kornea Brriloiz -mi. alui boeri nă-l5 Irsarz a se săuisne-'la snă ama, nretekstă arbitraris, kare ar fi. servită de
rră essemnlă, nentră viitoris.

.
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Konstantin Vods fs nasă la înkisâre fers să
aibs voe
a se întslni ks nimeni; nlzti globa kare i se
uerea mi fs=
kă

mi alte keltzele mălte,
dar ns nzts sksna de kat adr
ogsndă, 240 nsngi ne Isngr tribstălă ansali
.. Ka asemine
kondinisne, ksnstr, kaftană ui înoire 'de
Domnie, mi se în-

torse în neara :Msnteneaskz.

n anălă 1103 revoltsndă-se Ienisicrii, ay
destitsată

ne
Ssltană Msstafa, mi ag rzdikată la tronă ne fratele se Ssl-

tanslă Axmetă

IIL

”

-

-

:

Den» atste. evenimente fsneste nentrs perile
Romzne,.
liniwtindă-se Iskrsrile,. Konstantină Vodz
s'a întorsă la tro-

nslă set bsksrsndsse,. înnresns

Întră adevvră

ks meara,

de feriuirea nzuei,:

nsnini din Domnii timnslzi seă se aflay în

——Năs5uisne .atrtă de frsmoss.' Szlta
nulă Axmetă îi. dedese
xatimerifă nrin kareîi înteria 'domnia ne
vians. Imnvratălă
.

..

A

.

A

——Asstrici îlă krease nrinaine mi-i dedese
nrivilegisrăi însemnate.
Nimikă mai bsnă n avea ue dori: era învsn
ată, snirităosă, avstă, ssnztosă ui bsrbată bine
fskută.

Avea

o. familie nsmsr6sz kare-lă inkonjsra kă drago
ste. mi kredinns;

avea natră fii, din kare însărase ne.
doi, mi mante fete ne
kare le msritase-ne tâte, ri kare. adog
ea, feriuirea, sa,

n

A"

>.

Asestă Domnă a fostă uelă îutsis karele
a skosă da-

rea Vzkzritălăi,. kare: imrnea
kare vitz.

treiizeui de bani

nentrs fie-

În anslă 1741 deklarsnds-se resbois între:

Tăruia, mi Rssia, s'a koborztă Iletrs velă mare
în Moldova ks o; mare

nătere de. ouitire. Marele Viziră Baltagi
Meemetă lama tre-

ksndă Densrea ks 100 mii de Omeni,

a ordonată mi Dom-

niloră Romsni' ka ss ia narte la rzsboiz,

miră,

Domnslă

Moldovei,

krezsndă

ks

Dimitrie. Kante-

aksma

ka s5 skane weara de: Tsrui, sa aliată fruimă
tslă

Iletrs 1. Konstantin Vodz Brsnkove
ans,

Kantemiră a fzkată tratată formală
dsnz ksmă mzrtărisemte istorikulă
Moldova sx se mrgineaskz, ksmă a
nrotekuiunea Rssică; 2-lea, Domnziă,
kredinyz îmrzratului Iletrg, kztă va

era - timnslă

ks îmnzta=
a intrată

Di.

ka Iletre uclă mare, Koudipisaile,
Engelă, aă fostă snmztârele: „1-iă,
fostă mai de demzltă, mi sz fie ssb:
boerii mi topi Moldovenit sz jsre
sta axesta în Moldova; 3-lea: oruti-

|
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elă- în sekretă în aseastr alianyr, dar. fsmimă se arzta a fi
kredinuiosă Ilormei Otomane. De aueea: ksndă veni. timnglă
Isntei, Konstantină

Vodz

se

trase

kz

omtirea 'sa

-

la satslă

Brlanii. din jsdenslă Sskuenii, amtentendă -ka ss vie Rsmii
- din Moldova ui nsmai în kază de viktorie ss se. sneask k5
ei, saă, ss stea nestră u5n3 va..vedea. ressltatslă. ,
Atsnsie Toma Kantakszenă, snkislă mi favoritslă Dom-

nălsi: ni. mare Suztari. neste " omtire;. în 'kontra -voinuei, Isi
Konstantină Vodz sa dssă la Iletră selă. mare, oferinds:sea
servi lassei sale. Îmneratelă ia dată ontă mii de ostauri *
_săb

komsndală

&nsi generală

nsmită

”

Rene,. ks. karii Suata=

rislă Toma. viindă la “Braila, u batsto mia,lsato. Aueastrp
fants, ir5m655 nentră' Kântakszenă mi. nentră, kassa krermti- ns, atrase: mare nenorosire ne kanslă li. Konstantin Vodz:
„ui ne tts

familia, Brrnkoveneaskz,

„ Îmnsratulă Iletrs, nlekzndă ne valea Ilrstălsi înnresns
5 Damitramie Vodz Kantemiră, karele se deklarase rebelă
- în kontra Ilornei, a5 venită nzăs din josă de Ilrztă. Ako:
lo Pat înksnjsrată. Perii din tote uzrţ pile, mi în atsta, nerikolă îlă adăseserz în kstă: fă. nevoită, dsnr îndemnslă Katerinei soniei sale, sr faks nave kă folosslă Teruiloră,. în„torkznds-le . Azakslă, lakslă Taganrokslsi, Braila mi alte
_etspi. - Dănz aueste mi generalslă” Rene, ks Snatarislă
Toma Kantakszenă, saă trasă de-la Brzila!. : Atsnue. mi
Konstantină Vods. s'a întorsă. de.la rlani. la 'Trgovimtea:
Atsnse

intrigile. ri

-

nenoroairile “învenără. a se; rodia, asă= .

nra lui; înssari snkii set. Snatarislă . Mixaiă . mi. Snatariglă—
_Konstantină, frani Kantakszeneurti,— : însămmi „verii sei, Sna-tarăslă Stofană mi Komisslă Rads, ne kari'i avea ka: ne;niwte “frapi, — se năserz al. intriga. katrz Tari, "nete ka, 2

_ le Moldovenesz se îmureăne ks vele Rusemti: mii 55. meargs asănra Targiloră; 4-lea, Domuslă de aksma mi momtenitorii li 85 aib» rstere:
absolstz în mearz; B-lea. Domnia. Moldovei 8% fie de mvoratenire a Kan- .
temirenatiloră.

Ă

.

* (Nota

TradskatorislsT).

1 Enisodslă brtzliei “Tărailoră- ks „etrs aelă mare, astorizlă îl deskrie
.
- deva „mal nre largă la. istoria Moldovei din tomslE II. .
1
"(Notă Tradskotorialsi).

142

IN

"ISTORIA

DACIEI

: -

sD-i rense kanslă. Agemtia a% trimis mai întzii
la Snatarislă Mixais Kantakszeni, karele 'se afla emig
rantla Bra.
movă, mi a5 fekut; akolo nevepile tatăroră.
boeriloră; ku
ateste sa fukută Arz-magzâră kstrs Ilortr
arntntoris! k3
i
Di
4
Konstantină Vodz
Brinkoveans

era nekredinuiosă

Îmnsrs -

nici, ko elă, fiindă înpelesă ks Răurii, a trimisă la
ei ne Sna- |
tarislă Toma Karele Isase Brzila
ui altele,
; Asemene aktă

„15 los Xatmanslă Damitrauls Rakovins,
ginerele Suatarislsi |
- Mixais Rantakăzenă, “mi-lt dzse la Konstantin
onole la Mixais Vodz Rakoviys, karele se afla akolo destit
ăată din domnia Moldovei. Auesta nrofitz de olkasizne,
-uentră ka '8%

n6ts ksnsta. domnia, erei Msnteneurti; i
ars Tărăii, nrimindă .

uzra ks bskurie, nzzirz kt; se note mai
selkretă, nentră
ka nă ksmva simpindă Konstantin Vods, sz
fsg din pear5.-' Brenkovâanilă înşz, ka snăls ue n avea
niui o idee
desnre

asemine

fiislă ses

infernale

intrigi,

se: uregrtea

Rrdskană ks fila,lsi Antioxăk

sr

Vods

însvre

ne

Kantemiră,

fostslă Domnă als Moldovei; nentr aeaşta mi trimi
sesela
Konstantinonole ne ginerele. seă Aga Manolali ks
fikz-sa

Domnina

Bzlaura: ka ss adskz ne mireasz..

Il6rta,.

kare: nritnise nzrile . arztate

|

A

mai săsă, ausuatb

> mai ks seamz de Seit-Gin-Ali-Ilawa, karele avea
deosebită -

“natimz

assura, si

Brznkoveans,

a trimisă

ne

marele

Im

broxoră ks snă Kansgi-bama nsmită Msstafaga,
ku ordină
sekretă ka ss vie mis rsdiue ue Konstantin
ă Vodr ku tât5 familia. Asemtia sosindă la Gisrgis, Rausg
i-bama a nle-

kată înainte la Bsksremti, iar Inbroxorulă a rumas
ă: nentră

ka sz vie ks omtire,

Domnzlă

ar voi a se

kare. s-lă n6t_săsuine, în kast knd

onsne.

Ransgibama a intrată de-a

drentslă în ksrtea Domneasks, uri înfeminren
dăsela Domn ia arstată firmanslă de destitsare, wi, . frarz a-i
Issa timnă
de a se nztea dosi, l'a, arestată, În zioa de
Joca mare a-

venităii Imbroxorslă ks 400 de Tsrui. Boerii
i-a emită
înainteks Slzjitorii mi Pai adusă ks mare 'ondre
nsnsla
lasa ue i se nregztise, - Akolo Imbroxorslă le ordons
ls
adoa zi:sz se adsne toni la-elg.. Kantakăzinemtii
tâtz no
ntea aă zmblată adansndă bani, nentre ka
ss lkămnere ro
.

a
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Imbroxoră „mi ne Kansgi-bama, sure a-i faue ss dea domnia Snatariglzi Stefană IContaleszen, fs)
“stantină. *

Stolnikelsi Ron-

De

Ia

Adoa zi: viindă, înaintea Tmbroxorslăă mi a Isi Kansgipauza Mitronolitslă Antimă ks Enistonii, Banslă Ronstantină. IIltirbei, Kantakszincuii Mixais mi Stefans, Vistierslă
Illerbană Bsjoreans mi: uej-l-alui boeri, întrebarz uine estb—

“din ei Snatarislă? . Snatarislă Mixais arztr ne Stefană. Atenve Imbroxorglă a uerstă” kaftană ka ss-lă. îmbrase, dar .
-neafizndsse, Kansgi-bama a:șkosă kontenzlă scă mi at îm-

brskată ne-Snatarislă - Stefan. Dsuz aueasta skogendă firmanslă îmnzrsteskă, treksis în elE nsimele Isi. Stefană (f- indă ks lokslă nsmelzi cra înadinsă-- deshisă) mi anoi îlă
vetirz în 'aszălă tstsrora. Teste: nsnină sosind; mi lkafta-,
| nslă Vizirelsi” ku aele-l-alte semne “ale domniei, Stefani Vodz merse la ksrtea Domneasks ks totr ueremonia obiunuits mi se amezz ne tronă în zioa d6 25 marte 1714,

În zioa de - Vinerea, mare Kansgi-bama, rsdiksendă ne
Konstantin Vodz înnresns ks -Domna sa, ks natră fi, kw

snă nenotă înkr ursnkă,

ks natră gineri mi alui -boerimi

servitori, l-a _dăsă no-toi la Konstanţinonole snde i-at.înkisă în snzli din'uele menie tărnsri "kare se “numea -Ldiksle. Iar tâtz averea lort del:larzridase” de îmnsrsteasks,
'se srmzri kă atsta skămnztate. în Irtă se kit mi s5b vest-!
mintele

Domnei,

ale nsroriloră

mi ale feteloră ci,: Iskrs k5

totslă neobiunsită la Tsrai. . ar Stefană Vodz,.. sitendă atată „fauerile . de bine lztă mi rădirea” ve-l&: lega ks Konstantină Vods, întrebzinyr linsrile vele mai estreme -nentrs ka
- sp deskonere

averea Brankoy eanslsi,

'me kare,

săb kuvsntă

de a o da îmusreyiei, o îmusrpia ks Imbroxorslă. “Ile Izn7 aueste adsuea ks sila.szteni de nrin mears, mi nrin mă
„nerea

la kale a velor-l-alni

Kantakszeni,

arta

imbroxors=

“Isi ks Brenkoveanslă era lakomă, ” nedreniă, jefsitoris. mi
dsmmană îmuzrs Bic, ui alte nîri Falomniatăre, - ks . kare
Imbroxorslă s'a5 întorsă la: “Konstantinonole.- . Totă odats Stefan Vodz a trimisă ne Bânslă Konstantină IIltirbei mi

ne ksmnatălă ses Rads Dsdesks, ne kare îlă fehkuse mi Lo
7

-

v
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|

-

ISTORIA DACIEI

_.
.

.

gofstă mare, k& bani mi ks newmkerisri (darea) la Koastan-

tinonole, ka ss: mijlocas întzis întzrirea domniei mi ală.
doilea ka s5 nersekăte uns la morte ue Konstantin Vodz
înnresor, ks. fii sei, nentră- ka ns kămva, skzusndă vre
snslă din ei, ss-urii rosbsne ne rm. asănra. familiei Kan-

takăzineruti.

.

|

- Ajsngand n5mijini la Koristantinonole iniî înpelegzndase kă Omenii inflsinui ai Ilorgii îni ks Vizirslă, -Ssltanslă
dekrei; mortea Isi Brznkoveanz mi a fiilor sei.. În zioa.de
15 Asgsstă, aflsnds-sc Ssltanzlă la nalatals de Isngr: Mare,
nămită Giali-Rioski, - aă adssă- ne Konstantin Vo, ne fiii

sei Konstantină, Stefană, had
mi Matei, mi ue ginerele seă
_-—Klsnerslă- 'loană. Vzkzresks, uii le-aă -tpeată kanetele;” iar
7

kadavrele. loră,
le-a% arsnkată
“ks ună nrsnkă
“bzuia doiaci a

lama,
„m

dens se aă stată asolo tot zioa, neste nânte
în mare.
La Domna Maria, ks norzsa mi
ală Isi Beizade Koisantină (karele nrin' diskznată de morte), ks fiilkz-sa Domnia Ba-

kă sinui gineri 'ai sei, mi kă alui boeri mi servitori, |

8e essilarz

într'o întw'o setate

a Asiei, nmits Kistaea,

unde

este uii kanitala Frigici, Isngs marea Egee.
'Trimimii LI
Stefană Vodz, 'dsnz asemine isnravz, mai “adzogsndă la
"1

Istorikal& Delkiaro, mai almir ne kari-Y uiteazs Ilinkai, deskriă mai msl-

te amsrsntări desnre aueastz tragikz întzranlare, kare
difereskă seva de
_ aueste ue se vzdă în istoria de fans. .Dsus avertia, n3
natrs vi n5mal trei fi ai Isi Brsnkoreans-se tzearz:
Matei, sel& mai 'tînzră,, Ra-:
dz mirele uelă neferiuită, mi Stefană. Ile ling aveste fesiorilor
ă lui Son“'stantină le-aă nronasă s5- mil aleagz între moaxte nui taraie;
iar tatzlă le
snănea: „Fiii mei! Amă nierdstă tote avăgiiile, ss nă ne
nerdemă înkaY'

săftetele!. Stami tare mi bsrbztemte, dragii mei! n $5 sătap la morte,
- Si vB adsxepi aminte "de Xristosă Mintsitorăslă, kare maltă mat kzm“. nlits morte aă saferită 'nentrg noi; desi kredegi mi mărimi în kredinua
nzringiloră” vostri.& Dan aeasta

nsrtată în sălime ue stradele
„me

se adaoge

oramsălui;

&Tănkată
„kretă

km

kanetele

zuimiloră le--aă

ks kornsrile lori dnz

în mare, s'aă' skosă de kztre “kremtini, 2ni saă
la Mzazstirea Kali

(Nota

îngronată

Traducetorlull.) -

ue saă
ÎN gu-..

i
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s'a întorsă în Meara

i

Konstantină Vodr a domnită '25 ani
uri 6. lsni.. Elg
a fikstă malte îmbanstzniri în mears, biseri
si, msnsstiri. mui
altele

. Elă. a felsută biserika santal “George din
Bsksreruti,

ne kare

a înkunjsrat'o ls

mari de etate.

Ascmine

mi

faimosa msnsstire Xoreză
din jedenzlă Volaei..mi alte mai
mslte biseriui!--!
.
E
a
a

„2. 1, De la elă ag rsma
mslte. să
xrisâve, 'de la anslă 7198
usns
la 7222.

DN

a

Doe IV
f iuli

- Stefania

Vodă III Cantacuzenă. . nai

s

9 ga

Ă Avesta. era fiizlă Stolnitlui Konstant
ină Kantakszenă
mi nenotă Isi Iilerbans
.
Vods
'][.
Atstă
în fanteţ D, Chr
ea
.
e
,
u
„o

kztă mui în ksvinte,

174,
era omali velă mai nestatozni|.
kă 1 Din diverse

_

mi atrtă de anlekată: la rsnire ni “nedr
entate, înl îaaite
kstă ma rumast arcotă saă mireană,
boeris saă. komernantă,

mare s'aă miki, ferz a fi jofeită saă strom
brtepită. Mai

alesă
"Gmenii Isi -Konstantină :Brenkoveans
S'aă siînsă kw totală
s5b nersekătrrile Isi vele- teroristiue,.
N'a nedensită înss ne
„nimeni ks morte, kzui kiar de ară
fi voită: ma nstată 'mi
nisi a avată timnă,. fiind ke domnia!
:să niui era asigaratu
bine la Ilortz, .mi nisi a pinstă malti
, - Avesta ns askulta
de Eonsilisls nimzrsi, afarz de. kată
de îndemnzrile . uelg
înrsstznite ale tatslz
ses.t!Eli nu se mălmămea sz serveasks
nmai ne Ilorta Otomanr, ui se kore
snăndea mi ks :kryile
Rssie
i wi Asstriei,

ue kare ks 'diverse

intrigi”le anina 'la -

r5sbois în lkontra 'Tsrailoră, ks 'skonă
ka sz-mi afle urotek.

|

.

1 Istoria Bzlzueneaskz, vitatz de Ulinkay adaogei:
„Fostaă în donanie

fo
, „Fisită (Konstantin Vodz), dar n mi Izudată
, nentru ks aă adaosă xa=
rauială ui din 250 de-usngi (125,500 lei)
s'aă sită la 520 nungi
"(260,000 lei) mi sixjitorimea, de la kare 'se
skotea xaraşislă, aă înpuiito
” urîn satele:'sale mi ale Kantakszeniloră,
Ne Mearz.%

-

mi ttz, grestatea ză arsnkato
IE

aa

a

!

10
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toră, Dar tâte memtenggiile: “să “din” norotire n5 servirs
"
* la nimik.
În intervalslă auesta Tsrsii de Ja Boilă, aynnăt natims ne Romsni: din kassa Sustarislsi Toma. Kantakszenă
Karele” venise ks Rămii. mi le lase vwetatea, aă înuenztă ss

se întinzo' neste xotarălă loră.uzns în jsdenslă Ialominei la

mm

mai msălte 'sate, rsndsindă
oramslă de Flosi,. ksnrinzsndă:
„neste ele subaimi tsrdermti, nriimindă zeusiala nrodslteloră
ini folosele neskzitslzi. din bzlgile Dsnsrei. . Stefană Vodz,
tengzinds-se la Ilortz, sa trimisă ănă fonkionară tărkă
ks “Arroană ka sp uerueteze mi ss msrgineasks otarele ka mai nainte. Atsnue a5 randzită rii Domnslă din
Nartea merei trei boeri, ne Stolnikslt Neag Tonliseans, ne

amare se” Medelniderislă Dregană Strembeană

ame

Toneskă,

kari,

adsnsndăse

mi ne Vornikslă Rada.

înaintea kadislsi (jsdelmtorislă

toraeskă), s'aă disnstată forte ks Turuii Brzileni. - În fie.
dn stersinpele boeriloră Msnteni, kari aveaă uii drentate în
nartea loră,: s'aă amezată xotarele akolo. snde erai mai nainte;
mi sat denmrtati din tâte satele ssbamii. tsruemti.. Auestă
Domnă a rsdikată. ks totslă nrin karte Domneaskr .darea
ii
Vaksritelsi, a Monastiriloră mi a nreogiloră. i
Ile 'timnslă asesta a intrată mi Vizirelă Gin-Ali-Iaua
De 24 de ani nsterile teruemti
în Ilolononesă,- sa Morea.

bstea, ne mare ui ue ăskată,. faimâsa setate Nazule, lare
era în.msna Venenianiloră mi sta înaintea Otcmaniloră ka
qQ kee u Ilelononesslzi.. Astz datz 5nă Korfiotă, nsmită Sala, karele era intendantslă forterenei, vsnzrnds-se Tsriiloră,
” a astenată într'o ndute tote tsnsrile mia ssnssă la servitate
Ilelononesslă întregă, În lokalg Viziralgi. la Konstantinonole

- emmzsese lokotenentă Rekelă Imbroxorălă, amikslă intimă
Msnteneasks
als Isi Stefank Vodz, karele făsese în meara
Vizirălă, întorksndă se
nentrs destitsarea *Brsnkoveanslzi.
trismfstoris, a rsndsită ne “nămitslă: [ams la uetatea Benderslui mi neste nsuină la wi deslsuzpinată, fer 85 se
Aucasta a însnzimzntată forte ne Stefană
knâskr lasa.
Vodz, kwui nrin Rekelă se feksse Domnă, mi.în elă avea

totă reazemală

scă._.
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- "+ Bastarislă Mixais Rantăkszenă, snkislă Domnslsi,
ka
omă. neastsmusrată mi isbitort de skandalzri, atsnuc
a însenstă. ss skrie Isi Mixais Vods Rakoviuz la Konst
antino=—————
nole, nrin ginerile! sc Xatman
. Dimitr
slă
amks, karele era
frate ku Mixaiă Vodz, îndemnzndu-lă ST uerue lkă
dare' de
bani mi ks ori we altă mijlokă ka sm kânete domnia
merei.

Mixais

Vodr

e erkată,

dar n'a nzistă

resmi,

ksui Sslta-

n5lă, avzndă a veni kă owtiri la Belgradă, a nsmită
Domni

ne Nikolae Mavrokordată ue era Domni la Moldova, jar
ne—————

Stefani Vodsz, dovedinds-lă ka inemikă ală îmuzrsnici,
la
destităată uri redikznds-lă înnresns ks Demna Ilzsna,
kz
koniii mi ks tatrlă ses, Pa trimisă la Konstantinonole,
snde
„I-aă relegată ne toni în înkisâre. Snstarslă Mixais
Kanta- - |
kszenă, ksmă a aflată desnre: aseasta, sa skslată
de la mo- ...:
mia, sa, Koslenii, snde se 'afla, mi a dată ss fos
în Tran=-. -.
silvania ; dar Illzemii nzitorii mănniloră, nrinzsnds-lă
, Vas
"adssă la 'Bsksremti, Ileste nănine zile aă venită
skrisori.. de la Nikolai Vods, nrin kare rzndsea, ne Snztarislă
Mixaig
lokotenentă ală set, nins va sosi; totă odatr skrie
a,
uri ue
lor-l-alui boeri la sz aibs snerange' băne ii st
se bukure
de. venirea
sa. Iar kzndă a venită dela Moldova, 'aă: emită
înainteasa la Fokmani o mălgime de boeri „Msnteni:
ks 0-2

itirea Slajitoriloră, wi adsksnds-ls la Bolsremti
„kă uere-

monia

ksvenitz,

Laă amezstă

ne tronzlă se. .

..:;

«+: Vizirslă Gin-Ali-Ilama, avsndă. natimz. assnra, famili
ei .
Brsnkoveniloră. mi a Kantakăzeniloră, a ordonată
de a ss-

grsmată” ne Stefani

tsindu-le

kanetele,

Vodz, „mi ne tatslă

le-a;

năsă în .norta

seă în înlisâre, mi

Bax-Xsmaisnslui,

„saă a lokslsi osindef. Avsănia loră, konfiskndu
-se în folossli—————

îmnsrsuiei, sa vrndstă;

sers ui nenorovitr,

skzns

Yar Dâmna

Ilzsna,: remzindă

ks doi fii ai. sei Rads

mi-

mi Kon-

stantină la Stasrodromi de la Galata, snde intrendă
într'znă
vasă Veneniană, a trekstă la Venegia. Ile lungz azeste,
nrin"zsndg-se în nears Snwtarelă Mixais Kantakuzenă mi
marele

Logofetă Rads
stantinonole,

le

Dsdosks, îi adăserz ni ne avemtia la Kon=————————
tzearz kanetele

e,

mi le konfiskarz

averile——_——
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Asttelis se feks rszbsnare

nrovidenniale

Kântaltszeniloră uri

Isi. Dsdesks, nentrs ssngelo inouentă ală - Brsnkoveniloră.
Stefani Vodz: a domnită nămai 5nă ană uri nos l5ni;
de la clă a rsmasă nsmai 5nă xrisovă RS data din anslă

a

|

|

1923.

Dosturu LII.

.

o

N itolae

Vodă

] IMaurocordată.

„Agesta a fostă aelă întuis Domnă din Gresi, karele s'a
D, Chr. psi dănv voinya îmuzrzpiei, iar nă dens aleDuge căro gereă mi voinma boeriloră șerti. Tea întzi fantz de
“cale. - Jlkare sa anskată, den, ve sa statornisită ne tronă,
a fostă ka ss nersekste ue Stefani Vodz mi ne tts familia
Kantakszeniloră, temsnds-se ka nă kemva atentia, reviindă

'57 se întorks a-lă “nerseksta ne elă.
la nztere.

Keltsindă

esto o mie do năngi de bani, a resmită a rierde ue. Stefană Vods,-ne Mixais Nantakszenă ui ne ginerile asestăia Radu
Dsdesks,

nreksmă

s'a zisă mai

aueasta

s5să. , Dim

a ner-

sekstată ks o strsurmiuie krădz ne mai mălgi boeri, bensiul
de nartisani ai Kantakizeniloră, ne kari dsnz ue-i nrindea,
îi minca în înkisoni, îi globea

uri îi libera.

.

O:

Itentrs ka sz trseasks în uaue ks: Taauii de ne malsrile Dsnsrei, le-a dată voe ss se întinze în tote înnrejrimile vetrniloră

mi s5 kznrinze

lokări nentră

ernatslă vauiloră mi a tirmeloră lors. De
rsvită

Peruii

a kolka

meara

mi a fase,

uzmsănatălă

uri

atsnui s'aă înz—
ssb

felisrite

ure-.

teste, asta rele în kzt5 Inksitorii se aflas într'o grozs neîn-

————uetats mi n nămai Domnii uei mai de ue 5rms
însumi JLorta n'a fostă în stare ka” sri goneasks
msrgineaskr

Mi
“ Tora

dar nisi
saă si

de la rrstri pile loră.

aueste deklarznds-se resboiz între Asatria. ai
Otomans, aă venită Nemyţii mi: a5 năsă domnire ue.

“ele. uinuă judepe ale : Kraiovei. Domnslă

se afla în mare

snaims wi frikz: Într'sna din zilele Isi Asgsstă, viindă o
mtire nrinitr ks vină Nemyii ka s5lă nrinzs, a fsgită nesto
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a nătstă ks boerii sei “Grea la Gisrgis,

ve a netrekztă

akolo

kzteva zile, mi a aflată

Dsnz

kw imtirea era

neîntemeeatz,.a xotsrst; s5 sc întorks la Bsksremti.
Msnteni

i-aă emită

înainte la funtrna

nălă s'a arztată forte norniti
Vornikslsi

Ilstramks

Brezoeans, mi

arsnvue ue boeri în temniue.
msms-sa

Maria Dudeaska,

si Rads

assnra loră:
Atsnue

Boerii

Vodz.

a, tseată

a înuenstă

Dom=__

kanslă

earzuli

SD

fiislă lui: Dsdesks

ks

fiika Stolnikslsi Konstantină

Kan:

takăzenă mi sorr ks Stefană Vodz, înnresns 1ui ks alpi boeri |
aă -fagită în Transilvania.
e
La 14 Noemvrie snt leonitaus Asstrială a nănic: IOvrrmee
"da, kă o owtire ămârs de katane, avrndă ks sine! ne Ssr=
darislă Barbs fiizlă Isi Kornea Prziloiă 1ni ali ui bocri dene: ste Olt, mi kondsst de Sustarislă” Golesks, a kzlkată ueste nonte Bskxremtii mi, înksnjsrindă ksrtea domneaskx,
a5 nrinsă ne Nekolai Vodr mi Vas ds înnresns ks toni
kasnivii. sei

la

Sibiislă

“Transilvaniei.

Dans

aueasta,

tron

kzndă ne topi Truii din Băăreiuti ssb sabie, s'aă întorsă;
dar neste o srntsmsnz a venită earsmi snă generală mare
Asstriakă ks mai mslte: omtiri, mi as mezată trei zile în
Băksremti, uzns s'a nregstită boerii kă. tâtr averea loră
mimkstore de as trekstă în Transilvania. Jar Asstriatiiig—
dans ue at fulstă o măluime dc jsfuiri în Bskăremti, ka
într'snă lokă -nearizrată de nimeni, a& lsată ui tensrile krte
le-aă grsită,

ui s'aă întorsă

kztre mănni,

ande at rrdikată

întzritsri în forms de uetzni atztă la mznrstirea Aorginenii
stă mi la Kzmns-lsngE.
În mijlokulă avestori fatale” “evenimente, “aflinds- -se la
“Bulurezati Iatriarsal Aleksandriei, mi vaznidă starea, tsngsibils a merci, a skrisă [awii de la Gisrgis desnre uele
îutsmnlate; dens kare Ilorta a trimisi Domnă ne loană Mas-

rolkordată, "Karele era mare Dragomană mi frate ală Isi Ni-.
“kolae Vodr.
Nikolae Vodz astr datr a domnită
la elă se gaseskă xris6ve din anii 7226
uni

'

aia

abia ini ană. De
mi 7227...
.

Bea
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LVIII.

Vodă. WU Alăurocordată.

Vods,; viindă ks domnia,

a adusă ks

sine mi snă

p. che, VUams ks zeue mii de Tărui. kzlzri mi o msluime
Dupa ctro- de Arnzăui. ii stari;
Dar auentia, dsnz treuere
aice eale)de o spntemzur, nrBdsnhdă imi jefeindă, s'aă întorsă
îndată.
Tutarii a5 lată ii o. măluime de robi, dsnr datina loră. Domnslă, aszindă de aueasta, aă eurită înaintea
loră la [lodslă de Ileatrs, mi dindă bani mi darsri ue la

ksneteniile loră, i-aă m'sntsită.

-Dsnz aucasta

întorkznds-se

la Bokarermti, a trimisă doisnrezeue boerila Ionstantinonole
“la. sm dukr sănănerea perci kntre îmnzrbuic.
Între avemti

boeri erat marele Vistieră Matei Frlkoians, mi marele
Bană llanas, fratele Dâmnci lsi Konstantină Vodz.
Auemtia
înfopimsnds-se la Ilirtz, îmurratslă sa bskărată forte, i-a
îmbrukată ne tomi ks kaftane, mi :i-a trimisă îndorztă, ki
sn5 fsnknionaris tărkă barele adsse kaftanslă mi firmanălă
Domnslsi, Ioană Vodz.

Mears,.

Fiindă

a „adasă măltă gr5ă

norslă.
În timuslă

kz atsnue! era mare

de ne

aizra

aresta 1 s'a înkeeută

wi

fomete în

a nstrită

TUI MAICA, între

no-

Asstria

mi Tăruia Ja Ilassarovină, la kare a kontribsită mi Domnslă.
Asstriauii, fiindă. învingstori uereaă totr, peara Msnteneaskz ;
dar Ioană Vodz, de ui era nleninotentă mi nătea sm alkor„1 Iaaca s'a înkecată la 21 Islie 1718, Ivană (saă Enaki) Vods fsse &_ nălă din deleganii Ilornei ue 1sz uarte la fauerea tratatălui de nau. Dsnt kondinisnile aueli tratată, Saă liberată nrisonicrii dintr'o narte mi
- din alta. Atănui eliberzadă- se mi Nikolai Vodz ue.era arestată în Tran-

silvania, frateseă a trimisă la marginea erei mai mslpi boeri karii Pat
.nriimită ks veremonie. Nekol i Vodz dens ue a netrekstă mai mslte
zile la fratescă, a nlekată mi sai dăsă la Adrianonole- Totă dăuz kon=
- dimisnele

nvaei

natală 'TimintăreX

a rzmasă ka vele
mi

Banatslă

uinui jsdeue

Rraiovei, s

de neste

treaks

s&b

Olt& adikz
domnirea

Ba-

Nenui-

loră. Ilrin' zrmare tors de kărzntă astorislă, atribse Isi Ioană Vodr meritălă ks a skznată tâtz cara din urerbirea Nempeaskr.
(Tradslatorisl3).
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nemai :uele

dindă

1
de gererea Asstriei, isbti a farse nauea
sinai jdene.

.

DR

Anestă Domni a skosă earzmi darea Vakoritelsă (kste
20 narale de vits) kare fesese .ssnrimats ks jsrsmzntălă Isi
Stefană Vods mi alt arxiereiloră.: Ile Irngt ameasta a mai
skosă o dare ue se kema Ileuetisita, adik, ksrui ne nsmele
fie-ksrsi individă, kare ns eră mai. nainte. . El5 a mijlouită
la Il6rts ka ss dea uri Itlakă-firmană,: adik karte de gra=.
piare, Domnei

zi Konstantină Vods

Brsnkoveans,

bare, li-

berznds-se din esilslă de la Kistaea, s'a întorsă în nears
uri a intrată în stsnsnirea averiloră sale nemimkztore !. '--.;
.
- 7
DP

Dsns

o domnie

ga bolnzvită gres.
Eniskonii

de, doi'ani

Atsnue,

uri natră sui,

kiemsndă

.

loană

/

Vod;

ne Mitronolitală

ks

mi kă boerii, le-a verstă mai” întzis ertare de ge-

“le me le-ar fi gremită, anoi le-a snăsă ks wine este îndznrmznită ks frate-seă
. Nekolai Vodz 55 se tragi din meara
Msnteneasks, fiindă kr. elă are ss vie Domni. Dsnz aueasta msrindă, îlă înmormsntarz în Metronolia Bskzremtiloră:
De la auestă Domnă essists. srisâve. din anii 1226 mi
1221,

E

ie

1 Aneasta desne

morte

i

a Izsată fetelor

notalsi seă mea nemimkrtâre.

Dsnz

remasăla familia Brsnkovenileră,

Ia

sale tâts averea mimkztâre,

aueca,

nrin

momtenire,

ală kurora koboritori

Yar ne-

averea

a

astzzi este ve-

nerabilzlă boeris Banslă Grigori Brankoveanis .,
* Bauslă Brenkoveanz a msrită ne la 1832. - Asesta a fostă aci de no arm koboritoris din
„familia aste veko mi ilsstr» în istoria Romsniloră.
Elă fasese înssrată ks fiika Logo- fatslă VYisnts Balmă din Moldova, familie earsmi fârte veke. Ne avendă konii imi vo-!

- îndă a nernetsa nsmele sc, adontars ns Dâmna Zoe souia fostalsă Domnă Bibesks (ka_“re era nendts

de sor»

a Dâmnei

Brnkoveans,

fika Logofvtslsi

Aleks

Mavrokordată

„din Moldova) dindă nsmelo de Brinkoveans uelsi întzis nzskată fiis ala ci. Astfelis
'melă întvis fiis ală Domnslzi Bibesks se nsmi Brankoveans, mi ne Isngr însemnata avere, se nersonală a mormtenită,: a remasă gerantă nleninotentă assara averci destinate
nentrs amezzmintelo de bine fanere nsblikz.
Aseste amez»minte konsists în snitalară.
mi Mznrstiri, Venitsrile loră se rodikz la 80 mii galbeni no ani.
ă

”

|

(Xota Tradskstorisisi).
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domnie

a lui Nicolae

:

:

vodă

!

iaurocordată.

Diurs nazea de la IIasarovină, liberzmds- -se Nikolai Vodz de la Asstriaui, a trekstă la Konstantinonole, mi *

ar

po chro- den mârtea fratelsi sek a ksuztati earomi domnia.
. locale. J Astg dat s'a arstată blendă kstre. boeri, miserik
ordiosă kztre. ci szraui mi drentă kstre nonoră; dar a skosă

earsmui darea

Vskzritslsi,

earsuli

ncuetlăite,

kzryi

ne nreoni,

—' dori

a adaosă. Ilogonsrital,
mi ai

ussă

kare sai fostă

dare

a fekstă

ue :Mznsstiră

desfiinmată

ri

ssb Stetant

Vodr Kantakszenă. El& a fekstă mi faimosa Monzstire
Vzkzremti anrâne de Bsksremuti.
Dar avsndă natimz assura
„Mitronolitslsi Antimă Pa rrdikată din skasnală Mitronoliei
mi zikndă ks-l5 trimite în esilă neste Dsanzre, a dată ordină sekretă de Pat înckată treksndă Dsnmrea. - Dsnr 1]
ani mi 2 lsni de domnie în.naue mi linimte, Nikolae Vodz
a mărită ue tronslă seă în anslă 1130 'wi fe înmormsntată
în Msnrstirea Vakzremtii,
i

i. »

He

timnslă auesta, feksnds-se o revolsmisne” la Ron-

stantinonole, în kanslă kzreia era, snă Albaneză numită Iatrona wi &nă altslă nmită Msslaxă, Sa destronată Ssltanslă
Name
III mi s'a înzluată la îmuzrzuie nenotslă sei Ssltană Maxmstă V.
|
Ai

DoinuLu LIX. .
Constantină
D. Chr.
- 1130,

nicelo

III Maurocovdată,

Msrindă Nikolae Vodz Masrokordată, Ilârta, din ue]rerea kiară a boeriloră din mearz, a dată domnia fi-

Dupe cbro-(islăi Konstantină.

„locale.

Vodă

Jar

abia domni natrs lsni, wi du-

În'G intrigele li Mixaiz Rakovin. s,

.

se destitsz.

Pi
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Domxuu LX...
“Mlichaiu

Yodă

MI Racovitză.

” Anesta se usmiea mi Vexani. Kz mslts dare de bani
elă destitsase ne Konstantină Vodz; dar abia dom-/ n. cur.
ni &nă ană, mi rivalslă sei îi:lă5 earzini domnia. Due chroDin timnală auesta a îndenztă a se mari darea lol e”

tre Il6rtz, mi domnii a 'se skimba mai desă.

A doua

domnie

a tut Constantin

Haurocordată.

ai

" Avesta, rokzantands-aii tronslă ks mslts dare de bani,
uri viindă în pears, a fskstă Mrnzstirea vele a sen-/ D. Chr. !
182.0
A
.
San
.
tslsi. Sniridonă
în Bsksremti.: Tar abia donini &nă/Dape chronicele |
.
.
e.
i
ax
e
.
yu
ană, mi Ilorta îl& msts la domnia Moldovei, trimi-l
ioczie.
usndă în loks-i ne Grigori Vodz (lia, Domnslă de akolo.

Dosu
Grigori

LX.

Vodă ur Giza

i
|

Da

Asesta ks dare de bani, a mijlonită sn-l stramte la

domnia perei Msntenenuti, fiindg ks aueasta, era mai
msn6s5.

Elă

a mzrită

vsmile,

kare

raă forte miui; din axeasta a resăltatiăi mi
rea în venitsrile Mrusstiriloră,

kare

p. Car.

nene atsnui e- Duze Scnro-.

din»

nrefaue-

Pee

xris6vele: Domni-

loră de mai nainte erai skstite de vam. Dar dsnz o'domnie de doi ani; Il6rta arii Pa stremstatăla Moldova. :

A treia domnie a lui Constantinii

Vodă Maurocordată. |

Dsns strsmstarea Isi Grigori Vodz Gika, Ilorta at-i-
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———Dape Chr. misi de a, treia. eză Domni ne Konstantin MasroDupă Caro lkordată, “Atamac, “dosizende-se_resbois între Asstria
„cale.
Jimi. Tăruia a intrată în meara Romsneasks snă ge-"

nerală .ks 5nă nămsră însemnată “de omtire, Konstantină Vodz, ksm a Bpzstă kr Neragii s'anronie de 'Tzrgovewmtea,
a fegită neste Danzreîn Tsraia; iar boerii aă stată ne lokă.
Ile srms viindă honstantină Vodz ks mure nsmsră de Tsrui,
Asstriauii, vozends-seîn nămrră inferioră, stai retrasă lstre
mânni. 'Tsruii s'aă lsatE dsnr ci, mi ajsngznds-i i-aă bitată
la Iliteruti mi la Ilierminară,

sta i-ai mai bststă mi în

amar

illi din ele uinui jădeme

mi

alte

i-a% învinsă.

olari,

de neste

nsnr

Oltă.

Dănz

auea=

we i-aă

skosă

Ile srmr,

fsksnds-

se nave la anslă 1739, Banatslă Kratovei sa luată în stsnsnirea Trailoră. Aueaste, pears în ksrsă de_18„ani aflsnds-se .ssb. steuzuirea Asstriei sa gsvernată dens legile perei, ks Divanslă imi orzndselele sale de mai nainte. Konstantină 'Vodr mai adzogsndă - 100 mii lei ne Isngs tribstălă merci, mai dendă anoi. mi darsri la Perui, a isbstită a
inkornora carzmi Banatslă ks meara Romsneasks, rendsindă
Bană ne Mateis. Kantakăzenă. lar boorii Msnteni, koui se
afla desnre msnui aă: trekstă Asstriaăii
Fă
în 'Franailvania,
iar wei desnre kzmuie aă venită la -Konstantină Vodz. Domnălă mai, tsrzit a skosă

,

re îmnzrsteaskz,.
de kstre Lakovint
mearz, nesănsrayi
Dsnz aueea,
Ik Eniskonsls iui
kstă Reforma, saă

Itlakă-firmană,

:rei. : A rsdikată-de
loră.

de erta-

la Msnzstiri mi dzrile kare le da, mi

milele kare le urimeat dăuz xisove,
tronie as&nra

saă karte

dus kare topi emigranii, înmtiinnrnds-se
komandirălă Transilvaniei, s 'aă întorsă în
mi fsrz. îngrijire.
e
konssltrndă-se -Domnslă ks Mitronolitală,
ks boerii, nrin komsnz înnelegere aă frnretauere generalr în tote rendselele”
pe

Bocriloră 1,

înfiinprndă i

o eni-

luzndz le venitsri e kare

le

avea ne din afars, le-a regălată lefi dsnv treanta mi karak-

terslă loră.

A regslată mi gradsrile boeriloră, 'nsmindă ne

1 Ilrin ksvontelă

Boer

se înpelegeaă “funkpionarii în aktivitate.

Să

(Nota Tradskatorislst.)

PANTEA IV, EPOCA 1V. Car 1.

asei ue ajsnsese la dregstorii
liui, iar ne axei me se trigeaă
sese. la dregntorii neamsri, ne
Ile boerii misi, adekz ne uei

Mazili, 'skstinds-i de Vinzrită
tâte uele-l-alte
-.veki,

155

mari mi nrimise „rangari Vensmai din boeri wi ns ajsn-.
kare i-a” skstită mi de -dzri.
de starea a treia i-a nămită

mi Dejmprit:. : A organisakă

nrofessisni, mi a rsdikată

nreksmă Birsi3, Sama mils,

tote

dorile. vele

Illokonslă steagsisi, Ileueuile,

Mogonaritslă, Vsharitsl3; iar în drentslă auestora tote a: xots= |
rstă ka fie-kare Romsnă ! ss dea kzte 21'/,-lei la Ufertă
(trilsnie) sai zeue. lei ne ană; a. -mzrită însr, zeuielele nroduktelors, afarz de Oierits, (is
ai, Dejnarită, ne kare
le-a Izsată ka mai nainte.

.

.

Ilsns ne timnslă auesta, eraă: sate întregi de. Romani
bocremti mi de robi „[Mligani sklavi] msnzstiremti, kari n
nlzteaă darea de o uotriv. ks: Romznii liberi. Domnslă i-a
liberată wi ne anemtia, - ne snii. ks voca ne alpii form voea
stensniloră loră; iar snre mengzerea Mznrstiriloră mi a boe:
riloră le-a dată ientră -serviuă "Skstelniui mi. Iloslsmniai, [Vezi amezzmsntslă auesta nre: largă la tomslă II1.]
Auestă Domnă a înfiinuată mkoli nentrs limba Elinz,
Ttalianz mi Slavonz sat Rimzneaskr3, .a amezată rendsele

nentrs felislă judeksniloră uri a. adssă |jeara la. snorire

mi

la îmbsnztzyire. Dar Domnii mazilini de la Konstantinono-'
le, rsvnindă bsus-starea în: kare ajunsese meara, aă snorită
darea erei lkztre îmnursnie, nentră ka.sr kanete Domnia..
Dans aseasta, flindă ks Konstantină n'a voită ss dea atsta
sms kzts alyii, Ilorta, Ia destitsată, - dsnz ue a domnită 6
ani mi 2 lsni.!
i
pi
1

1 IIrin ksvsntală Romană astorislă

îngelege

ne .psranslă

szteană,

kat,

ună nămai ne timnălă astorăslai, dar mi kiar astzi, mălii din boeri se
“rămiucazz a-i ziue Romzni, nreferpndt a fi f5r3 napionalitate de ut
_a se kufsnda ku nromntii de Romsni.,
|

(Nota Tradstatortsla)..
2E kăriosă k5mă „astorislă konfănds! limba slavon kă ca romznz, .
“( Teecvhutorieli)
jiu

îi
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a lui Michaiu

Racoviţă.

e

Mixais Vods Rakovinr, aflindă-se datoră ks bani la
Devletă (adikr la îmazrzuis) ini lamai msli oa-

Dap cre meni

infisinni,

wi aflîndg

ks venitsrile” wbrii. sat sno-

cale.
Jrită, a mromisă ss5-mi ulzteasks datoriile nrin snstarslă Manolake kare era Kans-Kexaia,. îndata ue i-ar da domnia.

E

assemenea

nronsneri,

snorindă

totă d'odatr

mi tri-

bstslă, aă ksnztată ueca ue doria: - Viindă în pars, mi vezîndă ks ks darea de zeue lei de kană,'ue era amezatsde
HKonstantină Vodz, ns ustea ss ikonomiseasks nlata datoriiloră sale, aă skosă mai mslte sfertsri (trilnii) de kstă natră, mi o dare ne vite, nsmits Vzkorită. . Assemenea grestate de' dsri a5 fkstă kr neste 15000 de loksitori, atîtă de
uneste Oltă kâtă imi de dinkoue, aă fegită neste Dsnzre. Atănsi Boerii, dskîndz-se la Konstantinonole, aă dată nlîngere
la Ilorts. Aceasta dsus stersinmele oameniloră inflsinyri de ue
lings ca, kari aveâs darațeri brnemti kă domnzlă, as întîrziată destităarea. Isi nîns la îmnlinirea terminălsi de trei
ani, me lare i se dase domnia, uii nentr& kare ns avea de
kztă trei lsni înkr. Din timuslă asesta a£ îauenstă ase
da domniile ne kîte trei ani, mi deosebită de .aucasta a se
da ne fie-kare ang mskarel;, sat înocire de domnie, nentră

kare

se

trimitea

tsrkă, mi se

firmană

srmaă

îmnzrsteskă

o mălnime

ls

snă

de keltseli.

năterea domniloră s'a mikmorată,

fenknionară
De

atsnui mi

fiindă km ei nz se faueaă

dsuz alte merite saă konsideraţiisni, de kîtă nzmai! nrin NBterea baniloră, mi nrin mijlonirea Kanskexaieleloră, în mîna
ksrora sta toats usterea,

d patra domnid a lui Consiantină Muurocordati.
" Avesta, ksustindă domnia

nențrs £ natra oars ks mal-

DB. Chr,
tă dare de bani, a uerkată sm &rmeze a adsna dr174
Dupo ehro-țrile din kinslă amezzriloră lsi de reforms de mai
nicela

locale.

teaslz

nainte.

datoriile,

Is kinslS asesta îns, neustindă sz'ui ulss'a

întorsă

la sistemele

Isi

Jixais

Vodr

PARTEA

Rakonins, mi
destitz.

dus

1V.

EPOCA

0 domni
i

1V. CapU

de trei

1,
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ani mi

nos lsni, se

„A duoa domnii a lu Grigorie Ghica.
„. Avesta,

krustîndă

iarsmi ks bani nentră a doa .6r5

domnia, mi viindă la tronă, a srmată adănarea d-( D. Chr.
-riloră 'dsn5 sistema Isi Konstantină Masrokordată; a Dupe tăro-

mai adzogată mi la, Oerită kîte snă bană mi jomastate de fie-kare oaiz, nentră kare

narale.

Asesta a fsksts

socale

nîns atsnui se nlztea vinul

mzasstirea sfintslsi Ilanteleimonă

afarz din Bskreiti, în kare a fsndată mi snă snitală menită a se yinea ks fondsrile Monastirei, *
Întîranlîndu-se a msri Grigore Vods Ghika, boerii aă
trimisă îndatr snă karieră la Konstantinonole ks Arză, saă
ssnlikz, kstre Iloartz ka st le dea domnă nre filă sză Beizadea

Skarlată.

'Totă

d'odats aă mlekată

mi

ki ui-va boerk

ka ss se ulîngz la Ilorts asunra grestuii doriloră, assnra
keltseliloră mskarelălăi, assura îmnieterei Terailoră, mi asă-.
nra altor ssbiekte vstomstoare nerii, ini' mai ku seainz a|.
sunra desei: skimbsri a domnslăi.
.
„. Afisnds-se atanui Banskexaia.al domniei &nă boeră a
năme Bawa Mixalonols, sokrălă Isi Beizadea Mateis Gika, karele era maro dragomană ală Ilorpei, amestă, kămă 'aă nriimită Arzslă trimisă. de: boeri, a nrefrkstă nămele din nssntră Lili a nssă nsmele ginerelsi ssă, -ui astă felt nrin mijlosirea amiuiloră sri infisinui ne lîngr Iloartz mi nrin dare

de bani, sa fskstă domnă ginerele. ss& Matei Gika.
nlekzndă

sn, vie în pars, se întilni în:lkale
kz

Anesta,

Boerii ue ve-

niaă ks înszruinarea arstats inai s5să, mi snsindu-le k» ellă
va îndrenta nevoile morii i-a îndsnlekată de sâă întorsă,-!-

AL=
= iai
„

i “Dosu EXIL,
„ Matelu „Vodă 1 Ghica: ip. -

i

Aosta, viinidă în
i pedrz, a fulată “mslte. neajănsuri Boe-

i

.
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p. gar! riloră kare nlekasers la Konstantinonole ks nlîngeri.
Dupa chro-țĂuemtia, ne mai. nstîndă ssferi assnririle. lei, a%
nicele
locale. Jtrimisă asănra, Isi doleanj 15 la Iloartz. Iloarta a orîndsită ne ini. Kansgi-bama, ks însgrainare” ka ss ucraeteze

Iskrsrile

la Bsksremti.

Domnslă

a orzndsită

n'szitori

nentră ka sr nă 'meargs nimeni la dînsălă ss șe tingueasks..
Dar în zioa de sfint Konstantină,: ne kînd; Domnslă se afla la Mitronolie: la biserik's, aflinds-se msltă nonoră adanată,

Sa5 skălată ks topi ks striguri nui kă sgomotă. mi Isîndă ne

Mitronolitălă înainte înnresns ks boerii, “s'a des la Ransgi-

bama mi i-a dată săanlika în kontra Domnălzi.

Avesta tri-

miyînds-o la Konstantinouole, Iloarta destitsz ne Mateis Vodz dsns nor lsni de domnis.

„o

DoMNULU XIII
„ Constantin

Vodă

a

1 Y „Cehanu.

a Asesta cra fl Isi Mixaig Vods RakovinMD. Mat na=
p.Chr. linte -fssese Domnă la Moldova, wi aste dat Asu
Der care mijlovirea Snstarslsi Mixalake, kare era Bamă-Kanz
- toeale.
JlSexaia, a Iznatată.. domnia more! Rsmsnemti.
Viindă în' mars, clă a orznâsită Kanvuimală, sat adsnstoră de

bani, ne ginerile ssă nostelnikulă Geanetă. Domnsls,. fiindă
datoră nosinisnea sa asestoră dsoi Omeni mi stsnsninds-se
de kztre ci, srma ka strangerea dzriloră mi gsvernslă - mp
rii sz se fakz dsnz voia mi kondsuerea lori. Boerii, vz-

zendă ks Iskrsrile din ue în ue mergă

mai rză, s'as kon-

ssltată între ci mi aă .skrisă în sekretă la Kraiova. : Eni
skonslă mi ks toni” boerii de akolo aă nlekată la Konstan-

tinonole.

Domnslă,

ksmă a simyită de aveasta,

s'a însnzi-

msntată, mi kemsnds ne boeri, a stată la învoials ks den-.
mii mi'le-a

nromisă

ka sz

nă ia din

mears

mai

maltă

de

trei mii de nsngi de bani ne ană, ss goneaskz ne Ilostelnikzlă Geanetă din pears mi ss se trimiys &nă boeră romrnă
ka Kans-Kexaja la: Konstaitinonole. Boerii melyăminds-se,
e

.

PARTEA IV. EPOCA 1V. CAPU 1.

aă trimisă îndats mi

ajsngsndt
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ne Eniskonslă

Remnikslsi

ks Kraioveniila Andrianonole, i-as întorsă. Kă.aueste înînvoiele 's'aă arztată de odatr mslusmită mi - Snvtarslă Ma=
nolake, kare era: Bamă : Kans-Kexaia; 'dars ne srmz, nrin
dare de bani,

lată

a5 skosă firmană: înnvrsteskă,

la .Winrs - ue doi. boeri Vskzremti,

Konstantinonole

ne” boerălă romană

kă kare' a esi-

mi a5

gonită din

tiimisă ka. Kans-Kexaia,

nentrs ka ss îngrozeaskz ure uci din Bears ui sz-mi îmnlineasks skonsrile. - Domnslă, îngrijinde-se ka ss nă se maidea

“+

nlsngeri assnra Isi la Ilortz, a mijloaită de s'a stremstată
iarvrui la domnia Moldovii, dsuz ue a domnită asi trei ani,
În anslă 1754, adik în-ală dsoilea ant ală domniei” Isi,a
mărită mi Ssltanzlă Maxmstă V mi în loks-i s'a nssă frate.
le ses Ssltană. Osmană III.
A

cincea

domnie

a lui

Constantiniă

Vodă

Maurocordatii.

Es toate ko auesta avea mare trouere la Il6rtz, doru
nia însr n'a ustăt'o kpusta de krtă nrin dare de/D. Che.
J
1756.
bani.
Viindă ks domnia, clă a srmată a adsna d'b-IDapo Ghro-

rile dsnz modslă adontată de nredesesorii szi,: nen-! locale
tră întemninarea, keltseliloră. sale. - Dar eara, : vz5z5nds-se
înnovsrats, s'a nlsnsă as5nra

stităată deus

Isi la Ilrtz,: kare l'a mi

des:

dsoi ani mi mese Isni de domniz.. În anslă

ală dsoilea als domnici: auestsia a: merită ui Ssltanzlă Osmană III, mi s'aă fa kstă îmnzrată Ssltană Msstafa TII, fală
lsi Axmetă UL mi oră Ii Osmanii IL:
a

Sa
- -

„Donau

1300.

" Searlată. Yodă I Ghica” v.

i
Pr
i

- Avesta era fit ală Isi Grigote Vods Gila. mi frate ks Mateis
Voăs Gika. Dsns.-ue a fostă mai întsis Domnă alt D, ar."

Moldovei, s'a stremstată la Domnia erei Msnteneuuti, Dupe chreînss ks mălts: dare de bani. Avesta, kz tote Ls str5n-l 1ocale.
gerea dzriloră o fsks dens orsndseala Domniloră ue-lă nre-
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medase, totzuii a arstată nlekare ka: ss fakz mi bine nerei.
A dată. senliks la Ilorts assnra absssriloră ui a întinderei
Taruiloră în mears, mi, keltsindă meste natrs săte mii lei,
a isbatită ss se rendscaskz snă Msvela Efendi, snă Kansgibara mi 5nă Teftigiă, karii a5 gonits ne Tsrui fanresns ku
vitele loră neste Dsnzre, —i-a5 mirginită de a mai kslka
- Meara, a nă nstea veni de kztă kzni-va kananlzi ksnoskăni,
nrin' wtirea imi învoirea Domnslsi ka ss lkumnere zaxerele
ks bănz tokmeals nentră trebsinua îmnzr miei, — orsndsea1 kare se nzzeuite mi nznz astzi.
Ks tote

nsrtzrile sale

uele bsne

kztrz

servialzrile se a fskată |uerei, ks tote kz n
nisngere

assnra Isi,

Ilorta însz dn

înnlinirea

de domnie l'a destitsată fsrz niui ns
E '

a

Ă

pesea

boeri, ku. tote

s'a dată nigio
de trei ani

kăvzntă..

,

domnie

a lui Constantin

Maurocordată.

Anestă Domnă, de mi ka omă era nrea bsnă mi bizndă,;
D. Che. dar fiindă [5 mi astz dats dzdăse maălgi bani ka ss"
Dape fure ia domnia, mi fiindă ks tzksse' mslte datorii la Kon„ locale.

stantinonole,

a fostă

nevoită

s înszruineze

meara

ks

mălte felsri de dzr!. Ile lsngr aveste, fiindă kr avea boe=
rii gresi doi Kans-kexala. din dos deosebite fatrii, nui fiindg
datori ks bani la amsndoi, eraă verte neînuetate între e.
ki

uelă mal vekiz nretindeu

ss fie ulztită mai

nainte, -mui

gelă mai noă asemine.
Dammsniile dintre Kans-kexaele
fokărz fatrii uri îutre boerii din mearz, kari însensrz a se
nersekzta wi a se mznka snil-ne algii. . Folosindu-se de as-

semine” intrigi Bama

Mixalonslă,

agentslă Ii Konstantină

Vodz Yexană, a frkstă de a venită kxy pi-va din boeri la
Konstantinonole ne fărimă ks nlengere assura Isi Maărokordată. . Ilârta, dndă kredinuz boeriloră auestora, n. voită
85 le fakz.drentate; dar, nentr ka ss nă „simur. Kanx-kexaelele, Isi. Maărokordată,. s'a: arztată fenimă k7z ns. krede

ulângerile boeriloră, mi a trimisă snă Kanzgi-bamna ks ună

firmană de întzrire, mi ks snă altă firmană, sekreti,

de .des-.

S

PARTEA

titsare.

Domnslă

nrimită

IV.. EPOCA

IV.

CAPU. 1,

E

161

a emit; înaintea Ii Ransgi-bama

mi Pa

k& mare veremonie. “'Tarkslă veni la Ksrtea dom=

neaskz; veti mai întzis firmanslă de întzrire; ne
zrmi skose
fors veste” ue auelă de destitsire, ui dsnz uetire
arest; ne
Domnă. wi konfiski tâte averile sale; dsnz kare-l
ă lui. ks

elă la Konstantinonole,

nic, :

dans

sn

ună 'nai ontă Isni de Dom-

A doua domnie a lui Constantină

Vodă Cehanu.

Adesta, viindă ks domnia, a Iesată Kans-kosala,
ne
Bama Mixalouzlo; dar snt Snatarisli Stavraki (ue D. Car.
"se zivea uli Stavrakogls) avsndă inflsinnz la Ilortz4 Din câromi la îmnzratălă, isbsti sm se fak Kaus-kexata mil tcaie.:
ss essileze ne Mixalonălo. - Anesta, nirîndă la Ilorts
ne
boerii din mears kr vină adese ks nlengeri minsinose
assura domniloră, a trimisă snă Ranzgi-barue: hi firmană de
a
arestată în nzmkzria de xoyi ne o măluime de boeri, ue
kari îi kinsea, uzsnzs ue kzstai ss skane ks dare de
bani,
Avestea le fzuea înadinsă nentră ka s slzbeaskz ne
boeri,

ini s-i îngrozeaskz, nentră ka ss nă mal vie ku nlzngeri la

H6rts asznra dzriloră mi a abăzsriloră Greviloră fanario
ni.
Dar abia domni Konstantin Vodz 'zeue luni ui ont-snre-zes
ze
zile, mi din kasss ks bea msltz melissz mi alte lskrur
i
snirtâse, msri mi se înmormsnts la Mitronolia din Bukz-

remtă,

|

| DoanuLu
ERE

Stefani
„ Avesta

Vodă

LXV.
Racovilză..

era frate lui Kostantină

Vodz

Yexani.

tindă domnia nrin urea năternikulă Stavrakogls, ăr-

ma 's% askslte

tote 'nsnerile

li la kale

Ku

D, Chr.

ka ordine. Dope curo-

Stavrakogls întră altele îlă năse la kale kz, ka sl tocat,
îngrozeaskz ne boeri, ss ânsnzăre ne doi, nentră kare îi mi:

skose

&nă firmană
-

mi i-l& dete ne askansă.
E

o

Viindă DomN

-162
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nslă în pear's, kamă intra ks veremonie în Bsksreuiti, a
- dată ordină îndats. de aă nrinsă ne snă Stolnikulă Stefanaki
--mi.ne George Bpzesks mi “i-aă sninzăratE ne snslă în nOr“ta din sssă mi ne altslt în uea din josă a kăruei Domneinti: Aveasta s'a întsmalâtă în zioa de 26 Anrilie.. Dsns
arteasta a înuenstă a skâte o ms] nime de dzri grele ne mea-r5. Ilresimgindă înss ks aă ss dea nlsngere asănra ui la
Ilârte, a skrisă de i-a mai venită &nă firmană, kă kare a
Auci kzni aă remasă
arestată o mslmime de boeri mari.
întsmulată uelorlalyi,
s'a
ue
acea
de
se
liberi, înfrikomsndznevoile merei. : Dar
desnre
nă kstezarz a. rosti niui ksvsntă
nonorslă, ne mai nstsndă săferi grestsuile, s'a revoltată, mi
îngensndă a trage klonotele merea libevarea boeriloră ! mi
Stefani Vodz, dur nsnerile la kale
îmnsminarea dvriloră.

ale Gmeniloră Isi Stavraki se avea ne lsngs elă, trimise o-

sta i înarmayi mi rssini nonorălă, 5uizendă mi trei Omeni.
Iamii din uetnuile tsruemti, afisndă desnre auoste, aă skrisă |
la Kznstantinonole kș t6te neksviinuele auoste se fakă din
kassa si Stavraki. Afirnds-se totă odatr la Konstantino—
niol6 „ui Xanslă de la Ermă, s'a imnresionată mi el de
relele erei mi a stzrăită la îmnzrzuie de sa snenzărată
Stavrali înaintea

kasei sale; iar Stefani

s'a destităată

Vodz

ls mare srgie, konfiskzndzi-se tote averile, dsnz o domnie
de 5n5

ană- mi mese Isni.

„A doua
De

„Chr.

mi

domnie

domniile

dlsndg

a lui Scarlatiă
ajsnsesers

Vodă Ghica.

a se da- ne bani, ,totsuri

uca mai,miks nlsngere

Dc

Dia cliono-laszălă îmu'sratslsi,

logiel

„locale. “Jf6lE aste data,

a merci

ajsngea la

se fruea alegerea mai bsnz.

Ast-

kănoskstă findă Shkarlată Vodz Gi.

ka ka omă anlikată la virtste, i s'a dată domnia kă may
Aosta, vszrndă kz o nronrietate a
nsminz dare de bani.
1 Se vede-kz

ne atsnuo boerii

” norălă în favârea oră.

crai urea bsni

|

nartioni,

de se sksla no-

(Traducătoriulu.)

PARTEA IV, "EPOCA IV. capii
Lt

2168

snci Sgltane Sofia, nsm
it Odaia Vizirslsi, fiin
dă anrâne
de Brzila, adsuea Merei
mare nagăbr mi strik'eui
sne, s'a,
tokmită k& nămita Săltan
z ka sz-i dea „kote 25
mii
lei ne
ană. mi nronietatea ss irm
re a statălzi. "Aveastr
tol
kme
als
se nszeuite mi nur aste
zi i, Anestă Domnă a
fku
tă
mi
Mânzstirea szntălși Snirid
onă în Bskăreuiti; dar dir
o domnie navnikz ui linimtit.
de 5nă ană ii mese lsni,
;

ne tronă, sa înmormîntată
în aveastz biseriks,
[3

» mărindă

Doimuru LXYI
- Alessandru
Dsns

mortea

Vodă Ghica

VI, . -

li

Skarlată” Vods,. înainte
dea se da
nisi o mtire. desnre aseasta
la onstantinonole, sas: n.
Chr.
adsnată Mitronolitală ui

boerii, dans îndemnslă Dupe
ctre
Domnei, mi aş fukstg
uerere la Ilârtz ka ss le
deal locale, |
domnă ne: Aleksandr Vod
s, fiisls mortslzi, „Dsns
sterzina mi a Kans-kexaelelor
ă de la Konstantinonole
,
Ilo
rta i-a
trimisă semnele domniei,
Ileste doi ani, îns Ilrta,
deklarîndă resbois

Rasiei

(în anslă 1768) 1ui bsnzindă
ks Ales=
sandrs Vodz, fiindă nrea
-jsne, mar nătea ksrmii
nea
ra kă
vredniuie, la destiteată fag
nivi 5nă kăvîntă „mi a rsndzi
tă
ne vsrslă sei Grigori Vod
z Gika.
a
i

1 Tsruii,

în bztuliile E3 Ilolonii
,

nrin

zendă adese ori robi
din nzrpile Do” loniei, a statorniuită o kolo
nie în lokslă arztată, kare
s'a numită Odaea
i Vizirelzi, iar Tăruemte
Vizir. Kislasi,
Ssltanz

nămitz

Sofia,

15nx3

mârte a

Vizirală ancla,

Insată

sale, kare o stznînea ky
Bostaneii tărui,

nea nămitei

Ssltane,

se fskuse

adznostalăi

avsndă de sonie o ,

nronrictatea

aueasta

sopiei

Lokslă aesta, ssb nrotekpi
u=

istăroră fskztoriloră
Kari emia de akolo ruj feue
de. rele,
aă felivrite înkărgeri mi
nrzdzuizni în îmîrejărimi, Ileutry asemine
kasse, Domuslă s'a învoită
ku Ssltana, Nre=
-k5mă Sa arztată maj susă,
-

SN

+.
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„Grigore Vodă III Ghica VII.
Avesta era fiislă marelsă - dragoman al Ilormei Alessanp. Chr. drs Gika, mi nenotă Isi Grigore Vodz Gika.- AflinDupe elro- dă-se mi avesta mai înainte mare dragomană uni
locale. . ] Domnă în Moldova, ks inflzinma we avea ne lings:
Ilorts a-ksnztată domnia nerei Msntenemti. e: timnzlă aela, aă luată Rauwii setatea Xotinslăi uri tots Moldova. La
Fokmani viindă snă Ilolkovnikă. Nazarie Karezină ks omtiri
“ smâre,

adekz

Kazatii,

Volintiri mi

Iegzri,

a trimisă

ne Vo-

lintiri nznz în jsdepele Ilraxova mi lalomiua ka sz onreaskr ne loksitori a se ssnsne Domnslăi. ' Atsnue boerii! ue
era în slujbele domnici, retrgîndă-se, Domnslă a învenstă
ss-i msstre, ziksndă kr sîntă îngeleui ks Romii, mi le-a
ordonată ssb amerinmare

“gs st rssnings

de srgie îniuzrrteaskz
ka ss mear-

ne Volontiri.. Bocrii atsnue

se' konssltarz.

nti trimisers ne 5n5lă din ei la Kolonelzlă Nazarie ss ser(ge nentră azeasta. Kolonelslă îns ns le dete nisio askăltare, flindă kz sase mtire ksmă k5 Srfa Valisi; karele se afla la Galani ks 12 mii onitire, nama de la Brzila ks 15 mii
mi Grigori Vodz ks 5 mii. ulznzeat sm vie sp-lă lovenskz
de odatz din trei nzrui. Awa darz, Isssndă 800 Volintiri
ka ss tae drsmslă Isi Grigori Vodz, eli s'a snită ks Kaza"sii mi lagrii ue venise săb Ilolkovnikslă Pabriuiă rui-a

„ nlekată sare Galaui.
Volintirii, înaintindssc snrâ Baksreruti, la 7 okt, a anslsi 1169 în zori de zior a5 intrată în oras fr niui o

îmnedekare.
sz-i

dea

Ilonorslă,

krezzndă lz ouitirea rsseaskm vine

drentsrile nerdste,

libertatea

doritz

mi mzntsirea

nevoiloră, se sni ks Volintirii wi, ks năuins Isuts, toni Tărsii din Bsksremti fr &uiuti sa; fsowriui. 'Totă odatz as
nrinsă

ui

ne Domnă,

ks toyi boerii Greui

de ne lingz

elă

(afarz de Toamna neskare o Issase la Konstantinonole ks
koniii) mi Pat trimisă la Moldova. de snde anoi fs trimisă
la Ilctersbsrgă Dsnz ascasta Marewalslă Romian! novă ren-

PARTEA IV, EPOCA 1%, casă 2,

165

dăi găvernatori ne Snatarsli Îlsrvs Kantakăzenă. - Atanae

aă trimisă din nartea erei la Iletersbsrgă mi deusta
ni ne
Vistierzlă Grigorie, ne .Vistierzlă Mixais Kantakszen
ă nui ne
marele Logofstă Nikolae Brinkoveans.
”
Nazarie

mi ks Fabriuiă, butondă

ne Brfa Valisi la Ga-

lani, Paă învinsă mi Vai îmuinst neste Dsnzre.
urinsă mi ne Konstantină Vods Masrokordată,

de a natra 6r5 Domni în Moldova,

unde u mi msrită.
Bsksremti

mi Pas trimisă la Iami,

Dans aueasta Nazarie,

ka Kazauii,

snde

Akolo aă
karele era

ajunsese

întorkznds-se la

mi Maiorslă

ks 418 legzri, a nlekată kstre Gisrgis.

Andrakă

În kalea întzl-

nită snă kornă de omtire Terui, kare nsmera neste
14 mii
Omeni. Ks nspivă omtire ue avea, nebizginds-se
a se bate

ks Tăruii, sa înkisă în Mznmstirea

Romana,

mi a trimisă

resnănsă li Andrakă mi Snatarslsi Ilorve “Kant
akăzenă ka
sm-i vie întră ajotoră. Asediată de 'Tarui, s'a, uinztă
trei zile. La 11 Dekemvrie kstrs searz, arsisnds-se:
omtirea uevenea întră ajstoriă, Taruiiaă iwbzrită assnra
ci mi, ks nămorălă lori uelă mare, aă stsrmato, ăuizindă
mi ne Maiorălă Andrakă mi ne Snatarslă Ilzrvă. Atsnue
a veniti la
„Băksremti generalslă Zametină, ks &nă kornă
de ormtire reg5latz, desure kare aszindă Tsrsii, aă nzrzsită
assedislă Komanei mi a5 făgită la Gisrgis. Ku kinslă auesta,
aă skanată

„Molkovnikslg Nazari
xi e,
Rawii a4 kănrinsă vele 12 jsdene.
ale Romsniei mari,

_iovei, aă nrokemată

“Tăraii, kari mincat înks Banatslt Kra-

Domnă

ne

Ilostelnikzlă

Manolaki

Ros=

seti, karele se afla Kaimakamă akolo. Auesta,
skslîndu-se ku
outire tărueaskz ka ss vie la Bsksremuti, su bztată ks ge-

neralslă Zametină, mi rsmzindă învinsă, a trekztă
neste Dg-

nzre,

“Isi Mais

Zametină a stată în Bsksremti nn
1770;

imi nre kîndă

-ks Tărsii în bstae generzls,

tâte owmtirile Isi în Bassarabia.

komnromimi

nentră

se nrenara

nrimi ordină sz se retrag kă

Boerii din Baksreuiti atsnue,

devotamentală

tre Remi,aă ksutată ss

ne la înuenztală

ka sr se loveask

ue a

fsgr de srgia

fostă

arztat

lg

terucasks: -snii. a%

trekstă în Transilvania, alnii sas dusă don Măskali în
Moldova.

Ameasts, mtire

ksnztind'o Manoli Vodz,

s'a skslată
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îndats ks Rumeli Valisi, mi trekondă kă
Msnteneasks, aă venită în Bsksremti, -

|

Donurv

Manoli

omtire în

meara

LXVIII. -

Vodă Rosseti, după muma.

„ “Avesta, kăm a intrată în Bskzremtă,
a Skrisă îndats.
D. Ghr, Ppoerior mi Iskuitoriloră ari eraă
cmigrani, îndem-=

"1%.
Însnds-i sm se întorks la Izminele loră. Dar
în kursndă veni mtire kz, dănz viktoria rensr
tata de. Feld-maremalslă Romiannovă în Bassarabia la GuraKalslsi, snă generală Maloră nsmită Xlebă a lată Brzila,
mi kr Brigadi„rălă Gsdoviui vine assnra Beksromtiloră.
Atenui Rămeli
Valisi kă omtirea a trekstă- neste Dsnzre,
iar Manoli Vods
neste Olt la Kraiova.
.
a

„ DoxurA

RuşşILORU.

* Gucernulă

-

- Intrundă ouatirile Hăsemti de a dosa'6rz în
Boksreuiti,

meme), Chr,

1%

Dicanului.

|omiangoră

a amezată

5nă Divană,

sat adănare

de

boeri uzmînteni, nentră kzrmsirea erei 1,
.Koman-

dirglă Generală Oligă s'a dssă ks o narte
de omtire asănra
1 Mai întris sa uctită ung skasă, saă
ordină imnerială, atztă kstre
“Kleră kztă mi kztre nonoră, kare konrindea
k5, nznz nă se va faue
- nase mi nă se va nsne șicara la bun orzndz
ealz, omtirile imneriale n
voră linsi din years, „mi în totă kărsală auesta
se va mbzi bsna orzn-

dăeals mi drentatea nentră toni. Totă odata sa rzdika
tă darea ne kană,

„r&miindă a se stringe
i nici, adekz

Yzmile,

"loră mi ală Albineloră,
“omtiriloră

dndă

vele

nsmai dsrile Komorei,

Oknele,

Oieritslă,

kare cra& destinate

Yinzrital3
mi

lar Divauslă sz îugrijeaskz
trebsinuidse

din nears,

Dejmzritaslă

nentră

nrekămă

grză,

dom=
norui-

îndestălarea
orză,

no-

rămbă, fenă, karre nentrs transnorteri,. lemne nentră
kasarmii. mi Snitalari, mi salaxori neutră redste ui uentră renaratăra
. setzpiloră Braila
mi Gisrgig,
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Gisrgislsi, mi Va lată; dens kare msrindă, s'a înmormzn-=
tată “la Mitronolie. Ileste nspină Generalslă Krinenie 's'a
dăsă la Kraiova mi a gonită ne Manoli Vods, karele se afla:
akolo. Dsnz aueasta, retregends-se gencralslă Krinenie sure -

Buksremti,

Tăruii

as venită

oksnată uele ainui judec
inds-se

generalzlă

earpmi

ks Manoli

Vodz

mi aă-

de neste, Oltă. Mai terzit rends-

Motemkină

ks alt

omtire,:a trekztă

Ol-:

“tălă wi a tiburită aurone de Terns, snde ni ajsnsă mi ge:
neralslă Gzdă kă o alte omtire. Ile Isngz auemtia a mai
La 18 Noemvrie 1771,

sa numită

Brigadirslă

Mederă, . nremedinte

mi membrs al. Divanzisi,”
ks înssruinare. de a se koresnănde ks Feld-

maremalslă ini a nă sc mal lua deslegzri
omtiriloră,

ui de a drentslă

" năsă ast felig.

mi ordine de la Komandirslă

de la Feld-maremală.

lar Divanslă

a

”

era kom-

i

Doi Vorniui mari, kari aveaă Denartamentă senarată
nentră auelslă
nrouesseloră judekate mi uentră ka ss ns se fakz
nedrentate. în tribu=

nalele din jsdene.

Ma

”

-

„
„Sumtarislă, ku îngrijirea assnra menzilăriloră domnici,
asănra rugă
fukztoriloră de rele, asănra întrepinerci nodsrilori mi
a dremsriloră. . -

- Marele Vistieriz, kw îngrijire de a_adsna venitsrile
statulzi, mi a da
geams la înkicrea anslsi de întrebsinmarea loră.
. Keltselele vele 'ordina. .
- To se fuucaă dsnz ordine ssbskrise de tonă
boerii. Divanzlsi ni de Brigadiri; iar vele estraordinare dsnz deslegarea : I'eld-mar
emalălsi. -

Marele Logofstă, marele Klsucris » marele Ilaxarnikă
1ni .alni boeri,
aveaă înszruinzri diverse ncâtrg servinările msrei mi
nrovisionarea Orz:-tiriloră. -Marele Logotztă înss 'nurta kanuelaria Divanslzi
. Iar ne Isng5
el

doi Vornivi se rsndaise ui alui boeri .ka-ajztor
i,
.
Ilontră ori ue .neînmelegere' mi nedamirire,se
adsnat toni boerii Divansisi, de fanz ku. Bripadirslă mi.kă. Mitronolitală,
ks totă Klerzlă. eklesiastikă (dzuz datina veke) nentră ka sz-mii
dea nsrerea fie-kare,
„Aga, avea îngrijirea 'oramalsi Bskarewuti ka
mai nainte.

Isuravnisiă de jdeşe,

"“r5 duuz

vanălzi,

ordine,

îs

a

fzueag analogia meloră ue se .uereat din pea-

se abate întră nimikă

.

AR

fer

.

mtirea

boeriloră

Di-

i

Feld-maremalslă a dată ini rangsri de Bani,
Vorniui, Logofeni, Snz=
tari, Vistieri, uri altele, însw fzrz kaftanări.
Rundsirile în nostsri se f5- Ă
geaă nrin natente tinvrite, sa nrin ordine kztre
Divană ui kztre Brigadiri; ml fie-kare. fonkpionaris avea mi venită
dun nostală ini gra-

dală eră. . .

a

Da

: În Ina” Noemvrie a anulză 1173,

Feld-maremalală karele se afla la Fokmani,
drentsri în rsudseala Divanslzi, -adekz,:
-

ae

boerii aă trimisă Denstani kstre
kw uererea srmztâreloră îui,
:
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"venită mi Ilrinuincle Reunină, karele s'a rsndsită komandiră
în lokslă Isi Oligii. Taruii de neste Danzre, afisndă kz Moskalii «e nzzeaă Gisrgislă craă numai vre o sătz, aă trekstă
în nămsră mai msltă de 50 mii; iar Rămii, din o mikz
resistinus, a5 uvrzsită uetatea de bsna voe.
- .

Xneazslă: Renniat,

aszindă de aueast
a Irsată
a,

la Tor

nă nămai ue Ilotemkină, mi elă ks uei-l-alyi generali ui
ks oiutirea ea mai mare s'aă întorsă în Bskuremti. 'Pgraii
înaintase usns în marginea kauitalei la Mansstirea Vskr“ Mitronolitslă mi vei «lor- Euiskoni
Ilentră 'fie-uc kază

53 se fakz

ss fie nelinsiui la Divană.

mai întriz kibzăealz

între

boeri, mi

ei s% dea seutinua înskrisă, Iar.kîndă va fi desbinare, kasslă s5 sejsdese de Mitronolitslă, de Enistoni mi de Brigadiri, dus kare Brigadi-.

rălă ss-l5 xotsrask înnresns ks snzli saă doi din boeri,
“Ordinele Divanzlăl 85 se fak nrin Logofstelă uelă mare, jar ale
Visteriei urin Vistieris, dens xoturirea Divauslui,
" Vele trebsitore omtiriloră sz se dea nsmai dsnz ordinzlă înskrisă
al- Feld-maremalslsi, saă al seloră doi mari komandanri, ue se aflz în

“mara Romzneaskz. |

|

a

Iar desnre saruinele boeriloră, 25 serstă urmntârele rsnâsele: Vornigii iînnresns k5 kolegil loră ss observese nrouesele la Denar-

tamentslă

loră, s5 alb

îngrijire de

nlaizri,

randuindă

mi denzrtznds

- ne

Vztavi urin imtirea Divanslsi,
Logoistslă velă mare s5 skrie xotzririle Divanalză, să rekomande
. sănlidele ne. la Denartamente dus kumă se ksvine, wi alte lskrzri

4

ksrente de atribzpiznile Isi,

Suztarslă ss îngrijeaskz menzilrile, modorie, dremarile. mi altele
“e se pină de fsnkpiănea sa.
Vistierslă ss fakz uislele, saă analogie ne judene neutră uele' ue se

eră din mearz, dsnz otzrirea Divanzlsi; 57 adăne venitările, 85 nie so-

-: kotelele mi sz dea semi la înkeerea anslzi..
Kluuerslă uelă mare şs ta însemnare de la Visterie desnre zarereaoa
kzts trebscmte, nrin nisna sa 85 se dea ssb adeverinns, mi 8% fie r5sn&nzztoră nentrs strmbwtatea we s'ar faue pzraniloră la M'ES5I3, dsndă
- seam

Visteriei,

Aga

sr îngrijeaskz

de nodsrile

Boksremtiloră,

de rznâseala

OrâIn5-

- di, de naza fokslsi, uri altele,
“Marele

Kmzrami

85 nrivigeze

venzarea

loră, mi nrin clă ss se komsnize ordinele

mi msrfsrile

negsmztori-

Divanzlsi la negustori.

Serdarslă sz aibs ssb insnekpisnca sa karele mi salaxorii, darrs îuBemuarea Visterici, mi auesta 85 le trimits ne &nde se seră k5 adeveringiz,
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remtii, dar lovinds-i Rsmii ks fărie mi învin
gznds-i, sai retrasă.
Dsnz aseasta Kneazsli Reunină, rekiemsndz
-se în
Rssia, .a rsmasă. Komandantă la Baksreuiti
generalslă Essenă, iar la Kraiova Ilotemkină, karele
înkz se afla la Tărns. Generalzlă Essenă, nleksndă assnra
Gisrpiulzi, se uear-

ks a Ia uctatea; dar se întorue fsrz sukuesă
la Bolkăreruti,
Msssnaglă, seraskerslt generală, rsmzinnd
la Gisrgis, tri-

mite assnra

Bsksremţiloră

ne Xagi-Meemetă-Tlama,

Rsmii, eminds-le înainte mi

Dar -

dends-le5nă
. rssbois generală,

-

N

Slsgerzlă să nriimeask», vitele dsn% însemna
rea Visteriei mi s le
disnze la lokurile însemnate, s5b adeverinnz.
|
Armamslă selă mare sz adsne asrulă de
la pigani. mi birarile. loră,
mi 8% nrevegeze înkisorile kriminaliloră,
Ă
Kiaaerslă de arie sr Yrevegeze mrsărrt
ârea mi nriimirea fsnulsi
'sub 'adeverinuz, dunds-mi scams la Visterie
; mi sz, fie resnsnzstoris dak

Sar strembztzpi psranil.
,
i
|
Ă
- Isnraynikălă de kzrte 85 îngrijeskz de kvartire
wi s5 aibs .ureve=

gerea zrvarilori nentrg ka sz dea
fie-kare kste dos kare de lemne ne
ssntrmzns la fie-lare kasz ănde săntă
dani ostarmi, :
:

&nă boeriu s% se rsndseasks Komisari neste
snitalsri, kzrăia Sns-

tarslă- mi Aga

sz-i dea slzjitori nentr

îngrijirea

snitalsriloră.

- De dos ori ne szutsmîns nesmintită 8% se
adune Divauslă în kom=

ulektă nentră ka 'sz orsndseaskz gele
neuessarii nentră omtire, sz uerseteze Iskrzrile de imnortaugs neansra
ts, xotzririle jsdekztoremnti mi

sentinnele kriminale, .

SI

|

E

!

AR

Tâte disnosinisnile aseste sat întzrită de. Feld
maremalzlă, 1ni astfeliz s'a zrmată
:
:
Ile Isngz uueste sat orzndsită „mi 1050 skutelni
ui nentrg Mitrouo- ,
lie, nentrg
Eniskonii

mi Msnzstiri.

Boeriloră

le ag

dată în jsm'tat

e din
_ kZnĂ aveaă în timuă de nade; aseminca mi
kokâneloră vrdsve. lar yer„= l-alpă skstelnivi s'a îmnsrnită dun analogi
e me la boerii ue eraă: dans

rangari. Divansiă, zui kari ns aveaă venitari, nri ne la
boerii mazili se

eraă fzrz de ranguri wi fărs venitari în servină
rile Divansli.
Ile Isngz

aveste

s'a xotzrită ka

- Setfertă (98 oka) grză, snală de
rsmbă,

afarz de skstelniui,

fie-kare

orză,

noslzinniui,

5nzlă

Izkaitoră

s5 dea kite

snă

de meiă mi snsl& de no-

slujitori,

dzrvatră,

Sărăgii mi

sa-

_ lazori, kari aă rsmasă Bkătigi. Afars de aueasta,
kare, salaxori, fokă mi
lemne

-

dsns

întsmulztârele

trebzinpe

Mlentrg tâte uele de mai stă,

ale omtirej. .

.

„-

-.

a'aă fskstă ordine din martea Fed.

" marermalslzi Romiannovă, kare s'aă essekstată n5n5 S'a fskstă
naue,
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îă învingă. .“Tăruii atsnze, nzrzseskă Gisrgislă mi trekă ne=
ste Dsnzre.. Manoli, vszsndă eweksrile Trailoră, treue la
Sibiă în Transilvania.

Generalslă

Ilotemkină,

totă în anslă

„„asela, bate ne Tărsii din Kraiova, îi gonemte mi nsne sts-

nzhire ne vele. uinui jsdepe de neste Oltă. Feld-maremulzlă
Romianmovă organiseazz la Kraiova snă: Divană întokmai

ka sâlă din Bskăremti, mi. deosebită nsmai uentră gsvernarea jsdeneloră de neste Oltg. Astfelis tOtz peara Romsneaa rsmasă

ssb stensnirea Rsmiloră,

afarz

de setatea Tărnă-

Isi, “kare ns se nstea Isa. din kaăsa tnăriloră de la Nikonole, kare buteaă mi dinkolo de ''srnz.
ntre axeste Msssnogls se fane Viziră. Iâr: a, vzzsndă
atrtea învingeri din nartea Remiloră,

Kromslă, Basarabia, Moldova,
uetsuile desnre

Dsnsre,

vizendE

ks a nerdată

peara Msnteneask,

a sokotită

mi tâte

a se nleka la naue. Fr-

ksnds- -se armistină. (înuetare. de brtac), s'a „nrovokută
&nă
„Kongresi, . Din nartea Rssici se nsmi komitele' Orlofă, mi
generalslă Obrepkofă; din nartea Ilorpei Osman-Efendi mi
snă altslă.
Între avemtia venirs mi mediatori Ambassado„Tălă Azstrici mi auela ală Irgsiei.: Aueiutia toni, adsnsndssc -la satslă Golenitii din jadeuslă Slamă-Rimnikă. (în anslă
1712) mi nenstsnds-se ni assnra nzuei, s'aă îmnrsintiată.
Armistinălă sa resncktată sn la kanstslă Isi Asgzstă.- Ilor-

ta eră de a doza 6rp Kongresă uri armistină de 6 Izni. Atănue s'a xotzrită s% se adne la Bsksremti. Din. nartea
Rssiei a venită generalslă Obrenkofs; din uartea Torei Reiz-Efendin- Abdsrazakă. . Întrevorbirile s "25 urmată nsnr la
9 martie; dar nenstendă veni la niui snă essltată, Reiz-E„fendi a trekută ueste Dsnzre, iar Obrepkofă la Iată, mui resboizlă s'a înuenstă îndats.
N
Romian! novă treue Dsnrrea ae la Silistra, bate mi în
vinge ue Tsrui, uri assedieazr ne Vizirălă la Illimla. Komi=
tele Soltikofă asemine treuc Dsnzrea ne la Gisrgis mi taie
lkomsnikzuiznile,

ere

în kstă nă se mai ntea, daue Terailoră în a-

jstorslă Ilsmlei nivi de la Nikonole, niai de alte UPrIĂ. A
tenve Vizirălă, vzzndă-se atrtă de strsmtorată, s'a nlekată
la nave, kare s'a înkeeată la-1774. Dsnz kondinisnile stiete o eta
ama
reca-rrart
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nslate Rusia a întorsă Ilorgei Otom
ane meara Msteneasks,
Moldova, Bassarabia ri tote, uets
uile loră,
is
n anălă aucla a mărită wi Ssltansl
ă Mastafa III mi
ne. tronslă set s'a înzluată frate
le ses Saltană Abdslxamidă 1.
a
ME
a.
e

DOMuNULU | LXIX.

_ Alessandru Vodă

V. Ipsilante.
.

Fskzndz-se nauea între 'Terui, mi
Rami,

s'aă

adsnată
boerii la' Bskăremti uii, konsslts
nds-se nântrs dom: D. Chr.
nie; ănii as alesi TDDomnă ne snă
boeriz Stefani IIri- Daia
skov

eană, iar anii a ezsită ks kale
sz, wearz nelâin jeară.
Manoli Vods Rosetg. Îbole usry
i aă trimisă rsesminte la
Ilortz ka sz, întsreaskm ne kandidag
ii loră, dar niui sna ns
knstz aucea ue veră.: Atsnue
aflsndz-se mare Dragomană
Alessdndrs

Insilante (His snsi boeră Bsrigrzdeană
nsmită A- -

ga loans) mi avzndă
bătită

de a

toni _boerii,

ksnztată

mare infizinuz ne. long
domnia.

atztă” axei

În Bsksremti

emigrani

Ilortr,
se

în Transilvania

auei ue mblasers ne Isngs Manole

a is-

adănasers

kztă

mi:

Vodz -urin „Tăruia,.a-

fars de snslă singărt Banslă
Mixais - Rantâkszenă,. karele
se dusese la. Netersbsrgă, snde
îmnzrsteasa Fkaterina îlă

fihksse generală Maioră.: Domnslg
nriimi ne toi .boerii ks
dragoste mi kg ksviinus, fsrs deo
sebire.de simyirile . mi ideile lors nolitize, ui le dete nostă
ri mi drogstorii dne me-

ritele mi kauasitatea loră, Das:
aueasta stirăi sx se konserve urivelegizrile erei, dăne nrinu
iniile tratatalsi de naue,

onrindă ne Tărui de a mai intra în
mearz, mi skzzzndă din
tribătă săma ue se da nentrg Odaea
Vizirălsi. Mai. torziă.
veni de la Iletersbsrgă Generalzlă Mixa
fs Kantakszenă, mi
vrnzendă Domnslsi averile mimkztore
li nemimkztoae
'- ue
avea în pearz, se dsse în Rosia. În Isna.
Asgsstă 1775, treksndă nrin mearz Kneazslă Rennină, .kar
ele era, rsndsită amA

==

basadoră la Konstantinouole,' Domnslă i-a
frkstă mari onori
ini ucre
mânii atztă la intrare kată”mi la emire.
1

,
-
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îi învingă. . Tersii atănse, nsruseskă Gisrgislă mi trekă ne=
ste Danzre.. Manoli, vszndă emeksrile Tăruiloră, tree lă
Sibiă în Transilvania.

Generalslă

Ilotemkină,

totă în anslă

„axela, bate ne Teruii din Kratova, îi. gonemte mi nsne âtsnzhire ne uele: uinui jsdepe .de neste Oltă. Feld-marenalslă
Romiany Hovă organiseazz la Kraiova snă' Divană întolmaaă
ka aelă din Bsksremti, mi deosebită nămai nentrs gsvernarea jădeneloră de neste Oltă. Astfelis tts neara Romsneaa rsmasă

ssb stsnznirea

Rsmiloră,

afarz

de -setatea Tărnă-

Isi, “kare ns se nstea 'lsa. din kaăsa tsnsriloră de la Nikonole, lare brieaă mi dinkolo de Tsrnz.
Între aseste Msssnogls se fane Viziră. Nor: a, yaz5ndă
atztea învingeri

din nartea Rsmiloră,

vezendă

kr a nerdată

Er mslă, Bassarabia, Moldova, neara Msnteneasks, mi tote
vetvyile

desnre

Dsnsre,

a sokotită

a se nleka la naue. Fr-

kzndz-se armistiuă. (înuetare. de bvtac), sa nrovokută , snă
„Kongresă. Din nartea Rsici se nsmi komitele Orlofă, wi
generalslă Obregkofă; din nartea Iloruei Osman-Efendi mi
snă altslă.
Între asemtia venirz mi mediatori Ambassado„rălă. Asstrici mi auelu ali Ilrsiei.: Auemtia toi, adsnsndssc-la satslă Golemtii din jsdenslă Slamă-Rimnikă (n anslă
1712) mi nensisndz-se 5ni assnra nsuci, s'a îmnrzutiată.
Armistinslă s'a resnektată nsnr la kanstslă Isi Asgustă.- Ilorta ver de a doza dr Kongresă mi armistină de “6 lsni. A-

tinue s'a xotprstă sm se adsne la Bskăremti. Din. nartea
Rasiei a venită generalală Obrenkofs; din uartea Ilorpei Reiz-Efondin- Abdsrazakă. Întrevorbirile s 'a5 urmată nznr! la
9 martie; dar nenstsndă veni la niui snă ressltată, Reiz-E„fendi a trekstă ueste Dsnzre, iar Obreykofă la Iau, mi resboislă s'a înuenstă îndatr.
Romiannovă treue Dsnzrea ne la Silistra, bate mi învinge ue Tsrui, uni assedieazz ne Vizirslă la Illimla. Komi-

tele. Soltikofă asemine treuc Dinsrea
komsnikzuisnile,

în kst& ns se mai

ne la' Gizrgis

mi taie

nătea daue Tsruiloră în a-

jstorslă Illsmlei nivi de la Nikonole, nisi de alte nzrui. A=
tanue

Vizirălă,

la nae,
Meine

aa

vzzsnds-se atstă

de stremtorată,

kare s'a înkecată la 1774.
artere

Dsnz

s'a nlekată

kendinisnile sti-
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nslate Rusia a întorsă Mlorpei
Moldova, Bassarabia

ne

Otomane

mi idte, uetzuile

:

meara

171.

Msteneasks,

loră,

Aa

i

n anălă auela a msriti mi Ssltanzlă Msstafa III
mi
tronslă seă s'a înzluată fratele sei Saltană Abdslx
a-=

midă 1.

aa

i

DomuLu
_ Alessandru

LXIX.

Vodă y. Ipsilante.

P'rksnds-se nauea între Tărsi, wi Rami, s'a
adsnată
boerii la' Buksremti mi, konssltsnds-se nântrs
dom: D. Chr.
nie, 5nii aă alesă Domnă ne snă boeris Stefan
i Ili- Daiiota

skoveană, iar
Manoli Vodz
Ilortz ka sz,
kenDts aueea

alnii at gasiti k& kale SD uearr meliin feară.
Rosets. Î hole usryi a trimisă rsesminte la
întzreaskw ne kandidanii lorg, dar niui na ns
ue eră... Atsnue afsndu-se mare Dragomană

Alessdndrs Insilante (fii: snsi boeră uzrigrsdeană nămită
A- -

ga loană) mi avsndă mare inflzinuz, ne :Isngr Il6rtz,

bstită

de a

toi _boerii,

kzuztati

domnia.

atztă' auci

auei ue mblasers

ne

În Bsksâremti

emigrani

Ing

se

în Transilvania

Manole

a is-

adănasers.

kztă

Vods . uxin „Toraia,..

mi:
a-

farz de snzlă singart Banslă Mixats Rantâkszenă,.
larele
se dăsese la. Metersbsrgă, snde îmnzrsteasa, Ekater
ina îlă

folkăse generală Maioră.:: Domnslă nriimi ne toni .bocrii kg

dragoste mi k& ksviinuz, frrs deosebire.de simpirile
mi ideile lors nolitiue, mi le dete nostri mi drogstorii dsne
me-

ritele mi kanauitatea loră, Dsum aueasta sterăi sr se
konserve nrivelegigrile pere, dsne nrinuiniile tratatalzi de
natie,

onrindă ne Tsrui de a rai intra în mear
mi skzzn
z,dă din
tribstă săma ue se da nentrs Odaca Vizirslsi. . Mai. turziă.
veni de la Iletersbsrgă Goneralslă Mixaiz Rantakszenă, uri
vsnz5ndă Domnslsi averile mimkztore: mi nemimkztoze.ue
avea în mearz, se dsse în Rasia.

În lsna. Azgsstă

1115, tre:

kzndă urin mearz Kneazslă Rennină, karele era rsnduită am-

basadoră la Konstantinouole,' Domnslă i-a fekută mari onori
ini seremânii

atstă la intrare kztă
1

mi

la emire,

e

|
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Alessandră Vods a domnită mânte avi în nave mi în
linimnte, În asestă restimnă komernslă a kreskstă, Isksito=
rii Sat ksnrinsă, mi tote meara a găsiată ks feriuire, sub 5nă
găvernă blsndă mi drentă, dslueapa ussei. Domnia aueasta
a fostă ka o enokr mi snt sekolă de asră nentră meara aseasta, kare dun
iste grestigi.

atztea înnrejersră grele, fese săusss

la a-

. Asestă Domnă a fskstă melte mi bsne întokmiri în
„mearz. El& a nssă în rsndseals tribsnalele, legile mi jsdekztorii; a amezată venitările rangsriloră; a fskstă mkoli uri
le-a dotată ks venitsri, între kare mi ne aucea din Sentslă
Sava : a întrodăsă felizrite rsndsele de meserii; a înfiingată
kstiea mileloră; a regslată lefele Isnare; a organisată kornzlă
Slsjitoriloră; a skimbată ufertsrile dzriloră dsnz altz sistem,
kare s'a ninstă mi de domnii ve Pa5 srmată, mai măltă sas mai
_n5pină nsns astszi; a fekstă nessusmi la dare ne nreogi
“mi ne Msnwstiri, dsndă snă xrisovă ! ansme nentră aueasta.
Agesta

a fukstă

Ksrtea

nosz,

saă ualatslă

nată din săsă de Msnzstirea

domneskă

mins=

Isi Mixais Vodz; a fekstă mi

kasz Beilikă nentrs fsnkmionari Targi ue veneaă la: Bsks“remti; a fukătă lase domneintila Afsmani; a fskstă "0 orfanotrofie la Msnsstirea tstsroră Sfingiloră, nsinds'o ssb o
enitronie îndatorits a da sâms de venitari mi keltsele; a .renarată mi a înfrsmssenată Msnsstirea de la Mzrksna, înzestrendu-o kz snă Xană mi urbvslii ue aă feksti ne nodăl lsi Rads

Vodz;

a fekstă

mslte

uiumele

(fsntzni)

de a-

ns în oramă, mi alte mai mslte îmbsnsteniri. Domna Ekaterina, soia sa, kare ceru fiikz lsi Konstantini Vods Morszi
de la Moldova, a tkstă ni Xană anrâne de Msnzstirea
Ssntei Ekaterine, metokă ală msntelsi Sinais, ne kare lu
dedikată nmitei Mznzstiri.
-He la kanztslă auestoi ferigite domnii, doi fii ai sci,
dorindă ss vazs merile Esronei, at fsgită în kontra voin-

pei tatzlăi loră în Transilvania.

Domnslă,

Jia ka ns kămva aucasta ss dea bonsele
1

Vezi la Tomală

III asestă xrisovă,

karele se îngri-

Ilornci în kontra

PARTEA IV. EPOCA IV. CAP 1.

Isi,

s'a întristată

forte,

Ama

dars

i

113

ne de o narte

a trimisă

la: Konstantinonole skrisori înkredinuztore desnre devotamentslă seă, iar ne de alta. a trimisă ue Mitronolitală mine
kzpi-va boeri. dsus fiii sei în Transilvania ka ss-i întorkz.
Dar fiiindă km Beizadelele

trekuse la Viena, a trimisă dans

„ei ne doi boeri, între kari era snslă loans (saă Enaki) Vzksreskz, mi auemtia ks mare greă i-aă îndsnlekată sz-i fakz a se înțorue. Dar atsnse Il6rts fsrs niui 5nă kăvsntă
ls. destits

dens

ue a domniti

T-ani. unii 4 lsni.

Destitsa-

tslă Domnă a trekută ku tâts kasa sa la Konstantinonole,
snde neste mese lsni aă venită mi fiii sei de la Viena,

DOMNULU LXX.
Nicolae

Yodă an Caragea.

». Avesta era fiislă snzi bocris usrigredeană, nămită Konstantint Karagea, Dragomanslă îmnzrzniei.
-mijlouirile tatrlsi se ksnztase domnia, dar

IIrin(nupe Chei
Mc
note!

ks dn tatzlă seă se teksse Dragomană Mixais Su-l în fiepă, anesta, nrin dare. de bani destitiz ne Nikolai Vods, dsuz o domnie de snă ană mi mese lsni.
-

DouSULU

LXXI.

|

Michaiu Vodă IVI Suţu.
Asesta înks era usrigradcană,
mită

Konstantină

Ssne.

Aisls snei boeriă nă-

În 'domnia sa sa arstată

D. Gh,

blsndă, bsnă mi drentă kztre toni mi nentră tote, mitpl%%se
peara s'a bskărati de feriuirea nzuci mi a linimtei.l 1941
Dar dsns doi ani mi oută.lsni, ne la kanetslă Isi iznie, se
- destitsz din kassa srm't6re.
Knitan-Ilama de atsnue ală armiei Otomane, nmită
Gezaerli- Xasan- Mau, favorită intimă ală Ssltanslsi Abdsl-

14.

-

Xamid,

uerea ke

7
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strr

ăinns s5 fak Domnă în jear
a Msn
teneaskz ne Dragomanslă Msre
i: Albe, Nikolae Masrogeni,
ns karele-lă isbea nentrs "uiv
ersele Servinări we-i frkuse.
Dar Taranxanagis

lă

imneriale,

nsmită

Ilornei, adekz insnektorglă Mone
tzriei

YIelebi

Iletraki,

karele

cra

ne atsnue în“
mare nstere mi inflăinuz ne
lîngr Ildrtz, se ou&nea straur-nikă la mererea: Isi Kgnitan-I
aua : zinea mi striga kr ns
se note sm se fals Domnă snă
Trsuană (saă ensre; - astă
fel Ilzrigrzdenii nimesks ne
insălari) furs nsme. ui familie 1
mi sz se fakz strsmbstate.
la atute beizadele de neamă
strulsuită, ari se sitz k&
doră .mare la 'aueste dos
domnii..
Atsnue Gezaerli

- Xasan-IIauia mi Vizirală
Isssfs-Ilama, se
dăsers la Îmnsratslă mi, ka
snii ve avea inflăinns nartikslars asăn

ra snir

itelsi seă, îlă îndsnlekars a, da
domnia Isi
Masrogeni mi nentră Velebi
Iletraki a da, kalte-firmană,
a- .
dez ordină de desksnspînare. Astă
felă kiarăîn zioa kîndă
* Masrogeni nrimi semnele domn
iei, mi se întoruea.do la Sa:
raid la kasa sa, dămmanslă
seă ssferi' tserea kanslsi în
3=
lin; iar averile sale se konf
iskars, rsmsindă-i koniii
ssra
si
mi fsrs reazzmă.

DossuLu LĂSIL.
Nicolae
—p, cur.

Vodă IV Maurogeni.

Avestaa stată snă

găitie
continu

Domni forte asnrs mi esu
entrikă,
SE Karakteră bizară ini kă ans
kstari de toti ksri6(se. Ktr

e nonoră se arsta nrotektor
ă ni generosă
[iar ktre boeri desnrenzitoris
ui tirană. Kztre Terui
„Autorului. Jse arzta tărkolat
ru mi Moa
meto-latrs, dar în nart
e
îuri batea jokă wi de ci mi de
religia loră, : În sort 'essina sniritel

zi scă- era o amestekztsrz
de idei mi de fantasii kare se konfsnda ku nre
jidegele mele mai stranii mi
k bigotismslă uelg mai kom
snă.
Adese- ori snsnea kiar
1 Nikolae Masrogeni era fila
sasi negănitoris obsksră, nsmi
tă Iletrs, dintr'o
-inssiz a Msrei Egee, .
DC

7
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1V. cari

1,

1175

în Divană ls vede ximeremi ks a visată Ikrsri estraordi-

nare; asemene Iskrsri mai ks scamz 'le inventa krndă
voca
sz-ui bats jokă de bocri sat de kzlsgori, sas krndă
voea ss
ia mit, de la uineva. Astă felix snre a-mi bate jokă de
kaftanzri mi de boeri,a îmbrzkată ks kaftană ue snt kală
al
seă, ue se nsmea Talambama, ui t-a. dată titls de Klsuer
is,
Dar elă ns-mi bstea jokă nămai de boeri, dar kiar
uni de

" Tlamii Tgrui,

Isi, nreksmă
frrz

Eari. se aflaîn Bksremti

se va snsne

niui o-teams,

a Isi Ksnitan-Ilaua

mai denarte;

bizăindă-se în. favorile

Gezaerli.

ne timnslă

resbois-

mi aueste le fruea
Isi Isssf-Ilamna, mi

Avmestă omă,. nrivită dans

esterioră, se arzta ks era originală sat nebsnă; dar nrivită

dsnz interioră, se vedea kz n era omă fprz minte mi
sai
rită, fiindă ks era forte -nietosă kztre ele sakre uri
forte |
drentă kztre nonoră; mai alesă, în resboislă ue a urmată

mai

tprziă, să arstată

adevzrată

nrotektoră mi msntsitoriv

al pereci, ksui a onrită ne: Tărui de la nrzdraisnile, jrfsirile
mi: robirile ve voenă a faze în peurz.
7
|
„Da 8 asgustă 1T87sfa deklarată resbelă: între Ilârta
Otomanz mi Rzsia; uri în nrimavara .anslăi 1189$_Vizirslă
Isssf-Ilama a inlekată ks. mare nstere assnra Îoksrilori din

săsă. Atsnze mi Nekslai Vodz gosi okasisne ka ss se lege.

de boeri. Ssb nretestă ka eraă xaini, saă nekredinuiomi
kstre Ilorts, îi înkidea mi ameringendă-i ks mârtea îi stormea de narale. Ilre fragii Brsnkoveni Nikolae: mi Manoilg,
ne franii Gikslemti Konstantini mi Skarlată, ne "Dimitrie Rakovins, ue Joană Morszi, mi. ne Ioan Vkzresku ks fltslă
ses Aleksandră i-a essilată ks firmană îmnsrzteskă “la inszla
Rodos: ne bstrinsiă mare Ban ans Filinesks ks doi fi
ai sei Nikolai mi Konstantină, i-a essilată h Msnwstirile ssn-

,

tălsi. Msnte; iar familiile loră ne snele le-a trimisă la Konstantinonole, mi ne altele neste Dsnzre în Balgaria.

Dans mese lsni s'a: rsdikati mi Asstria, în aliangrkg
Rsmii, asnra Ilorgei Otomane, nleksndă în esnedinisne însui Îmnsratslă Iosifă. Atsnuea mi “Mavrogeni a adesă la:
Bskuremti neste 30 mii: de omtiri Tsruemti k& mai m5luă

Aiani mi Jami.

Ile Isngz Tsrai a adenată

mi volontiri de
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Albanezi, Ssrbi mi Bslgari, în kstă owitirea tots
se srka
la: 100 mii 6meni în tâtr peara. Ileste aveste trsne
elă era
Seraskeris, sas generalissimă nleninotentă; mi ks
tâte ks

era kremtină,

îns

Iamii,

Aianii mi toni 'Tăruii atsta se te-

meaă de dinsslă, în kztă tremăray ksndă se înfspi
waă înaintea Isi; Iar elg adese îi maltrzta, îi Minea în niaidre
ni-i
măstra.
A
|
-

Asstro-Rsmii, ajsngzndă la Moldova, Domnslă Mavro-

geni a trimisă ne franii Kantakszinemti, ue franii
Kzmuineni, ne Ksrlova ui ne aluii, ks orutiri de Volontiri
mi de
„Tsrui, ka sz stea ka avan-găards la Bază imi ss
onreask's
treerea

dsmmaniloră

în mara Romsneasks.

Dar

în

asestă

——.—intervală, la 7 anrilie 1789, msrindă Ssltanulă
Xamidă, sa
săită ne tronslă tărueskă nenotelă seă Saltană
Selimă III,
snă jsne în vsrstr de 27-ani. Domnală Mayvrogeni
atsnuea
nrin Vizirălă Issstă Tlama ns îndota de a anina simpem
in=

tele resbelive în sniritslă jsnelzi Ssltană, mi a-i renres
enta
5 era moră mi de nevoe a goni ne Asstro-Rsmi din
Mol-

„

dova. erkarea înss feks ne Terui sr ksnosks
k fsrs nsteri mai mari mi fer nresinya marelsi Viziră, întren
rinderea ns se, nstoa realisa. Rowii se întinseserz nzn5
la răi,
mi &nă kornă de 6000 ssb generalslă Kamenskoi
a nlekată

“asănra

Galaniloră,

snde

se afla ună kornă

de Tsrui, kari e-

raă gata sz nsuiaskz înlzăntrulă Moldovei, dsnz
îndemnslă ini .konsilisrile Isi Mavrogeni. În ointirea “tirue
askz de la
Galani se afla mi Manoli Vodz, destinată de: Ilorts
nentrg

domnia Moldovei, mi snă Eniskonă trimisă.de Mavrog
eni ka

sz se ameze

Mitronolită

akolo.

|

în

Ea

loksls

mortalsi

Mitronolită

e

de

Între adoste -generalzlă Kamenskoi, sosindă la Galani,
g5si tabera tsracaskz anzratr, de mannsri mi întzrit
ări. Se
înzene wi se srmeazz Isuta kă înveriusnare; în sele
de ne
rm Răunii învingă, msueleazs o msluime de 'Tsraui,
nrindă
5nă Ilatuz Albaneză, unii o msluime de nrisonieri, anskz
nro1

Astorislă

n

snsne

”

nsmele

rislbi; dar de sigsră k7

era Irstslă,

(Nota Tradskatorials).
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visisnile, tsnsrile mi tots tabzra, mii dandă oramsl
ă în nrada soldapiloră, a5 datămai
” întzi de nitire Kremtiniloră ka ss
eass, mi anoi as dată fokă torgslăi, ka ss ns
mai mite servi de asilă Teruiloră, kari ară mai veni de
neste Dsnzre,
Dar înainte de a se efektza, aucastr, ksuerire,
Manoli 'Vodz,
nrevszsndă Iskrările “mi: temsndsse ka ns kămva
înnreznz
ks Tăruii ss se eriksleze mi 'elg, sa ferima
tă ka NBIgină
din 'kasnivii sei mi a emită din tabsra tăracu
skz; sa deasă”

la ami mi s'a ssnssă Feld-mareunalslui Romiannovă
, kare=
"le; feksnds-i o nensizne anăalz de measa mii
rable, Pa trimisă la Xersonă ka ss se linimteaskz. Astă-felis
a Isaia:
nstă esnedigisnea vea mare a Teruiloră, srmats
deus kon=.
silisrile Isi Maărogeni. Dsns aeasts: învingere,
Tăruii sai
îmnrzmtiată neste Dsnz
iarre
Kazaui
; i ag okzniată Bassara-

"-

Dia. Ile de altz, narte nrinuinele Azstriei 'Kobsrgă
na din uartea sa peara Romsneasks. a
Între aueste

ag venită

kste-va

kornsri

de

amerino

omtiri

ass=

triave mi aă anskată nzruile desare Karnani
ale erei Romznemti. Mavrogeni, ls. omtirile ue le avea,
avă norokulă

a rensrta

krte-va

Msnsstirea

Sinaea

Învingeri

kzts

assnra

mi

Asstriauiloră,

la Mznzstirea

atztă

la

Kozia de uneste

Oltă, 1ui în alte loksri. Asele loviri, de mi n fesese
rz de
kstă nimte miui sarge, totsmi Masrogeni kstre
'Torai „le renreseata ka bztzlii mari; mi msnsstirile le
nmea "vretzi
întsrite, întitslsnds-le Sinaia-Kalesi,: Kozia-Kalesi
, mi altele.

Tlentrs asemine sskaese,
tană, adek

Ssltanslă si-a trimisă Kilină-Kaf-

'sabie îmnsrzteaske,

mi

xainz

ks

felisrite

lag=

de mi bine-kuvintari:
|
a
„Jar marele Viziră, nlekîndă din snre Bslgar
iea mi Serbiea, a intrată în nzmînturile

sngsreruti nîns

la Temimsar,

„Akolo brtînds-semi învingîndă ouitirile aăstriaae,

aă robită -

meste 70,000 ssflete de oameni, aă nrzdată toate
latarile, mi

anoi s'aă

trasă kztre Serbiea,

Bslgariea. ' Între
»mi

&rma

avostea
nă

mi

vitejiile sale, onrindă

aviloră în jeara Mnteneasks;

de akolo

kztre IIsmla. în:

înucta'mi domnală

servină neutră 'Iloarta.' Otomans,

tot-d'a-sna

Masrogeni

intrarea * Austri-

mi ateasta n era 5nă mikă
mai 'alesă

Bindă kr dăns 1

178

1

și:

ISTORIA

DACIZĂ

toate skrisorile e« trimitea la Konstantinonoli ni venea nisi
kelisele nentră rzsboiz, niui agistorări de omtire; ui toate

le întîmnina k5 mijloazele perii. În auestă intervală a. lsată
mntire 5 generalisimslă Kobsrg intra în mears ks natră-zesi

de niii, Asstriaui. La o nstere ama da formidabile ns raminea Isi Masrogeni nisi snă mijlokă de anmrare sas de onsncre, fiind ki Iloarta ns rzsnindea: nimikă desnre ar=
tikolzlă baniloră. Tot odats. întîmnlîndă-se ss kazz. din Viziriat

nrotelitorslă

ses 'Iăssf! Ilama,

Sa

rîndzită - în Oki

rek&nomntinirz ; nentră

avueasta "] nsneaă

Viziră ue Saxin Ali ama: “Atenuca doi din konsiliariă înirzrDnici aă trimisă: ks viklenic 'skrisori sekrete kstre . Matrogeni nrin kare îi skrieaă ka' sz, nă mai stzrseasks: a ansra
peara; fiind kz Iloarta ns are de gîndă ss-i triminr niut bani,
niui agistoră,

niui

Ja:kale, ka mai

bine :ss'mi

kazte . mîntăirea. trekîndă ; neste

Dsnsre, Kibzsinds- -se atsndea Mnaărogeni,. a Izsată în Cars
Kaimakamă ne ănslă Dimitrie 'Tărnavits, omE nrostă mi ig=

norantă,. ne kare. însz, elă îlă. stima „riii'lă întrebăinna în toate
fiind ks i. se asemsna în idei wi. anzkutsri; iar dsns aueasta a. treksti meste Dsnzre la Romaiskă. ..-.
a

moaaren. Brema Dă

aueea

Generalisimslă. Ilrinuine

Kobsrgi,. inteândă

în peara Romsncaskr,. a fostă uriimită de kmtre, boerii. de
la. Băznă ue făseserz trimini de Mairogeni ka avan-Gards,

mi a intrată

ks ei

în Isăntră perii.

Isremti, Toruii kî pi ertă în oramă
tronolitslă ks boerii,

cmindă

Anroniinds: -se. de

Bs-

at. fegită îndatz, car Mi-

întrs întîmninarea, lor, nii înlre-

dinuîndzi desure kredinna loră, a intrată mi a okunată
kanitala în Isna Oktomvrie a anzlzi 1188.: . Dsns 'aueasta
Aestriaaii aă nlekată assnra Ilisrgislăi, dar nenstinds'I lsa,
“ui aă fekstă tabera în anroniere, ue kîndă Vizirslă îmi a
vea tabara de ueca narte la Rumuiskă.
“Irekzndă-uui : înss
astă: feli timnzlă Asstriauii ne ling Gizrgis, mi krezsndă
ks ouitirea terucaskz din setate era năninz, ns năneaă -niui

o îngrijire asănra' mimksriloră loră. 'Toraii, bzgzndă desea-

ms la negligenna lori, întrs sna din zile as deskisă nornile
uotsyile, mi emindă do mii de Gmeni alemi, sai rrnezită
ks feri: asenra taberei, rssuîndindă.. mârtea mi snaima. Totă
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odats reriezindz:se nii Tăryii: de la Roinuiski „ke -mălpimea,
mi .nrofitsndde
ă neorsndseala în kare st aflaă Asstriavii,
â5 învenstă a-i bate ui a-i fgzri nînue-aă itrekută arta,
Argenislăi. Akolo abia aă 'nststă Asstriauit:a
'se aduna mia,
se restringe din amencala în kare: erat nentru la si; se
n6-

5 ansra, dar îns aă lzsată totu. nrovisisnea. uni artilerii sea,

gr6a în msna . Tgruiloră.:: Dar, "areasta:.Ku tote kr
Tăruiă

n'a. katezată 's5 treakr Argenislă, Asstrianii înss mi
In si=

torii Baksremtiloră îngrijindă-se de jefsirilc zii rzsbsn
arda
loră, se gzteaă sz fier în.genere. . Din norosire: însz:
a:s0sită generalulă

Sovarovă

'ks natră

miide

ostami Rsmi mi

aă întrematE ksragisli Nemnilori, Atsnui 'Tăruil, vazan
d k5
Kazanii se întindă! nîns ânrâne de Gisrgis, ka nsrtan
i de

vsntări, s'a trasă ks tongiila Gisrgis:
„i
„i. No torzi foksnds-se' armistină,: Romii Sat trasă
la MolMoldova, Tăraii. aă .treksti neste Dsnsre, iar Asstr
iauii.at

rsmasă în peara Msnteneaskr,; -găvernsnds-o ks Divană:
de
nsmînteni.

boeri

e

ci

îi

Domnslă Masrogeni, aflsnds-se: neste Dsnzre,
so: nre-

smbla de la o etate la. âlta, ka snt generalissimă nrea.n
ăternikă
ks

t6ts demnitatea

sa 'ueâ domneaskr,mi adana our-

tire :de Balgari mi: Szrbi, : ka sp ' fak o irsngjisne . în'
geara

Msnteneaskz. Atănui a lăsată ratire ko Vizirslă
a krzstă, km

în loks-i s'a. fekstă nrotektorulă : seă

Gezaerli-Xasan-Kani-

tan-Ilâma, mi: ks în: kărsndă :sosâiunte:
la Illsmla. . Masrogeni sa grzbită a :merge: întră întîmninarea
sa, uri mergendă -

la Illsmla

kiar:în zioa'kîndă

a sosită: Vizirălă,

sa

înfpui-

aiată la elă. Avesta artinds-i mirarea km-lă vede akolo,
uri

întrebsndu-lă lksmă de a Insată peara în -ama împrej
srare,
Masrogeni 'a .risnănsă - k a' fostă îndemnat; a trec
neste
Dsnsre de skrisorile ue nriimise de la konsiliariă îmuzre
niei,

Vizirslă,

vzzsndă

skrisorile

uri -konfrăntendu-le. li ! astorii

loră,:kari.se aflat în tabzrade

la Ilsmla,

a năsă îndats

mi le-a, tzcată kanetele; Masrogeni dens aiicasta fs ordoriată

a trese ks.owtirăîn nearz, 'dar trekendă Dsnsrea ne la Kalafată mi bstsnds-se ks. Asstiiauii, în - Jsdeumslă -. Mexedinggs=
Isi în mai mălte loksri, a fostă învinsă ui resninsă carriui
|

+
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Vizirslă,

and

mai de Eztă ss fak naue
nagiba mi răminea Ilorei,
sa

otrivită

mi

neste

ordină îmnzrsteskă

ka nă-

k5 amsndor ksrpile îns fors
mi vzzndă ks ns nstea isbati,

nspină a. mi

mărită,

Iorta:n&mi în lo-

kslă Isi Gezaerli: de Viziră ne Velebi-Xasan-Iama-Rsmais=

“Rlislă, Avesta, avsndă zrz veke mi neîmnzkatz assnra. Isi
Masrogeni, a trimisă dănr celt mi gssindu-lă la satslă Ile-

lina, anr6ne de! Sistovă, "i aă- tseată kanslă fzrz

niui o j-

dekatz. Astă-felis de kanstă mi rssnlatz a -uvătă omslă ka“rele frise Ilormei Otomane atrte servi nări mi-i arptase atzta zelă 'mi kredinys.
Bu
Se ziue ks Masrogeni nrinsese de nitira desare venirea sbiriloră sei mi kz kzpi-va

la kale sz fr

din kasniaii

sei

îlă -nsneat

în vre o narte a Esronci, &nde sr trpeasks ku

_onâre mi konsiderzuisne, — dar a refssată nentrs ka n

ks a-

seasta sz adsks desnrenă asănra tstsroră Kremtiniloră mi sm
bsnscaskr Tsruii în viitoră ks topi Domnii voră fi nekredinsiomui mi inimini; mi kă tote kz a nrevszstă mi a nrezisă

sfirmitslă ses, dar a nlekată gerbivea ka mielslă la înjsngiere.

Este asemine lskră. nesăuăsă la îndoeals „ks firmanslă nentrs
terea kanslsi scă era minuisnosă fsrs mtirea îmnzrbpici,
„dindă

ks

faimosslă

Valide-Ketsidasi

După potă îmuzratslzi Isssfă-Krimă]

-a parelui [xana-Erminisă

jintendantslă

(ministră Tesasrzriei imneriale)

aaeoracii rele fiindă inemikă

mămei

karele atsnue era Taran-

al& auestsi

Domnă,

ka=

a mijlouită

s'a ocupată mortea sa urin Sala Maxmsdă ue fusese kresknto=
„ istoriă. Jrislă Isi Ssltană Selimă.“ IIIi ks tote ks Vizirulă a
trimisă la Konstantinonole kanzlă li Masrogeni deskriindă ksulna ue a uerstă imortea sa, dar Ssltanslă s'a ss=
msrată forte; nentră aueasta niui averile si ns sai vanduti
ta folosslă xaznelei îmnzrztemti, dsnz obiseis, ui s'aă lz'sată Domnei mi koniiloră sei.
Ein
Domnslă Masrogeni domnise..trei ani- mi $ lsni, Dsns
„mdrtea sa, de mi: meara era înkz okăuatz de Nemyii,
" Ilorta a rndsită Domnt ne Alessandrs Masrokordată,

rele se ziuea mi Deli-bei, ne kare Va.mi

Vizirelai,

însz
ka-

trimisă . la tabara
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Intre axeste, Ilorta vszundă atztea viktorii mi kăueriri
din nartea Rsmiloră, vzzndă sarea uetenei Akermană a!
Bassarabiei mi a Moldovei, — vpzrndă nsterile sale sfsrz—
mate atstă ne sslkată kat mi ne mare, —vrzindă kz Rs"ini se fskăsers stsusni ne Marea Necagrs mi Nemyii ne A2
driatika, în kstă ameninnat kiară Konstaritinonole, --— vszsndă
în fine ks nă mai avea nstere â se ongne la doss nsteri ama de mari, s'aă nlekată a fane naue mai întră ks Asstria..

Dei kiemsnds-se din amrndosr nsrnile Msraxami [ambassadori nleninotenui] mi întrăninds-se neste Dsnzre la Șistovă, dans mslte desbateri mi negii, abia întv'snă ană s'a înkeiată navea. Dsns kondinisnile stinslate, la 1 Oktomvrie a:
anslzi 1191, nrinuinele Koborgă sas rzdilată l tote omtirile sale mi a trekstă în Asstria, Isszndă„meara
|
Msenteneasl'r
în 'strusnirea Tlorșiei Otomane.

Domnsiă Masrogeni a fostă: out în marginea Bsksremtiloră :o beserikz, în nsmele Nssktorei de Diimnezeă wi
„a izvorslsi dstrtoris de vians, în nrejerelă koreia a fokstă
kioskăi

mingnate

-mi: a adsnată

ane

de i izvore,. kare essists

mi USN5 astazi, îns neîngrijite” nui mai în răine Lă
,

A. doua domnie a hui Iichatu

Vodă Sutu. _

i

De mi se rinăzise Domnă Alessanără; “Mavroordati,
nreksmă s'aă zisă mal în srms, dar Ilrta, dens ii D. Chr,
jlosirile Omeniloră inflsenni de ne ling: îmnsrzuie 291.
mi dus stzrsinmele boeriloră Romzni kâri ueraă ne : fostală
Domnă Mixais Sens, Va rendsită ne auesta, karele a ui ve"nită în mears ne la Sentemvrie,
ta,

Ileste nsuină s'a, fokstă naue mui între Resia ks Il
Nerite fii! prea arie
dsr kare. rsmsindă mi Moldova. în Sia ni nirG:ea Ilormei,

Sa rsndsită îndats i akolo Domnă ne "Alessandr. Morszi,
karele ne lsngs inflsina sa nersonals avea ui ne ârcea a fra-

——
„î Avueste,

de mi nz,le nămermte lokală

astorislă, dar ssotă negreinită ane-

le de la Filaretă, mi biserika. ve este în anronicre

II,

„a

“

de ele ne k6sta dea-

„(Nota Tradueătoriulul.)

a

dou

E
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telsi ses Beizade George kare era mare: Drago
mană ne Isngs
Il6rtz. . Avesta, dorindă domnia .merei Msnteneniti,
a lskratt
mi. a isbstită a skimba ne Săula Moldova
mi a-ls rsndsi

ne clă în lokă. . Astfelis Mixais :Vods Ssns,
dens o domnie
de 5n5 ant uri :uinnă lăni, în. lsna lansar
i a anzlzi: 1793a

trekutăkă domnia la Moldova.

a

Dea

DomsULU UXXIII, -.. NE
Alessandru

„.

Aa

Vodă : VII: 1lo Puzi, îi.

„Avesta era fils lsi Konstantină. Vodz Mărgzi, mi
fssese

D. Cur,

lui mare "Dragomană

ue. lsngs

Ilorta: Otoman.

În

domnia sa a g5vernată peara forte bine:
lkstre boeri se
nărta kă dragoste mi ks înkredere; onorzndu-i ks:
rangsri dăns .
merite
uri ajstsndă. ne fie-kare dans karakterslă scă;
iar kztre
nonoră se arsta kă blendenzuri ka drentate, ka
nimeni altală,
Ks tote ks în timuslă seă s'a întsmnlată. dos
mari flagele
în mcar
adik z,
foamete mi vismz, dar clă sa strzduită ka
sz 'adskr

tote smărinmele

nstinuidse,

A fekatt afarz de Bs-

karemti &nă snitală înkznstoris nentră vismauuii

în kztă a fekată

ui

o

biscrikz.

destivatz

din oramă,

a avea

szrbarea

„Sontslsi Alessandrs, Dar în ajsnslă 'zilci
ksndă era sz o
sfinneasks, în ajsnslă ssrbstorei :nsmitslsi
Sfântă, kztre seaT5, a, sosită destităarea;'sa. Astfelis, dsnz
o .donindeie:
'trei
ani mi mese Isni, feksnaă lokă altăia, s'a dssă
la Konstan:
tinonole,
aa
SERIE
Ă
N
———

TI

pa

„i

pi

A doua domnie a lui Alessandru Ipsilanite.:„. Destitsarea Isi, Alessandrs Msrszi fese ka. o lkonse
lks„2. Chr. linmgz a destitsirci. fratelui set din Drago
msnic,. kare-

„1%

[le forz. de.nisi 5nă kăvzntt

“dinră-mi neste kărzndă

se uni essils la inssla

se ui ăuise în flOrea vzstei, -dănz

jokulă întrigiloră 'de la Fanaris.
Atsnue Alessandrs Vodz
Insilante, dzndg, mslui bani nc la Gmenii inflinui ne. Isngs
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Il6rtz
a: ksuztată
,
domnia erei Romznermti. . Dar astz datis n5 usts sm ikonomiseasks :lskrsrile :mereă la mai na-:
inte. Nevoită ka sz-mi nlzteaskz datoriile:ue feksse nentr

ka

mi

a trebsită ss înmal measkz

sr kanete domnia,

dr-:

rile în mearz. Ile lsngs aseste reskoala, Isi Ilasvantogls, Ia-;
"ua de la Vidină, era fatale ns nămai "nentră Il6rtz, dar mi
nentr&

meara Romsneaskz, kzui Tăruii treveai Dsnsrea nrin

tâte nzrnile
mi feneaă
” uele mai . kămnlite ekuessri.. Saltanslă Selimă, dănz ue în kărsă de trei ani se verkase. for,
nisi &nă ressltată sz ssnse ne rebelălă Ilamz, în. vele de ne
rmr sc determinz a faue asănra Îsi o. esnedinisne seridsr,
randzindă Eiară ue favoritălă seă ministrs de r5sbois,; Konitană-Ilama- Ksxislkă-Xsseină.

u5 ka sm fak

Anesta însr, uerzndă ku stprzin-

Domnă în meara Menteneasks ne Dragomanslă

ses. Konstantină Xangerli,
Alessands Vodz Insilante,

Ilârta, a destituată fer vinz ne
karele dsus o domnie de snt ană

ai treii ună, 5sa întorsă la Konstantinonole,
.
a

Doiisuru LIV.
- Constantina

Vodă: Hunger. Se n

3

Avesta era ital 5nui medi George Xangerli. Tatolă
scă, finds favorită ală Ssltanei Valide, msma . Îninpratslsi,

isbati, ntin mijlouirea
tsi Dragomană

asemtia, a, faue ne fiislS seă mai in-

în lokslă Isi Stefanaki, nenotslă Isi Mazroge-

nisi auoi, nriri mijlosirea Isi Kznitan-Ilama Kuuiskă-X5- seină,

Domni în

meara Romsneasks:

însz a, kontribsiti maltă

ui revolta li

La

domnia

aueasta

Ilasvantogls,

sui.

îmnsrzyia, voindă a-lă ssnsne, â trimisă mai de mslte ori a-

sănra Isi omtiri kă. Remeli-Valisi imi ks alşi Ian, ari s'aă
întorsă învinuit uri răminag, — ui în uele de ne srms, Ilorta; fkzndy din nevoe 'generositate, îlă ertase ssb. ksvzntă

kz ar fi stată

mijlositori” Alessandră' Vods Msrszi 1.

Dar

"1 Bonzlă lui. Ilasvantoglă era originară din Bosna, omi nrostă zi ordina- Tis. “Avesta, fiindă nzzitoris, oramslsi Sofia (dănz kare sa mi nsmită

18.

Pe
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Ssltanslă Selimă, nenstsndE ssferi msltă timnt rămine
a a=
xstats, mi voindă ka sz-nui rssbăne, a adsnată omtiri
mai
nsmerdse

ui a rsndsiti

scraskeriz

neniră

aeastz. esnedini-:

sne ne favoritălă ses Ministrs de marinz Xssein-Ilama.. Ssb
amesta eraă -Ilamiks trei tuiuri: Ali-Iama Rsmeli- Valisi,
Ali-Ilama 'Tenelenli, Kisrd Osmană-llama, mi Gisrgi Osmani-llama ; tar Ilauri kzte ks dos testări. mai multă de ze-:
de, mi anoi o msălyime de Bei uri Afani, din kari mai nrinama, fiindă ks Ilasvantogis
_ tîmnine &nă fokă,

* dă-se Vizirălă

va ss zikz naznikă), s'a întsmnlată ss

karele ameringsa

akolo, din

kassa

- teasa Ekaterina, la onorată
- zik nobilă. Dans aue:sta,

strikzuisni

resboiulsi

mari.

e avea

kă numele

nrinneskă

o

nosipisne

mi

nsme

Osmant,

a arztată

gis deosebită. Osmană,
rite kinsri

din

dens

a se îmbogzgi,

ks Îmuzrs:

Fiislă auestzia, dobzuo stare mai

! ajsnsă sx fie snălă din că întră Afani. Auesta avzndă
“ eisa

Il6rta

ks titlzlă de Serden-Gieut- Agasi, kare va ss
amezsnds-se la uetatea Vidinslsi, ml a f5-

- kătă Gre-kare stare, ini se nămsra între Agale.
„ dindă

în-

Atănui întsmalzn-

a

konilzrie

benz,

snirită mare

mi

mârtea tatzlsi seă, ajsnesndă
trasă

în martea

sa

mal

a fostă

doi fii, snslă din.

mălui

snă

ksra-

nrin .felisIeniseri mi

saă deklarată de nrotektoră al& drentăriloră loră. În ucle. de ne &rm'3
a năsă stzusnire ne uctatea Vidinălst, a gonită ne Iana de akolo
imi

sa fokută stensnă neste tts nrovinyia.!
Ne

îndestslată

ka

atuta, a învenstă

|
ss batz

mi latsrile veuine

nen-

tră ka sz le sănse, .Ile atsnai Ssltanslă Selimă, voindă a întrodsue Ni-

zam-Godită adekz rsndseala esroneanz .în omtire, mi a desfina
Ieni„ Merimea,
a înuetată de a da lefele ne la garnizânele vetzniloră.,
Nasvan-

togls a nrofitată de nemslyzmirile Ieniueriloră, s'a deklarată
nrotektorglă
„. lor5 uri onosantă reformei se voea s% fakz îmnzratală în
omtire, Ku a-

dostă kiuă a ajsnsă a se faze însuzirasntatoră nentr

“- Teaiuerii de la Beloradă mi de nrin

alte lokări,

îmnsrzpie, Kzui

adsnsnds-se înnrejsrulă

- scă, elă s'a vazstă în ksrzndă în kanslă &nci ommtiri alese de trel-zeui
„

mii de Gmeni wi a ănei uetzat mari mi tari, Ilorta a trimisă asănra
1si
Tlami ka sz-l8 ssnăe, dar n'a isnrzvită nimika; anol'a trimisă no Ra-

meli

Valisi kz alui

meante. Hami,

dar

mi

re

avemutia “i a

"a resninsă.
|
o
” Ssltanzlă Selimă, vszsndă ks ns-lă nste învinge,
"ta kovsntE ka de o kum-datz sz-l& erte. Atsnai "1 a%
magzarsri (netipisni) na din martea perei Romrneniti
„Sandră Vodz Msrszi, nrin kare se verea crtarea. lt,
omă

drentă
mi folositori

nentrg

tolsi Grigorie de la Vidină,

mearz;

karele

—

înaresuz

învinst

ti

a
a învenstă akzgvenită dos Arz=
trimisz de Aleks=
arztandă ks este

mi alta din martea

ka topi Kremtinii

Mitroroli-

se r5ga.

+ s5-lă certe, arstznds-lă de omă drentă mi auzrztoris înfokată ală tsts-

-

-
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sinali eraă: Kara Osmană-Zade, Meananogls uri Sarigiogls,
kg
omtiri alese de la Anatolg; iâr Aiani de ne lingz Dsnsre
eraă:
Tersenikli, Ilikogls, Satogls, mi alnii mai mslui, ka owitiri
din
usrpile anssenc. Asti felS, nrekumă mai săst s'a
zisă, Se” raskerslă Kuuizkă Xssein-Ilama, krndă a voită sz
nleue ku

esnedinisnea, a uerstă ss aibr în domnslă merei
Msntenemti
sn5 omă devotată ui ks konfiiinr, larele sz-i
nroksre în.

lesnirile' kzvenite ne Dsnsre, mi karele ns nătea sr
fie altslă de stă Dragomanslă seg George Xangerli.
roră raeliloră îmusrzyiel,
Dsuz
kstă kz-l5 earts, kă Kondiuizni

aveste ssnliue, Ssltanslă Selirat s'a (5kz elă sz fie uelă întrit ksrmaitorig

ală getsgei, dar îns în uetate 35 vie mi 5nă altă I[lams
ks znă nz=
mzră de Gmeni xotsrită, totă odatz elg sx trimite nii venităril
e ordinars

„ale

a
|

îmuzrspiei..

. Astă-felă,

fskrnds-se

naue

ks Ilasvantogls,

îmnsratalt

onorată imi ks ranguiă de Imbroxoră, mi s'a linimtită,
|
De uine a înuenstă ncorzndseala generalmi onnerea (Taruiei
Es

- ronene. Afanii mi Iamiă diverseloră urovinyii, vszundă koiitess
isnile ue
Il6rta s'a îndsnlekată a fase Isi Iasvantoglă, at înuenstă a-l5 imita
mi
„A se revolta în kontra Nizam-Geditelui: fie-kare
se înksmzta a se faue
- indenendentă în nrovinyia în kare era găvernat
oriă; mi mai alest nsmiii Kzrjalii (o. srminnie Tărueaskz) me Iukzcaă
desnre: mănuii Trauiei,
rsdikends-se în mai mslte mii, bandele lori kstriera
ă mi jefueaă toatz

Trauia mi latsrile veuine,

streneastz,

fsrz

s5

nt

îmnzrzpia

N

niuă de: kumă
a-i

aie

Ilasvantogls avea statslă de mijlokă, fana smolits,
okii sări, barba
gâlbenz-înkisz; de natsra sa era iste mi krsdă, îndzrstn
ikă la kzgetare,

„ kăragiosă la săfletă, sirgsitoris la fante, imnetsosă „la mimkzri
, intiligentă la viklenii, nrevzzztoris nentră fitoris, gata
nentră bstzlie mi z“sideri, ambipiosă, liberală wi generos la mznz;
ne isbitoris de vani-

i tate, stemnzrată la nlzueri, mi mzrenăîn tote; mai înaintde
e tote, a
_vea minte mare mi suirită înalt, Iskr& rară la nanisnea turieask
z.

Dar nasea ue frkuse ks Ssltanslă n'a pinstă msltă timaă; krui
ne
" Ilama ue fesese trimisă la Vidină, el& l'a îngrzăită ka într'o
înkis6re,

” ar

erei

Msntenemti

a înuenstă

sz-i

fakz

felisrite

sănrrzri

f5r3

de kw

-vută, versndă în tâte zilele de la Insilante bani, zaxerele,
nrodskte
vite, sntă, 1ni altele. Ile Isngz aseste se lsnta neînuetati kă Alanii.
de
nrin urejără, mi mai alesă ks - Tersenikli Aianslt de la Rămuiskă,
karele,

dsnz

ordinele sekrete

a le îmnzrepiei,

îlă xsruăea

neînuctată mi-l&-

înnedeka de a se întinde. Ks.tâte aueste, Szltanslă. Selimă, vrzzndă
k3
€lă din zi în zi se fssea mai merikălosă, a xotrrită sz
trimiţiz asănra .

Isi tote "msterile de ue sskată mi de ne mare,
uiskă Xascină Kznitană-Ilaua.

:.

-

i

săb komsudzlă Isi Ks-

i

sv
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_ Anesta, -viindă în mears ne'la lsna Noemvrie a anslăi
1197, fs urimită ks mare bsksrie mi veselie de kstre boeri

rii nonoră,ka snălă ue cra ksnoskstă de toni a omă bsnă,

îngzdsitoris,
mose.

Dn

veselă mi dotată .ks mslte virtăgi rară ui frsue-s'a

armezată

în domnie,. îa

adevnră

sa

a-.

rstată kă .msălts blzndene mi drentate, mi ekonomisea
ksmă
nătea trebsingele omtiriloră îmnzrztemti ue se anronicaă
de
Vidină. Dar în uele de ne srms, ssb ksviniă de.a întrin=
nina kelteelele resbelslsi, fs îndemnată a skte'o dare
n05
în near, nămits Gomtina, dn kare se Isa nentrs
fic-kare
vits mare kzte doi lei mi nentră sea mik kmte doi
zloni.
Boerii. npmînteni se ouzsers la -ayeasta, arstendă Domnsl
si
kz asemene dori eras .rrdikate din mearz ks jsrzmi
nte ui
ks afsrisenii; dar kasnisii sei, 6meni tikolomi (Greai
de Fa„naris!) destremani mi for sait, neksgetrnds de kuti
ns-

- mal kim ss se îmbogoueaskzks dosbrpkarea: szraviloră,

inflsingarz săfletală seg uclă mizdiosă, mi-lă determinars
la
aeastr assnrire, kare-adese mare grestate nonorslsi
uri 5nă
kanstă forte tragikă Domnslsi, nrekumă se va snăne
mai

nainte,

Asti

felă. srmsndă

lskrsrile în peara

Msnteneaslir,

aă ajsnsă mi outirile îmusrztemnti la Vidini. Illente
- surezeve Ilami, ks omtirele de ssbt ei, at înkănjărată
uetatea

desnre

ăskată,

iar desnre.Dsnzre

s'a aurezată

o flotilz 'nu-

merdsz de malsuc kanoniere, ks bsrbayi esseruitani
la lntele navale, avîndă între ci bombardiri mi inginer
i Esronci,
stb komzndslă ssb-admiralslzi Ingem-bei.. . Însens
r. deui a
bate uetatea, sui în tote zilele a faue nzwsliri la
so ia ku
sforga, însz tote eraă firm sskuesă. Ilasvantoglz
nrevszs-

„se Iskrările de mai nainte mi se îngrijise a amezaîn ucta-

te ns mai msltă de ginsi snre-zene mii Gmeni, îns,
toni bzr“bani alei mi xotzritori; totă odat» se înkinzise ks
nrovisisui îndestglutoare, uentră ka sm note ssferi. assedizlă
uelă
„anal îndelsngată. Iar ne Ilama, karele se afla în ucta
te
dsns norsnka îmnsrpteaski. nentră kăvzntă .de sămerie
ui

nentră nrenăsă de tradare, Va suisă.
a
a Între 'aseste Isnta se srma în fie-kare zi mi orzks în-

veruisnare.

ei

de afarz arsnkaă ne înuetată bombe

aurin-
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zstâre, iar uei din Izsntră le stingea îndatz ks
nci .sdate:
Tasvantoglza stramatată ne toni loksitorii Vidin
zlzi în „ss-

teranele de săb msrii uetzuci, iar ue ălime amezase
o! msl-.

nime de Izzi, nline ks auz mi ks ucluele (în .linism
do. ns“tari saă nssle) wii: năsese 'mai malni Omeni do
nzzeaine
Isngr

streminele

kaseloră, în kntă, îndatz, ue vedeai

km la-

de o bombz, alergai
mi arsnkaă 'assnra,ci d nele dat
re o stingea frrz's5 n6ts nlesni. Es. kinsls atesta
în
ksrsălă resbelzlsi m'a arsă de kută o geamie iuni;0
'kasz.
sediatorii armezasers bsterii într'o insă de are
Dsnzre
venea în fauz ks vetatea, îreksmă mi la Kalafa
ti ne

msntălă

perei Romsneruti,

uri astă feliy bombardarea

katotă
Asue
ns

se: f5-

vea ii de ne 5skată mi de: ne ans; dar assediagii
se pinea

ks eroismă,

tsnsrile loră foieat

mari

strikzuisni rui biteaă

ks nemerire nsnz din kolo de Dsnzre. Dar dsnr
o lsnts
ne întrersntz de uinui lni întregi, în kare” mi
o 'narte mi
alta arstaă minsni
.de croismă, assediatorii învensrza se faue kamă negligenni. Bzgînd de seams la aseast
a Ilasvantogls, într sna din zil
a emitt
e fsrs de veste din vetate kg
„toni Gmenii wei mui aleniiai sei, mi kozsnds
ne orutirea
îmusrsteaka
ska
niiute
!

snă

fiare

szlbatiue,

msuelă. înfrikomată ; kă o renejsne

„tâts -tabpra

gca. mare,

aă anskată

at înuenstă

a fane

nesnăsz, aă. snartă

tâte nrovisisnile, „tsnsrile,

kortsrile,: stindardele, nsnă ini - kortsls Isi Kzuit
an-Ilama
ks tote: abniile mi: Izkrările --nrepidse' kare se afla
în elă,
Kznitan-Nama' fgzrită, îusnzimîntată ui mai golă,..
a trestă la :Raxova ui sa năsăîu ansrare ks năjine
le mi sla-

bele rsmmine de omtire ue aş 'sksnată de:
făria Isi Ilasvaptoglz. .. De akolo: a-skrisă îndatr îmnsratălz
i desnre u6-

le întimalate;.mi k-a arstată ka alt king n este de
lată sp
„se trimiti ertare rebelulsi. Săltanzlă Selimă, asksltsndă
konsilislă faoritalsi ses, a trimisi firmanăIt Ilasvantogl, nrin
kare. ne Irngr ertare îi da rangălă de Ilams.ks tsisri trei mi
"demnitate.de Vali, sas domnă alt Vidinului. +. a, r
-

O Ratia mezstă Krihitan-Ilauna, la Răxova, avea ku sine
mi ne Ali-Iama Rmeli, rio: kare-lă trata ka amikă sinueră

mui-l8 întrebginga în tote: assrile.. Afiîndz-se într'o
sean ds .

188
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N5 sint amzndoi singsri într'o kamerz, mi
trsgînds-mi uis-

bssele dsnz datina tsrueaskr, de odats Xssein-Ila
ma

sare

gerslă din teaks mi se rsnede assnra sdigamslăi
ses:

dar

ks nistolele assnra să Ali, mi slobozinds-le,
îlă rsnemte de
morte. Ali-Ilama, -fiinds de -natsra sa voinik
ă, skâte xan-

fiindă ks slobozitsra nistoleloră li Xusein
stinsese lsmzsnsrile, fiindă ks ranele Isi Ali eraă grele, fiind
kr ns avea
ne nimeni din aisei ne anrâne ka ss-lă ajste,
fiindă kz din
kontra Gmenii Ii Xăsein tsbzrise asunra lsi,
n'a nstastă s-mui
fakz rzsbsnare.' Kazsa auestei assassinată
era neksnosktz:
ne ărmz însz se afli ki Kuuikă Xssein-Iam
a, nentrs ka
sz se deskslneze de neisbstirea esuedinisnei
, skrisese îmuzratălzi kz Ali-era înmelesă ks Tlasvantogls
mi ks din ka5sa Isi nă s'a nststă Isa Vidinslă, — mi dens
asemene nîrz

„ksnztase firmană la ss-i tae kanslă. Dsnz
aucasta Ezuitan:
Ilaua trimise kanslă ]si Ali la Konstantin
onole, ui anor

treks la Rsmuiskă, snde srma ss se nregr
teaskz de întoar-

“ere la nostală ses.
"Dar Rigealzlă,

sat konsilislă

p
îmnzrzteskă,

kssta

i
s7 a-

rănse assnra Isi Xăseins-Ilama tote gremelele.
esnedinisnei,
„kare se fokă lă atsta uerdere mi rsmine.
Ientr& avseasta
"snii din membrii Devletalzi aă skrisă în sekrot
ă Isi Xanger=
li Vodz, kz Kznitană-Iaura zrmeazs s5 Kazz
ssb ărgia îm“msrateask, ko elă, snre a-mi asigara nosini
snea, trebca, si
ranorteze în lontra Isi. Domnslă, sitsn
dă rekănomtinga «ue
era datori nrotektorălsi set, tot; odats.
mi dragostea ue avea îmazratslă assnra Isi Xsseină-[lam
a; îlă-fpuea ne-kare

sănssă la nisi snă feli de resnăndere sai nrig
onir—e,se a.
„Îsne
kz mi skrise felări de kalomnii assnra lsi.

Din întrm-

nlare nrovindengialz îns, skrisorile Isi Xangerli
Vodr aă kz-

zstă în mâna
mearg

Gmeniloră

Isi

la Devletă s'a5 onrit&

Xzseină

Ilama

la Rămaiskă,

mi în lokă ss
Xsseină-Ilama,

nrimindă asemine dovezi nekontenite, a mi nssă
în lkrare
nlanzlă rzsbsnzrei

sale:. forz

s1 faks niii snă

vsctă,

fers

ss snse nimsrzi, skrie la Konstantinonole ini yere
destitua-

rea lsi Xangerli.

Asesta, vzends-se

ne neamteatate

krzstă

forz sz-ull înkinzeaski, kîtă de nspină kassa,
s'a knrinsă de

*
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"grozs: atănue skric Ii Xsseină-Ilama, răgsndă-lă ss mijlo—
neaskz a-lă randsi Domnă la Moldova... Xsseină-HNama îi
rssnsnde kă noliteuz, fers kstă de nsuins: desnlzucre, ks
va faze ue va nstea ka 's5-i înnlineaskz uererea. Dans a=
measta Xangerli amtenta ks sigsrangs domnia Moldovei. - ;
-Lăkrs

de mirare

este ks nsranii, kă msltă

timnă mal

înainie, nrezizeaă în găra mare mi în tâte nsrpile ks asănra

..Domnslsi

are sr vie ărgie îmnsrzteaskz

mi kz are sr i se ue

kanslă.: Domnslă, dens ve s'a destiteată, a dată gsvernslă în .

msna Kaimakamălsi. noslsi Domn, karele înuresns ki Divanslă bocriloră ksrmsea trebile perei; iar el medea în linimte la IKsrtea Domneaskr mi-mi feuea nrenarativele de
nlekare. Dar întwozi (vineri 13 frevsarie) ne la sinui ore
a intrats la elă snă Tarks, Iomkirgiă als Vizirălsi, nsmită
Xsseină, srmată de sn Arană mi de doi servi înarmani.
Tărkslă auesta avea. firmană nentră ka ss tae ne Domni,
mi mai nainte-de a intra la el& se înfsgimase la Divană mi
îi dzdsse skrisori 'din nartea. Vizirălsi în. felizrite, trebi, fsTD ST snse nimika desnre firmană.
Domnslă mai întzi nă
voea sz-l5 nrimeasks, ziksndă ks e bolnavă, dar mai ne ărms kzindă-sc, a trimisă wi Pa noftită, Ilemkirgislă, ksmă
intrz, îl& salsts, mede Isngs elă, mi-i ds în msns .0 skris6re de la Xsseină-[lama kare ksnrindea o kass5 simnlz
mi salstzri amikale; far Arabslă, înarmată, uedea înaintea

loră în nisiore.
mi
pa
ra
ka

Ilemkirgislă,

ue kendă

îmi Isa uisbskslă

kafeoa, a înuenstă sp-i tremsre msna,. sp-uui skimbe fami sm se site desă la Arabă. Domnslă, observzndă figsvea szlbatekz a Arabslsi, a zisă însetă kstre
. servii sei
sz-lY skâgr atar» mi sz-i dea kafea, 'kzui -nresenyia li

îlă ssnsrz.
memă,

Servii îl nofteskă afarz;. elă : resnsnde: iste=
adikz ns rois. Domnslă atsnue sa tsrberată la su-

fletă mi,

seă,. îi ziue

arsnksndă-uri okii-kmtre komzramslă

s5 vadz daks bsegţii (adikz Bslskbarmii mi..Arnrănil)

ssntă

ss le snse.ss intre îndatz akolo.. „Ksmăa- emită
afarz, wi.
kimsramălă, Arabslă, karele înpelegea' greuemte,se întorue

kstre Ilemkiigis, mi-i zise
ks .vose sulbatekz: ne dsrsrssnă
.

li

sas ue autenui? zikzndă. aueasta, skote: din
.

_

.

sznă

y

o frzngie
.

a.

=vv
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mi 0 arsnkă la grtelă Domnsl
si ; “frzngia kade însz:la
ni=
sidro..... Domnslă vrea sm:s
6 r5dide... Arabslă, strigsnd
ă
“dâcranma

[adikr n te onsne]îi deskar
ki ună nistolă în
nentă, mi Domnslă kade jămsta
te mortă, Atsnue se arsnks
mi Iemkirgislă.

assara, sa Ii învene
a-i goări kg xangerslă
mentală, ks tâte ks Domnslg
era morti de la vea întră lovităr de nistolă;
|
Ia
Din întemnalare nisi srislg din Gmen
ii înarmani ai Domnălzi 'nă făse

sers în momontslă” atesta ne Isn
gs clă, afars
de: Kafegii mi de doi Iuioglani,
Karii, vezzndă suena aseea
tragikz, aă tsgită ks groza, "Afa
rs, în sala Kăruci, erat o
măluime de Omen

i, adsnani nentră deosebite
trebi u6 avea
la ksrmăire; ui nisi Omenii,
nivi boerii, ns. nutieag “nimilă
de vele întzranlate “ei doi
turui, servi ai Tlewkirgislsi,
temznds-se ka ns kumva sp
vie nonorălă asnra loră ini
sa-i
zuids, ag slobozită
nonorslă

a învenztă

doz nistole
în sala Kărgei, mi atsnue
totă
a t5gi kare în kotio. Iar
Arabslă, des-

brskrndă ns. Domn, :uznz
a ns i se rzui trenălă, i-a taca
tă
kanslă ka, sz-lă 'triminz d&ns
dating la Konstantinonole.
Ile

zrms; tsrendă kornslt

din: salele Bărpei nsns
„Shă storvăde ksnc, mi
ci rie zsnadz golă'1mi
ui înfiorarea nsblikslsi

frrz

de resnektă

de niui6re, .Pa skosă

la slarz, snde la sasnzărâtă
ka ne
anoi Pa, arsnkâtă. în mijloksl
ă Karfor de kană, 'snra însnzi
mentarea
nrivitorig,
i
”

Vai! lumi este Ismea asta
kredz mi înmelztoare'!
o

srsitz are omslă -kste-o dat.
amsgitâre!::

Feriuire

mi dărere, tote ună ame
stelă

szntă,:
IIIi de- tote se înmal mărito
rislii ne upmîntă!
Snde este Domnslă kare
nBn> eri k5 insregie,
Sta

|.
ne tronslă merci mindră, kă
nztere de domnie? |
Eats-l5 astezi zane

Ma

n ssnge, for kană, fars
vestmsntă,
Asvzrlită forz "ndsrare ka
ănă kzine ne nsmîntg!
Snde-i kabanina ore? snd
e-i kăka sea donneasks?.
,
Ende e meterxaneaoa ka mak
ar” sz-l5 tngucaslis 2.
O! demartz lrsdz me!
o destină înmelvtoră!. :
a
“Tâte n vntă.se dskă ka
nrafslă mi ka fomală sbă
rztorir; .
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mi morire, mi nstere

i.

“De odatz se stingă tote, kiar ka visălă: kare nere;
Nsmai fauerea de bine zi virtspile mai snt,
Rare lass kste-o srmr ne auestă minvitnosă nsmzntă 1,

>

“T6tr 'zioa aucea a rimasă koruslă 1 lsngită în orbea
nalatălsi Domneskă.:. Ileste nonte, Omenii lasei Pai Iată
ne asksnsă mi la înmormzntată în biserila ua no» a s5ntslsi Sniridonă ; mi astă felis, dsnz o domnie de snă ani mi.
natră lsni, Xangerli Vedz a dată kauztă vienei sale. .
„Boerii Divanălsi, atsta se însnzimsntaserz de terdrea

auestei tragedii, în stă se înnrumtiears fsgzndă kare înkotrs mi dendă snslă neste altele. Dax Ilerulcirgislă, viindă
în sala Divanslsi, a trimisă de X-a vestită ne toni ka ss vie
la ksrte, anerinyends-i k& ărgia îmurrteaskr;.: Boerii de
friks a5 veniti. “Memkiretală atănue le-a, 'uitită firmanslă
nentră “tserea kanălsi Li Xangerli Vodz;. dens aseasta a înmenstă sm desbrane nalatală, adekz. averea. domnslăi,. Toto
avspiile ' kasnivilors, rădeloră mi tstsroră ueloră ue lokziat
în nalată se: konfiskaă în favoarea îmnsrzr pică.-. Dom-=
pa vea nenorosits ali Xangerli: Vodz, ne Isngr sfsmierile
inimii: sale nentră zuiderea sor uălzi seă, a trebsită. ss mai
nriveasiis mi kimă o desbrakz de totă ue avea. Boizadelele, 'szrind; ne ferestre, a5 sksnată ne slii ie laterale:în la=
sa Isi Manoilă Brsnkoveans. . Bocrii Groui se nsseră la înkisdre- mi lă tortsre nentră ka 55 arzte averea. Domnslsi,
mi mai

alesă

ka

ss

dea

seamz

desnre

adsnare

.baniloră

Gomtinzritelsi, de kare se kredea k3-se voră &ssi: mai măl„te milione. . Astz dat ei îmi trzgeaă nzkatslă, adekr rzsnistirea Dsmnezeeaskr, nentră întrodsuerea ănei dati kare

făsese desfiinnats ks jărzminte mi afsrisenii... Ilorta kz ki-

năl; auesta kzsta:s5 se desdrineze de 40 mii năngi de bani.

ue keltsise îîn „resbelzlă ks IIasvantogis;. de acc, “ue.0. Îsngs
!

1 Dsne aueste vers se to vedea k5 mi astonielă +mi - tradekatorelă a
fostă noeui. Iloesia, în originală, este mai lsngs. Tradskztorislă, nenztsndă faze "de kstă 'o îmitsssne, ââ trebuită s o mai sksrteze,
.

.

N

it

i

”
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averea Ii Xangerli, a konfskat
ă mi ne aueea a kasnisiloră
sei mi a Kans-kexziloră sale
de la Konstantinonole. Ns. era
tortsre mi înkisori teribile kno
skute, kare ss ns se fi întrebsinpată nentru atste săflete
.nenorosite, nentrg ka st le

ia mi aseea ve nu nsteaă

[le Isngr

aueste

avea.

Xsein-Ilama

adsse ne snă George
Lanati, karele era Kaimkamă ală
Isi Xangerli la Kraiova, mi
bznsinds-lă kz a

skrisă ku mzna sa uzrile Don
insli asgnra sa, i-a teată kanslă.. Dan
s adeasta a nlekată la Konstantinonole.

A doua domniă a lui Alessandr
u
"2. Cur,

„A99.

Vodă

Muruzi.,

Dsnz mârtea Isi Xangerli, s'a
frkută Domnă
|doa oars Alessandrs

ji tsisrile uzi semnele

Vods

Msrszi.

Înainte

nentre a
dea

ise

Dominiei, elă nrimi ordină ka

5% vie rsnede la skasnă, fiini
dă Ip Iasvantog

ls S5nsra neînue=
tată meara ks felsrite vereri
tsrz de. kăvsntă. La intrarea
sa
"în Bskrermti, nonorslă Pa nrim
ită ka bsksrie mii entssiasmă,
uri
elă sa îngrijită a lsrmsi ear
a kă blendeme wi drentate,
".
Il6rta, vrzsndă nesăn&nerea
mi întinderile Isi Ilasvantogls, mi mai alesă săferinmele
merci Romsnenti, a trimisă
firmană sckretă Ii Tersenikli
Ajanslă de la Rauris uri
Isi Ibraimă Nazirs, kg ordi
nă ka: sz adsne omtirile
de ne
Izogs Dsnzre ui sz piene
Ilasvantogl înksnjsrată din
afaT5, în kztă ss 'nă se nots
întinde mai msltă mi mai
dena
rte ka mai înainte.
|
„ Nămini
i,

înmirsndă

o narte de omtire ne 'din
kolo de
Dsnsre,a5 adssă o altr nart
e ne dinkâue nrin jsdenele
de
neste Oltă, nentrs ka ss înki
za ne Ilasvantogl din tâte
nsryile, mi ss nă n6tz lia
de nikzire nrovisisni -1ui
altele
snre îndestslarea omtirei sale,
. Illanzlă auesta însz, în
lokă
de a le isbzti, fs snre nagsba
nevinovatei merei Romanenati,
Ilasvantogls, vzondă mimkwr
ile aeste, a trimisă ne snzl
ă
din Agalii sei, anăme Kara-M
zstafa, ks o mie de krloreni
Vidinlii alem

i wi voiniai, de aă trekstă Dsn
srea Asewtia,
grsindă krile deskise (fiindă ks
ountirile imuvrztenuti se de-
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ka vorbii mii sai îndrentată

kztre' Kraiova, ks nlană ka ss nrinza ne Raim
akamslă de
“akolo Nikolai Zagoreslă. IIItirea ajsngzndă
la:Kraiova, sat -skslată. de îndatr

Arnzăyii .Kremtini

ue sa aflat akolo în-

nresns ks o narte din Turuii îmusrztemti,
mi aă ewită în

naintea

Ilasvantliilors

la ana Jiislsi, ka ss le onreask

tre--

serea. Akolo înuensnds-se Isnta ks măltz
animositate ui
eroisină, Kreuitinii se vzzărs înnromkani ns
nămai de dăm- .
manii ue avea înaintea loră, dar mi de Tsruii
îmnsrsteuntă
We era5 în srma loră.
Atsnsea a înuenată a fsgi tie-kare

în kotro nstea gssi lokă 'de skznare,
uii în gele de ne arms
Iasvantliii îti deskisers drsmslă neîmnedeka
ni kztre Kraiova. Loksitorii din oramă, ksnrinrui : de groza
nenorouirei

“e-i amutenta, at înuenztă a-mi kata msntsirea
vienei nrin

făgr:

uei.ue

aveaă

trsări,

lsarz ue nstarz

ku sine ni fa-

Şirz; -iar uei ue nă aveati înkinzire de nleka
re, mai alesă
negsustorii, îuri fezngeaă mznile de desnerare,
-vzzindă ks
"nă notă rzdika nimikă mi kr, ne Isngz avăpie
aveaă s-ini
nearzr

mi vienile..

kszzndă

asănra

kaseloră,

nrzdars

ksză la msns.

Ilasvantliii,

oramslsi

viindă k%

ks furie

ue nstsrs

mi trekrz

winete

gdle

deterz

mi vaete.

În skărtă,

ni

fokă

so. sabie totă ue le

Lămina s6relsi se întsnckase de fimă,

rală rzssfla nsmai fakzri wi sksntei,

nămai

szbiile

sslbatekz,

ae-

ui. atmosfera ressna
snektakolzlă

de durerosă “mi : însnrimantstoră, în kztă
s%-lă nots deskrie,
ai

era atstă.

ns e mrnz: kare
ae

" Illtirea desnre 'nenoronirile din Kraiova
sa Iruită în
tote nzrnile.
Atsnue Ibrailă Nazară “a nlekată ks Kozarii
Zanorogeni ! mi o narte de oitire îmnzrsteasks
c avea sub
dznsslă, ka s7 meargs assnra Vidindiiloră,.
Sosindă însz la
Eraiova, a gasiti” intrprile înkise. Kasele ue
skzuaserz de
fAakzri, unii nsrenii

tsritări mi metereze

ue

mai

erat în niuiore, servea

de în-

nentră Ilasvaătlii, karii, avsnds ui nro-

1 Asemti Kozavui se numeski de kztre Tari Giena
t-Kazaklar
adekz
, Kazaşi fagari, fiindă k5 aă fegită mai malto mii de
la Rami ui s'a a“mezată

ne marginile imnerislsi tărueskă,

ue

Iînui

rizrac.

Taraii

le-a.
dată urivilegisri, nentrs kare în timnă de rzsbois
, das Gmeni de âste.
E
!
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visisni în Izăntrs, se mineat mi se lntas eroisemute. În fine,

vei de afars auăkondă imi ci kzte-va kase, S'aă
ș
întzrită mi

„5

s aă nssă. ne brtae.
Ile de'alts marte, lumi aă ajsnsă mtirea ln Betereuu,
Domnsl a alergată la. Slatina ks Arpzsyii kreimtini ue a-

vea în servinală se. Bsksremtenii

caă sr f5gz, dar Domuslă

kat,

înkredinusndsi k7

atsnui, “însnzimîntani vo=

ks ameningsră. asnre i-a înuede-

ns voră ajsnge

daimmanii, usn5

aiue, Sosindă la “Slatina, îndats a întsrită stramtorile, mi a
unsă. gsarde ne marginea Oltălzi ka s7 ns lase sr trealkz
nimeni. Totă odats a trimisă ne Arnmăyni la Kraiova, ks ordină ka înnresnende-se. ks Tsruii îmnerztemti de akolo s5
onereze

în

kontra

rosulzti. km

nrominsnds-le

ks le va

s

-

rositate.

Tasvantliiloră,

meritr, lskră: ae a mi fekată ka msltz gene-

Nsminii Arnni, lsmă. aă ajenst la, Rraiova, s'a5 snitS ks.omtirea Isi Ibrailă Nazirs, ku aueea 4 lsi Mssliaga
mi a Bosniakălsi, în kztă at formată snă. „kornă formidabile,

Atsnui

brteha

a înucnstă

a se faue sorioass.. Tăruii, Arns5-

pii mi. Kozayii,. în tote zilele fpueat nzvsliri friose. Ks t6te aneste

uăninz

avemtia

bsteuă de la metereze

îni demertaă

strikzuisne fpueaă

armele

dswmaniloră,

ks sigărang5,

mai msltă în vsntă.

fiindă ks

iar uci-l-alni

Ile Isngs aueste,

intrendă dsmmsnie între kremtini mi m&sslmani, auemti de
me 5rms, ksndă se dsuca la bztae, ăuideai ne kamarazii
loră ne din drztă mimelenite. Nmai singură Ibrailă Naziră,
ks Kozauii mi. Arnzănii Domnslzi, se Isuta în kontra dsramaniloră ks zelă wi ks bănz kredinuz, ks tote ks cra fis=
mită de

Tarui.

„... Den mai maslte zile de lent, înkenjranii vazendă
kr nr-aă isnrzvită „urovisiznile, ax înucustă a sndi ksmă
sT fig. L.skrulă îns era gres de essckatată: înkenjurztorii
eraă msită

mai nsmeromi

do krtă

denumi.

Atanui

ag înue=

nstă a se înmelege ne ssb mrnr ks snii din ksueteniile omtiriloră îmnurztemti, wi mai ales ka Bosniakslă, : karele
era vekiz 'amikă als Işi Ilasvantogls. Astă-felis nsinds-sela

kale, mi nrofitendă de întsnerekslă snei nongi, asemită nîn=
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tre găaxde din uetate; mi ajsngrndă nn la Tiorois, se gDteaă ss se ameze mi ss se întzreaskr.: Dar Ibrailă Nazirs,

Isrnds-se dăus ei ku-Hozarii sei, i-a fogzrită wi i-a fokstă

sm anăye kalea kstre Vidină. Dsns Ibrailă Naziră îns; vi- |
indă mi Tăruii, de mi ns nreakă bsnz înims, jrfeat ii
“ardeas bietele sate krte skruasers de Ilasvantlii. : Avewntia

în fine trekărz de ueca

-.

O?

narte la Vidină ks o mslnime de:

jafori, vite mi nrodskte. Întră adevzră kămalit a, fostă lkatastrofa, aueea nentră : Kraiova mi. nentră jsdenele de neste
Oltă în ksrsă de trei Isni. Ilusvantliii aveai de slkonă ss
vie mi kiar la Bskăremti, dar nsmai msssrile uele energiue ale Domnslsi as foletă de aă sksnată oramslă de neirea
neauzrate ue-lă 'amtenta.
.
a
;
: 4 Den atste kalamităni mi nekazsri we ssferea meara
din kassa Isi Ilasvantogls,

Domnslă

. nord

îmnzlka |skrările mi a domni în linimte:

nlekată la uercrile.li Ilasvantogls,

'sneranna de a

kzui dakz

sară fi

sară fi konsiderată ka

tr Îztoris kntre Ilortz; iar la din-kontra, sarăfi afată neînuetată în nerikolă atztă el kztă ui meara. De aucea afrkstă tote kinsrile, mi lkiară urin mare

demisionat;

dare

de bani,

de

sa

wi astă-felis, dsnr o domnie de doi ani minos.

„luni, a trekziă la Konstantinonole,

A

Dsnz

treia

domnie

demisionarea

ta a rendsită. nentră

a lui Michaiu

Vodă!

Sutu,

.

Isi Alessandră Vodr,.Msrezi,

a treia or

Domnă

ue Mixais

Il6rp. Cusa

Vods Sus, îndatorînda-lă
ka ne de o narte ss Al
801
ze rssboizlă în kontra Isi Ilasvantoglz;, iar ne de alta -sz ekonomiseaskz geara ksmă va nutea. Astă-felis Mixais Vodr
Sus a venită în ear ne la Isna Isi Oktomvrie, uriimiti
lkă mare entasiasmă”mi bskarie, findă ks în uele doz domnii ale sale de mai nainte se nsrtase

ks malts

bizudens uri

drentate, ka adevorată nsrinte ui bună nrotektoră nentrs topi.
"= Lăsndă mi astz datz feznele găvernălii, Mixais Vodr
a învenztă
'

|

a nzne tote la kale, nrekztă
.

I

.

)

îmnrejsrzrile Aîlă er- , -

Ă

-
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taă. Oiutirea îmnazrzteaskz, kare se. afla în: pearz, îmursruind'o în mai mslte kornsri, aă amezat'o ne lsng5 malsrile Dsnsrei de neste Oltă nentrs ka sm, nszeaskr mi s5 vegieze
asănra mimkzriloră lși Ilasvantoglă, în kontra ksrsia de
„cea narte de Vidină se bstea neînuotată Tersenikli Atanslă
Rsmaiskslsi uri sei-l-algi Aiani Deli- ormanlii. Kt& desnre
gsvernălă

din Ipăntrs

ală merei,

ks tâte ks Domnslă

s'ane-

voită ss elkoOnomiseasks lskrsrile sure a nă se îngresea peara, însz fiindă ks el keltzise mălui bani nentrs ka sr kanete domnia,

fiindă

ks avea însemnrtâre

keltucli ks ornti=

rile, (nentrs kare Il6rtz, nă-i trimitea niui o nara de la Xas-"
-neaoa sa,)-— a fostă nevoită de la znă timut a nsne mat
» mălte dzri ne mearz.
Ilasvantogls, în timnslă resbelslsi ue î se fouea, a tri+
misă rrsusnsă Domnslsi kr dakz voemte sr fie în nauc, sr
se uzzeasks de a-lă bate mi cl, . mi sr lase ne Teruii îmmorztemti sn fak ue notă "uri! ue voeskă. Domnsli îns,
kalifikzndă rzsnsnsslă auesta drentă slzbiuisne, a îndemnată
ui a ajstată. ne "Toruii ue erat s5b ordinile sale ka ss ia
ofensiva.

. Atsnue

Memimaga

ui 'Taxiraga,

nreksmă "mi ing

Axmet-geami, treksndă le omtire ueste Dsnzre, as lată
kă uăterea Fet-Islamslă mi Kraina; dsnm aueasta înkănjs„r5ndă mi bstsndă trei Isni de zile Negotinslă, las silită ss
kanitsleze ks kondigisni mi a% uri intrată în Inăntre. Mixaii
Vodz a ranortată la Ilirtr desure sălkuesele-aueste, arvtrn"ds-i înkr, kr

Vidinslă.
teskă ks
ferim nu
Na terzii

ks

vocea

lui

D-zeă

în

kărendă

se va lua mi

Ilorta i-a trimisă nentr aucasta frmană îmngrslasde mi ks o mzluime de berhkudarola (adekz abravo),: kare aă bskurati forte maltă ne Domni.
însz aueasts bskărie sa nrefukută în lakrime ui

întristare.. [lasvantoglă,

sănurendă-se

torte

ue ueara

Roms-

"neaskr, a trimisă rasusnsă îndats la faimoririi xogi Ksrjalii, kari se aflaă: desnre Trauia mi -Blgaria, ka ss vie la
Vidină, -— uotrivindă însm ka ss n uitie nimeni dâsure a-

veasta uzns în momentslă uelă de ne rm.

Kzrjaliii n'ag

înterzieată de a veni, mi Ilasvantogls nsindă vre o mie de koliregi (din ei) ssb komsndslă snsia Manaf-Ibraimă, fai-
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nentrs

rzătate - mi

krszime,

i-a

trimis

E
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Dsnsre

în meara Romsneaskz,
Ssb kondsuerea snsi Xiotă a nume Xristodolo, în zioa
de 25 Anrilie a anslzi 1802, Ilasvantliii as trekată nrin mijlokslă a dos kornsri de owtire. îmnzrsteaskr, kare stanio—
nu în dos sate,: Mouzencii mi Baklavits.” Se lirede k 'Tar-

vii i-ar fi vzată treksudă, dar ks sară fi nrefulstă ls niui
vedeaă

nisi ksnomteai ne

dăminani, fiindă ks ceray ssuprani

asănra Domnslsi, din kazsr ks le îmuspinase lefele ui tainările (nornisnile de msnkare); ini mai alesă kr xonii de
fonknionari ai Domnslzi ns -le dedese lcfele-de mese Isni.
* Din nenorouire „mi Ibrailă Nazirs ns se gsia-în mearz, fiind; neste Dsuzre la Lomă, mi nemtiindă nimika desare:

treuerea,. Kprjaliiloră. Astă-feliz, ue lsndă cra bzluis (iarmarok5) la satălă ue se nsmemte Klianovă, unde era o mslnime de Isksitori ui negsmotori din: mai msălte nr, ax
kzzstă EKrjaliii de o dats în mijlokălă tergslsi ks smbiile
g6le.. Wine note ss deskrie snektakolsl auela înfrikomată
ii” îngrozitoriă kare sa întsmulată? “ Ilreksmă ksndă intrz
lunii în oi, gitse, întindă mi sfpmie ks tsrbare, astă-felis
mi Ksrjaliii tzeaă nasări mi 'sreki,, kzlkaă femei mi konii

„în niuidrele kKailoră, mi jefseaă totă ue le kzdea ssb -mzns;
Ănii din 6meni nevinovaţi a5 1masă moryi ne lokă, aluii
diăntini: ini slătini, aluii liant în robic, ali aă fsgită komă

aă nstată. Ksmăsa terminat suena aucasta . tragikz,: Krjaliii a5 trekstă la Mrnzstirea Strsxaia. Dar Ibrailă -Nazirs,
aszindă de aueste, a trekstă îndatr Dsnwrea ii a trimisă
resnsnsă boeriloră de la Targs-Jiislzi ka ss se grrbeaskza
nleka îndatz, ka ns ksm-va sr vie dămimanii ui ss-i alge.
Ivksitorii atsnsea sat rsdikată ks mare grabr, lssndă fie-

“vine kă sine ue nsteaj dar abia treksserz ne la Ilaizlă Vilkană în Ardeală, ini” Kvrjaliii aă kslkată oramălă mi i-aă
dată fokă. A dea zi înss Ibrails Nazirs scsi ki vre o mie
"de Rozani 'mi Delii alemi kslvri, ks kari sat butsti neînaetată în ksrs3 de uinui zile ku mare învermnare. A: m6sea zi a emită

dă-se în bztzlie

mio

narte mi alta la kemuă,

generalz,

s'a5 lsntată

ui. amestekzn=

de ne la: mmcazr zi
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fers sT se xoturask, sorta, brtrlici.

Înon-

isndă, s'a trasă mi o narte wii alta în. Intsri; dar neste n6nte Ksrjaliii aă fsgită ks linimte ferz ss se 'simus, în ktă

a doa zi Ibraimă Nazirslă, „voindă a-i fegsri, nă uitiea ne
ue kale sz-i srmereasks. Între. aueşte Roxjalir, “mergsudă
nzns la Stsnemti, ui gssindă satslă nzstiă, sai dasă kzpl=
va din ci în urdsrile de ne anrone mi ai mriuelată vr'o
sătD vinui zeui de săflete berbani, femei mi konii, kari se
asksnseserz akolo. Ileste nămnă sosindă dsuz “ei Ibraimă
Naziră, se astea ka sz-i loveaskr, dar 'ci neste nânte sai
fikstă nevszăi. Dănz auccu sat dăsă la Okna mare, ănde
earsmi at fekstă o mălgime de esuesări.. Toti odats snă

altă kornă de Ilasvantlii
vestită Kasangeali, kari
a5 teată, ag uisntită mi
vinovaui. Dsns aseasta
" Izsată nămai

kste-va,

s'a arztată la Karakală ks &nă mefă
at fokstă atrouitzuile. uele mai mari:
a5 robită o măluime de bmeni nenrzdzndă mi nsrjolindă kasele, aă

în kare

s'aă -amezată

mi Sai

întorită,

fiindă ks Tărsi îmnsrstemti ns erai ka sz-i îmnedeue.
“ Între aueste Ibraili Naziry : ajsnge la Rimnikslă Vzl“ei. De akolo se renede assnra Kzrjaliiloră la Okna mare,
kă kari se bate în kărsă de uinui-sure-zeue zile, ne înuetată. Atsnue Manaf, vozsndă kr tirgulă
Govora mi Remnikslă se năstieserz, mi

mai n6to minea, a xotzrată s fsgs.
slzbeimte. Ile tts întinderea malslzi
arsă mi s'a5 nsstiită, kzui în tâte se
tre fegari mi gonaui. În fine Manaf
"se ănemte ks Kusangeali, karele se
brailă Naziră,

karele

aksma

Oknei, Mrnsstirea
vtzndă kz nă se

Ibrails Naziră îns
Oltslsi, tote satele
ărma kzte o lsnts
ajsnge “la Karakală
afla întrrită; akolo.

nă-i
s'aă
înmi
Î-

avea o ouitire ka de ontă mii

de 6meni, (Qin kare trei mii Arnsăui, uinui săte Kozaui mi
-aei Vali 'Tărui de ne Isngs Dsnwre,) sosindă dans ci la
Karakală,

i-a înksnjărată

ini sa

nssă

a-i bate,

„+
Dar. owmtirea kare se ziuea îmnzrsteaskr, fsuca n mal
năinz strikzuisne merci de kztă [lasvantliii. Asemtia, de

mi eraă întră adevzră 6meni alemi mi voiniui, ks tote aue:
ste ouitirea îmnzrsteaskz

în kztă ară fi nststă nrea

era ku. atzti mai msltă

lesne mi nrea

kărendă

nimeross,

sz-i în-
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ving5. Dar bstaliile în realitate nă se fuueaă seriosă, din.
dor: kause: întzi kz Tsruii erat nemsliămiui nentră ks î5
le se dase lefele-de mease Isni; al doilea, kr Arnzănii eraă
înpelemi kz Ilasvantliii, ui kzndă se amestekaă în Isutz în
demertaă armele în vsntă, iar nonyile se înnresnaă mi msnkat înnresns ka amiui adevzrani.
-se nrelăngea fzrs nisi sn folosă.

. Ilentră
-

aueasta

lkrălă
.

Între aueste nimte Taingii (saă înusrgitozi de nrovisisni ai omtirei) a% skrisă Domnsli ks Ilasvaniliii se grteskă s1 treaks Oltslă mi.sz vie fprz de veste sr s5nrinzs
Bsksrenmtii.
Domnslă, nrimindă aseimine -uitire, atzta de tare s'a dekonvuentrată mi s'a sneriată, în kstă nzrea ks-mi
nerdzse kanslă. Atsnue adsnsnds-se boerii la clă, aă înuonstă a-lă îndemna ka sr ia vreo mrsărr. de angrare nentră
oramă, usnv a nă sosi devastatorii; dar la asemine iniuiativz nă se nstea determina din kassa diverselorE
' konsiliură

de-ida boerii Greai, kari-lă însnzimîntaă- mai msltă de krtă
ar fi fostă kavintslă 1. De acea îndats ue a aszită kr 0-.
mtirile s'ag revoltati mi km uereaă lefele ne uele mâse lsni
se nu le nrimiserz, a fskstă kănoskată boeriloră ui tăts-

rora ka ss figr kare în kotro va nstea mi S-uu0ă assigsre'ze familiile.
Dsnz aueasta a înuenstă tot lsmea a se nregzti de nlekare kstre Ardeală.
IE
Ile la 15 Mais s'a rzdikată boerii mi: Isksitorii din
Bsksremti ks familiile loră, în nămvră neste meante-zeui mii

suflete.

“Toni îmi

înkideaă

kasele mi emiaă

din

ele nisn-

grhdă mi dinds-le adio uelă de ne rm;îmi înkurkai karele ksmă nsteaă,
rssire,

mi ucea se ni

Domnslă:
ua

nornită

năteaă Isa, Î5saă în ns-

tâtz kasa,

rmzindă

n&mai elă

singară ks Beizadelele. Ilzns în dos zile a rsmasă

mai totă

1 Aige n notă tzuea adevzrălă, ne kare mslui ns-lă ksnoskă mi kritikz
ne Domnă fsrs de kzvîută. Auestă nenorouită Domnă n'a fsgită fsr> de
".. kuvsntă sat de buns voea sa. Weea ue la îndemnat la aueasta a fostă
skrisorile ue-i venea

din Konstantinonole

kiar

de la 6menii

Iloryii, kare

skriaă kz de va, vedea kr vină Iasvantliii 85 f5g5 îndatz în Transilvania.
Tle Isngs aueste îl& mai îndemna mi znă Gencrală-Maloră Rusesku, Baroni,
- tone

karele

se afla

atsnve

ns erat kunoskste,

la

Bskuremti,

nentrs

skonsri

kare
”

ne a:
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_oramălă uăstiis de Gmeni, mi a% mai stată nsmai Mitrono=
litsls Dositeis mi Eniskonslă Argemslsi, iar din boerii mari
Banslă Nikolae Brrnkoveans, Banslă Skarlată Gika mi înls kzui-va, gata wi ci a fsgi la anronierea nerikolslzi. Ile -:
Isngs aseiutia era mi Vistierislt Konstantină Filinesks, karele zzuea bolnavă la ksrte. 'O' dats ks uei-l-alui Izksitori,
"se rrdikaserz
vui konsălii nsteritoră streine ks- familiile.
mi :
ks kanaelariile lori. “Era snt! Iskră înfrikomată de vszată
ageastz emigranie imnosantz de: nonoră, kare făgca ka nimite tirme de oi de teama Isniloră, ka sz skane de sfzmierea dinpiloră uri de mârtea. neanzratz ue-i. amtenta, Drsmălă,

în întindere

de dos-zeui

de ore, era

nreszrată

de a-

caste mălyime de Gmeni, kare semsna a orutire u5s5 în
stzrzmare. Avi se vedea karete. mi. bstui, mksnjsrate de
Arnnăui mi de servi, ue nzreaă kr mergă la nresmblare;
aui kzte trei rzndsri de kare înksrkate ka lzlrări, femei imi
konii: asi Gmeni de tâte kondimisnile krlzri,. aui alpii ne
.

josă, nsrtsndă ne &meri saruina Iskrăriloră lors. Ajngzndă
tot mslnimea la Krmnina,, s'a adsnată boerii emigranţi ka
sz se konsslte de trebsia sm imcargsîn nainte saS sz mai
amtente nrnr se voră afla ue sa netrekstă la Bsksreurti,
Ilprerea sea de ne 5rmr s'a grsită admisibile. Dar unde
87 se grseaskz atzte kase prrsnemti kare sz dea osnitalita=
te la atzta nonoră ? Ilentrg asemene nevoe se tmbrri totă
nonorslă ne wiessrile Kamnuinei, mi kotă n'a înkznstă s'a
întinsă sure Komarnikă,. Tocana wi Breaza.
Buii mz-

“neaă în karz, alnii ssb karz,. alpii sub kortari imuro=
visate din nrnztsri de kasz. Snii dormeas, alnii mzukaă.

mi se” veseleaă,
kazslă

în săsnine,

iar algii,
for

mai. întristaui,

s7 n0t5

dormi.

Sur înginiai
A doa zi înss

necats

kz vine o utire ksmi. kr Ilasvantliii s'aă desnzrnită în trei
koruxri, ks &nslă din aueste
sure Bsksremti, iar-altslă ks

a-anskată snre mănui, altălă
vine snre Isminina ka ss, 0-

nreaskz treucrea emigranniloră uneste mănni. în Ardeală.
Aueastz mutire, de mi neadevzratr, a arănkată snaima
“ea mare în meni ui lkă togii s'a; skslată ka ss ansue
dr&mslă Bramovalsi. Dramslă avesta îns este 5nălă sin-

»
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gură, strsmtă, stsnkosă, neregslată, -urzuzstiosă, mi ne ăneloksri însnzimsntstoris wi nerikolosă. Ile asemine kale mergrndă nonorălă de odats se înkise drămslă: sfsrsmsnds-se
kgteva karete mi trzsări grei înksrkate, se grsmsdirz tr5sările uele din

ărmz

5na dn

alta,

unii astfeliz,

nenstendă

nimeni da nisi ne alstări, nisi înainte, niui îndzrztă, se f5-

ks 0 însnsimsntare generalr, ka kznd l-ar fi gonită dăuimanii ks sabia mi ks tsnzlă. Risetile nora uni bouetele alto“ra, minetele Omeniloră imi kataraktele nzraeloră,: feueaă ni_mte

rsssnete

fiorâse; sui,

întră adovsră

lokslă

era atută de

nerikolosă, în kstă snă nasă gremită ală snsi animală ar fi urznzdită o trasirz, 5nă nasă gremită alt snsi omă lar fi kstată viaza. În asemine înnrejsrare era, de neauzratz trebuinBT 55 se fi întrmulată mi Demokrită ka ss rrds nsn'5 ss nlesneasks, mi Eraklită ka s7 nlengr usnr sri cass okii..
Dsns mslts nevoe mi. bstae de kană, în Âne karavana
a trekztă. stremtorea

mi a ajsnsă la Mznsstirea -Sinaea,

5n-

de a nstrekută nontea. : A doza zi-dimineaua veni cars i
o uitire minsisndss ks Domnălă ks Mitronolitslă mi kă boerii ue rsmsseserz în Bsksremuti se tsearr de kstre Torai.
Vine n6te deskrie miuetele mi nlznsetele kokâneloră? Kspinte de msngzere..ns se năteaă grsi. [ldlele msnyiloră, sn:
de se aflz Mzrzstirea Sinaca, se feksse. întrs'adevzră valea, .
nlzgeriloră. Dar ns treks msltă mi :sosi snk ksrieris înadinsă

da la

Bsksremti,

ks

skrisori

înkedinnztore

desnro

ssnztatea tstărora.
Atsnyea întristarea sa urefekală în
veselie, uri karavana, fsrs întsrzicre, mi-a. lăsată drămslă
mi a ajsnsă la Stefanonole
sas Bramovă.
Dar mi a"kolo, &nde sz se: prscasks atztea kase snde 's7 înkans
_znă nonoră atstă de nsmerosă?
Kiară mi uele neansrată
trebzitore uentrs viensire, ajsnseserz la o skămuete nesniss.
„Fie lare atsnue kzăta s5 se strumtoreaskz nentră medere
kămă nztea, mi nentr; msnkare sz fakz tâts ekonomia n5=
tindidsz. Dar ns terziă a venită ordină îmuzrsteskă de la
Viena, de la urea generosslă îmnsrată Franuiskă, k'stre dregstoriile din Bramovă mi Sibii la sm se dea tote înlesnirile nstinui6se uentra osnitalitatea emigraniloră, mi sz se use
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tarifs ne obiektele de îndestslare ka sm nă-se v5nzr mai sksmnă

"de kstă fakă.

Atsnue emigrapii s'aă mai linirutită, uns

s5

vaza

ue se va mai faue în meara Romsneask.'
Boerii se rrmssesers la Bskăreuti ks Mitronolitelă mi
Eniskonzlă,
trzeat „Să vea mai mare grâzz din lazsa înfrikomatei năstieri.
În adevzră era snă ue: însuzimsntrtoris.

Hinenie de

omă nă se vedea ne zlimz; iară nsrenii usreaă

szlbateui i fioromi nentră uei uc-i vedeai. . Din ksndă în
ksndă se aszină nămai srletele snoră kni însnsim'sntaiă.
Biscriaile eraă înkise; klonotele erai mste, mi nsmai kskavaele piuaă ne klsnotniy me. Ile lime, de se vedea kzte 5nă
omă, trebsea sr fio vre ănă vermztoriă, saă vre snă smin-

tită de. minte.

În nrejerălă Karnei sa în Ipsntru, eraă ns-

mai ksui-va Arnzăyui mi Tărui,. kari vouiferaă uerznde-imi le
fele. Ile Isngr auemtia mai viindă wi snă Bimbana Sava
(kremtins] de la Negotină, 'reklama mi. elă leâle ouitirei sale. Dar snde erat bani? uine ulstea? ks nehki, adik fârte
bine, le se rmsnsndea

la topi, uri ei

rzsnsndeaă

ks

ksvinte

amare. lar boerii medeas la kasele loră singărateui, ki ini-

mile tremsrztore de frikz.
merinystoris,

Vszzndă ks Iskrală ajsnsese a-

lk5-i amtenta snă

nerikolă neamtentată,

adese-

ori se dgueaă ks Mitronolitslă la Karte nui uerkaă s% îndănleue ne. Domni: ka. sai ss dea lefilo omtiriloră tsrburaate,

saă sz fsgz înnresns
ks
raă demerte,
mare

aztoritate

30. dukz

fiindă

ks

asenra.

dinmii; dar tote uerkzrile lori e
Gresii,

sniritălsi

.konsiliarii
seg. . În

ka sz se înkiză în Mitronolie

fine

seci,

avea

o

sc XTiSrirL S5

mi în zidsrile sale ss

se anere în kontra.rebeliloră kare-i amerinnaă mi ne dinuuii.
Dhsksnds-se akolo în zioa de 18 Mais, a venită -Nikolae Brsn-

koveans, ziksndă kz a nriimită o skrisore de la Karakală kare
snsnea ks Ilasvantliii, trekndă Oltslg, aă anskată dremslă
snre Bsksremti. Atsnue bocrii, însusimsntenda- -se, mas dor."
mită tts nontea, mi a dosa zi mergrndă la Domnslă i-a
zisă:
nllsria ta, ue înmelsuisne este aueasta? nx- mi este

mils de noi, de vrei se ne sakrifiui ne'topi? Dakz
ta ns vrei sz nleui, afis kr noi ns mai medemă.

nslă, aszindă aseste, mâi întzi a tekstă

kztva timnă,

Mzria
TDom=

anoi
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demtentsnds-se ka din somnă mi
a zisă: „Daks D-vostra nlekani,
sani? Eă sentă gata a ve srma“.
învoită ka ss nleue înnresnz sure
Lusnds-se asemine xotzrzre,
rii ss east la asa Banslsi Gika
s5 aniteute. ntnz

va

sosi

mi

1.
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ks okii nlini de lakrsmi,
ne mine ksmă de mr ls5Dn aucasta toni s'aă
Moldova:
sa nssă la kale, ka boede la Kolintina,:mi akolo

Domnslă,

mui ani

ss

ansue

în-

„nresnr drimslă sure Fokmani. Astfeliz bociii se duserz la
lokzlă numită, snde, ue ksndă amtetaă ne Domnă ne la ora
"de wins, a venită Sustarslă Anastasaki ks mai mslui kpleră
zilksndă kr la Ksrte s'a revoltati ostamii kari uereaă 'lefele
- mi-kD a% mi isi ne Domng,' Boerii, for'a mai amtenta ss
se înkredinyeze

dakr mtirea

cra adevsrats,

n'a mai stiati

s5 aineze, ui S'aă skălată ks renejsne mi aă. nlekată snre
Gergiua. Fsgsndă snii mai tare mi alpii mai înuetă, sas reslepită ănii de aluii mi din kaăsa întsncreuimei mi-aă. nerdută
dremslă,

at smblată. rstiainds-se

t6tz n6ntea nrin nsdsri,

mi

abia ne la rzvsrsatslă zoriloră s'aă adsnată ks togii la Gergina. Den aueca fiindă ks toyi simniat trebsinma de msakare,

se onrirz

de ursnzirz

mi

adzstare urna

nriimi iui-vre o wmtire de la Bsksremti.
5% sc năe

la mass,

catr km soseskt

doars

Ile ksndă
doi

voră

se gstiat

Greui Domnermti

Ekzlsri în făga mare, kâri, întrebayi fiindă de snde vină

i

se

mi

miiă,

a5

rsnsnsă

kz

în

n6utea

nrevedents

Arvnăgii

ks 'Teruii, înpelegsnds-se între ei, s'aă înnresnată mi at venită- la Ksrtea Domneasks, snde aă înuenată a were ks mare tsrbărare mi lkă ameringare lefele „ue aveaă a la; dar
eminds Beizadea Grigori i-a fokstă ks kăvsntă ka ss selinimteasks. Dsnr aveasta Domnălă, kiemsndă ne Bimbama
Sava, îlă îmbrzkz ks kontmă, îi dersirănă kală minsnată,
"îi dete trei mii lei. uli-i zise k-lă las, lokotenentă,

s'aă Rai- ”

malkamă, îndatorsndu-l s% mszeaskz oramslă ne uzină
timnă kztă are sm easz la nă sată în anroniere; "ne lsngs
aeasta i-a zisă ks neste dos zile ss vie mi ostamil la Tormoră nentră ka ss-mi nrimeasks lefile. Dsnz aseasta Dom-:
nslă, săinds-se în karets ks beizadelele sale Grigori mi Icană, mi ărmată

de toni 6menii

Ksrnei

sale kslzri,a emită
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la Kolintina. Akolo, negssindă ne niui snslă din boeri, du5 kimă îuri dase ksvzntslă, a ordonată Vizitislsi sei sz ause drămslă kstre Vlenii de Msnte ne snde este drsmslă
ktre Transilvania.
„Mitronolitală

ui boerii, lumi

at aszită aveste an'Drân-

pini, Saă însuzimsntată grozavă, dand ks sokoteals k
Domnslă este srmsrită de „anrâne, de Din 6r5 ue mi-a
skimbată nlanslă de -a ulekată snre Ardeală în lokt sm vie
snre Moldova, nreksmăle dase ksvwntslă; mi nrekămă craă
gata ka ss se use sg mpnsnue, aă Ipsată masa ne lokă ui
"a înuduztă fie-karea fegi, anskzndă fie-kare kste &nă drăraă
* deosebită. Gikslemtii, ujsngundă la Valeni, erai s mai stea
ka sz mai vazs ue note si se întsmnle, mai alesă ks akolzolo se mai afla neste dosm-zeui de mii de Bsksremteni,

negsnitori mi nonoră,. ka întrană lokă mai
năsă

nerikolslsi, Dar

Domnsli,

kumE

sigură mi ness-

a vszstă

ks vină bo-

erii, fsrz a nerde timnă, intri în trsssra sa ks beizadelele,
Issndă ks sine uri ue marele Bană Dimitrie Gika (ne linge
karele înnresnz mi eă, astorislă. Dionisiă, m aflamă ni mai
nainte wi mai ne srms5 ncdesuzrnită în tâte evenimentele)
“a nlekată renede kstre xotarslă Trânsilvaniei mi a trekută
de ueeu narte. Boerii. vzzendă fsga Domnslsi, mi Ipksito=
rii ne aucea a boeriloră, s'aă skalată uri ci ka vasele uri ag
învenstă a fsgi k& nrovinitare. În kalea ancea este snă mănte mare ue se kiamz Vzrfsli-Kraizlzi, ks fruntea nleursvz
mi 5skatz,

koncrită

ks

nori, mi

ne sne

lokuri

ks ninsdre.

Voinds uineva ss treakz de la Slonă în Ardeală, trebăe sr
treaks d'a drentălă neste var fulă scă, a sm se koboare de neea

narte, -Drsmslă este forte reă, stramtă. netrosi wi uerikslos,

avsndă ne de stări ursnsstii adsnui. Ilentră ka ss meargs uineva dela Slonă an7 dinkolo de Hoeana Fetii, trebue sr faks

lkale de zeue ore. Ile lokslă asesta trzszrile, ns notă ărla fer
37 se tragz kă boi. Ilentră avâsta, de urii venisers mslyi msrani
kă boi (ne nlat), însz ns eraă de ajsnsă, mi mslgi fsrz nevoini
„a-mi săi trasările ks laii loră urivani, iar femeile mi koriii
loră a merge ne josă. Dsnz ue msălnimea 6meniloră se szi
ne

nodizurs&

ms&ntelsi,

se rzsurndi

ne earbs

verde

ka ST sa
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mai tâtr întin-

derea” merei Msntenemti a Moldovei mi a Transilvaniei,
-ne
kstă note okizlă sz se întinzr. N auskarz bine a se odix- ni, uri de odatr

veni

o nloae reue,

amestekatr

kă

ninsore,.

Ne fiindă niui snă arbsre de adsnostă, ssferirz topi nloaea
ks msinile în sină, uri din kassa aueca mslui konii mi 6=
meni

bolnavi

mărirz.

În fine treksndg

„Meu a se kobors mi, ajsngendă,

nloaea, karavana în-

netrek

nântea akolo ks

"toate inkomoditzuile mi nevoile înkinzite, A dosa zi mălgi-

mea treks mi ajsns6 la Bramovă.:

Nsmai -Domnslă .ks ber-

zadelele rsmaserz la vams, amteutsndă-ks neastrmnsră
sosirea familiiloră loră kare 'veniaă ks Șnstarslă Anastasa"Bi. - Nini o idee însz ns aveaă desnre vele ue se netreueaă
în urm.
Bimbama Sava; karele rsmesese Kaimakamă, dă- '
nz ue n nlekată Domnslă, vzwndă kr. a fostă înmelată uri
ks elă a fegită ka sz skane de ulata lefeloră, a doza zi se
lsz dănz dansală ks kzpi-va din Gmenii noi. Dar în lokă
s% ajsngr

ne Domnă,

în Vartală Kraislsi dete neste familia

domneasks, în kare era Snztărislă mi Ilostelnikzli ku fiuele” Domnsălsi. Atsnue Bimbaura Sava kasts ss kanete ue
va nstea, uri, gosindă-o Imdium
ks. skăle mi netre sksmne
se nremăiaă ka uinui zeui mii lei, o liz mi auoi le dete
drimslă.
Astfelis familia Domneasks,:ursdats mi maltrata"15, ajsnse la vama

Bszzslsi mi înnresnnds-se

ku Domnslă,

trekă la Brauovă. Akolo kreditorii Domnslsi, avendă a Isa
vre o doz mii de nsngi de bani, at dată ssulikz la îmnzratălă ka sz-l5 înulincaskr,. : N terziă înss veni ordiaă îmnsrzteskă ka Domnslă ss meargr la Sigensbsrgă, ks învoire k7, de va .voi sm treakz în Tsruia, . si fie liberă.

Epoca desperațiloră.
.

-

.

* Fogsndă Gsvernslă, nreksmă
sa zisă, a remasă ora=
wslă Bsksremti năstiiui fer niui snă -felis de rsnduealz,
Atsnae

a

înaenztă

a domni

Gmenii

desnerani

ui forz k5-

nstiis. kari se nmeskă în limba nonorslsi krai. Asemtia,
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intrsndă în Ksrtea Domneasks, ne
va linsia, o jsfăirz de tote, fzrs a
nrin. use. Grsindă akolo 'semnele
mi stindardele, se nresmblaă ks ele

ksndă mi Bimbarma Sazisa niat mokar nrafelă
Domniei, adeks tsisrile
ne tâte slimele orains-

Izi.. “Iar kznitanslă loră. nsmită Melamos, de vis

Arnsstă

mi de nrofesisne Bokucagiă, se nresmbla ks kala domneask ne kană., Avemtia, sfzrzmsndi smile kzraismeloră mi
ale nivnineloră, intraă 1mi se dedeaă la orgiile uele mai sksrbose, fsrs nisi 5nă frră mi firs nisi 0 m'sărz. Asermti
miserabilise nrenaraă a da ui fokă oramslzi, nentră ka sz

însemneze memoria loră nrin rsine. . Din norouire Bemlea
- :
„ga Ibraimă Bosniakslă, karele se atla la Kotroueni ks.
komi-

va ostami, simuindă lskrălă avesta, veni în oramă mi înue:
n& a Subnzăra mi a nedensi ne tikelomi, în krtă se fokurs

mai topi nev:zsui.

În linss de boeri clă a fekuts Snstari

ne 5nă Gsliano bocris mik înss desfrsnată ui krai,ar Ags
ne 5nă svrakă Ilolkovniuelslă lonigz, omă onestă mi inteli

gentă.
Dzuz aucea a adăsi msuelari mi brstari, mi a mai
adănată seva din dmenii fogiui we erai ne anrâne,
resta-

torniuind

bsna orzndseals în oramă.

Domnirea
Aga

E

Turciloră.

Azzindă desnre uele întrmnnlate la Bskuremti, Xasan
lama de la Nikonole mi Tersenikli Aianzlă Romuiăky-

Isi, sa5 înpelesă wi a5

nlekată îndati ka ss

uns

în run

dzcalr lskrările din. uearz.
Deui sosindă în Bslsreuuti, ax
învenstă a zuide ne xoni mi ne fskztori.de rele, ui aă fu:
kută kr în kărsndă a5 înuensts a se adsna fegarii ne la

kasele lor; mii a se oksna fie-kare în linimte de trebile sa-

le. Ns tzrziă
Gisrgi Osman

îns veni uitire kz, Icrta
lama wi ks auesta vine

ertase ne rebelzsli
Ilams la Silistra.

Aueastr mtire a gmulstă de grâz ne Aianii de ne Isngr
Dsnure, fiindă ks se temeaă de clă ka de felgersls Isi Dimnezeă. De areea, zitsndă tite vuertele dintre denmii, sas!

adsnată

îndatr

la

Bsksremti

toni Alanii,

nrelomă

Ililogls?

e
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Batalaga, Şatogls, Aslanogls, Xagi Omerogls, Meemet-Ali-Bei, '
Giazră - Imamă, 'Tirnogls, Xasan Bairaktaris, mi alii mai
mălni.. “Agentia, ssb nremedinma li Tersenikli, se konssl„tars mi xotir5r5 ka ss se nie ks tote nzterile lori nui ss.
nă nrimiuskz re snă asemene inemikăîn kanslă loră, mi nentră axeasta ss se lente nrnz la uca de ne srms: nikitsrg
de ssnge. Dsnr avueasta, înkinsindă
snă kornă de omtire
ka de doz-zeui

mii de

domenii,

aă nlelată

ka sz-i apie kalea a troverea Balkanilori.

o seamr

din ei

Rebeliunea lui Giurgi Osman. Pașia.
«

«

.

Avesta era din Asiu, de vis
"mi

kutezstoră,

înss mi fr

Gisrgiă,

karakteră.

omă

kanabilă

Fiindă Iain

la Si-

listra, elă se butusedo mslte ori ls Ilasvantogls, dar nentr măltele sale abăssri mi mai alesă nentră ssnzrzrile e
feksse erei Romsnenmti, Ilârta-lă' destitsase mi-lă trimise la
„&nă namalikă în Asia milkz. Da akolo treks în Tsruia Es
roneanr, îmi feks o armata ka de trei zeui de mii deKzr=
jalii mi Arnzăui, wi, deklarsndu-se rebelă, merse ss bats
Adrianonole.

Nimika

însz n

remi,

kzui neste

60 mii

lz-

kăitori înarmaţi aă emită ks armele înaintea li. DDsnz a“casta, merse asăura Filinonolei; nisi akolo însz ns feksnimika, fiindă ks orzmanii mi dregztorii i sat onssăkă vrednivie.. De akolo .înuenz. a kstriera : Mauedonia ini Trasia
mi a rssnsndi în treverea sa, fokă zuidere mi nrrdruisne
neste tote satele mi oromele

wele mai

mii.

În fine,

usr-

tendă-se astă-felis ka sn lkometă de nenorosire, ajnse aur6ue de IKonstantinonole, în lale. ka de mese ore, în. kztă în-

sămi Ipkăitorii kanitalei înenărz a tremara de frik. Astă-

felis, ne ksndă în cara Ronincasks se uetretiea evenemini=
tele fiorâse de kare s'a vorbită, tots întrănă timnă imi în
imaerislă Otomană se: netreuea mai asemine terorismă. Ile
kzndă Buksremtenii îmi kstaă montsirea emigrsndă în Tran-

silvania, Izrigrzdenii se grteaă sr emigreze
gsreze de aeea narte, la Skutari.

mi s se asi-
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“Ssltansls Selim nornemte assura rebelslsi ne Kzulskă
Nsscin Kanetan [lama generalissimă. Auesta kă o armatska de mese zeui mii Omeni; eniseri, Galionuini mi solda
regzlaui dens nosa sistem Esroneans, a emită afarz din
oramă la snt lokg ue se kema Dast-Ilaura, mi a năsă ormtirea în rsndsealz,

de bztae.

pile, elă serkr s

adskz lskrsrile la naue, fiindă ks ne

o narte. voea ss înkănjăre

Ilin! a ns înuene

îns „ostilita-

de

rzsboislă uivil, iar ne de alta

se îngrijea. de vre snă ressltată nenorovită, Astă-felă isbuti
a îmnzkane rebelă, dendă-i dos mii de nsnui de bani, f5Eksnds-se kz-lă carts;, mi restabilinds-lă Ilams la Silistra,
nreksmă uerea elă.
Ageasta cra kassa

li se

„însnzimntaserz,

Aianii

din=

krtre

kare

tre Bulkani mi Dsnzre. Fi se 'îngrijia de rssbsnarea auestăi omă,

ks kare

se lsntaserz

de atzta

ori

wii

se arstasers dummani neîmnzkani. Desi trimizsndi omtire
în kontra Isi, nrelismă s'a zisă mai săsă, mi onrinds-i tre=

kztorile . Balkaniloră,

Gisrgi Osman

Ilama rensnur

de la

Ilamalikslg Silistrei mi se întârse la snă altă Ilavualikă, desnre kare vomă vorbi mai denarte. .
--

Urmare

“Tersenikli,

kămă

istoriei Romănesci,

a

sosită în

mist vre 0 dos mii de Gmeni
sneasiz

ks auci

ue eraă

Băksremti, îndatz

aleuii la KRarakală,

ssb Ibrailă

Nazirs

a tri-

ka ss se

wi ss batz_ne

Iasvantlii. Avemtia, sosindă akolo, se înuerrs bztaea mai ku
nătere. Ilasvantliii era înksnjăragi la Karakală de zeue zile,
mi ks tote kr isnrpviserz nrovisisnile de mznkare, însz se
bpteaă kă desuerare. În uele de ne srmr, vpzzndă “ks nz se
mai not; pinea, uii-at Izsată akolo rpniii, ui într'o noante sat rsneziti uni aă trekstă nîntre assediatori ksstenda-uri

skznarea nrin fsgr. Dsnm

aucea, desnsrnindă-se. Manaf I-

braiină a anskată sure Kalafati iar Bssangeali sure Tsrns,
kă nlană ka s-lă ia mi sz se înkizz în metate,
Amandoi

însz, n

ui ai skost

nlanslt

la kanstă,

findă. ks omtirile *

|
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îmnzrsteruti n le da timnă uri ori snde se arntaă
îi îmnroulFaă

ku săkuesă. De

aueea, vzendă-sc

strwimtora ui, “s'aă re-

nezităi uri aă trekată neste Dsnzre la Vidini. Daks. gonamii i-ar fi lovită ne Ezndă treneaă Dsnzrea, negremită ks
par fi sksnată nisi snălă mi ne toni i-ar fi kufsndată; dar
este adevsră nroverbală kr korbă la horbă ns skăte oki.
La Bsksrermtii. se afla

neste

ont

mit de

omtire tăr=

„measkz, dar sea mai bin” orsndsealz se stabilise. TerseniKli mi kă Xasan Aga Ilama, Iszndă mtiinys ls marele Bană
Nilolae

Brankoveans

se afla la Fokmani,

i-a skrisi îndats

de a venită la Bsksremti. este nsnină a venită mi Dimitrie Xangerli, trimisă ka Kaimakamă de kstre Domnslă
Moldovei Alessandră Ssuz. Avsemtia a5 înuenstă îndats a
se oksua de îndrentarea erei mi de bsna orsndseals N5n5
va sosi rendsitulă „Domnă de la Moldova. -

Dounuu LXXV:
Alessandru

Avesta

afiznds-se

Vodă

Domnă

fegga snkislzi seă în Transilvania,

Sula

la Moldova

mi aszindă

a skrisă îndats

la|

de

p. cur,

Devletă, dersndă ka ss i se dea domnia erei Man-| 152
tenemti. Ildrta, între aveste, drdsse ertare Isi Tlasvantogls,
dens mijlouirea Isi Xasană Aga Iama; dans aneasta, nrimindă uererea Isi Alessandrs Vod Suug, îi dete ksrmsirea
îmbeloră pzri, nreskriindsi nrin Xatiximatsmă îmnorsteskă
85 vie îndats în meara, -Msnteneasks, ss. readsne nonorslăemigrată,

ss reameze

bsna

orsndseals, . ss refăeasks

mi ss

nizteaskz lefele omtiriloră tsreemti mi. anoi ss le dea drsmălă ka ss se întorkz .neste- Dansre; iar dens axeste anol

55, aibz a-mi alege sna din uele

dos Domnii

mi ss skrie

Devletslsi nentră ka sz-li întsreaskz akolo snde-i va nlsuea,

Astă-felis Alessandrs Vodz Ssmu, ferz a nerde timnă,

veni în Bsksrewti, mi învens a îndrenta, lskrerile dn kotă
îmnrejărzrile-l&- ertaă,” Mai întziz înss s'a srgoită ka 55
.

4
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îmblsnzeaskz ne îmnrrsuie mi s kanete . snă firmană. nentră grayiarea &nkislzi seă. Atsnue Mixaii Vods Ssns, rzdiksnds-se kă t6ts familia sa din Sigensbsrg, veni în meara

Romineasks.

De aiuea se duse

la Konstantinonole,

snde fi-

indă ordină ka ss nlzteaskz datoriueile
avea, i se vsndars

tote avsgiile, atztă axele ve avea ne ling sine, krti mi avele nemimkstâre se avea în meara Romzneosks. Ieste n5uină, strivită de afpta nekazări mi nenoroniri, nztrensă de„starea de miserieîn kare ajsnsese,. kăarinsă mi de bstrsneme totă odatr, trekz la Iskamsrile uele eterne.
“Între aueste Alessandrs Vodz a skrisă Mitronolitsli,
Eniskoniloră mi altoră boeri se se aflai la Bramovă ka s5
se întorks în mearz la ale loră. Anemtia însz se onrirs de
a veni nentrs

doz

ksvinte:

întzis,. k5ui

kredeai

ksmă

ks,

îndats ue ară veni, Domnslă îni ks Tersenikli Ilama, i-ar
sili ka ss nlzteaskz datoriile Isi Miza Vodz kstre omtirile îmnsrstemti; al& „doile, kzsi aveaă idee ksmă ks Dom=
nălă avea skonă ss osîndeasks ne kzui-va din boeri nentră făga loră, ku skonă ss deskslne ne snkislă sei. Ilsrerile aseste înss eraă gremite, fiindă ks ne boerii, ksni s'a

întorsă în Transilvania,

Domnslă

i-a nriimiti

ks

mare „dra-

goste, mi, denarte de a le faue vre o ssnsrare, i-a
cată mi i-a onorată ks rangsri mi dregstorii.

M'5ng5-

La Sibiislă Transilvanieise aflas Mitronolitelă Dositeis

ks Eniskonii, Banslă Dimitrie Gila ks fii sci, Manole Branlkoveans, Dimitrie Rakoviuz, Rads Golesks, Skarlati Kzmnineană, Isaak Ralletă, mi algi mai mslui boeri din Kraiova.
Averutia, kibzăindă-se 'assnra Iskreriloră' merei,-aă trimisă
„Arz-Magzar (ssnliks) kstre Înalta Ilorts ; mi arstendă-i dă=
rerile wi nenorouirile karele le sfere meara în ont ani ne=

întrersupi,

a

uerstă 'ka ss le dea Domnă

ne jsnele' Insi-

“lante Konstantină Vodz, karele fsese mai nainte Domni în
Moldova ui se arztase blsnds, ban
mi. i
drentă kstre pears.
Țle ling aueasta se răgarz ka ss fie skstitp meara ne 5nă
ană de tribstă, în urivirea miserici la kare

ajsnsese.

: Ssnli-

ka aueasta, înfsniursnds-se îmnsratslsi, dsns stsrăinmele ambassadorălui Rssiei de atsnze mi ale bztrsnzlii Alessandră

PARTEA IV.

Vods Insilante,
pină boerii din
rateskă, karele
rii, dar înks mi
mse

nes&nsrani
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avs ressltatulă: velă mai teriuită.. Ileste NS
Ardeal nriimirs ing Xatixsmaismă Îmnzîntsrea nă nămai axele ue le merssers bo6=
altele mai mslte, adeks: lekzitorii s5 ru
în ksrsă

de nt

ant mi liberi de.oriwe ser-

viniă îmusrzteskă; Domnzlă ss fie
„s5 n5 faks nimika fsrz mtirea mi
a boeriloră; s% nă dea fanknisnile
sinii Ilami, Naziri.mi Aianii ss nă
în pearz, mi altele, nreksmă se va
_m5 tomă ală avestei istorii.

ne mânte ani; Domnală
învoirea Mitronolitalsi nui
merei la boerii Grenii; ; ve=
aibr niui snă amestelă
vedea la uelă de ne sr-

Dsns aveasta îndats a venită mazilia (desttairea) să

Alessandrs Vodz Ss, kare, domnindă abia trei lsni, sa
întorsă earzmi.la Moldova. Dar mi akolo n5 rsmase întzrită ureksmă snera, uri nrekumă i se nromisese ; kzui boerii
din Moldova, . Ambassadorsls Rsseskă ui fostii Domni Msrăzi mi Însilante, kari se aflaă la Konstantinonole, urigoninds-lă

ks stsrsings,

mi

akăssnds-lă

ks

art fi din

fatria

Franvnesiloră, isbstirs al& destitsu mi a trimite, o dat ks
Konstantină Insilante, ne Alessandrs Vodz Marszi la domnia Moldovei.
E
|
Su

Dosmuru LXXVI.
Constantin Vodă Ipsilaute. :
Boerii din Transilvania, dens ue a5 vrzstă întzrirea
mi înksviinuatrea, vereriloră” loră, mi mai. alest r5n-| p. Cai

dsirea, doritr, de toni a Izi Konstantină 'Vods Iansi- ' 2903.
Jante, sat smnlst; de 'mare bsksrie” uri veselie mi sat skălată ss vie în pears ka ss arste feriuirea loră kstre noslă
Domnă. Desi eminds-i înainte la Dsnisre, în zioa de 14o0k- tomvrie, vineri, îlă nriimirs uri îndata nlekars kstre Bsksremti. Dar la satslă Radvanii, a -marelsi. Bană Skarlată Gika,
Domnslă se ouri nentră ka ss se odixneasks ns gină mi S5

fak kănomtinnz k& boerii perei. -Atsnue dsksnds:se kă to-

mii la biserikz, nentrs ka s3 mslnsmeasks

Isi D-zes, „de 0
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N

dats a înuenstă a se kotremsra nzmsnislă ks o tarie kare
"mă sa mai nomenită |, înkztă tâtz limea a emită din beseriks, dendă sănii neste alui, nlini de snaims mi mai fre
simnire. A doa zi Domnslă a nlekată sare Bsksrenti, Aiue,
g&5sindă Ksrtea Domneaskz strenuinats
de kstremsrală înfrikomată ue &rmase, sa amezati la Msnsstirea Vskzreuatii,
NTn5 Sa renarată malatală: Domneskă. Dsnz ue sa auiezată

în tronălă seă, Konstantină Vods îndatz se îngriji ka ss nls-

teaskz lefele owmtiriloră tărsemti, nentră ka ss le dea kongediă ss se dsks neste Dsnsre, snre a skzna meara de ne:
kazările ue ssferia din nartea loră. O dats ks ouitirile,a
N

1 Avea

zi se jinea

minte,

cra

mare

strbztore,

Zioa Sntei Ilaraskeve de minsne fekztâre,
|
S'a kstremsrată nsmsntală într'ană kiut înfrikomată;
Dar din mare norosire Izkrslă zioa s'a "'ntsmnlată.

"+
"

Dakz

se întzmnila

nâutea

ama

mare grozzvie ,

ine 6re era n stare mzkarE mintea si-mi o pie?
Kstz stzngere de 6meni, atsnui, vai! se mai fvuna?
Uli ksnă 6meni de neire viaua loră îmi mzntsea?
Era ustă-feli de szlbatekă vsetulă kare venise,

"Kz kiar featele selbateur- nâte ks înkremenise.

De kstremsre nsmzntălă dese ori a fostă uertată,
Dar atzta de ksmnlite niui odatz s'a *atzmnlată,
Globzlă narkz era n acră, saă ne ane mari de nare,
Ka o trunzz, ka'o Nans, în a ventălsi ssflare,:
Zidiri mari, veki wi msre Ie, kare seloli înfr&ntaă,

Sgudsite nas

'n base,

Iar nzmsntslă

nretstindeni,

restsrmznds- -se kzdeaă.
de a sa nenorouire

“Sssninzndă ka o fiinuz imbrekatr ku simazire,
"A

„

krsnată

în malte lokări

mi

din sîns-i

a. vsrsată,

-

Lakari, risri sslfsrâse, ka ksndă ară fi Iskromată.
|
Tarnulă uelă înaltă ală Kolei, kare 'n Băksremti domnernte
Ileste uele-l-alte tsrnzri,

mi

de-o

sztz ani

trzeinte,

” Asta datz mleakz kanslă, ns mar nste resista,
- Se: restogolewte, geme

-

'n temelia

ntazr

sa.

Ns mai zikă desnre biseriai mi klonotnini nui alate,
„Veki mi noi, mari mi frsmâse, kare se restornă sfzrmate,.. a
Astorislă mai nrelsogemte versslă, vrindă sz demsstre k5 kstremsărălă era o uertare nrovidenpials rentră
neninds-se ks aveastz idee, tree înainte,

.

-

Ă

years. Tradskztorslă

(Nota Tradskatorislst).
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netrekstă ks inari onori mi neremonii, ui .ne Xasan Aga
Ilama, karele, treksndă neste Dsnzre, s'a dssă la Beligradă,
Dsns. aseasta neferiuita mearz Romsncasks rsmsindă în linimte mi naue, mi ssb 5nă Domnă ne drentă zisă nsrinte
ală natrici, a înuenstă
ss simus kz faue din zi în zi kete
snă nasă snre îmbsnzizuire mi sure vindekarea lkomnliteloră rane de kare săteria. lar Domnslă, dsnz ue sa mai
linimtită, fsksndă kibzsire. urin konsilislă boeriloră. perei,
a fokztă tote kinzrile de a nlztită datoriile, ka kare se însprinase peara din timnii Domniloră Ssmemti Mixai mi Alessandră, mi nentrs kare se nlzteaă dobanzi „grele ne la
'Tarwii din Konstantinonole.
=
le long aneste, gssindg, ks kale a se usne bine ks

„neîmnskatslă
stemnsra,

setea

dsmmană
i

als omenirei, . Iasvantogls,

nafta, ue

avea

ka, ss

sănere

Iri a-i

meara,

a tri-

misă la, Vidină ne marele Ilostelnikă Konstantini Ka agea,
ka darsri mi ks bani, versnds-i amigia. Ilasvantogls sa arztată forte mslmsmită de maniera Domnălzi, mi i-a nro-. misă amiuie sinuerz. lar Konstantină Karagea, întorkzndsse de la Vidină ks ressltatălă misisnei sale, fs nămită Kaimakamă la Kraiova.
„_
Astă felis de nrefauere feksndu-se în 1aeara Msnteneask5, aă înuenztă a se deda toni Romsnii la veselii mi la
netreueri, mi în tote nsrpile ns se: aszia de kztă semne de
feriuire, jokzri mi bankete. Kzte nsnmi. boeremti avea ss
se ărmeze, wi se îmniedekase din kassa evenimenteloră ue
S'a5 deskrisă, akuma a5' însenztă a, se faue
ks :
tot manifi-vinga dsns datinile merci, mi la Kărtea, domneasks se. f5ueaă

neînnetată balsri ui ksnsnii, la kare înszmi “Domnaslă

Isa uarte ks inima mea mai deskisz.

lzi ns mins msltă:
k5 felisrite

uereri

sentsrile kare

Dar linimtea Domns-

Ilasvantogl înuens - earziui a-l ssnsra
mi

Domnslă

nretensisni, Nemslysmită
din ksndă

în kndă

ks

nre-

îi trimetea, nre:

kămă karete, batui mi altele, dar de o dats trimite ss-i mai
dears f5rz de nisi 5nă drentă sas kvsntă o inie de nsngi
de bani. Domnslă atsnae vede k7. aneasta n e semnă de
amivie, mi k5 în ksrsndă are ss înucans carzini ale sale;
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ks tâte aveste, sokotinds-se ksmă ss întimnine - nevoea, a
fokstă tâte kinzrile de i-a trimisă o narte din săma, verzi.
K3 trimiterea baniloră auestora a înszruinatăne Divan-Efendisi ! mi i-a snssă ka, mergsndă la. Vidină, sm stsdieze
mimksrile Isi Ilasvantogls wi ss desk6ss nlansrile sale.

Hasvantogls, “mriimindă

banii,

a arztată

mare

mălusmire ;

totă odats a snăsă Isi Divan Efendisi ks domnslă- kats s5
îngrijeaskr a-i trimite mi restală kstg de ksrsndă, fi-

indă

k5 mai terziă

altele.

.
,
IE
Divană-Efendisi, nrimindt mortărisirile de

are ss-i skrie

ka sz-i mai trimis mi
mslusmire

mi de amisie. din nartea Isi Ilasvantogls, se întârse, fers a

nătea deskoneri niui snt semnă desnre nlansrile kare ameringaă para, Dar abia ajsnse la Kraiova, mi Ilasvantoglă
n5se în Iskrare skonsrile sale askunse. |
+
Înanslă avela, fiindă earns asnrz mi forte grea, Dsns-

rea era îngienats. La 18 Ianzarie, se vszs farz de veste treksnbă Dsnsrea ne la Ostroveni ormtirea Isi Ilasvantogls, în

nămsră

ka de mese mii de 6meni, ks o mslnime de tsnsri,

s5b. komsndslă

Faimosslzi Manaf Ibraam,

Kosangeali,

Mimimogls, “Wililogis mal alui doi Bei Albanesi.:

Xagi-

Asermtia zi-

ueaă ks aă intrată nentrs ka ss treakz ne dinkoue de Dsnsre es ia Nikonole, ama nreksmă ne dinkolo trezerea
e=
ra mai grea; dar ne srmr s'a dovedită ks slonslă loră
în
realitate era altslă.

o

Si

Astă felis, ue kzndă bieyii Izksuitori kredeat ks mi-a

snzsită (esniată) nskatele urin ssferinpele trekste, ne kzndă

sneraă ks se voră bsksra de linimtea loră uea msltă
dorits,
întorkandăse fie-kare ne la vetrele sale mi anskendase
de
trebile sale, vzzzndă de odats viindă atsta ouitire assnra
loră, s'a% ksnrinsă de snaims generalz mi a5 înuenstă a
se
îmnrsmtia kare în'kotro nătea. Dar earna era ama de
grea,
nins6rea, ama de mare, gerslă aura de tare, în -kztă biegii
fugari se ksfsndat în troene. (nemeni) ka în anele de mare,
—

,

1: Asesta se vede k5 era vre 5nă boerig notabilă din Divană,
*
(Nota Tradskatorisls)
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“iar lsnii, velnile mi srmii emiaă la dremari. ka orbi mi tarbani de sfemicat mserile mi koniii ue le kzdeaă în kale. ..
Iltirea aueasta, sosindă mi la, Baksremti, a resnsndită
n5 mai usginzs gr6zs mi în orsmani. . În adevsră n nătea,
55 nă se snzimsnteze

de'o

omtire de

xoui,

kare

ns

avea

nisi o lege mi nisi o rsndsealz, mtiindă mai alesă ks fiindă
îngenate nsraele mi neafisndu-se omtire -snre a le se onsne,
" kalea loră era neîmnedekats mi nztea sm soseaskr kztă de
renede. Între aueste Manafă mi sei-l-alr pi kani Iasvantlii
skrieaă Kaimakamslsi de la Kraiova kz ei strekă ka amiui

nui ka sz le trimins Estă mai ksrsndă zaxerele (urovisisni)
nentră omtire, ss le nregsteaskr,. konaksri (kase de osuitalitate), nrekumă mi nrovisisni de kafe, zaxară, kanotări ri
blane de samsră, kontsme mi malvari,.mi telegari- nentră
transnortălă tsnsriloră; mi nentrs tote aueste skrieaă la ss

se fak fsrs întzrziere mi sminteals, ameringsnds-lă ks nedeansz

ferz

deskzlnare.

Isi. ks deamsrsntslă

Kaimakamslă a ranortată

desnre tote ateste,

Domnslă,

Domns-=

denarte

de a se ameni, s'a arstată într aueasta ks ksmnsnirea
ni
kăragislă snzi korzbieriă esnerimentată la, fertsnele mi talazsrile mzriloră.

El a rzsnânsă îndats. Kaimakamslsi

ka

s5 fakz Ilasvantliiloră tote înlesnirile nătinadse mi ss în„destăleze tote uererile loră, “Toti odats a învenstă a lsa

msssri de anzrare- nentră Eanitals; ne 'o narte a nssă straji
ka ss nă lase ne “nimeni ss cass din oramă;.iar ne de alti a trimisă în jsdemele. desnre msnte mii de neste Oltă ds
a adsnată nlzemii Grsniueri -mi Iandsrii, (strznenogii ouitiziloră Romznemti ne kare „Konstantină Mavrokordată le desfiinmase) nentrs ka, ss inâriroviseze .0 omtire, În adevsră,
rekrstsndă sn5 nsmsră însemnstoris. de omeni, i-a îmbrskată
ku mintene, ks notari, ku kzisline sniforme, ne gnii în ks-

lori- romii ne algii în kslori verzi.

Ile lsngz aseritia, a or-:

donată tătsroră trenteloră de negsnitori de sat alesă dintre
ci uci mai tineri, mai kredinuioni mi mai .vredniui, ori. sa

organisată în omtire nsmits Orzrirenii. 'Totă. odatza trimisă
de a adzsă mi o seams de Kazaui, kuri se întsmnlaserz.s5
se gpseaskz anrâne de: Moldova. A adssă tsnari esneri-
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„mentani, de aă nregstită tensri mi tote sele-l-alte trebsitore.
Într'snE ksventă a înfiini mată o omtire nos ka de natră mii
6meni, kari, înnresnz kă alui ontă mii ve feseserz ssb. arme
de mai nainte,. saă

nssă ne

semnală ală Domnslsi.
mai kărsndE

niuioră

de

bstaela 'uelă

întzis

Dans tote nregztirile auestea, fkste

de kztă în do»

szntemsni,

a trimisă

uinui să=

te, de kzlsregi aleuri uri voinisi k& ordină ka sz meazs ni- |
tii (tsniliui) aria satele de ne Isngz Gisrgis, mi, lksndă
voră

vedea

ne Ilasvantlii

viindă

snre Bsksreumti,. ss-i srms-—

reaskz de denarte fprz sm se arte, mi nsmai krndă voră
vedea ls vei din Buksremti învenă a-i lovi, atsnve s5 în“eaus ui ei a-i bate ne din dersntă.
„ Ilve kzndă Domnslă Isa disusszulsnile aueste, Ilasvantliii înaintat înss forte înueţă din kazsa grestzuci drsmălsi
mi asnrimei erei. În satele de ne Îong5 Tărns sa5 onrită
ka sz se :odixneasks

mai mălte

zile.

Avueasts întzrziere n

se lovia nisi de lksmă ks vorba loră kz adikz voia ss treaks la Nikonole.' Daka în adevsră voeaă 5 fak avseasta,

sară fi grzbită ss. ajsngs mai kărsndă nn

ans se desge-

na" Densrea ii nins a ns Issa Li Tersenikli timnă ka ss
-se nregsteaskz ks omtiri mi kă întzritări, Dar î în realitate,

ulanzlă loră era ka ss loveaskz Bsksrentii, ss nrade oramălă 1ui anoi s-i dea fokă.
La aucasta însz, i-a îmuedi.-.

kată deosebite înnrejsrzri: întzi

ks lase

mtire

ksmE

ks

Domnslă adsnase omtire mslts, ks întsrise oramslă ii lk'5 avea,

de grndă la ss se onse; ală doilea fiind ls aflase kumă:
kz în omtirea Domnslsi se afla mese mii de: Kazaui, (de mi
ns eraă de kută vr'o uatrs sste de Moldoveni îmbrolar m krzzmetite) de ari ei se temeat forte; ală treilea fiindă ks
s'a

iskată

uerte

ii

neînmelegeri

între ci

„ Ikrare a nlansriloră loră, mi ală natrălea,

nentră

n&nerea

findă

în

ks. Ilas-

vantogls le trimise ordină ka ss se întorks la Vidină; kzui

Domn,
îndatz ue a fostă vrzătă km Ilansvantliii intrase
în mearz, s'a grsbită de a ranortată ln ..Devletă, nreksmă i
la ambassadorii

Rssici_mi Asstriei,

kari

a

skrisă

Isi Ilas=

vantogls ks ameninpzri ka ss se retrags din meara Romz.

„neaskz,

Ilentră aveasta

nemsritorislă

Domnă

mi-u

atrasă
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mi

întregi. !

msrturiile
.

treuerea' ernei uei grele mi a nevoiloră deskrise,

viindă timnălă uelă dslue als nrimsverei, tote sat întursă
în veselie mi feriuire. - Mănnii mi ksmniile at îusenztă! a
înflori mi a înverzi în tote uzrnile, în kstă vrea ks înszuui!

“natsra s'a însăflegită. Loksitorii aă înuenst a se deda ks
- mslgsmire la oksnzrisnile loră, bsksrends-se de nauea mi
linimtea doriti. Domnslă s'a anskată de ksrmaiti trebile
perei ks îngrijire, ks zel mi ks drentate la ani adevsrată
nsrinte. Iar peara darsitz ks o rekolts bogate mi M5N0s%,
resăfla o bskurie mi o veselie nesnssz. &rsita: gel6ss însz,
dens datina ei, n'a voită ss lase msltă timnă bokkăria mi veselia generalz neatinse de dsreri mi delakrime.. La 28 Asgăstă, în ală doilea ană ală auestei domnii, înainte. năyină

de anssslă sorelzi, lszndă fokă o anotelks (snimerie) kare se
afla în mijloklă oramălsi, dintro klae de fsnă 'we avea în!

kărte, sa rssnsndită flakzrile, nărtate de vzntă, assnra ora-

mălsi ks o renejăne înfrikomatz.
nstă mai doz-snre-zeue
stinsă ks mare osteneals

ore;

Inendislă (nzrjolslg) a i-

abia a doza

zi dimineana

din nartea Domnslsi

sa

mi a boeri-—

loră, mi s'aă okasionată dasne de trei-zeui de mii de : năngi

de: bani ini mai bine.
Dsns aueasts katastrofs nenorouits,.
Domnslă: a nssă la kale ka sz se zideasks orauslă din noă,

k5 5lipi mai largi mi mai regslate;
sa5 koneriti

ks. lase lokurile

dar abia neste ani an.

nsstiite de flakari;

Dsns ue a trekstă mi nlaga (rana) axeasta, în ală tre-

ilea ană ală auestei domnii, ne la Isna Isi Islie, a venită mi

alts nenorovire.
O revzrsare înfrikomarz de ane, a înekată kzmuiile mi a stsrniti semsnstările: mi usursnile- uii

a kaăsată dasne nedeskrintibile.

Dar fiindă ks ms! înfiio-

.reză de a mai deskrie nenorouirile bietei merci Romsnernti,
nă

m5 mai întindă în amzrente, vi grmeză a istorisa în sksrtă

evenimentele uele mai imnortante.

.

i Aize astorislă skrie “ssb imnresisnea timniloră; stilală seă seama maltă
ks anela als rzaosaniloră Karkaleki mi Asaki.

- (Tradukatorială D.
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În als natralea ans ală domniei agestsia, adikz în anslă
1806, s'a întsmnlată mi fsga naradoksalz a Isi Konstantină
Voâz Insilante, kare u kassată simire uri tsrbsrare generals.
n adeysră, vszends-se tors de veste k5 Domnslă se gstemte de fsgz

ls aura. nrevinitare,

înnresns

ks

totr

familia

mi kă toni boerii Greui, ka ksndă îli gonia dsmmanii ks
smbiile skose, lsmea avea ksvsntă sx intre în îngrijirile aele mai mari. Ks.ksteva zile mai nainte faimosslă Aiană al
Rssuiskslzi Tersenikli se assassinase nrin tradare ks mtirea
Ilorpei; Domnslă, larele era amikslă set intimă, aszindă de
ageasta, intrase în îngrijire mi nentrs kanslă. seă. De aueea
kiemi înnrejărslă seă vre o natră sute Xarvani, ne kari-i întrebsinga ka garzi-de-hornă; nuse în tote marginile oranslsi

vedete [strzji] kredinui6se.

Ile

Isngr aueste adăse mi ună

kornă de Kazaui din Moldova, ne lare ii-a nssă ssb lkom'rndălă znzi 6re kare numită

Ksrti, originaris

din 'Kratova, mi

i-a orsndsită ss meazzîn marginea orauislzi, Nimine îns
nă nrensnea altă-ueva din aueste, de kztă k3 Domnslă îi
noftise nentrs mai măltr

sigăranys.

“ În zioa de 16 Avgastă, în desearz, se vază de o data
tr5gends-se la skara Ksrpii kareta Domneaskz mi mai malte radvane ui alte trzsări, “kare arstai ksrată semne de fsgz.
Domnslă în momentslă agela a dată de mmtire bocriloră ns
mînteni ka'sz vie la elă. Boerii, adsnznds-se, aă grsită ne

„Domnă în nisidre.. Auesta, ksmă i-a vzzstă, aă înuenstă sz
le snse fsrs vorbe Isngi ks ne dinsslt nevoea-lă kiamn ss
se retrag nentră kstă-va timnă din Bskărenuti, mi nn se va

întOrue,
vorbe,
Sa ssită
kasnisii
rată de:

ci ss pie kzrma gsvernălăi erei. Dsne aseste nnine
Domnaălă a tukstă mi sa mi lkoborztă ne skzri, de
ks Domna mi k5 koniii în karetz; mi din elă tori
sei se ssivz în uele-l-alte trasări.. Atsnue,. înksnjs=
Kazasi ks sali pile întinse, nreuedată de Xarvani ks

szbiile gâle,
Delibama,

avsndă în rm ne Arnzăgi ks Tsfekui-bama,

Gisleraga,

Bslsk-bami

mi

'Tonsi-bama

ks

trei

tsnsri misi, toni kzlzri, în nămsră ka mente săte inimi, Domnslă a nlekată în foga mare, mii ajengands la Afsmani, s'a
onrită nsns: a dosa. zi.
.

i

+

PARTEA IV. EPOCA 1V, CAPU 1.

Ileste nnte
drsmă,

219

at sosită akolo mi boerii

nreksmă sat nststă înkinzi.

Greu,

gata

de

Iar boerii: Greui uei mai

misi kari rsmzseserz la Kzrtea Domneaskz, neînnelegrndă
lasa auestei feel nrinite, mi intrsndă în. felisrite bznseli,
aă venită într'o amegitsrz

grozav,

nemtindă

kare

mi kămă.

55 fegs mai kărsndă, uri ksmă sp-uri doseask, Iskrarile ae

aveaă.

Domnslă

a dosa zi dimincans a nlekată

ku toni

ai

sei, mi a ajsnsă seara la Msnsstirea Sinaia. De akolo, skăIsnds-se dimineama, a trekstă xotarslă mi sa koborztă la,
Bramovă.. Kz. sine a Isată nsmai ne Kazaui ; jar. ne Xar„vagi i-a întorsă la Bskăremti kiar de la xotară, Ietre_Esndă krteva zile la Bramovă ka sa se odixneasks,
s'a rsdikată .anoi ks tâtz familia sa wi a trekătă de-a drentală
la

Iletresbsrgă. Doâmna, însr kă koniii mi kă lasa a remast
la Kiovă, unde est
' oramă
e
mare, ks setate tare, kanitala
Halatinatslsi Skraniei, ne marginea rii Boristene sat Ni-

ură,

&nde s'a amezată.

$5 revenimă

înss la kassa fsgei

Domnslsi.
Konstantină Vodz Insilante, înkz de kzndă fssese ma
re Dragomană alt Iormei Otomane, intrase în relanisni intime ks Rssia. Mal torziă, fsksnds-se Domni la Moldova,

„mi înveuinsnds-se
mi kasse,

ks Rumii, nentră mai mslte îmurejărzri

s'a întsrită

în intimitatea, loră,

Istre Rămi ajsnsesea fi kiară natsralu.

mi inklinirea

Isi

Es tote aueste fi-

indă ks era naue între Risia mi Tsruia, fiindă ks Domuslă
era în mare konsidzrzuisne ne Isngz toni .Gmenii iaflsingi
de la Ilortz mi ksnoskstă kiară de Ssltanslă Selimă, ka omă
ks mslte talente rari mi ka kredinuiosă servitori ală îmnz=

rsyiei, Tăruii ns aveai

niul snă felt de benzcals

jire desnre intimitatea Isi
„domnia gerei Msntenemti,
bii în kontra Ilorgei, s'a
la aseasta, kă tute ks nisi
o dovadz

ks Remii. Dar
întsmalsnds-se
Izuită vorba ks
o nrobabilitate

saă îngri-

din ue a lăsată a se revolta Szrelă iar fi animată
temeiniks, ii. nisi

nositivz ns era, mi niui o imnortaus

seridsz

ns

se atribăea asestoră asziri. Ile la 'însenstelă anslzi al natrslea ală domniei sale, . se întsmuls ks Nanoleonă Bona-

„Marte, îmnzratslă Frannei, voindăa rsdika ne Il6rts în kon-
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tra Rsiei, a trimisă ambassadoră la Konstantinonole ne generarslă Sebastiani. Avesta a venită nrin meara RomsneaDomnslă

La nriimită

ks

onorile

uele

nai

deosebite.

kslorile uele mai negre,

Ea filo-r:;să,

ka amestekată

în re-

volta Szrbiloră, mi la onosantă tstsloră intereseloră îmnsr'spici. Il6rta, dinz asemine deskoneriri, a nroektată. destită=
“irea, mi &yiderea sa; dar a nrelsngită timuslă, nentră ka nă
ksmva ss afle mi sr fsgs.
Aveste tâte simpinds-le Alesasndră Vods Insilante larele se afla la Konstantinonole, a skrisă fiiulzi seă îndatz, arstindă-i ksmă inemivii sei îlă înegreskă ssb nrotekyisnea
ambassadorălsi Franyiei, mi konssltrndă-lă ka sz-mi trimite
demisisnei kztă -mai kirsndă, nentră ks kă aceasta sT înue-

teze nrigonirile mi nrenăssrile ue ssntă assnra sa. Dar Kon-

stantină Vodz n'a nrimită nronsnerea tatrlzi ses, ui a stzrăită în nosimisnea sa, ne kăvzantă 7, i 'se dedese domnia ks
Xatixsmaismă îmnsrsteskă, ne termenă de mcante ani, lisnds-mi mssări

la,

în kasă

de a se vedea

în nerilolă,

sm a-

lerge îndatz în Rssia. De aveea a învenztă, mai msltă de
kztă întris, a se koresnsnde ks Ksrtea Rsseaskz nentră nlanarile ui nroektele

sale, mi mai

lkă seams

kă marele

Daue "

Konstantină Ilavlovisă, ks karele se afla în intimitate, uri kă

Italinski ambassadorslă Rsseskă din Konstantinonole kare-l&
nrotegea fznimă ks tote nsterile sale.
Ile Izngr aveste, kg

toto: leu Domnslă se îngrijise. tare de Ilortz,

den urigoni-

,

sk5.

„Generalslă Sebastiani, înmelegends-lă ks era nartisană, kă
kornslă uri kz ssfletală, ală Rsmiiloră,.
s'a uerkată ks totă felislă de nromiteri ka, ss-l% skots din lkonvilkyisnile sale mi
st-lă îndăuleue a se lini de nolitika franuesz. Insilante rsmase statornikă ui rssnănse kz-i cra neste nătinu5 a se
rămne din uartitsl; Rasici. Atsnue Scbastiani îi snse ksrată ks, mergsndă la Konstantinonole, are sz-lă densnne la
Devleiă mi are ss se kzeaskz; mi ks tote ks Domnslă ne
lsng5 onorile ue i-a fekztă, i-a dată mi darsri. [în malri
ui uetre skămre) ka de dos sste de mii de lei, kă sneran45 ka doars-lă va abate 'de la xotprzrea sa, Sebastiani îns
remase nestrimstată mi, mergendă la-Ilortr, îl; deskrise ku:
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rile fumime ale Isi Scbastiani wi ale altor inemiui ue avea,
înss fiindă ks ne do -o narte cra stransi legată ks ksnetenia Serbiloaă. Kara-George Wernea nentră ajstorele . de totă
felislă

ue-i da ne

Aianslă
ueasta,
desnre.
a avstă
mi năsă
kasnilă

Rusuiskslui. nentră kasse mai sekrete, — nântrs . azikă, ns-mi netdea de felis kăragislă. Ilorta, afisndă
tote relamisnile aueste ale Isi Iasilante, negreurită kr
ksvontă s intre în feluri de bsnsele; de aueea a,
la kale dea assasinată ne Tersenikli nrin msna ni
ală ses, ferz ss se mtie alta de kztă kz suiderea sa

fekstă

ssb msns,

din întsmalare,

iar ne

de' alta

iar nisi de kămă

ks Tersenikli

niin wtirea

saă ks-

normtinya îmuzrspiei.
E
SD
Dar morteaui : Tersenikli a adăsă în ssfletslă Isi Insilante -o înfrikomare nesnsss.. Mintea Isi n avea nisi snt
momentă de linimte: zi mi n6nte-n5 gesndea de krtă ksmă
sz-ui anere viaga mi kămă sr se grteask de fps. Ilentri
aueasta elă uri adăsese,- nrekumE s'a zisă, ne Kazaui ka S5-i .
fie de nazs nsnz va nstea 55 fsgr.. Na linsită îns de a
skrie imi tatzlsi seă 'la Konstantinonole,
ks are de grndă ss
treakr

ku totr familia în Rssia, konssltends-lă

toti o

dat

mi ne elă ka sz-mi ia familia “mi rsdele mi sr treaks în
Yre o narte-de mearz Esroneans, &nde-ss fie sigără de viaHD. Dar tatslă a remasă nemimkată: la îndemusrile firzlzi.
Dsns astă-felide
s îmarejsreri, ajsngsndă Iskrsrile la
kslmealoră, s'a xotzrits destităirea Isi Konstantină Vods în
lsna Asgsstă a anzlsi 1805, dens .o domnie de trei ani mi

snsnrezeve lsni. Ile Isngz firmanslă destitsirei însz, se dase

mi sună firmană.

sckretă

nentră

ka

ss i'se

tae

kanslă,

kă

kare s'a înssruinată snă fonkpionară îmnzrzteskă, ks ordini

ka

sr vie degsisată (skimbată în xaine)

mentră ka ss nă .

sims Insilante ss f&gs. Dar. Ambasadorslă Rsseskă Italinski, simuindă desnre firmanslă! aaesta, a skrisă îndatr Domnălsi kă înssmi msna sa, mi a, trimisă skrisrea ks sn kă-

rieris Totară alg Kans-Kexaialiloră Isi Alessandrs Vods Msrăzi, karele atsnve domnia în Moldova, fiindă rsndsits akolo

ks domnia o datr ks Insilante în meara Msnteneasks.
Nsmitslg
s

Tstară,

ajsngrndă

în Bsksremuti ks slrisdrea
-
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'ambasadorălsi în trei zile mi txei nonni, a dat:o în msna, Domnslzi înainte de anssslă ssrelsi în zioa de 16 Asgsstă. Dan
aseea îndatr zrms fsga Domnslsi, nreksmă s'a zisă mai în
zrm5, Se zine kz, ne ksndă Domnslă emia ne o bariers, ne
alts barierz intra tsrkslă ks firmanzlă nentră tierca kans- |
Isi; dar elă, vszsndE ks i-a sknată nrada din IDBN5, A 855
ninată din adznkslă

inimei mi s'a întorsă îndatz,

mai arsta rin Bskăreurti,

,

fsrs

a se

Ă

În lokulă Isi Insilante s'a rsnâzită Domnă Alessandrs

Vods.Ssnă,

iar la

Moldova,

în

lokslă Isi Moruzi,

s'a

n5-

mită Skarlată Vods Kalimasă.. Dar nsns ss vie Kaimakamslă noslsi Domnă, boerii din mears, înnresns ks Mitrono=

„litslă mi ks Eniskonii,

s'a

oksnată

ns orsndseala ui legile statorniuite.

kă ksrmsirea

merci d&-

Între aneste, ambassa-

dorsli Rsseskă la Konstantinonole se. onsnea

torte msltt la

„__nămirea Domniloră mi gerea ks stărzing
ka ss rpmse
s Dom-

- nii de mai nainte, kari dans Xatixsmaismslă de mai nainte
îi întzrise

ne mente

ani. Dar

fiindă ks

nrerogativa

îmusra-

niloră Otomani de ăpfi (sa5 ara vois) a nreksmnznită, D)omnii noi rsndsini a5 ui nlekată din Konstantinonole, Kali„maxă la Moldova mi Ssqz la meara Msnteneasks.
- * "Totă o datz Ilârta Otomans, ksmă a aszită de foga Isi
"Konstantină

Vodz

Insilante în Răsia,

îndatz

a arsnkată.

în

înkis6rea kriminaliloră ne tatslă set Alessandrs Vods, înnreăns
- kă ginerele seg Alessandrz Mans, karele era mare

Logofstă mi bamă-Kanskexaia (agentă) alt Domniei. Dn
aueasta, ne Aleksandrs Vodz dsnz ue aă tortsrată ks ki-

psrile uele mai ksmalite mi mai tiraniue mai maslte zile, în
fine i-as tzeată kanslă, konfiskrnds-i t6ts averea mimkst6=
re mi neminikztore;

iar

ne

ginerile

sat,

Logofztslă

Mans,

dans se laă pinstă mai msltă timnă înkisă, abia i-ai dsrăită viama, desbrsksnds-lă îns de avere rui Isssnds-lă în
kaliaie.
:
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Sutzu.

Asesta, viindă de a doa drs ks dorania îîn meara

msneasks,

a stată

abia snsnrezeue

fostă rekiematE la Il6rtz mi destiteati.

s5 sa fskstă

dsnz

Ro-

zile mi îndat il p. Ch

Aueasta în

1806.

îmnrejărzri ks totulă grave, Domnslă

Insilânte, ksmă a ajsnsă la Iletersbsrgă mi s'a întslnită kg
îmnsratslă Alessandrs, atzta de maltă a aminată resboizlă .
în kontra Tăruiei, în kztă, for niui a deklara rzsboislă, a
ordonată

generalzlzi Mixelsonă

ka

ss intre în

Moldova

ks

ouutirile Ressermti. "Miselsonă, g5sindă uetzuile Xotinslă. mi
Benderslă deskise, fsrs nivi o îngrijire saă nrovisionare, îndats le a mi oksnată. Dsuz aueea o narte din .omtiri a trekstă assnra Îsmailelzi săb. generalslă Meendoriă, iar alta a
intrată în Moldova, ssb generalslă Dolgsrski. Atanve Slarlată Vods Kalimalks, karele abia sosise" în lau, a fegită îndzrzntă k& msltă nekază mi tsrbsrare.
Mimkarea aueasta neamtentat a Rămiloră: a adasă tăr=

- bărarea

aca mai mare: la Konstantinonole.

Iorta

Otomans,

vszrnds-se astă-felis ssrnrinsz ui f5rz niui o nregztire, s'a
întorsă a mzgsli lskrerile, nriimindă nronsnerea ambassadorălzi Ruseskă atingstore. de domniile mzriloră. Astă-feliz; rekiemsndă ne Alessandră . Vods Ssns, a. edată. snt firmană
încitoriz nentrs domnia 1si Konstaiitină Vodz Insilante.
Asesta, întorksndz-se de la Iletcrsburgi la Kiovă, akolo a
nriimită ârmanslă. wi.a uri rsndsită Kaimalarni nentră kzrmsirea merei nsns la întâruerea sa kiar ne sănii din boerii
mari diu mears. Ileste: năyină, venindă în Moldova înnresns
kă generalsis Mikelson, boerii Moldoveni deters ssnliks uri
ersri ka ss fie toti els Domnă mi în Moldova. Generalissimzlă Mikelsonă, ka ănslă ue avea nsteri: nemsrginite de
la îmnsratală,

mi krezzndă

r5dika &nă mare nsmsră de

kr

Konstantini

omtire

Vodz

din îmbele

va nstea

meri

Cure=

" ksmă se nromitea) Pa nmită Domnă mi neste Moldova ds-

15. uererea boeriloră.
.
"Rs tâte aueste omtirile Rasemtă nă S'aă retrasă din Mol.
„dora. Ambassadorslă Rseskă: înkm uerea s5 se nse xota=
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-rslă ne Dsnsre. Ilorta, ks tote stremtoririle în kare se afla;: nenstsndă sr nriimeaskz asemine uerere, a ordonată îndati Aianiloă de. ne Izigr Dinzre sr intre kă armele în
msn% în seara Msnteneaskz mi ss onreasks nrogresele Rsmiloră. Dsns aueca, la 30 Noemvrie, în zioa szntslsi. Anostolă Andreis, se vezărs intrendă în Bsksremti o măluime
de Tsrai ks Aianii mi: Bimbamalele loră, avendă în frsnte
ue Aidin-Ilama de la Gizrgis ini ne Biosekexaia dela Rsmsiskă, mi în nsmzră ka de zeue mii Greni;mi ks tote ks.
aveaă asnrs disuinlinz wi ordine ka ss ns se far velă mai
mik& esuesă în oramă, orzmanii însz se ksnrinsers de mare
snaim5, mai alesi ks n nătea nimeni ss fsgr. Boerii N5mînteni atsnue, ks ssfletală tsrbărată. uri însnzimsntată, se
îngrijiaă sv

întîmuine

tote

trebăianele

ointiriloră,

atptă a-

“eloră ue veniserz kztă mi aueloră: ue se maiamtentat. Tott
o datz, nriimindă ordine mi de la Iisilante ka ss TIregT
teaskz

nrovisisni nentpă

uinui-zeai mii omtiri Răsemti

ue a-

veaă în kărzndă ss vie, bienii boeri se vszsrs în nosiyisnea
vea mai kritiks. mi mai nerikuldsz. De aueca a% trimisă îndats

la Fokurani

ne doi boeri,

Konstantină

Varlaam mi Bzr-

konesks, ssb- kuvsntă ka sz nregsteasks nrovisisni nentră
omtirea Tgracaskz, dindz-le ordine sekrete ka sz vaz de vine în kărzndă omtirea Rsseasks.
Ile lzngz aseste Aidin-Iaura mi uci-l-alui generali Tărat
aă însenstă ss sănere ne boeri mi ks uereri de ssme mari
de bani. Ilentr aeasta în onrirs la Ksrtea Domneaskr mi
îi insrz ka ssb arestă, -nsnr-i silir de rrsnsnserz banii,
narte ksui eraă adsnani în Visterie, narte îmnramstends=
se, nămai ka ss u6ts skzna de sănzrarea ue i se fzuea,
Dsns aveasta, skomîndă-mi voe ka s cass din Bsksreiuti, kg
ksvzntă ka, sz-uli asigsreze familiile la Gisrgiz sai ne la
moinii, kare kămă a nststă sksna din oramă a anskată ks

grabz snre xotarslă Transilvaniei. Între azeste, aă însenstă
mi owtirile, Roseti din Moldova ss intre în mara Msntencask.

'Taraii, aszinds

de aseasta,

s'aă însnzimontată

foarte,

mai alesă fiindă kz aflase k7 Remi eraă în nzmzră de treizesi mii, de mi în realitate n& eraă mai mslyi de mâse mii
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Ile Isngz axseste, fiindă kz Tăryii se nregateaă ka sz se ouse,
oramsălă, ksză într'o snâims generalz.: Ilentră arieasta Mitro-,
nolitslă Dositeis, kă boerii mi negsnitorii ue mai rzmzseser5,:a5 verztă voce de la [lama mi de la uei-l- -algi kani taruemti ka ss easz: nonorslă sure: sigurangr ne afars ue la

Mznsstiri.

Voea

aucasta

dndu-se

fsrs niul o onsnere, a în-

ueuztă nonorălă a euni kă gramada, mi în karsndă a ramasă
"oraurglă mai msltă nsstiă uri tergălă înkisă.
e
|
Era 13 Deusemvrie. Tgraii se nregzteaă sp: bombardeze Msnsstirea: Rads-Vodz,

în kare. se : mineaă

înkimi Xar=

vanii Isi Insilante, în nsmsră ka natrs Săte, mi ne kari de
mai mslte zile Tăruii kzătaă si-i fakz a euri nentră ka să-i
nearzs nsn% 'ntr'&nslă.: “Xarvanii îîns, 'de mi se vedeazi în-

konjsrani do snă nsmrră ama de mare de dsmmani, se
mineaă ks stsrăinus, ne snerannz ks-nă -voră întrzica Rourii

a veni...

Atănue se mi resnendenmte itirea ka Romii ag în-

venstăa se ivi ne la RKolintina. ' Kreuitinii, kari se înkise-:

sers nrin biserisi, săinds-se în klonotnine, aă zzrită” întră adevsră krteva mirări de infanterie regslatz, ' kare venia în-'
uetă, mi karii, dsur resfrsngerea vazelori soarelsi ue. bntea.
în. kasuele mi baionetele lors, se 'arztaă de zese ori mainămeromi. : Aserntia atănvea aă învenztsa trage klonotele, ka-

“re 'aszinds-l6

Taruii,: sS'aă skulată ks armele

în M5DT,

Xotr-:

rii a-treve nonorzlă ssb sabie, a nrzda: lui a "da fokă ora-!
mu5lzi. * Dar emindă kzni-va din ei atarz din -oramă mi Vz-!

zindă ks în adevzră Rsmii vină, kz Razanii alergat îmnrz-mitieni ne kzmnie,

ui ls totă 'odatr "Xarvanii

din Msnsstirea:

Rads-Voflr 'aă rrdilkată steagsrile ne zidari mi ai însenstă:

a ewi ks szbiile în msni afarz, -- vz5ndă
snzimsntată

grozavă

mi a% înuenstă

a: striga

aueste. 's'aă în-:
'giasr-basti a=-

“dekz foinii ne kalha.". Ba knd mi ar fl nerdată minnile, aă
însenstă- atsnuea a-i kuta, fie- kare 'de msntsire nrin - fogr:
snii. înkzlekaă ne :kai fsrs. mele mi fise; alpi fors de arme, alnii fsrz de mkrlyzminte,. alţii ne 'jomistate desbrilagii, alergaă Fare' înkotro- ka' ss guscaskr lokE de ewire. fer ss:
se. îztzlneaskz -kz: dsimanii. : Xarvagii mi nonorslă de josă -

al Eanitalei.îi suidea ks siomegele
,

ne: la toate strzmtorile :
15
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mi dossrile. - În fine, ks mare gres uri nevoe isbati
rza eri
din oraură uri a se adăna grsmads snre a-uri la drsmsl
ă kztre
Gisrgis, Xarvagii mi ku o seams de Kazaui; lssnds
-se dens
danii nui ajsngsndu-i la ana. Argemălăi, a kzzătă
asănra loră
" ks szbiile mi ks lsnuile imi ai fustă neste o mie
de viktime.
Iar omtirea, Rseasks, intrsndă în kanitalz s5b
komsndslă
„generalslui-de &lani Miloradoviui, nonorslă a nrimit'
o ks

entăsiasmă,

nrivindăîn ea niute krematini de aseeami

lege

ui msntsitori nentră îmurejsrarea, de faur. Dsnz
audoa s'as
îmnzrpită soldanii ne la kfartire mi sat linimtită
toni lsksitorii, Iar : boerii uei mari, kari anskasers. drămsl
t sure
Transilvania, nriimindă matire desnre: fegirea Teruil
oră “mi
“intrarea Rsmiloră nrin ksrieri înainte de a anska
ss trea-

kz xotarslă, îndatz s'aă întorsă la Bekăremti.

N

tarzii a

sosită mi Konstantină Vodz Iusilante > mi în seara zilei
a„meia, ilsminsndă-se oramslă dn ordinslă Domnslsi,
a sosită mi generalisimălă Rimiloră Mikelson ks mai mslyi
alni
generali: mii: kornsri de omtire. Dsus eueasta: s'a trimisă
îndats la Kraiova generalălă Isaiof ks dos 'uolkari
de Ko-

zavi mi kă mai măltz infanterie

nentrs naza jsdeneloră de

neste Oltă. Iar dens venirea Ii Mikelsons'a
ă uetită în totz”
Moara mi 5nă skază (urokiemzsisne) als îmnzratelsi
Alek-

sandrs,

adresată

îmbeloră

nrinvinate,

în

urmstorea

kănrin=

dere:
|
|
N
-.
—pNoi Aleksandră I îmuurată - mi astokrată ală
tstsroră

„Ressiiloră, mul. mul.

Domnslsi, Mitronoliniloră, Eniskoni-

ploră, Monaxiloră, nreoniloră tstsroră biserisiloră mi
Mzn5=:

„stiriloră,

nobililoră, ksneteniloră,

mii peara Msnteneaskz,

nui tstsroră din Moldova

salstave.-. Simyemintele nrintemtă.

nui îngrijirea neadormits,. kare nredeuesorii nostri
at ars-

ptată în tote îmurejsrsrile, -nentră sigărztatea mi liberta
tea
- pbiserikamiloră, a nobililoră uri a tsteroră loksitoriloră
Mol.
ndovei mi perei: Msntenemti,: nrekzmă

mi interesarea ks ka-

nre ei aă surijinită kondinisnile stinslate nentrs binele vo-.

„stră, a5 fekstă ku drentă ksvsntă ne Monarxii Rasiei
nromtektori ai. meriloră : vâstre. ' Din ora în kare ne-amă
szită .
„He tronă, nă amă linsită a merge ne srmele nredeu
esori-:
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nloră. nostri, îngrijindă zi mi nânte nentrg konsolidarea
lini-.
„tii vâstre, saă întrebsinusndă drentsrile nâstre
krnztate,
psaă Iskrsndă dn
- dorinma nâstrs: nentr feriuirea vâstrs.
„Nimeni din voi nă ne ksndmte, ks nrivilegisrile. kare
înle-,
„Zz5wăcaă averile uri ners6nele vostre, ne krtă erta
natsra
nEsrmzirei ssb kare ani fostă, a fostă resultatală ncador
mi-.
ptei nrevegieri a nredenesoriloră nostri, mi a nâstre
,” Dis„Hosinisnile ue de kstă-va timnă a armtată Ministerislă
Oto„mană, fantele sale arbitrare, renănyarea de a resnek
ta sti-.
nnălsvisnile, aă grzbită venirea omtirilort nâstre
în Moldo„Ya mi mrara Msntencasks. Ilin rmare nresenma
auestoră
„omtiri vs voră anzra de tâte relele, la kare .merile
vostre
peraăss fie ssnsse, iui vs voră întpri în libera întreb
sin„Mare a religisnei voastre; wi în dobsndirea drenta
riloră
nT6stre.
a
„Identisitatea kredinuei uri a datineloră, săvenirea
a-

ptztoră servine revinroue, mi dorslă atstort sekoli în' fine,
:

nV5 voră. faue a nrivi
»2ă vostri.

„Amă

năs5

ne eroiuii nostri. ostari la membri :

totu siliuma nbstrz

ka:s% întimuinsmă ori:

7
pie felis de . absssri,. kare arăe 'nitea
veni din. nartea osta- -

„Iuiloră. Generalii nostri mi uei-l-algi Agenui înszruinani
kg
pessekstarea ordineloră nâstre, ns voră linsi-a întren
inea
m„băna orsndzealz, a' se konsslta ku ksnetenijle porei, mi a:
»Y5 da în tote zilele nrobe ls aueastr esnediuisnns
e are :
naltă skonă de kstă anzrarea interesolorE vostre general
e.
nSkouslă mostră este ka sr remze în Iskrarea, fsn:
„Enisniloră loră tâte astoritepile statorniuite, nressnzindă
Ez.:
pele din nartea, lori voră înlesni mimlkarea omtiriloră, nre:
„Eămă uri Iskrsrile la kare s'ag orsndsită,
mi kare nriveskă :;
«

„nămai konsolidarea nroviniiloră uri denlina dobzndire a.
„Arentsriloră lor. ..
nOri 1ui kare ară fi ressltatele, noi Vs nromitemă a v5
„faze s5 vi bskărani în tâte îmurejsrzrile 'de înalta :Nostrz :

„uroteknisne, mi kr întrebsinusndă mijloaele n6stre. nronrii, -. :
nveni lontribsi mi voi la bâsa msntăitore ue nroeltsmă, .

kare este ka ss :se densrteze”. de la xotars
vostrele.
:ori-ue
:
Ă
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„inemivi,Kari ară voi ss tsrbăre linimtea v6strs, mi vs-veui.
parta între tote demni de misisnea. ue vs nregstimă.
„Den ordin a nsme als Mzrirei Sale îmazratalsi tstaroră nssiiloră. Iasi, 16 Dekemvri 1806. |

„Eomsndantele-generalissimă ală owtiriloră din Moldo-.
„va mi peura, Msnteneaskș,

Jikelson.“

A doua domnie a: luă Constaniii
po

1

Vodă Ipsilante. sub ocupa«

țiunea Hussiloră.

i

- Avesta, restatorainindss-se la domnia -uerei Mnteuezuti
D. Chr, lori avsndă totă odati mi domnia Moldovei, nreksmă.

1%
[s'a zisă mai în ărm5, a Issată la Moldova Kaima-.
kami nentr5 kzrmsirea erei, iar în Bskuremti a venită. el

însămi ne la Isna

Dekeimvrie,

mi a: lsată. ne msnz găver-

nsli. Mai întpis s'a anskată sm adâne

ostanii din îmbele nrin-

ainate, nentră

nromisisnea

ku

sz=i

înaenlineaskv

datz îm-.

nsratălsi Aleksandrs, ne kare îmbrsksndăi wi înarmsndsi
ks. mălte keltsele, i-a organisată în felizl; Rozanloră; n'a,
nststi

însz

sr

nromisă.
Între aneste,

adăne

niui

a

uinuca

|

|
atzta

frikz

mi

Sr6z5

uarte

a

din

nsmzrglă

aa

Sa rivursată în i-.

nimile Tsruiloră 'de ne lsngr Dsnzre, în kztă dak generalissimălă Mikelsonă ară fi nlekată assnra loră îndatz ue a
intrată în meara' Msnteneasks, art fi uststă sm ia kă mare

înlesnire setsnile

din mulslă stengă al Dsnsrei, fiindă ks

de odatz rmsseserp mai nsstii. Fiindă înss ks Romii saă.
întprzieată, Teraii aă kenztată timnă uri ksragis, mi s'a5.
" întrrită atrtăi de bine în krtă a5 lausată măltr striks“misne atstă latsriloră de nrin nrejsră, kztă “mi omtiriloră,
răsemti. _

În îmarejursrile ameate, deklarsnds:se Tăruia aliata ks
Franga mi Rosia ks Anglia, în lsna Fevrsarie a anslsi 1807
se ivirs fsrz de veste ănsnrezeae vase mari de rzsbois En-.
glezemti intrendă. în .Bosforă, ks tâts onsnerea nsterniks,.
a uetzniloră din Dardanele. ;. Aneste vase ameninnrndă s5..

”

|
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bombardeze Konstantinonole, dak Ssltanzslă ns se va nieka a faue nave ks Rumii, arsnkarz; totă. oramslă într'o gr6z6 înfrikomata. Atsnue. îmuzratelă, voindă a se nzne în amsxare, a. kemată konksrsălt Ipksitoriloră de totă neamslă
mi de tote klasele din orauă. “La autsts kiemare
-s'a skălată în adevzră totă nonorslă IKonstantinonolei în" nididre:
Otomanii ostanri i uivili as anskată armele; kremtinii,.
ssb
krmazirea

Ilatriaruiiloră loră. mi Eyreii

ssb aueca a li Xa-

xambama, sai marte zi mi nânte lă fasesea mannăriloră,..la,
ainezarea tănsriloră mi la totă felisl; de Iskrzri nentrs înts- ritra îmurejărimiloră honstantinonolei,

sure întimninarea

“ostei. katâstrofe. . Dăuz aueste Ssltanslă,- dzndă
usri înskrise:Engleziloră

kieato
Rami,
fur a
felis a

ks

nauea :uerstz

a-

înkredin-,

ks Rămii

a

în-

odats kă nauea fskuts la Tilsită între Franuesi mi
dens &nsnrezene zile aă camită. vasele din Bosforă,
fauo kztă de năyins striksuisne oramslăi; uri astă
sksnată - Konstantihonole 'de ncrikolă: . -.

Ilorta, “rsdiksndă - la demnitatea, *'vizirials ne Ieniueră

„ Agasi nămită Xilini-Ibraimă Ilama, -ksndă a voită. a-lă, trimite

în esnedinisne

assnra

Rsmiloră,

a. nsmită 'mi Domnă

Moldovei.ne Alessandrs -Xangerli, fostelă mare Dragomană.
“Asesta, uriimindă învestitsra Kaftanslsi dens datinz, a venită odatz ks

srdia (tabzra)

Vizirslsi .nsn5. la Silistra... Iar

„Domnslă rsndsită ' nentră meara Msnteneasks, Alessahdră
“YVodz Ssuă,: se. trimisese mai de naintâ..la IIsmla,! Atsnuc â
mai fukstă

Ilorta Jaww ne Msstafa

Bairaktară Aianslă Raur-

„siskslsi, momtenitorălă taimosslsi Tersenikli, kurăia i-a trimisă mi tsisri, năminds-lă 'toță 'odatz mi Dsna- Seraskorit,
adelks generalissimă Dsnsreană.
i

Dar Mixelson, . generalissimslă. owutiriloră Rssemti din
Moldo-Romania,

nlekndă din Bgkăremti în Ina Aarilie a-

sănra

înainte de a ajsnge; mi nriimindă

Gisrgislsi,

înmtiinuareks omtirea Rsseasks

ne drsmă

Kare: se .koborise la: Isma-

“îl& ssb generalălă Meendortă se afla în nosinisne neriksl6-,
s5, a Izsată dremslă Gisrgislsi . mi a anskată snre Ismailă.
Atsnueîn Bsksremti-sa rrsnsndită: o grozs nedeskrintibilz,
fiindă “ks Turgii „se adsnaă neînictată la marginele peref,
7
!
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mi ks inkersisnile loră de tote zilele kazsat ssnmrori
ksm-

nlite bieiloră Romsni de nrin satele învevsinate.
Generalglă
Miloradovisi, Karele rzmzseselo :otenentă ală
Isi Mikelsonă
în Bsksremti, aszindi ks in kornă ka de ainsăsnre-zese
mii Tsrui se adsnz la. Obilemti, în anroniere
de ontă re
de Bsksremti, s'a xotrriti ss meargz assnra loră,
ku. tote
kz omtirea sa ns se săia neste natră mii de 6meni.
Konstantină' Vodz Insilante atgnue, vszindă ka oranis
lă rsmsne
far nisi o sigărangs, s'a dusă mia: întrebată
ne generalsly
Miloradoviui: dakz în linsă sa elă n& ramine în
nerikolă.
Generalulă i-a resnsnsi ks nevoea de a se dsue
assnra Tsr„siloră este neanzratr, iar kstă desnre nerikolă
ks note ss
fie nrobabils fiindă 7 nă sc uitie resultatală rssboi
zlsi; adsogsndă ki ascla ie ară ărma dsnz omtirea
sa, nste sp
aibr sigăranur, iar kare ns, s5 se îngrijeasks de
amsrarea
sa ksmă
va muti...

a

a

i

|

.

Generalslă. Miloradovisi, nleksndă asenra Obilemtiloră
în lina Mais a anzlzi 1807, Domnslă a fagită ks toni
ai

sei la Fokmani .mi. de akolola Bsrladă; iar bocrii
a înuenătă a fagi kstre: Bramovă, miîn kărsndi orală
Bsksreimtiloră a rzmasă nsstis, Dar Generalslă Milora
doviai, lovindă ouitirca tsrueasks la Obilemti o sferzniz ini
:0 rssini
Dsnz aveasta înşs nă kstezs.a merge mai donarte,
ui af

kă kale a se retrage,-fiindă ko sase witire ks Bairak
tarslă
Msstafa Iama treksse Dsnsrea ne la Slobozia, Gisrgi
slsi ku
o mslyime de omtire mi. kr venia. ku gribire assnra
Bs-

kremtiloră,.
Dar ekonomia nrovidennialz foks ks rîslă Argemslsi s'a zmflată mai măltă de kt totă-deasna
mi a onrită tregerea 'Terailoră. Miloradoviai însz, întorksnds-s
e la
Bsksremti,a însenstă nonorulă făgită ase adsna
earzmi în
oramă.
:
a
Da

În anzlă avesta,

uri miai totă în intervalslă asesta, . sta

întzmnlată la Konstantinonole o revolsnisne mare. Dăns
neanitentata isbsknire a r5sboislzi avestăia, mi dsnz intrare
a,
ferz de veste a vaseloră Englezemti în Bosforă, în tâte zi-

lele as înucnstă a se fac neorsndsele
Selimă, voiudă ss întrodskz nosa

taktiks

diferite,

.Săltanală

militarz. (nămits

-
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Nigiam- -Goâits) :în omtirea sa, întrebăinya ksndă * msgslele, a
_kindă ameninnsri, ksndă bani, nentr ka ss îndenleue ne
lkonamionalii sei la aueasta. 'Tote uerkzrile .sale îns craă
fsrs resăltată, mi

trebsea

ks sai

sm

amsne

ue

alts date

nroektslă, saă sz-lă abandoneze ks totslă, fiindă ks în timnsrile -auele kritiue,

era neanvrats

nevoe "de konkărsslă sin=

vers al nonorslăi nentrs konsolidareaîîmarrzpiei. Dar jjs"deksndă mai ssnztosă, gssi ks tokmai era timnslă ka sm
realiseze uroektslă. De aveea â ordonată ka sz se! nregsteaskz snă mare nsmsră de sniforme regzlate mi a însemnată o zi în Eare ss se îmbraze mi elă înssmi înnresns lg
toni fenkyionarii uei 'mai înalni, uni astă- felis s%: se aratenonorslsi

snre

întorirea, voinnei

sale

îmnsrtermti.

i

„În karsndă sa “rssnsndită în tote usrnile mtirea desnre aueasta, mi gldtele ai înuenztă ss mrmsre mi ss r5săfle nemslurmiri. Dsndă felizrite intrenretzri Iskruriloră,

_aă înuenstă

ss se vorbeasks în genere

kz rzsboislă 'niro-

klamată era ks totală nlssmaită, mi ks ne sh: askănsă este
nlană

ka ss se desfiinneze- leniuerimea,

aucasts nos

omtire.

Dsnz

aueea

a5

mi s%5 se. înfiinneze

înuenstă

a konsnira în

tote TIBI: uile în kontra îmuzrznici, mi a, se nsne la kale ka
s5 se onse ks tote năterile “ksndă se. va fue vre '0 mintkare seri6sz nentrs ayeasta,
a
În setspile de ue Isngz: Bostors, “asa mioklamarga
r5sboilzi, se amrezasers vre o mie doz.sate de gsardiiuti,
alemi de urin tote mirările : omtirei: veki.. Mai. toni, auestia
eraă Albanezi: mi. Lazi, mi între alni lkani ai loră era mi

"fostălă eforă (ministrs)
Efendi,

bzrbată

ală trebiloră din lsintră

ks minte,

“ms de limba franuess, ka snslă

e

fesese mi

al& Ilorgei Otomane ling ksrtea. Britaniks:
“ks era
“aueasta
“indă ks
În

nartisană
akusată
energie
zioa “de

-Sni militare

Isi Maxmstă

dens

Maxmsti

kătezztoriz, nolitikă,. ksnosk'mto-

ambassadoră

Amesta, fiindă

alt reformei franueze în omiire, mi nentră
de filorssă, kzsta sr se rekomande, stsră=
la întrodăserea reorganiszrei asesteia.
13 Mais, trimi ii»nd&-se 'nămerdse : msninisistema noss;

s'a dată. ordină mi nmits-

Efendi nreksmă mi la uei-l- ali, komandangi de

.
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'0 samr ks că, ka ss sileaskn ks tote kinsrile ne leniueri
sz se îmbraue. Onslă' din komandanyi, voindă a esseksta ordinslă, kiems

ne snii din leniaeri mi însens

a- -i tauo
ks ks

vsntă ka ss sc ssnse la ordinslă îmusrsteskă. Ademtia on
inds-se, clă a înuenztă a-i ameninua ks nedense,. Atsnue
ănii din leniueri aă. gerstă de odats timnă ka sz-ui ia de
Secams:. iur alpii, viindă de a doa rs la vorbe. ks komandantală,

aă-înaenztă

laă mi suisă.

a-lă maltrata,
— uri în aele

Dsnz

Maxmstă-Efendi. Avesta. îns,

ksmă

ssi înti'o bark

skarie. prin

iaă. dsns. dsnsslă

de ne zrms

aueasta a5 nlekată ka, st byizs mi ne

wi kpăt5 sz
mi-l

ajsngi

simni nornirea, Ioră,

fug.

lă Baisk- -dere,. ande

se

Rebelii

se

lsta

a-

sil& într'o Kasarms de Ieniueri; akolo kadă assnra li mui-lă
tae în bskrui. Din acea; ks kstezarea desnerzrei, as însenztă a. faae nlanări mai kămnlite i mai kstezztore.
Aueste. se &rmaă în' 14 Mais. Întsmnlarea aueastz tra- |
giks sa rzsnsndităka urin elektrismă. - Kiari fentsitorii alergaă ue sliue, suzindăila t6t. lsmea ue ai fekstă mi nrovokzndă rie toni konanionalii loră la revolte feniuiz. Astoritsyuile..sokotind; Iskrslă

de la învenstă: nă 'atzta de însemn”

toris, mat lsată în nrins alte mzssri de anzrare sat destaxilare, do- kstă trimigrndă

veriloră între ci, Ik
dlin;auiulitia de frilz
dnijlâkslă, dremslzi;
“&zerea gnerioriloră;

ksni-va

ofimeră din „ordinea Ieni-

skonă ka sz-i Jinimiteasks. Ins 5nii
nisi se anronieaă ; alnii se întorveaă din
alii kreaă felurite înkinsivi snre mzn="
alnii iarzuri mergea nn la ci, mi se

isneaă ks dinmii ; algii, în lokă ez: îndsnleue, 'se konvertisaă

«mise:iâtorueak,!ns uentră ka sz deskonere adevzrslă kutre
-săuerioră;:si, mântr. ka sz-i adormr kw. diverse momele,
înobi:Lali16 Nais-s'a5. adenată toni rebelii în uiana de la
:Băisk-dere,/ mi «utindă-mi armele la nzmantă aă Îngensn„îkiată; denz„6hbiseisls-tsrueskă,. mi s'aă jurat ka-ss ie ă-nălăzks'faltslă.4
Dan aseste mi-aă dată kavantslă de nleka- -

re, zikindă'
nat jsdekatz ks. Săltanslă, iar în sekretă nro-

-Gkizndă asstsrnarea - astoritinti,

Findăîn

nsmoră

ka

trei

-mii,1staă cîniusipită:
în doz kornsri, din kare snzlă ssb ko- |
“nândd'snsi Albabessjomă neînsemnată, a auslată .kgtre Me-
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diterana,; ks nlană ka ss qie kalea traneloră organisate

ds- .

ns .nosa disuinlinz (kare se nămeaă Lovents-diftilikă) nentră

"ka nă ksmva ss fa msssri apressive; iar velu-l-altă kornă
ssb 'komanda unsă „Lază,a anskată ne Isngz malslă- ma'srei la
vale snre suburbii

(maxalale)

mi sate.

ti

“Miwkarea aseasta, avsndă tote anaringele snei revolte
„deklarate, a rzsusndită o grâzz nedeskrisz în tote kasele:
mi în săfletele tstsroră Isksitoriloră. - În adovzră, vzsndrse aueste bande nedisuinlinate, lenzdzndă frzslt s&nsnerci
mi .ală askslterei, tâts lsmea se amteuta sz le vaz fukendă
„ekuesele: aele mai. înfrikomate,

mi fie lare

kageta

kăm

s%.

fak sui assigăreze ue, are, mai nreniosă mi s-mi kazte
msntăirea nrin fsgz. „Dar dreanta uea genersz a Isi Demnezeă a îskstă ka totz tirbirarea aucasta ss se 'redskw : la
nimika mi ss nă se întemale niui o neorzndăcalr, .
Ilre kzndă rebelii smbla nreksmă s'a snssă, în fsntea
fie-kzrei bande mergea komandantslă seă, nreuedată de snă
lrainikă (eraldă) karele se adresa lmtre
nonoră, .kieniendă
ne wei în stare de-a lua armele. la anzrarea drentsriloră loră,
ar

ne bstrzni, u€ neg stori

uri meseriami

la ărmarea. trebi-

loră loră în naue, mi linimte, — înkredini udă ne: toni ks
mimkarea' loră ns ăre altă skonă de, kztă msntăirea . ui, si=
gsranna tătsrora mi Konservarea nrivilegisriloră loră 'strzmomemti. De mi în'.adevsră: ksgeţsrile mi ' nlansrile. loră se- „krete era ks totălă altele, . îns ori ne snde 'aă. smblată mi
sa5 nărtată n'aă frkstă nisi ănă rsă nimsrui, n'aă însuzămBntată nisi aă înjărată ne nimeni. ' lar kwtie mezală! nonmei a venită ks togii la kasarma de la Tonxana, ănde at
„netrekstă în naue rBmsuriga NonIgcĂ.
:
„no

Frkrendă-se

zioz, at venilă în vorbs. N

tnarii : de: a-

kolo mi îngnelegsnds- -se între ei, aă skosă-'kazanele 1 ordin-]si loră, ui. „le-a năsă la mijlolă. sure semnă de aliany DD. Ds3 „Razanele

ssntă Kzldsrile

în kare se faca: storba

Ieniueriloră,

Toy m

sei ue se înskrieaă în ordinul auestei owntiri, trebzca 85 gaste din

"zane mi

aRa-

aveca se sokotea' ka jsramantă.” Însămi domnii Romuzniloră,

“kandă: Ia investitera,

pasta mal. întsi din” uiorba

„sokoteaă înskrimi între Teniveri,

leniveriloră,

-::: -.:-.i.+ (Tradskatorili).

-

mi se

934
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”

ns aseasta, nleksndă ks stindardele ne slimile
de la Galata .
mi urin înnrejirimi, aS moi adănată ka zeue mii
de kama=
razi. Atsnse Kaimakamslă, sas lokotenentslă Vizirăl
si, voi!
ss intre la îmnzratslă sz-i snze ks rpulă se îngrom
s,; mi ks,
nentră ka ss se notdle, altă kină ns este de-kzt
ă sm se desfiinmeze ontirea din noi organisats. "Dar Solt
anslns
ă ns
mai ks n'a voită sz askalte, dar nisi: voie ka
ss se înfsuimeze nă i-a dată.. Atsnue flaksra s'a: anrinst
mai tare. Rebelii, adănsndă la Galata mi mat malte vase
de rssbois, ks

kare se nssesers în înmelegere, se disnosat sm ircaks
de ie-

„ea narte de Bosforă. Dar aszindă ks akolo szntă
mai mslte
trsne de' ouutirea .no5s unse snre anzrararea Bizann
gslsi, - mi
brnsindă “ke sută năse nsteri sure a-i onri în
-treuere, aă
trimisă rzsnsnsă nszitoriloră de seca narte kr
voeskă sr
treaz, . Auewtia le-a rssninsă
ks notă veni ori ne snde ui
ori ksndă fsrz a avea katt de miksi ssnzrare.

- Mimkrrile,

manifestorile

mtea mi orzndsezla

ni -înmelegerile” aueste,

kare se nrzia,

lini-

tote avueste - înkredinnaă

ne topi 3 revolta -se fsuea ks înelegerea nreal
abil

noră Gmeni înscmuay, înmelengi mi bzni nolitiui,

a s-

__“ Săltanslă, mivindy de la Bizannă ks teleskonslă
min-

karea

nonorălzi nrin urirările omtirei, aszindă

totă odatz ui

strigztele înfiorztâie kare nressnsneas o revolt
e manifestr,
saă ksnrinsă de îngrijire. Atsnue clă n'a
nststă sr kgete
„mi s5 fak de kztă aveca ue uine-va năte ss
fulkz în asemine
A înnrejsrare. Ile de o narte a trimisă kstre ci
narlamentari ss-i
întrebe de kassa reskâlei loră, arztznds-le
ka us o ksnomute,
ui nromigendă k% le va îmulini tote nronsnerile,
nămai ss
se astrmuzre mi sz se linimteasks. Ile de alti
uarte a tri .

misă rin oramă în t6te usruile eralzi vestitori, ari
susneat
kz Mzrirea Sa nriu jsremsntă nromite ki desfiiinmeazs
nosa .
„omtire mi k3 ridikz darea imn
nentrs organisarea ei. Dar
Ieniuerii, Eari: mai nrimiserz forz niul snă ressltată
asemine
nromiteri, nă maikredenă aste datz. Ilarlamentarii s'aă
întorsă fsrz -niul snă săkuesă, uri eralzii strigat forz a
fi a-

sksltani.

Ile Izngs. aseste îmnzratslă,

ordonsndă -lzi Bos-

„tangi-bama ka ss înarmeze ne g5arzii nalatslsi
imuerială ui
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s5 întsreasks gsardele, tirimemte. resnsnsă
ks toni Bostan-,
giii a5 fagită.
Atsnue loswndu-se sirmanslă. în. voea sârtei
saă în xotzrirea rebeliloră, se resigni, a sta
tremsrndă în
nalatălă sei nzur va vedea kantală.
aa

-„ Rigealsrile [lonsiliarii] îmusrstemti, kăm
25 vezstă ka
rebelii s'a înkis$ la Tonsana, îndatr sat adsna
tă nlini de

snaimă la Kaimakamslă ka ss se lonsslteze
ks ue kină ară
nstea notoli revolznisnea; dar akolo îndats
le veni mtire k'5

rebelii trekă

din koue

de Bostoră:

'Atsnse snaima

loră s'a

îndoită; în desnefare
aj nerdstă ori ue nlanzri de întrenindere; si Isszndă ziterei mi femei, mui konii,
mi kase, mi ori
ze alte interese, s'aă vzsinită, kare în kotro,
kzstrnds-mi sigsranna urin fos.
„7
NE
a
rai

„Kate adzue întsmnlarea! Este nrefaueri kariose
adsse

ue neamtentate în Iskrsrile omeneniti! Bogani
i, msndrii,
nreansterniuii, îmbzibagii de strzlsuire mii de
msrire, înt'o
klins se fak& nevszsni, verimitori,
neînsemnani rii nek&noshăni! - Auci ue sasdseat imnerislă Otomană, de
odats so.
fală neritori de fome! „TUI axei ne kari ns-i
mai înksrea
lokzlă

ajsngă” ka vai de dunrrii de “se

asksndă,

kare

s5b

'strpminele bordeiloră, kare în rinele "nsraeloră,
. kare în -lo- *

kările vele mai degradate!

—..

N

ci,

A -sinuea zi mi ne la dos ore de zi, rebelii :S'aă
întrsmită la Bn-Kanană (magazinele -de grzne), imi de
akolo sai |
varstă ks togii în odzile IeniuerilorE... Ei merge
aă ks stindardele desfemsrate, avsndă ue krnitanii mi eralzii
lori în=
„nainte. Glâtele loră se îmmăluise de o' gremadz de
uermitori mi aventărari, snii înarmați, alui fsrs arme,
kare km
se întmnla. Mslni din nonorslă auesta :nă mtica, nisi
ue vrea,

„nisi ue fade, nisi snde merge, niui snde 'o ST ajngr.
feliz rebelii, înaitrndu-se,

Ast-

ag ajensă nsnz'la o nianz, &nde-

eraă mzuelzriile - Ieniseriloră, nzmits nent
- aeast
ră a Atmeidani, mi snde. obiunsiaă Ieniuerii de se adsnas totă-dea-

sna ksndă venea vre

o întsmu
. 6stra
ordin
la
ars,
re

îmnrejsrălă auestsi lokă erai mi kasarmele loră
„De

aiue a îngenstă. revolsnisnea

Ieniverii as skosă

fiindă ks

Se

a se fase sistematikz.

Kazanele! lors mi le-aă năsă. în. mijlokslă

286.

|

ISTORIA DACIEI

niejiei. Aveste kazane la ci se konsideraă ka sakre, uri skoterea loră la snă lokă 'era „manifestare

de

ncrosluzmire

mi

nretenyisni, nrelksmă “mi „rsdilarea loră semnă. de îmusk'„săsne mi linimte,
Dsus aueasta fokznds-se konsilis între rebeli, -s'a x0terztă ka nonorslă nlebes ss rsmre ne lokă înnreănz k ofiperii: sure uaza sakreloră Kazane; iar kanii Ieniuerimei,
lssndă ks sine ne Gmenii înarmaţi, k5 stindardele întinse
înainte, s'aă dăsă la Inksinua Ileik-Islamalsi (kansls religisnei tsrgemti) mi at învenstă sm-i arzte nemsluzmirile loră
ani kassele nentră kâre. at rzdikată stindardele rebeliei. Esnzindă ks de a mzrăntălă ssferinmele loră, arbitraritsnile
ui înmelsuisnile essernate din nartea Săltanlsi mi a găvernslăi ses, abăsurile mi kzlkzrile -ue sat fekstă în datinele
mi obiueizrile lor napionale, Pat întrebat în uele din srm3
dala lege, învoenite Ssltanslsi a! tolera asemine absssri, imi
„daka' dans tote aizeste mai este elă vrednikă ka ss îmrmrspeaskz..

IIleik- Islamslă, 'saă dans

lege,

saă dens simpirile

inimei sale,: sat den îmirejărsriie estraordinare în kare se
afla, mi-a dată nvrere de kondamnare. Rebelii nemsl uzminds-se Eu sentinya rostitz, 25 verstă de le- aă dato. ks voe fo15 voe în skrisă,

“Setinma IIleil:-Islamslsi de o kamdatz se askănse, mi
desnre Săltanslă nimikz ns se măi vorbi. Den aucasta reDelii- lsarz, ne Ileik-Islamală ui ne Kazaskeri (jsdekstorii)
„ui mersers la Aga-Kansusi (eforia Ieniveriloră) snde se fzmea adănare generals: a tribsnalglsi legislatoriloră mi a ka>niloră Teniueriloră. “Akolo konsilislă se Jeskise' ssb nreme=
dinga INeik-Islamslsi, ssb assistinna Kazaskerilori, a lă Seimenă-bama karele inca lokală Ii Ieniseră-Agasi, mia
nrinvinaliloră kzuitani militari. - Ofimerii inferiori ui kanii
rebeliloră staă înainte, înfsnimondă Konsilislti vuererile mi
nemslyemirile nonorălsi, Nimeni însz din konsilislă imne=
rială ns cra fapis, koui toni făgiserz, mi nmai ksul-va 'se
aflaă la Ilama Kanssi înnresns ks Kaimakamslă.
Dsnz mai mslte arstpri de abssări mi abitrazitrpi, lka„re se nronsneaă. înaintea „konsilislzi mi nentrs kare se înke-
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caă sentinge (nsmite fetfale), în fine sat esnssă mi kestisnea nosei disuinlini în. omtire, lare s'a jdekată de kontrarie

religisnei

otomane.

Ilentr

ameasta, akăssnds- -se

ne

mai

mălui konsiliari ai Ssltanslsi, i-a5 osindită la nedeansa morpei i la lonfiskarea averiloră. -Nsmele auestoră 6meni,
" kzzăni viktime nentră kassa sivilisapisnei, istoria le-a DS
trată;. ci sentă:

“Meminu

Efendi, Xalia Kexafa-bei, văinistrelă afaseriloră

interiore,. -

-

Reiz-Efendi,

ministrală. ueloră: din afarz.

Bekir-Efendi,

Zarnsana-Emini,

„„Isssf-Aga,,
N5Me.

-

Valide
”

Kedxsdasi,
.

ministrelă

de

ministrală

îmnzrntesci

finange.
_

S

+

Omer-Aga, Suiltan-Kexatasi, ministrulă sororei
«
uei mai
mari a Ssltanslsi mi frate. Isi Lessf: Aga,
Ibraim Efend:, Sambika Mexaia-bei, fostă ministri ală.

afaueriloră din Inntră,
|
Xagi-Ibraim-Efendi, "Tersana- defierăar,
- mei imueriale

ministre

kur-

mi komandantă al& nsoci omtiri..

Padulax-Efendi, Kauan-Naini, eforă alg magazineloră.
Sir-Kiatiui, sekretarzlă intimă ală Ssltanslsi.

„Axmet-Bei Babeingi, kamardinerslă înnsratzlsi.
Bostangibama, komandantslă găarziloră imneriali.
*
“Din auemitia, ne uei trei dintzi i-a5
omorstă la 16 Mais,
kstrz scars

gari wi

la Ilaua

Kanssi, 7. iar re. ei-l-alni,

askănmi în imai malte

loksri, i-ai zuisă

grsindg-i fs- +

ks kinsri.

_krgde mi neomendse, nn la trei 6re de nânte.
Dsnz aueasta a5 vestită Ssltanslii Selim nrin Ieik-Islamslă, ks
"este destitsată, imi 'rzdikends-lă Pas arestată într'snă nalată

angme
Săltană

nentrs.
Msstata,

ageasta.
fislă

Ile srms

skomîndă. ne

Isi Abdsl-Xamid,
Va

vorălă

seă

nroklamată îm-

nzrată, ne la uinvi ore mi jsmrtăte la, 47 Mais... Astfeliz a
Isată kanstă revolspisnea f5rs kztă de : nsgins strikzuisne:
nentr& kremtini. Dintre konsiliarii Ssltanălui kzzată a skrnată nămai snălă, elebi-Bfendi Kiose:kexaia, karele avsndă .
nonslaritate între, Ieniseri.se fak: eforă al magazineloră im:
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neriale, sas Kanan-Emini; iar Szltanslă
la 18 Mais la fzkstă Tersana-Emini, sas ministră lcărgei
imneriale
|
„2 Totă îatrenă timnă, la 19 Mais fsgin
dă mi Insilante

din Bskuremti

la Bzrladă,

nreksmă

ami

zisă, nă

tirzit

se
"întârse la Fokmani, Alkolo netrekmndă
vo dos lsni mi mai
bine, skriea neînuetat; boeriloră ue
emigrase la Bramovă,
îndemnsnds-i sz se întârks ferz de frikz
în uatria loră. Ei
însz n s'aă îndenlekată, mi ag. stati
ne loki. Domnslă a- |
tine aă trimisă lokotenentă al“ se
la Bukuremti ne Kon=
————stantină Varlaamă, Dar
tot odatz i se ls5 doninia Moldo-.
vei din msnz; dăriz ue gsvernase vre
o mâute lni, boerii
dzdssers ulzngere asănra Isi nentre
mai maslte kasse, mi de
acea
elă ausks

rea e

assedia Ismailslă,

nătslă Isi
lante ks
kzndă sa
rasndoi la
gre

înainte

a se demisiona

de bsnz.voe.

Gencralulă Mikelsonă, nzindăîn bsnz
rsndueal
s'a întorsă la Fokmani

ormti-

ne la înue-

Asgsstă. Akolo esnlikzndz-se mi Domn
slă Insidznsslă, dans, neînmelegerea ue fesese
între ei
întorsă de la assedierea Gisrgizlui,
a5 venită aBuksremti.: Ns terziă «însa, Mikelsonă,
kszrudă -

bolnavă,

msri,

uri rsmase

în lokslă

sei generalslă

Miloradovisi, nn ss vie felă-marerualzlă.
Ilrozorovski ue se nămise generalissimă în aucasts esnediuisn
e. Dar findă ks

Miloradoviui eră inemikg neîmnskată
al& Isi Insilante mi se
jărase sr nă mârs militară de nă-uui
va rssbsna, kim Ini-a
daiă

sufletzlă Mixelsonă, Insilante, a fiti
kă toni ai sci la
Bzrladă. Ile Isngr Miloradoviui însz,
Insilante avea inemiai
mi ne toni uei-l-alui generali ai omtir
ei Răsemti;' kassa era.
mai întsi ks, Grekă fiindă,i S'a dată
stanznirea 5noră usri!

kăuerite

ks armele

loră, mi ală doile fiindg

ks Insilante

adese ori se onsnea la uererile 1ni urete
ngisnile vele essor= .
bitante ale Rsmiloră, kari voeaă, ns
nsmai uele trebzinudse
nentrs omtire, dar stsrăcaă 's5 se amest
euc mi în venitările :
perei, kontrariă simpiminteloră astokratăl
si Alessandrs,

Ie la kanstsl Isi Senteinvri venise ordini
imnerială
ka sz se retrag omtirile: Răscunti din Mold
ova mi meara .
Msnt

eneasks;mi ss rsmse Merile astonome,
ssb kzrmyirea:.
boeriloră nzmînteni. Avestă ordină se
dase, fiindă ks înue-
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tase rzsboislă. dintre Rosia mi Franua,
mi fiind ks dens
kondinisnile nuci urma ss se retragr wi
omtirile Fransese
de la Tilsită. N tprziă îns veni konira
ordină ka. ss rrmse oumtirile ne lokă. Atsnue Domnslă
Insilante a tri=
misă la Bsksremti de lokoterientă als ses ne
Ilostelnikulă
Antonie. :
e
De
A
Între aueste se mai 5rm5 0 întemalare tragi
kz, în tim-:
uslă. îmuzrsgici Isi Ssltană Mstafa. [lama
de la Romuiskă
Bairaktarslă: Msstafa Iana, karele cra mi
generalissimulă
de ue Dsnzre, anîyatăde znif din lasniuii
Isi Ssltană Selimă ari făgisers la' elă, s'aă 'înmelesă ks Vizir
slă de la
Ilsmla Welebi Msstafa IIaura ka ss obdre ne Sslta
nzlă Msstafa mi ss rac ne tronă earsmi ne Ssltanslă
Selimă. Dsris
asemine înmelegere, în Ina Asgsstă a anslsi 1807
a nlekatt
“ Vizirală ks tots armata asăara, Konstantinonole
i, fir nisi...
o deslegare formalr îmuzrsteasks. Dans că a nleka
tă mi:

Bairaktarslă Mstafa Ilama ks toni Aianii de ne Isngs
Ds-

nzre ui „ks o omtire ka zeue mii de Gnicni. Ajsngsnd
ă a-:
mendoi anrâne de Konstantinonole la Dastă-Ilaura,
totă o=:
ramslă s'a ksnrinsă de. groza, Ssltanslă, nevzzsndă
kină de
onsnere la o lovitărz atstă de renede, a fzkstă nevoe
a, dis-.

kregisne, ui a trimisă îndatr Dalegis (noftitoris) ka ss in-:

viteze ne Vizirălg ss intre kă armata sa în oramă.
Vizirală,:
nrofitsndă de. deferinma ue i se arztă, intra în oramă, dar.
Msstafa Ilama rzmase afarz la Dastă Tlama ksteva zile.
A-:
kolo în tâte zilele veniaă -konsiliarii îmasrzyici 'de-lă vizita
t: .
„_mi-l8 felivitas. Întrs na din zile: înkz Veni: mi însă
Sal
tansiă ka sz-lă vaz» de ksriositate, Într'o alti zi! Baira
kta=
- sl& Msstafa orsndsi ne Afani ka ss. stea ks - omtirea s7

„nindeaslr ne la norgile oramslzi 55 n cass nimeni; dăns ; ascea alease mtse sste de kxloreni. înatmaşi, mi intrsndă ;
ne ndria nsmits. Ton-Kanssi, ks. simirea wi snaima. tstărora :
aă mersă renede. nsns la Ilanra-Kanssi, for sz kăteze nimeni
a-i sta în kalo saă a-i faue gea mai mik: sare aminte. Kz:

aueasta

s'a înmelesă

ks

el; avsscse

de mai nainte

îngelege-!,

„re kă Vizirslă mi .ks nartisanii
Ii Ssltană Selimi, Intrsndg:
“la Ilaina-Kaussi, s'a săită îndatr ka topi ai sci la Arz-odasi
i
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(kamera snde fonkyioncazs Divanslă îmnzrsteskă sub “aremedinna Vizirălăi). -Akolo vozsnds-lă Vizirălă,
sa sneriată
de odats, dar mai ne srms l'a nrimită ks nolitens. Msstafa—
Ilama, lssnds-uri lokă îndats, înuenă a se adresa kstre Vizirălă ks tonă asnrs'uri nekăviinuiosă. Vizirală îl nofti ka
sz fak semnă la ai sci ss eass, ka S5 rBmTe singari 53 seîngeleagr.. Mastafa-Ilama, fort a-i rzsninde, se adres la
snălă kare sta Iengr Vizirăls uiri-lY întrebi nde se afls si-gilslă (aodotea) îmursrzteskă. Avesta rssnsnse k5 se afls la
Moria Sa, arstends-i ne Viziră. Msstafa [lama atsnue se

întorse kztre

Vizirsli

wi uorends-i

sigilslă ks

sn

tonă

"szlbatekă, ilă lsz; dens aseasta rsdiki ne Viziră mi-lă tri-

mise la înkisdre,.

a

Ă

| În intervslzlE auesta at intrată ui Aianii ks tâts oitirea. Msstafa Iawma, nsindz-se în fruntea că, s'a dusă întinsă, la nalatslă îmnzrpteskă. Akolo aflundă “norpile înkiseordons s7. le dzrrme,

ziksndă

tanslă Selimă.

nsyini onsnere, norgile se ' deskiserz,

Das

Er: voeuita

s5 vazr

ne

Ssl-

dar în nragălă loră vzzerz ne Ssltanzls Selimă suisă mi ks

snsme înkr la gărz, ssgrsmată din ordinslă Isi Săltană Ms-

stafa.

Msstafa Ilawma, yszsnds ne morti a kuzstă asănra Isi

mi a însenstă a ninge amar uri fsrz msngrere. Dsnr amecu uerzndă sz vaza ne Ssltani Maxmsdă, ksmă la vs-:

zătă, sa arsnkatit la niudrele Isi ui anoi, Issnds-lă,

“mezată ne tronă;

iar ne fratele scă,

„tronznds-lă, Pa nssă
Ilama-Kanssi, mi-a

ordine iui
tanzlă era
a nedensi
ssgrsmată

Ssltană

Msstafa,

Pa ades-

în înkisâre. Den aseasta, mergzndă la
însărită demnitatea de Viziră, dendă

lsznds msssri ks nstere absolstr, în kztă Sulnămai o ămbrs.. Yea întzi fants a sa a fostă de
ki mortea ne zuigamii Ssltanslsi Selimă; a mai.
o mslpime de Arabi rui mseri din nalată ka nor-

tauri la uiderea

îmnsratălsi,

mi n'a

Isată

ne nimeni

fzrs

rssbsnare; “a amezată bsna orsndsealz în Konstantinonole,
în kstă toni fekstorii de rele sai ksnrinsă de friks wi.
de gr6zz. Ile konsiliarii Divanzlzi îi trpta ks desurenă uri

kă asnrime. ka miesme nefolositore mi strikz6se îmusrsyici;
iar kstre nosa orutire disainlinatz sa arstată, înnresnz E!
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Săltanslă, anvrutoris,:-înterind'o mai
măltă de lkstă înainte,
nre kandg kstr
nensrtinitoriz.
- .:

“Tlentră

g

ordinzlă . leniseriloră, . se

E

.

arsta asnră mi

e

tote

aueste înss. mi-a atrasă, atztă
elă kntămi .
Ssltanslăi, ăra general, ui az
înveustă msrmsre de revolta.
'Totă o datz
noslă

Ssltană,

îmnresns

kg Vizirălă

Bairaktară
Msstafa. Mama, a5 înuenztă ss
negsueze desnre naue ks -Rsanii: În Konstantinonole înss
a înucnstă r5l& din zi în zi
s5 kreasks, Ieniuerii nlsnzeaă
ss se revolteze, dar se temeaă

de oimţirea Dsnzreans. ue cra
ne lsngr

Vizi

rglg:- As
esta, nebrgsndă de seamr m&rm
srele ue se azzină, a înmentă a trimite ne afars oimti
rea sa, ea kredinuidsz, 0=
nrindă nrea nsuinz ne Iengv since.
Ianiuerii, vszsndă aueasta, s'aă năsă la ale sz, rzdiue
stindardzlă revoltei în lsna
Isi Noemvri.
Ilentrs adeasta, fiindE kz aveai
si înuiean
n6utea, mi-a5 năsă între sine . sem
ne:de întrebrri” mi irps=
usnsări, kă kare sr se înpeleagz
nrin- întsnerekă; adik: Ieniverălă. întreba
ks snă kăvzntă de ordină ne oră
kare .întulnia, mi

dakz auela resnsndea ks avelanii kăvs

ntă se în=uelegea ks "cra lamaradi, iar.
de ns se iuidea.
Organissnds-se ast- felis; într'o nânte at
înksnjsrată nalatslă Ilama-kanăsi ui i-a5 dată fokă -în
tăte nzrgpile. - Vizirali,.. afisndz-se în minztslă .auela la xure
mălă seă, kămă a axzită

desnre - aeasta; a crmită. desbrzkat
: afarz
ă ks nistoalele în
5rmată nămai 'de niuite fete 'sklave
mi de ună bzetă;
dar vszendg kr nisi anl din kasniuii
sei nă era ne Isngs5
elă, aszindă sgom
msns,

otslă Ieniseriloră,

kare. ksurindeaţ „nalatelă,

kari srlaă, mi flaksrile

s'a întorsă. rznede

mi s'a

kobo-:
rată înnresnr ku fetele i bzetălă în
bolta nsi tsrnă, snde
era denosită

de. arafg,

|

e

„=: s Konsămsndă-se nalatală de flak
zri, elăa, rsmasă nessnsrată ; nimeni însz n mntiea nimikă desu
re el; uei'mai.
mălni kredeaă lksmă kz- a skenată, mi se
îngrijeaă tare: ka,
s5 n5 se întârkz ku. otutiri, : -.
e
.
Tot
nântea oramălă se. ilsmina de fokă, mi flak
zrile,
srksnds=se nsn's la nori, konssmaă forz
niui o onrire strz=
Isuit
ele

uri 'msreyiele.

nalateri .ale lokslsi auelgia.

Ieniseriă,
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alergaă nrin tote sli mele oramălăi, uizsndă mi mrielsndă
ne ui ve întzlnciaă din' Omenii lsi Mstafa Ilama, nrekamă
mi ne .ostamii reformani.
lar a doa zi, adsnsnds-se msl- pimea Ieniseriloră ln At-Meidană ks stindardele desfzms- .
rate, aă skosă earsmi Kazanele, dens datina loră în timnă
de revolsuisne.
Atsnse Admiralzlă Ramis-Ilamwa, karele era
mi el; nartisană als Nizam-geditălsi, înnresnz ks ssbadmi“ralslă Tngebei,-aă trasă din arsenală kste-va korzbil în mijlokslă golfslzi de la RKornslă-de-asră, mi a5 învenstă sp
îmuromte ls tsnsrile ne Ieniucrii adsnani în At-Meidană,
sokotindă kr înkz trsemte Msstafa Ilamia. Ile de alts narte, snslă Kadir-Ilama din outtirea Nizam-geditelsi, a intrată
în Bizanuă, &nde eraă înkz vre-o zeve mii din armats, mi
laninerii, ks tâte ks aă fekstă mai
-vaă năsă în anzrare.
mălte nvsliri, înss n'aă nztstă Isa întriterile. lar îmnsratslă,

în mijlokslă avestoră îmurejrzri, nerzendă ori ue snerannz
wi nlansri, - sta. înkisă în luăntrglă ziduriloră Bizannslsi, a|
mtentsndă ressltatslă întzmulzrei mi ală norokslsi.
„He kndă aueaste katastrofs înfrilkomats se netreuea,
a'emită Msstafa Ilama afars de snde era asksnsă; “dar, dsns ele ue a vbzătă, kszzndă în desnerare, sa întorsă mi
a slobozită snă nistolă în denozitală nrafălzi. Atsnue sr
rindă totă. tsrnslă în aeră, Ramis-lluma, karele vedea de
denarte

aueasta,

a sokotită

ks aueasta

era snă semnat

ală

1si. Msstafa Ilanra, - nrin kare ere ajstoris - de la flot; de
aueea a însenstă bombardamentslă ks îndoits ustere ui a.
faue striksulsni înfrikomate în mirsrile lenineriloră.
Ormti=
rea regslate,

krezendă

5

asemine,

kăragis

îndoită

A

treia-zi

leniverii,

ssnsnds

rzinile

uri se

în lot avemtia

- veneziaă ks atzta fsrie assnra Ieniveriloră,
”
venisers în desnerare.

de la Ilama-Sa-

n5si, mi g5sindă ne Mustafa Ilama zuisă ssb o mare bskats
de marmsrz,: i-aY skosă kornslă ui,
Vai

Dsns

tarstă

ne tâte slimele

ameasta

oramsălzi

înbzrbstsnds-se,

lkă mai mare înverinsnare.

legsnds- ls de nididre,
mi anoi Pai

aă. reînuenstă

snznzsrată.

revolspisnea

lar kamarazii Isi Msstafa. Ilamua,

kămă: a% aszită. de: mântea sa, “mi-ai nerdstă

mi ksragislă .

PARTEA

mi snerannele,
skane

Viana.
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fie-kare sr fogr. ka: ss-iui

a trekată

în Asia; Ramis Ra
nitan Iama, Ingebii, ună Kol
onel& din orutirea nos, Kio
st=
lexaia, Armneanslt Manskă
1, dragomanslă Isi Msstafa
Ilama—,
toni aueuntia, fsgindă d in IKo

nstantinouole, snii ne 'gskată, ănii ne Marea Negrs, aă
ajsnsă la Rsmuiskă; . de a-.
kolo, > treken1 dă Dsnsrea,

ag verătă asilă la Rami, lori
i-as
,
mare îngrijire. Dar Dragom
anslă Manskă; kg.
ks “aei-l-alui: Ari eni, aă rzm
asă în neara Ron'mai, tprzis îmnzratslă Aleksa
ndrs,a onorată lu:
Pa însluată Ja gradslă de
gene
rală. dei-l-alui,
ks Ramis Hama, fsr trim
inu i în -Bassarabia, 'mi
de akolo
„ Remis-IIama singsră treks
la Ilctersbargă, dur desleg
are .
imnerialz.
A.
.
Pi
.
E .
.
.
“
O datz ks făgarii nănigi,
a5 înuenstă a- se rasini mi.
toni uei-l-alni nartisani ai
sistomaluă Isi Msstafa Ilaua.
Ie=
niderii, vzzsnds-se skrinani
de inemiuii loră, ag nlelzată
a-:
sănra Bizanuzlsi. Akolo
Sssindă norpile înkise uni
ne vei.
din Izsntră gata snre anzrare
» dă strigată k7 aă ss nrouse
vereri Ssltanslzi, Anesta, bn
zindă ks skonslă lorg
era ka:
s5-l& detroneze, a ordonată
s 7 %uidr ne fratele seă
Mssta-:
fa (karele făsese destitsată.
îmi se afla arestată) mi ânoi
sg:
deskizz norgile. Aveasta fok
snd-sc, Ieniuerii intrarz,
dar!
îndats vzzsrs kornslă Săltansl
zi Msstafa: suisă; atsnae mţiindE ks din familia îmnzrz
teask's ! n - mai cra nimeni,
ne.
kare sz-li nt n&ne în
lokzl ă Isi Ssltană Masmăd
g,
as
a-.
rănkats îndatz armele wi
Saă înkinată li, rensnyrnd
ă' În ori-ue nzreri sax nretenniz
ni arăfi avstă; mi ewindă
de la,
nalată în liniwte, revolsnis
neas'a
. stzmuzrată. Ssltanslă ds-:
II» avueasta a învenzti
5% uăe tote în rznd
scaln kg sirgăin=.
7 ui dreutate; mi totă. odat
s s5 intre în ncgsusri. de '
naueks -Rouii.
nriimită kă
kasa sa mi
„neaskz, mi
kavalerii. mi

7

„Iar în meara Măntencasks, ne la
lana Dekemvrie a a-:
1 Avesta

cra kztă

ne ue s5 se fak

„i

pg

wi Domni în ppeara Romsneaskz,

fi-

„indă kz era forte isbită ae Masta
fa Ilama; mi cra nă nămai Drag
omant:
dar mi Kexaia-Bei, wi kousiliară
intimă, mi “Tesaăraris; cra într's
nă kg-:
*iută velă întzi

mersonăgis dans

Vizirslă.

a

+

i

+
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tolea ană 1807 a venită mi Feld-m areaualsl Ilrozorovski,
dar dsnn ue anetrekstă kzte-va zile în Băksromti sa întorsă la ami, fiindă kz -ne la. învenstsli anslui 1808 sa frkstă înuetare

de arme,

mi la Ruuraizkă

s'aă doskisă

lkonfe-

ringa nentră nave între Msraxamii Ilormei Otomane mi am-:
bassadorslă Rsici Laskarof. Dsnz aueste lusilante, vszends-se mi domni a erei Msntenemti! a trelstă la Iiovămi s'a :amezată akolo. Iar perilo. Moldova mi meara Roms“neaskz as rsmasă amsndos ssb. administrarea Divaneloră
loră nronrii, komnzse din .bocrii nemînteni.. Ileste ameste:
- Divansri înss era, Ilresidentă generală Kssnilof, numită de
Îmnzratslă Rsseskă. Auesta a instităati în amsndor Divansrile

kste

snt

komitetă,

komnssi din

Mitronolitslă, snslă

din Eniskoni, mi natră sat uinai boeri mari nămini dsnsalegerea

sa. Avestă

lkomitetă

avea

komnetinua

a da xotrri-

rile uele de ne srms, ne kare era datoris mi Ilrezidentslă.
a le konfirma; iar auesta ns avea nisi o ustere. în nimika
fev5 konsimpsmsntălă lkomitetălzi. ELE a mai rendzită mi
ne. Isngr Visterie snă Ilresidentă ofimeris rsseskă, karele
nrevegia înnresnv ls Vistierislă intrurile ui eirile venitoriloră: merei, ireksmă mi keltselele ue se fzueaă . 5 ou“tirile wi ks alte trebsinue nsbliae. În kalitate de Ilresidentă.
la. Moldova

a stată însămi

Kssnikof;

iar în meara

Romsnea-

sk a trimisă Viuo-IIresidontă alt Divanslzi ne gencralsli
Engelxart. Ilerile se administra; lu aueleauri regălo ui legi
ka. mai nainte: adsnarea dztiloră, judekruile, rndsirile în
nostri, se ărmaă ka mi în timnslă Domniloră. Boerii komi-.
tetslsi, din Fari snslă eră ii Vistierslă uuelă mare, se nă-

ment de kmtie Ilresidentă de a drentslă; iar uei-l-alni fonk“mionari, se alegeaă mai întriz de Mitronolită, de boerii ISomitetalăi ui de Viue-llresidentă, mi -auoi se ssnăneaă .kă
Note (anaforale sas ranortri) Ilresidenitălzi snre întzrire.

Marele Vistieris nămea ne Isnravniui ks

înpelegerea Viue-

IIresidentălzi, iar uei-l-alui boeri asemine ue ssbalternii loră.
1 În timnslă domniei 'sale ssb R&mi, Insilante fegea bocriile kă Nitaksuri,
saă dekrete, iar ns ks kaftanări dn» datina “Psruiloră, Dar îndats dsnz
nasc, s'aă skimbată

tote,

”

i

+
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'Tote disnosinisnile îîn genere atingstore de trobainnele. oxtiriloră se frueaă: de kztre lomitetă,
'Fote nrouesele zare se
deuidea la: komitetă dsnz legile imi. obineizrile. nemsntslsi,
se săn&neat

nrin

anafora Ilresidentalzi mi se întpriat

odats

nentră tot;-deasna. Tote nostarile mi dregztoriile nsbliae
se ărmaă ka mai nainte; nămai kato-va, lare era nersonale
ale Domnslzi wi se da mai kă seams la Greii, sai desfiinnată, mi ansme: Ilostelnikslă, Kamaramslă, Ksnarizlă ui
altele mai inferidre. Dar finds kr aueste
ore kare. venitari, s'a5 înkredinmată nsmai

uostări aveai ri
snsi singsrt boe-

xi (ui c* amă ckănată 'nostelă auesta snă an5), karele la
“îmnlinirea anslsi da scamr Visteriei desnre tote. lar sokote=
lele.. Visteriei, : revisuindă-se de kmtre uei-l. alui membri ai
Komitetslsi mi de ksire Vise- -Iresidentă, se înaintaă snre .
întirire

la Ilresidentă.

|

Între aueste, urmrnds-se negă! erile nentră uaue la
Romuistă mi neterminznds: -se akolo, sS'aă trimisă la Iami în
Moldova Muraxauii din nartea Ilormei: Otomane, mi ansme
Rexaiabei Galib-Efendi, Bekirbei . Ielononesialslă, Ords=
Kadisi. (judele armatei) mi Beizade Dimitrie Msurszi, “ka lo„kotenentă “al Dragomsnici, ks: -sneranult ka sz se esnliue
i nersonală lă Feld-marewalslă desnre kondigisnile nzuei.
„Dar dsus,doz Ini de întrevorbiri s'a întsrnată fsre - nisi
snă ressltată de” înpelegere. Atsnuc: înkcinds-se „uri terminslă armistimălsi, Maremalslă Ilrozorovski::a voriită ' la Bz
kăremti ka ss înueans -ostilitenile, În lsna Martie 1809, a
- nlekată gencralslă Miloradoviai assnra Gisrgislsi, dar fiindă
ks (nentes sgrruenia “ea mare a Marewalslsă) nă avea. ks
„sinc, nivi bombe, niui alte instrămente -trebsitâre nentrs assaltă, s'a întorsă neste ksrsndă fer niui snă ressltati, ba
„înkz

k& mari .strikzuiăni în outire mi. ks

nerderea

snsi vi:

„ toază generală de Xssari, usmită Sabiski, -.»
i: Donm aneasta a mersă înssuri Felă mareata 1la Brzila, mi a assediato ks 25 mii de omtire; dar drndu-i as=

saltă generală ssb! Generalii Kaminski, Kătasof ui alui, mat
nststo za,

fiindă kz garnisona

tărucaskz

msndslă Isi: Axmet Trail 'Naziră,

de: akolo, ssb ko=:

i-a resnănst ks nerdere
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de uinui mii de Gineni, _Dsns aucasta,
nsrisindă assedizlă
„ atesta, neferisită, s'a îndrentati la Galan
i, snde, feksndă nodă
neste : Dsnzre,

a trekstă

neste kste-va zile,
de Mauină, la sn
nrone de nos-zeui
smintiti la minte.
kolo s'a trimisă în

de

în zioa de
lokă ue se
ani, wi din
Koruslă set
Rsia, Iar

neralissimă Generalzlă

'ucea

narte

în lina Islie; dar

11 Azgsstă a msriti anrâne
kiams Ilrotokă,în wzrsts akaăsa ' aveasta mai sărdă mi
sa adăsă la Galani uri de aîn-lokslă se randsindu-se ge-

Iangratiori,

karele

era de vins

din
Georgia, auestu, îndats se a venită,
a trekată. Dansrea . wi
miimindă armata de la Ilrotokă, îndat
z a. lăsată Masinslă, mi
- anoi Xfîrsova, kare sa nredată de bsnz
voe. Dsnz a'easta,
nlelsndă

assnra

Silistrei,

kare

era

ansrats

de

Ilexlivan-

ama, de o datz a.rerisrtată op viktorie,
dar mai ne “srm'r,
învingunds-se, sa întorsă la Xirsova ku
nerdere de dor mii
Omeni,

natrs tănsri ni snă stindardă.

n intervalzlă auestă, a kanitelati Ismailslă
din kazsa
linsei de nrovisisni, dn ue fsese 5nă
ană 1mi jsm'ztate în-

kisă.. Brzila asemine, -fiindă assediatr
de “generalzlă Essen,
ajsnsesela atsta linsz de nrovisisni
, în kstă 6meni msn

lkaă kai wi alte! dobitoue imasre. Axme
tă Ibrailă Nazir,
kămă a vastă kr sat storsă tote mijl
âvele de nătrire, a

învenstăa trata de kanitălare. Generalslg Essen
ă, nriimindă

vctatea ls Kondigisni,

a emită

ks tot

orntirea înarmat

uri

ks toni Isksitorii Tgrai, femei uni konii,
arii, ls&nâă ks sine tote ucle mimkstore ale loră, aă treks
tă nesta Dsnzre

mi s'a5 rssnsndităîn 'Israia. : Generalissimală
Ilangration,

dsns se a amezată înks sn nodi ne Dsnzr
e: în fas ku
Xîrsova, a Irsati akolo omtirile ssb koma
nda velsi mai ma-

re frate din Kamenski nsmită Sorgie. Deus aueas
ta, treksndă
în meara Romsneaskz, a lati Slobozia de Isngr
Gisrgis,

kare era fortifikatz!
mi pinstz de Bosnaks

Aga, Aianslă Rsm-

miskslsi, Akolo a gzsită la 30 mii kile (ste 300
oka kila)

de. grsă mi orză, ne kare Va arsă înadinsă, ssb
ksvsntă ks
n nstea ss-lă rzdizeîn sksrtă . timnă ui findă
la se nă-.
tea ss vic carzmi Tgruii ss-lt ia. Den aeas
ta a venită la,
Bukăreuti ka -sz. netreak carna; dar în lsna Marti
e a .vii-

PARTEA VI, EPOCA VI. CAPU
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destituirea : din komanda “

„Sănrems, kare se zinea k7, ars fi fostă din kasss kz a arsă
asea mslyime de nrodskte de la Slobozia, nreksndă ri qea- *
ra mi outirea -avea nevoe mare de une. În lokală set s'a
rsndsită gencralissimă fratele ueli mai milă din Kaminski

Nikolae!. -Dsnz ordinele auestsia, fratele ses Sergie a -nle:
kată ks

omtirile de la Xirsova

assnra Babadagslsi,

nre ka-

re lsr.ndu-lă, s'a dssă îndatz asănra. Rasgradslsi mi a Koslimei.
Akolo afisnds-se omtirea tirnoaskr ssb farmosslt

Ilexlivan-Ilama, s'a srmati bstzlie mare, în kare, dens msltz vzrsare de ssnge, viktoria s'a alesă în nartea Isi Raminski. Romii, sfersmsndi ks totală. ne inemiui, aă Isatăk o

mslyime de snolii, stindarde mi nrisonieri; între auemtia era
înșomi Ilexlivan Ilawa, nrinsă la Koslima dsnz o anmrare
eroi;

&nă Arană

Iamua,

mi Domnsls: Skarlată Vods

limaxă ? karele se rrnise în bztzlie

neralsl5” Lantof la Rasgrad.'

Ka-

ni se. nrinsese de ge-

Ile auemtia, înnresns kă algii,

i-a5 trimisă în Rssia. |
i
Generalissimslă Nilolae Kamenski, koborzndz-se dna
azeasta la Silistra, a mi înuenstt a o bate: ks tâte nsterile
sale. Aianslă Ilikogls, karele 'se afla într snsa, de mi s'a anzrată ks msltă eroismă mi s'a minstă mai mslte zile, . dar
“în vele

de ne srms,

vzzindu-se

forte strmtorată,

sa nre-=

dată ks kondinisni; mi, emindă din uetate kă omitirea 1ni
ku toni lokzitoiii, a trekstă neste Balkani. Atsnuo. Kamen„ski, amezrndă

înkz &nă nodă în drentslt

„5 tote omtirile neste Dsnzre.
„se mi

k& armata, kare era'ssb

Silistrei, a, trekută

Dans aueasia, înnresnsndăfratele set

mi karela se în-.

_torsese de la Babadag mi Rasgrad, 'a nlekată ks natră-zesi
mii Omeni ai, trekzndă este “Balkani,- -a ajsnsă la IIlamla,
=

..

PR

ce,

„i

.

1 Între aveste destiteinda- se' Mitronolitală Dositeiz, îcotrzrătală Alcksandra
a trimisă de.la Iletersbsrgă ne Ignatie - Mitronolitslă. de la Arta, karelo
a fostă în kanzlă

biserisei nzn%

la înkierea

nuci.

1 Avesta, viindă dans Alessandră Vodz Xangerli la “Dragomsnia Iloruet,
i fzkznds-se îmuzrată Ssltană Msstafa, me Xangerli la destitsată, iar

me axesta năminds-lă Domnă
dans

obiueiz

mi

Pat

ali Moldovei,

trimisă în tabzra

lat îmbrzkată ks kaftană

ormtirei.

i
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aneasta era anzrats

.

-

de o: omtire. destslă

de nsms=

„rss, s5b komanda Vizirslsi Kioră Iissf lama, Raurii
o
„ assediarz, înss n din tote nzruile din kassa nosinis
niloră
sale anormale,
Assedislă a pinătă mai dos lni, în lare

“timnă aă fostă malte butzlii ks nerderi din îmbe
Între alui generali însemnani,

generală-maioră,

nsmită

nsruile..

Raurii aă nerdstă „ui n6 ănă

Hanadonslo,

barbată

ks talente rari

„mi de origins Grek din Inszlele Mzrei Egee, lkarele a fostă
tsngsită atstă de Remi krtă mi de toni lkonsîngonii sei.
...
Generalissimslă

Kamenski,

vzzindă ks ns nâte ksue-

ri uetatea dăns o anzrare atztă de eroikr din nartea li Rior

Isssf-Iama,
-mai

alesă

kz-i linsia mslte

din

uele trebsitâre

nentră 5nă assaltă, s'a întorsă sm assedieze Rămuiskalt.
Dar
Atanălă de akolo, faimosslă Bosnakă Aga, avsndă
o nsmer6sz

owtire

aleasz, atstă de bine întzrise uetatea.în kztă

o

fekuse nelsabilz. Kamenski, ambinionrnds-se a o
sa ns=
mai de-kztă, se determini a o “lovi ks. assaltă. Ama
dar,
fekznds-se tâte nrenarativele uri drnds-se semnalslă
de as- saltă, s'aă renezită omitirile din tote nsryile assnra zidzril
oră
vetznc
dari;dens gremala ingineriloră, . kari fuksse skrrile

nrea sksrte,

dn. diversele intrigi we srmaă între generali,

Fari .nă năteaă săferi manierele:asnre mi barbare

ale gene-

ralissim)zi, dsus eroika mi neasemsnata «vitejie ks
kare se

„ansraă Tăraii,. tote onintirileuri
: sakrifipzrile Ramiloră ax
fostă nefrsktose. De la :ea întri nzvzlire. sa uuisă
snă în-

semnată generală de artilerie, a nsme

Siveri; dăur aseasta

aă kszstă, ne Isngr zidări mi în Wannăii, 0 'mălu
ime de
soldani, ofineri wi generali; kzui Teruii de, ne zidsri
as se
serviaă nămai ks tensrile, k szbiile wi ks nsmtele,
dar Ii
ks kose, ks sekări, ui alte instrămente omorztâre. Kz
tote
aveste generarslă Baxmetis totă a rsbzistă kz vre o
ontă
săte do:soldagi în Ivsntră în uetate ; dar, ajsngsndă
nsnr
la snă I6k& anroue de geam
mi ie
vzzendă kw. os vine dus

densslă nimeni kârele sz-lă seksndeze,
.ne Isngz aueste vp-

zinds-se îmnromkată de Tsrui din tgte nzraile,
tată

abia a ns-

ss se întârkz, -ronită în doza, lokzri ks lovitări

NSU Î7.

i

de
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În agestă assaltă a kuzsti nest
e ont

mii de 'soldani
„aleuni, mai mslui generali mi lolo
neli, mi o mslnime de ofineră mai
inferiori, Generalissimslă, vsz
ndă kr dur, atzta nerdere în. armata n'a nstătă
la setatea ks assaltă, a lzsată nămai o
narte

de omitire

ka SD 0. pie înks

njsratr:' dar
k& uea mai “mare nârte sai dusă
din susă de Ramulskă, la
lokslă se se nzmerute Batini,
snde era tabara uea mare tărveaskr. Akolo cra neste uatrs-ze
si de miii de ouitire ks In.
- salali Axmetă-Ilaura, ks fii
Albanezi ai Isi Ali-IIama 'Tene“lenli mi Es algii ssb Serăsker
zlă Iăsanmă Ali Mama. Rsmii,de uri mai năgină n&me
ro' un
nvrles
i,
kă assnra omtirei
asemtia ini kaustzi.0- învingere
stizlăuitz. Abia a treia nar=
te de omtire, sub fiii lză Ali-Ma
ura,a nutzts slana, ko fs
ga; o a treia narte a remasă.
ne lokă Isntsbds se -nznz la
velă de ne srmr soldată ssb Sera
skerslă Kssannă Ali Iama; iar restslă, ssb Insalali
Axmetă ama, kă mai mal
ofineri, s'a trimisă ssb eskort
în Rsssia. . Dar tote urovisis-

nile, tansrile mi strindardele: a5,
kzzstă în msinile . Romiloră.

a
a
a
Dsns aueastz, strulsuite viktorie
, Rămuii sas
aă assediată tote uetznile de ne
Irngz Dsnzre, mi
Romuiskală Gisrgizlă,- Nikonole
, mi Tărns. Sidgsrk
romase neassediată, finds. ks
Mola Ilama,. karele

ra
ussă do,
- a: nisme
Vidinslt
Isase lo-

kslă Isi Masvantogls (e marise de
mârte. fireaskz) se nărkztr

ta ks nolitenr
teria vetzpoi,
tote kinzrile:
o insălz între

e Rami,mi findă kg ateintia,
kănoslndă
krtaă s5.sniksleze' timinălă.. Work
erz, îns kk
ka sm ka setatea Ada-Kalesi,
kare sz afl; ne
kataraktele Dunsrei mi este nea
nroniatz ;: dar

kă tote nromiterile:se

felkara, Isi Resen-Aga, karele o komsnda, nentrs ka ss o dea, el niui
într'snă kină a5 voi a
se îndzuleha,
a

e

În intervalslă atesta. a sosită mi fiisl
ă faimosalsă
varovă ks vinui-snre-zeue mii osta
mnă

Su-

alen- ri
Aues.
ta, dans
ordinslă generalissimslsi, trekă' nest
e Dsnsre; lv Illevra
mi se întârse. carsmi în eara Rom
szneaskr uentră ka ss
netreakz

carna... Atsnuc viindă mi generalissim

slă Kamenski în Bskăremti, a netrekztă
tot earna înnresnz ks. gene.-

-

e
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ralii mi kă boerii usminteni în jokări mi veselii neîntrersute.
Dar în nrimzvara anslsi 1811, generalissimslă se nregsteaa
trese ks tote oiutirile (în nsmsră uneste 70 mii) neste Dsnzre, ka ss loveaskz Adrianonole mi kiară Konstantinonole, nentă ka kz aveasta sm sileasks ne Ilorta a faue uauc, fiindă
k5 Rssia era. ameninrats de rssboislă Franwesiloră. Înainte
de -nlekare însz, ne la kanztslă Isi Fevrsari, a dată snă
banketă mare tstsroră generaliloră mi. kaniloră omtirei. Ileste trei zile xrtzrsndz-se a nleku, .nentră nlanălă nrezisă,
de o dats se bolnzvi mi se omri. Bla Isi cra neksnos=
ksts nentr5 medivi, wi din zi în zi se întsrea.. Sa bsnsită
ks înkredinmare kz Par fi adunată ks otravs, mi kz aueasta
i-ar fi venită de la fiislă, si S&varovă, karele cra snă omă

nlină

de rsstate

ui sslbatekă

ka snă srsă ncîmblenzită.

Ilentră aucasta îi mi veni resulztire nrovidennialr, kzui.n5
terziă se: încks în ana Rimnikalzi, kiark în lokslă snde: nemsritorislă tatplă seă înzluase trofeele gloriei sale. Dar ncferisitală Bamenski,

bsrbatslă

asela

adorabilă

mi

meritosă,

faimosslă generassimă wi lasda îmnzratălăi mi a natrici .salc,
simmindă ks i se anronie mârtea, a .nlexzată ss meargr în
Rssia; : dar mărindă ne drsmă,

în mijlokslă gloriei sale, mi

în vzrsta vea mai frsmosz de natră zeui ani,îi deser kornislă. sure îmmormsntare la Odessa.
|
:
În loksls Isi Kamenski se rendsi. generalissiană generalslă Kstssofs, barele sosi în meara Romrncaskr în lsna să

Martie.

Generalslă

Kssnikofs,

dends-mi

demissisnea din

Ilremedinna erei, fs înlokzită de Senatorălă Milameviui. Avesta, a nămită Vine-IIrosidentă mai întzi ne generalslă Wimirofă, anoi ne gencralslă Steteră, anoi ne generalslii Komnino, mi mai turzit ne generalslă

Renninski.

|

Nunoleonă, imursratelă Franuesiloră, înkredinnznds-se
ks orutirile Rssemti se întinsesers nznr în ventrslă 'Tăraici
la Ilzmla, a învenstă uri elă (kiară înainte de a înuene rs-

sboislt) a-mi. mimla

omtirile kstre: nzruile Ilolonici

snre

Tilsită. : Resia, vozsndă mimkvrile aueste, a învenstă mi ca
a-mi trage omtirile

din Moldova
mi meara Romzneaskz
..

ks-
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tre Bassarabia snre Nist
rs, lussndi nrea, nsnine
nentră na=
za etsuiloră de neste Danwre
.
pa
"Generalissimslă Ktssofs,
trekpndg Dsnwrea, mi-a
anrezată tabrra” Isngo Rs
usii,
Oiutirea terueasks astz;
da-.
ti-lă amtenta.
Ibrailă - Nazirg Asmetă-Ia
ma, nămită Vi
ziră în lokglă destităatelu
i Kioră Issfs Ilaua,
Meananoglz
Ilams ks trei taisră, fir
Isi Ali Ilama Tenelenli,
Mzx
tar Ilama, Ali laura wi alți
Ilami mai inieră komzndai
o owtire
alcasz ka -de natrg-zeui
mii, Anatoligi, Albanezi,
Dsnsreni
mui Ieniveri. Orutirea Isi
Kstzsofă, ks tote ku
nămsra
mai nizltă de mâse mii
Omeni, a stată înss .afa
rz, de Rurmiskă mai mslte zile imi
S'a: butstă, Dar da la
&nă timnă,
-vszindă kr inemiksl&
are usteri mai săneridre,
soldani en- tăsiasti mi komandanni
esnerimentani, s'a trasă
în Ipsntrală |
setenei Remuiskalui 1, Est
izofă, vezindă ks nii
akolo mar:
fi nststă sr se Dic, a voit
ă ss strige uetatea; dar
neavrudă
timnă, a Asrssit'o riss
tie,
ui a

trekstă ku tot armata
într'o .
nonte neste Dănrre în mea
ra Msntencashks, - Aiue mia
awezată tabzra anrâne de
Gisrgi

„Snre

ausrare.

s,

Toti

n5ri, ue erai îmu

odats

a dată

fortifiksnde-se
ording

kă mannsri

veloră-l-alte

kor-

rsmtiate ne la vetsuile.
de neste Dsnzre,
ka ss le abandoneze
' wi sp vie ksrsndă în ajs
lorslă seg,
Rstuii o oksnaă “Ni

konole,
setspile mi arzsnă orauie
le,
ksitori kremtini ka “donuu
ii
Sk. Dar ku tote kornzr
ile

armata

sa nu

trouea

neste

Silistra mi Sistovslă, sfr
remznQă
a% rsdikată de akolo nsy
ini I5mi aă trokată în meara Msn
tenea= venite în. ajstorslă Isi Kst
szofă,

nsmrsl

ă de ontă mii Gmeni,
nre
auea terueaskz de neste Ds
nzie.în tote zilele se adzogea.:. Vizirsl, S5s

ksndă

indă. Rowmsizhslă denrertă,:a
intratăîn
elă mi de akolo îmi regală
nlansrile ks înlesnire.
|
O narte din omtirea tăr

ucaskz, xotersndu-se a Iza
o=
fensiva, a trekstă înti'o ins
ălz ve este între. Rourriskă
- mi
Gisrgis în Dsngre, mi kare era
anroniats de tabera. TB&sea„Skz.
Întorinda-se akolo, ns înueta
a lovi: ne Rami'în - tote
a

.

a

.

n

e

1 Ins aisă astoriulă n'a Snăs
ă înkz întsmnlarea lzzrei
Rsmulskului de
"„Estre Rouui,
tei
-:- CTradskatorisş). a

or
>

t9
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zilele. . Avemtia de uri se nineaă nămai în defensiv. ks tote .
aseste, rssnsnzsndă la foksrile 'Tăruiloră, le fruea simnito-—
re striksuisni,
Kstszofă, vrzends-se în nosinisne neriksld- s7, a skrisă la Moldova ka ss se întârks omtirea: de akolo
mi sz-i vie în ajătoris. .Totă o dats-a ordonată ka sz seridiue snitalările din Bsksreuiti, mi ss nleue sare Moldova:
Loksitorii kanitalei, vszendă

rrdikarea snitalsriloră mi a tă-

îsroră amezsminteloră militare, Iskrs ae . uresnsnea retragerea totalz a Rimiloră, at venită la snaima uea mai mare;

ui atat boerii kztă mi mălgirâca, aă învenztă ase nregzti
de fsgr. Dar între aueste a sosită generalslă Markofă din
Moldova ks snă koruă de outtire în ajstorslăgeneralissimsIsi. Aueste întsritări însz nă fsers în stare ka sr goLeaskz ne. Tăruă din inssla vitatz; mi avemtia, anbrași de tă
nsrile' uri de' bateriile din malslsli Rsuriiskslii, treueat neînuetată în insălz, în kută nmsral lor se săca la trei- zeui mii. :
Vizirălă, ka. tâtz omtirea ue adăsese ne insslz, ns k5teza, ss cass din ea mi ss usmeaslis ne nwmsntslă Rumsneskă, - Kazsa cra neintrs ks se temea sr n dea nesto vre
o kărsm de a Rsmiloră, mai alesă ks vedea în kmteva lokări mai din sssă

konstrăinds-se

bzrui,

lskrs

ue lE nsnea

la brnzeals ka sm nă i se tace kalea din ărmr. De ateca,!
Isszndă ne Icananoglz în insslr, a trekstă îndrrstă la Rănrviskă ka ss adskz ui remsulina omtirei de akolo, kz ana,
ks năteri sigăre, ss intre, în mcara Romrneaske. Ilanslă
scă îns se haraliss:

tote verkzrile,

ue fpkzse

ka ss

înds-

nlese ue fiii Isi Tenenleli la aceasta, fsserz ferz de folosă;
"agemtiase refăsaă ks îndzriniuie, ziksndă kw aveai ordină
de la tatrlă loră ka ss ns treakz Dsnzrea nisi
:0: data, uri
ks de ară treue sn riă ama de mare se temă kr 'ns.se

voră mai: întârue.

|

Kstszotă, vruondă nekstezarea Tsrviloră de a înainta,
simpindă totă o: datz uii neînmelegerile dintre Vizirslă.. kg
fiii lsi Tenelenli, afis ku kale ka ss nrofite de okasisne. Ama darz. ferz a nerde timnă, komsnikz gener alălăi Markotă
ulanslă seă,. wi, în întsnerekzlă 5nei nonni,

azesta treue k5
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Dsnzre,

|

”

7

ueva mar
.

Illanzlă „adestei- esnedinisni

era: ka

sz kalye ne neamutentate tabsra inemilkz nui ss anăae
bateriile
kare eraă ne. mală de anzras inssla. Lakralt
se” esselzti
de minsne: treuerea Isi Markotă se 5rmT în liniute
, ui tpvere, fzrz ka Teruii ss sims mslar: eva desnre
o âsemi-

ne stratagems.
„.“
Abia se fekuse

a
:
zior, mi, nsn'a n

i
rastri sdrele,. Tăryii

se -nomenirs kă wirsrile: Rămiloră în anrouiere,
viindă. ks
“nani renezi, uii ne Kazaui sbsrzndă ka înarinani
asănra taberii
loră.. Suaima mi groza fs general: toti tabrra
a kpzată
într'o: ameyitărs ne deskrisz: n se aszea de
kztă sberete.
mi strigzte de

— mi fle-kare

Giasră bize basti, adekm

lzuta

msutăirea, vienei.

si fsgr

Rumii atsnac,

leria mi ks baioneta, îi mzuelat
deaă firr

onsnere,

Frrr

msltp

hsinii ne-aă

kalkată,

kareîn kotro ka. sB-mi afle.
lăznds-i înainte:
ks

firg

krămare

întprziere

kava=:

saă îi nrin-

t6t7, tabsra

ter=

veasks- kzză în nsterea Răwiloră. Auertia, nrins
er tote nro-

visisnile, tansrile, stindardele, “măninisnile
, armele uri kor=:
tarile, între lare era mi însăură. kortglă uelă
bogată alt Vizi-

rălsi (ne. kare Pamă vuzstă uri e5), karele fă
trimisă îndatz'

îmnsratălst Alessandrg.

Vizirslă, karele nemai singăr skznase

de aeasts ssrnrindere, făgea sure. Illsmla ka
vai de kanslă
„Ii; Yar fiii- li Ali Tenelenli, as anslată
kmtre natria loră,
"fir ss se mai site îndzrrtă. Krtă ne ue
craă sm sc nrin-:
z5 wi Măraxamii, Galibă-Efendi ui uci-l-alui
ks Beizadi Dumitrie Msrszi.

< At&nu

e anslirnde-se mi bateriile, s'aă tpeată
..
totă felislă de lkomsnikmuisne dintre Romuiskă
ku insăla, mi!
Romii, ks tsnsrile tărgemti, saă uusă'a bate ne
Tgrui din
insăle.,
|
Ma
De
i
Tarvii, în inssla ue oksnaă, era ama de bine
întoriă:
ks manmări mi kă kasemate (kasarmii ne ssb
ntmrntă) în
"kztă totă nzteaă suferi Dombardayea. kure-i lovea
din am'en-.
dos malsrile „Dsnsrai, Dar. aseasts stare de anzra
e nre-:
Isnginds-se mai. mălte zile, -zili: neavrndă, nrekămă
s'a zisă, -

nisi snă felis de komsnikare,-nenstsndă ksizta de „nikziri.- Brovis
de isn
msnkarie, desnre kare ns făseserz bine kan,
4

.

-
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ini, ajsnserz ln ama mare

nevoe în lt

N

îmi minkaă-kaii..

Din kassa nstrimentălsi mi a ămezelei, kare în carna
auea-

sta era înfrikomatz, s'a înksibată în tabera loră o mortal
i-

tate înfrikomats, kare îmnspina - nămzreli mai
venede de :
Esti rrsboizlă.
-.: Vizirălă, karele Issase tote în diskrenisnea Ramilo
ră,
dens ue a ajsnsă la IIlsmla, vzz5nd ks ns mai
nyte nreIsngi rzsboizlă; a trimisă narlamentari- de at uerstă
înuetare de arme mi nronsneri de mase. Ile la kanstă
lă 'Isnei
Noemvrie s'a fokstă armistinslă, mi saă deskisă
konferinge
în Bkgremuti sure a negogia desure naue. -Dar
înainte de

ameasta

eananogls,

karele komsnda

Tărui

din insălz, ds-

NT ve a săterită natră-zeui de zile linsa uri nevoile
vele mai
mari, în fine a nlekată uerbiuea mi s'a uredată. Nenor
ouinii Tora, dsuz ue ag denzsă armele, făsers adămi
la nriso- .
nieri în nămzră anrâne de vinvi-snre-zeue mii la Bsksre
mti,
Era sn5 Iskrs dărerosă de vpzstă starea în kare
ajsnsese
aveastr omenire ssferitârd: Omenii. semznaă ka" kzndă
ar A

emită din. morminte;

ualizi mi vestejini în ztă ns se deo-

sebiaăde kadavre; abiase mineaă în. niudre de slzbia
isne
mi abia năteaă arsta kr le e fome.. Avermtia fr
trimuimă
îndatz ssb eskortz în Răsia, ai uci may mălni a5 mărită
ne
dramă; iar Yeananogls fs onrită în Bsksremti, tratată
ks
kăviingz mi liberă de a netroue în bsnz voe dens
rangslă
uli karakterălă seg.
Mă
Vizirslă Axmet-Ilama, akusată kr înadinsă
“a bzgată.
omtirea în insăls, nentră- ka ss o trdea în mzna
inemiuiloră,fă destitsată. În lokslă set se nmi Viziră
XsrmidHama, ks nleninătinus ka ss termineze mi navea
ks Rsmii. Tots cana ui nrimovara ansli 1812 Msrax
amii se
neginaă ks generalissimlă resesk Katesof mi nu se
năteaă
învoi, mai kă scams nentră artikolzlă xotarălsi, Rummii
ue-:

reaă erile

Rumznemti wi -Dsnzrea

drentă xotară ; Toruii.

se onneaă. Îni. fine ne la lina Anrilie -se învoirs ka ss
"desnarts Moldova în doz,.mi ss se nse xotară ne Ilrată ș.
astfeliz Basarabia, ks uele uinui jsdene. din ea mi ks “etr=
mile: tsruermiti de ne Nistrs mi Dănrre rumaserz Rssici, iar:
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Moldova mi meara Msntencasl:, rima
sers ka mai nainte ssb
domnirea Ilorgei.
|
”
|

Dsnr akordslă auestoră învoeli
înss, Vizivglă, karele
se afla la Illsmla, înterzica de
a săbskrie. aktsl& de nave, .
IDi, fors a dekiara onsnere, amzn
a lskrălă din zi în zi ks
felis

rite nreteste. Kassa era ks Bonanart
e îmnsratalt Fran-

gesiloră,

nornindă

skrisese mi Ilorpei
nă lase

armele,

.o esuedinisne

teribil

asăura

îndemnznd'o ka ss aibz

nromin»n

Rsmiloră,

vsbdare mi ss

dă-i ks, de n se va: snsne
strrăinncloră Rasiei, elă va amijloui ns
nămai nerutirbirea teri-,
"torizlzi seă, dar înkz va isbsti a-i
întorue în kărsndă mi
Ersmală,

a

|

|

Ea

Dsns aseste îmurejsrsri, trimigzndu-s
c mi Viziralgi skrisorile Isi Nanoleonă, dsnr obiue
iz, elă întrrzica de a da xo„ttrirea definitivs nentrs kondipisnile
usuei, lar Rosia, vsznd
esnedimisnea, franuesz, viind asănr5-i,
se vedea atst de strsm-.
torits,

în kstă dak

Ilorta ară fi stzrzită, ară fi frksto
ss re=
nănge uri iară la lsarea Bassarabiei,
nsmai ss înkeie nawea..
De
aucea, vrzindă întprzierea aveas
ta, Rusia a arsnlață to:
is kslna assnra generalisimslui
Kutssofs, — mi destitsrndu-.

15, a trimisă în loks-i ne Admiralzlă
generalulă iwiakofg,
k3 ordină ka sz .tormine .nauca Fsmă
va nstea ui ss s6 în-.
torkz kută mai kărsndă ku omtirile
în' Răsia,
|
Kstszofă s'a amsrztă tare.de. insul
ta de i se fouca;
na Ivsată îns ka nă altslă sr ksle
ags frsltulă gloriei sale;
vi, kămă a auzită k5 kabinotuli la
destităată, în dat a tri-.
misă la Illsmla ne generalslă . Baro
ni ktrs Vizirelă, skriinds-i devisivă mi lomsrită 7 sai s
săbskrie kondinisnile:

n5uei,

sas ss

rsusnzr

kr n

voemte,

nentră

la s.re

îngeans butzlia; arztandu-i tot 0 dats
ks dak va treue în
kz o datz Dsnsrea, atsnue va. faze
nâte învocle ks. totală
în alte: kondigisni de kst; aueste, .
Ia
DI
Vizirăls, neknosksndă îns bine teme
rile Rsici uri
ncrikslii ve o ameninnaă d5ns esnediis
nea franuesz, nea-.
v5ndă totă odatz .mtire desnre skimbare
a,. generalissimălsi,:

v5zsndă:ne lsngs

N

aueste
ks . a nerdstă atste oultiri mi atz-,
te etsui, a sokotită ls. daks Kgtssofs ar.m
ai ireue - odaiz,: .
y
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Dsnsrea, ustea 35 adsks toti imnerislă în merikolă; de agcea, sitsndă nromiterile mi însufie mirile Isi Nanoleons, a
rsnsnsă în skrisă let Rutssofs ks non în uinui-snre-zeue
zile va avea 'frrs smintealz aktslă de naue ssbskrisă ui ratifikată dnz tote formele; totă odatr a dată mi nresentsri
însemnate
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generalălzi Barogi,

kendă

s'a, întorsă,

Noslă nămită generalissims, “iueakofă, viindă în lam,
a nlekată în dats:ls mare grabr sr vic la Beksrewti. Dar
în ajănălă sosirei sale a sosită mi aktulg de nawe, ne la kamstslă lunci Isi Mais, karele s'a dată în nrimirea fostsltă generalissimă Kztszofă. "La 2 Isnie- sta frkstă. skimbarea aktsriloră mi naueaa lsată întprirea definitivz. Între kondiuisnile stinzlate era 5nă artikolă adontată, karele ksurindea
ka stensnirea Răwiloră în perile Romznemti sz se. nrelăn-

geasks nsns la lsna

Oktomvrie, în kare timnă ss se re- |

trag ouitirile din pears, sz se rsdiue saitatele wi kanuelariele, ss :se' libereze urisonicrii din îmbe usryile, wi ss se
sfocaskz sokotelele dintre astoritzuile Răsemti mi nzmsn-

tene.

"Gnă artikols stinsla ka Domnii în Moldova mi meara

Msnteneasks ss .rsmsene kste mânte ani, nui întzria Xa—————
iz maismslă
—
kare .se frksse în . zilele: Isi Ssltână Selimă
nentr& nrevilegisrile amendgroră neriloră.
”
Dsuz venirea Admiralslsi Viucakofă în yeara -Romsneaskr, ILstssofă s'a: întorsă în Rusia, Noslă: generalissimă,

ne mai avsndă a se oksna. kă trebile militare (finds ks
mamea se înkeease) a învenstă a se okăna ki uele uivile,
El a desfiinnată msssra întrodss de senatorslă :Milameviai
ka la fie-kare jsdenă ss fie ne lengr uci doi isnravniui romsni. mi kzte snsls Rasă. A desfiinnată mi ue Ilresidentslă
Visteriei; iar în lokslă Viue-Ilresidentălzi

de Divană,

a rsn-

——aaită eforă (saă ministrs) ne marele Bană Kostatii Gika, larelo era mi Generală-Maioră Ruseskă.. Astfelă, regslsndă tdt5 administruuisnea, mi înkredinnsnds-o. în mzinile boeriloră
nzmînteni, . în fine ne la lsna . Sentemvrie a uzrsită ui clă

peara. În srma Isi rimbsese nămai generulzlă Jaltxinăş
asesta a rtdikată uele de ue srms Ountiri răseuti wi.a „=

. zuită din mears în zioa de 2 Oktomvrie u anslii
.

1812. În-

PARTEA IV. EPOCA '1Y. Cară 1,

-

257

date dsns emirea Rsmiloră, a; venită marele Bană, : Georgie—
——
Argironol ka 'Kaimakamă ală nosvlsi Domni randsită, mi

a sati k'rma. erei.
ÎN
Ni
n
Înnres
ks: nz
Romii Sag dusă din pearz ri dos :fami-

lii din boerii. mari, mi ansme: marele Vornikă Konstantin.
Varlaam mi. marele Vornikă Stefină Barksnesks; iar M=——
——

tronolitsls Ignatie
mi marele Bană mi Generali-Maioră Kos=:

take

Gila.
aă

trekată la Viena,

IE

Si

caia

... Esnediuisnea asta de use ani a Raiuiloră.în kontra
Tăraiei, a fostă mai msltă de nagsbs de kztă de folosă: nen-i

ră densa, sokotindă-se nerderea omtiriloră mi keltele
le ue-:
le mari ve a avstă. : Niui 'odinidrs ka asta dats Rssia
n'a
skosă-atzte owmtiri -afarz din “meara, sa. . În: ksrsslă:
azestoră
in6se ani s'aă koborstă neste sna sut vinai-zesi mii
de. 6meni, din kare uclă nzină trel-zeui mii sat nerds
tăîn a=:
sedierile ui asaltsrile -uetspiloră mi în butztiil
- izpime
e ue
aă avstă; lar neste 'ainvi-zeui mii a5 marit în snitaleri
de.
reni, de tifăsă uri de diverse bâle kare le s'aă kassată
din:
nenotrivirea klimâtslăi, - Ilrisonieri înss urea 'nsni
nia5 ks-

ztă în mzinile Tsrailoră.

Ilrin analogie, ui keltselele: fs-

kste ks atnte ouutiri - ui în atzta- timuă

at fostă nrea mari,

kzndă kzmtigslă loră a stati ncinsemnată, 1.
Mare

isitorii-

Rami.

strsnuinare : însz

periloră -auestora,

în

iri

e

mi mari greztzui aă suferită lo-!

din kausa

absssriloră fskate de——

Bsnslă mi filantronală îmnvrată Aleksandră, ks tâte.

ls vzrsa visteriile sale! ferz,: krăare, trimiurndă
neânuetată la miliâne nentrs keltselele omtiriloră, ks tâte:k
r or=-:

dona ks asnrime ka ss n

se asnreaskr Iskzitorii, : i, kz--

nentră transnortări, nentrg nregztirea ui îngriji
rea atme= '
zsminteloră mi uentrs nrovisionarea artikoliloră
de îndestu- -.
lare, ss se nlzteasks fie-kzrăia ks bani îmurzrsteruti
înda-

ti; kă

tote aueste

x

îns. Generalii Rami,we administraă:

ea”

„Ta ui. mai -alesă fenkpionarii vivili (nrekămă Ilresidentsl
ăKssnikof, Senatorslg Milamevisi, Vise-Ilresidengiă mi alpit
1 Liarea Bassarabiei astorulă nă 0 sokoteate.
NI
ci
(Traducetorluli.)
17
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de

|

.

“isToRiA pacazi

,

_

la mare uwns la mikă) fiindă dedaui la rsnire mi la nesas
Miă, lkassaăuele mai mari absssri: banii îmnzrztemti,
în lokă

s7 sc leltzeasks

nlztindu-se

nrodektari

sui transnortsră,.

tre-

—+eaă în năngile loră nrivate: iar ne bieyii
Isksitori,: kari-ă uriimisers la kremtini toti de o kredinus wii. lari se
grp-.
biaă a-i servi întrs tote ka ne nite frami, îi desbrzlkat
ssb:
felisrite kinsri fsrz niulo konwtiingr, îi. înswruinat
ks duri
grele, îi siliaă la Iskrări neste nztere, ferz mmtirea mi
voea.îmavrsteaskr,

mi kndă

se uereag

nrovisisni

de îndestzlare

le lsaă îndoite ui întreite
mi. anoi,
, întrebsinyznds-se

nevoe,

———se

nrisosălă îlă vindeaă

înavsgiaă,

Fsnkyuisnile

uele de

earziuila Ieksitori ne bani uri

nsblive: nn

în atuta se degra-.

darz, în kzt5 ajsnseserz ka o marfe: le vindeat ka la me-

zată, mi le das ns auelora ue aveaă: karakteră mi vredni
uie
ka sz:le

nârte, ui: auelora

nistanii kfartirsriloră

kari

oferiaă

mai

fpueaz -gvozrvii:

kontribapisne .lsnars de la nronrietarii

msltz mit,

ne

de o narte

de kase,

iar

E-

lua
ne de

alta grzmzdeaă 'soldanii în nămsră mai: mare de kstă
ns-.
teaă înkzueuîn kasele- smrauiloră ue nă. năteaă nluti;
ne.
Isngs. aseasta 'îndatoreaă ne gasde a nstri ne 'soldagii
din
kfartirs, nântră “ka ei ss-wui însămeaskr :nrovisiănile ; desti:

nate...

uri altele de asemine

kare

n

se mai

mină

minte 4:

[le 'lsngz aueste uci mai mslyi .dintr'îniuii trztaă ne. Îskzitorii kremtini, boeri sai nrourti, avăui saă svraui,ka
nc kre. ————dinaiouui ui nelegizini, nămindu-i ks uorekla
Maldavan, ka-

————

re. în limba loră e sinonimă ks barbară wi mojikă; mi
da=:
kz 5n5'Rssă întplneane &ns: Romznă, îlă skiiăua ks desarenă

ui bajokorz,

nsminds-lă

Tsreuhi-dsză,

adik

snirită

terueskă, Iskra ae niui Tăruii niui Evreii n întrebzinuea
zz
kztre uei de alts lege ks ci... Dar tâte aveste se frucaă
fiindă ks ns era kinăs5 ajsng» nimiksla auzslă urea
bs-

nălsi mi drentslzi îmnzrată, ki

urevegiaă kă

asi:rime ka niv 35

komandirii ui Ilresidenii *
meargs . uineva la Ileter-

————tAsemine Îskrări le-amă vuzstă mi eă ks okasisnea
'oksnzulsniloră
Seti la 1842 nzns la 1850 mi de la 1853 usnx la 1854.
(Tradskotorislă 5).

rw=
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sbărgă, niui s7, dea vre o ssnlikz kztre îmnzratslă; ne Ivnşî ameste, kiar de fuuea uineva sna ka aucasta, ei avea
mi ne lengr kărtea imuerialz, kisr dintre konsiliari, komnliui la fatitele loră de rznire mi de abosari..
e
În fine, fokznds-se nauea, aă skznată bietele meri de
-nevoi mi greztrui, intrindă ssb regimslă de mai năinte; Iar
" bienii loksitori aă- masă desbreica mi Imi strmbrteniil i.

Domnuu
Ioană
Anosta era fizlă
mană

ală

Tormei

LXXXVI.

Vodă Caragea.
li George Karagea

Otomane

wi nenotă

marelsi _Drago-

lui Nikolaif 5. Che

Vodr Karagea. Dsns suiderea Isi Beizad6 Aleks| 2512
Ssnu, fokznda-se wi auesta Dragomană în anslă 1708, fuse
destităată dăm snt ank de fonkuioniare mi sskuedatt de Beizade Ioană Karagea. - Auesta msrindă neste vre-o trel-zeui

zile, s'a tristă în. lokslă ses Boizade Dimitrie Msrszi, karele, în timuslă rssboizlăi, dukendu-se ks Rexaja- bei Galibă.

Etendi mi ks Vezirslă la Illsmla, fs înloksită de Snstarislă
Bibika. Dans ue să înkeeată uauea, de a dosa 65 s'a

rsndsită loană Karagea la Dragomsnia Ilornel.

- înss Ilorta, xotornds-se
"a vsndsită

la Moldova

Ns' terzit

a nsmi ne Domnii Ilrinuiuateloră,

ne Skarlată

Kalimaxă,

karele

fusese

nrinsă robă în Rssia, iar în meara Manteneaskx ne Ioană
Karagea, karele de trei-zeui zile era Dragomani. Avesta s'a
înfepimată Ssltanzlzi, dans obiueiz, la 24 Asgsstă, mi ne
la învenstălă Isi Oktomvrie a ulekati din Konstantinonole
ka 57 vie în mearz. Atsnue sat deskrnsninată mi uei doi
fraui Maărszewti: Beizade Dimitrie, snslă din Mraxamii rundsiui nentrz

faserea nzuel,

akăsată

de s'a dată Bassarabia Rzsiei,

la Illsmla;

f

iar frate-seă, Beizade

IKonstantinonole,

îndatz

ue

nentrs

teată

kzară

de

fi sturzită

kzire

Viziralg

Ilanaiotaki, fs tzeată în

adusesers

kanslă- fratelsi. scă,

Kassa, nrinuinals nentrg nerderea aestor 5 doi frani,

a fostă
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finds kz sat înnelesă a fi foruri,

Tlerderea

adestoră doz nersâne strelsuite a fost mare
nagăbr nentră
nemslă nostri 1, &indă k5, kă kârakterslă mi
lalitzuiie. loră
vele rari, at fekută mare ondre 'nanisnei ndstr
e; de 'aueca
"aă mi fostă nlzndemi
.tots lumea,
|
ae
„. „"loană -Vodz Karagea, uleksndă din - Konst
antinonole,
s'a onrită k'uteva

zile la Vizirslă,

ve era la, Iămla,

nentra

nimte treb nartikslare ale sale. [le la kauztslă
Isi Noemvrie
a intrată în peara Romsneaskr uii în zioa Sentsl
si Sairidonă,

la 12 Dekemvrie,

a venită în Lanitalz

1ui Sa amezată

ue

tronă kă totz ucremonia ksvenitz în bsksria
mi veselia generalv. În anzlă asela a fostă carna awa de grea,
în ktă
de mai mălui sekoli ndte ns se întemulase:
era ucva neste

natsrs,în kztă semna a rgie dămnezecasks, înadinsă
trimis,

nentră ka ss: se. înfupimezsuena
e: sea mai 'tragilkz mi mai
farz de essemuls în nsstisrile vele întinse mi .nemz
ssrate ale Rasiei. În carna aveasta rebelii kstre. Dsmne
zei mi îm-

nbragţi, inemiuii komsni

ai

omenirei,

neriuisnea : moralitenci

năbliuc, miesmele' neamgriloră. Iremtine,

saă. mai

bine

zi-

stiirei, Isminayi întră intnerikslă uerzrrei, Franuesii,
mi-a

I5-

lzndă (dsns Teologsls mi Evangelistslă Ioană) biuizri
le ns-

'sată akolo

kz topii &scle mi s'aă urzsstăită,

Sinaiglsi Evreii rebeli în kontra.
înaltă

2,

,

|

la în desertelă

Isi Dsmnezei
.

Si

.

:

velsi
.

nrea

E

. Aveasts fertsnz ernateks, domnindă mi în
peara lto=
moneasiz, a kassati o mălmime de "nenoroviri,
nerzendă

mii de vite mari. wi -mivi

wi o mslminie

de Geni, . ne

kari i-a auskată timuslă ne kmmnii mi ne drămsr
i. Noslg
Domnă a înuensti ss se okăne de trobile erei, sirgsi
ndase ferz obosire ss adsks trebile în orsnducala
loră de. nai
nainte. Mitronolia perei, fiinds “vrdavr, Domnslă,
nrin înzţelegere „uri ks: boerii, a nămită. Mitronoliti ne Nektar
ie Eui-

skouslă Rimnikălzi, nsmindă în lokslă avestăia ne egsme
nzli

1 Aise astorslă vorbemte ka Grekă. !
j
ii
a
Mc
(Traducetoriulă),
|
2 Dans aveste enitete wi asemsnsri se kanâmte
kztă de filorusă cra bietslă astoriz,
„miti
(Traducetoriulăă),

-
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Mmnstirei Govora Kir Galaktionă. Dar ne.-la kanmtală lu=
i Dekembri . sa suzimontat; Domnslă de anrinderea fur
de veste a Karpei Domnenuti, kare înt'o nânte s'a mistaită
de flakzri. :lar ue la lina Martie a anzlsi 1813 s'a întrm-.
nlată mi treaerea Ii. Ramis- Nâma nrin peara Romwneaskz,
dens kare s'a.mi tuisă.
" Ramis-Ilarna, dsnr, revolinisnea Tenieriloră nen timuslă
lsi Sultană Maxmsdă în kontră lsi Bairaktară Msstafa Ilaua
mi a Nizam-Geditalsi, trekuse în Răsia la Iletersbsrgi. - A- kolo îmnsratslă Aleksandre îi dase tote îngrijirile
.mi tote
onorile ksvenite,

în resnektslă

meriteloră

Isi nersonale.

Ssl-

tanslă Masmadă îns .nă îuueta de a-i skric mi a-lă îndemna ss se întorks. carzuli la onstantinonole,. nrominsnds-i
favori mi distinkpisni onorabile. În ucle de ne sri RamisIama se: îndsnlekr,

mi ulekz, lsznds

ui skrisâre

astografr.

din uartea îmuzratălsi Aleksandrs kwvtre Săltanslă, urin kare-lă rekomanda- ka kredinviosă mi kauabilă de a fi folositori intereseloră îmnzrzpiei,. Dar tokmai aueastz rekonn-

suine era kontrariz nolitiuei tăruemti ui fatal

nentră re:

komendată:: Săltanslă, ksnoskends karakterslă mi valoarea
Isi Ramis-Maura: wi mai alesă antinatia ue aveai "în kontra
"Isi Ieniserii, ne kare elă îi rssboiseîn timnslă revoltei loră,
îndatsue aă aszită de. emirea si din Rusia, a trimisă -snă
fonknionaris: Deli-bama. kă kzuă-va Taruj. în peara- Romneasks, ks ordină ka. ss. adskr kanslă. Ranais-llâwa, sosindă
în ami,

fă „testată ks tote onorile

kăvenite de Domnals

Mol-

dovei Skarlată Vodu-Kalimax;;. uii auoi dans netrouere de
lgteva zile: a ulekată-snre Bskzremti.
Deli-baura ks Tăr-.
mii sci sta de nbndr la Mznwstirea Kotrouenii,

“ nretekste, 'forz a muti

nimeni. skonslă

scă:

ssb -felizrite

kumă

a aszită

însz de anronierea Isi Ramis-Ilaura, :i-a e:nită- înuinte ka sure .
întimrinarea din uartea. Domnălui.. Atsnue folosinda-se de
znă momentă ksndă uimenii li: Ramis-Ilama se aflaă în-ărDI, S'aă renezită assura li mi laă uuisă kiară în karetz ku
kztova lovitari .de..nistole; dsuz kare Istnds-i „kanălă,'a
nlekată.
o

Între aueste, treksnds-se aseri
vea:mea
ksmulite E
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nel, desnre. kare s'a vorbită,
tts natsra sa skimbată nrin
întărharea daluei nrim'zveri, Romn
iile mi dealsrile. înverzăuă;

arborii înfloreas; lkodrii rzsnat de
mărmăra vea duluc a aneloră; nrivigztorile ksntas ks desfutar
e în krsngsri; rendsnelele
vesele îmi krstaă loksri ka s se
ksibzreaskz; ne messrile
vele "mverzite sbsrdaă mielmeii ei
tineri; în risri ui în
bslui nenit

ii so jskaă.

De aueea se bskăraă ini

'Omenii ks
"măltr, veselie; bine kswvsntzndg ne
astorislă loră de darsrile
natsrei;: kzui, între adevzră, ori înkot
ro îmi întoruea omslă
nrivirile, dsnz ueca ue vedea simy
ia kz i se 'nveseleskă sim.
nirile:. klGrea uea verde a usmz
ntălsi, mirosslg floriloră,
sbsrdarea viteloră, kzntarea nssvrilo
ră, legznstara, cterulzi,
strilăvirea sârelzi, limnezirea atmosfer
ei, dălucana, vznteri=
loră, mărmsra lkadenuatr a ancloră,
însetarea rsbieloră, Ii,
“ne Îingr, aueste Sigăranna...tâte
.. aveste îndsluiaă mi înveseliaă -simpirile ui sufletele

dmeniloră,

mi fie kare

'wi kr.
ta.de ale sale ks feriuire. Tot odatz
, skstindu-se mi ea
ra în ksrsă de dol ani de -tribstă,
nrelamă se stiuzlse' în
londinisnile nzuei, nonorălă gusta
mi elă dălucana usucă ui a
- odixnei, daur atnte kalamnituui,
nevoi mi nekazsai, N'a fostă
“skrisă înss în bartea srsitei. k7 aucas
tr stare de feriuire ss
pie lingă timnă în merile aveste, ui
aă trebaită sz vie laxse kare sz adskz earzmui gresteui
wi nenoroviri. Ilârta Otoma
nz,

xotărsnds-sc

sg ridiue din noă wi

ss rena

reze rz=
inele uetzniloră de ne malzrile Dsns
rei, mi-a însămită dreu- i5l5 a se servi ku branele Romsnilo
r; mi mai tâts grestatea transnortăriloră de inateriale
ui mănka lskrztoriloră a
trobsită sm kazz mai kă seams ue
Meara Msnteneaskz. Du.
5 anestă rsă a venită altslă ini maj
mare, bâla uismei, ka.
re a rzuită o msluime de viene. Kz
tote msssrile feritore,
lare le lase Domirlă nentrz; Băksremt
i, bilă a rzsbrtetă
mi aie. Atsnye aj însenstă a se rpsn
sndi toni în tote uurpile uri a fsgi ka de sabie wi de fokz:
: în ksrendă a rrmasă oramslă desertă, stsndă ne lokă nsma
j Domnslă ks bo.

crii
de ne Isngz el mi konsslaterile '; n'a rsma
să însz niuţ.
—————————

"1.În timnală asesta Domnslă, srgise
ndă se as&nra a doi boeri mari, a skosă
.

.

.

N

!

.

i
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Isrtea Domneasks neatiusz, ui a5 mărită kzuiz
va,. ks tote
îngrijirile ue erai, Aveastz bâls era aura de kămal
its, în leztă
„ măreaă kzteo sstr de 6men
ne izi, nămai dintre Isksitorii
- Strnani ai maxalaleloră 10 rvmsseserrt în
oramă,. fzr'a s0='
koti ne auelue

msria în: snitalările auezate afarz

din: orauiă,: -

“Aneastz gis dimnezecasks a nrelsngit
mai sn ană în oramă,.
Dus

aeasta, înuetzndă de la sine, aă însenstă Gmeni
l a se.

adina ne a kasz, Dar sea mai mare nenor
ouire
întinsese nrin tâte satele mi oramele
din mears,
lo a minztă trei ant anrdue; în kstă se
krede kr
anroksimativă neste mieante-zeui mii
lokzitori în
derea perei Romsnemuti.
În fine dsnz

fă kz ea se
ii ne akoar fi marită
tâtz întin=
E
|

ue a trekută mi aueastn, -nedeâ .s7
Dsmnezeeaskr, nonorslă a remasă în linim
te mi Domnslă s'a o=
ksnată în naue ks kermairea mi îmbsn
ntrpirea perci. ars
kwtre

ală sinuilea ans als domniei Isi (1917) ne
la kanztală

lsnci'lsi Martie, a essilată ui ne marele
Bană Konstantină Filineskz
!, înnreâns

firmană

înuwrrteskS

ks tota familia sa, ka fii, nsrori

mi ne-

mi I-a

essilată: ne marele Vornikă Konst
anting Ps.
Iuweans, la Kastoria, mai ne marele Logof
ztă (mai tzrzi& Ban5 mi Domnă)
„în kasa sa afarz din Bsksremtt, Nă
-torziă îns î-a liberată ne anuzndoi
"ini Y-a tratat

ă k3 ondre.

-

1 Familia aveasta a Filinemtiloră 'essis
ts do vro o natru
felisrite nămiri.

Velz

mat vekis

kara se kunâmte,

Earelo avsse snt fă nsmitt Dregiui.

Ia

sate de ani, ssb

a fostă

Nenonii avestata,

Sdrimtea wi Vornikulă Drzgiul,
ue se numeat
1544 tn zilele Isi Rad Vodz VIII
fiislă Isi Rads

suslă

fanii

Drzgizenti,
Vodz de ln

Baga,

Banul
în anslă
Afsmani,

aă zidite la satulă Msrginenii Msnzs
tirea, - kare duuz numele lors
aă
nămit'o. Drzgicreintii, Iar nenogii
aucstora aă nsmito Mrrginenii, dsns
nămele
„13

noă

satslui, kare la adontată 1ui
i. lar în auăli 1646- ,în. zilele
Vodz DBasarubă, învekindu- se nămit
a Mznsstire, aă fkat'o din
Snata

Matei

rală Ilanz Filineskă, karele era nenot
ă ali doilea ală Vornikz-

Isi Filint „(de la

kare

s'a lzată

mi

nsmele “Filiueuitiloră)

fils. Bansloi
- Bdrimtea, îonresns ks sokrală scă Iostel
nikalăi IKonstantină Kantakszenă
(ginerele Isi Ulerbană Vodz I Bassarabă)
, mi înnrezuz k5 marele -Stolnikă
Dumitramks,

marele

Vistieră Esstratie

(fiii

Morgineniloră),

mi eniskonsla
Ilartenic, egsmenslă avestei Mzuzstiri,
Sssă nămitălă mare Snatarig
Hans Filinesk av nenotă ue marele
Klsueri Grigori Filinesks auesta

avă fils ue marel

e Bană
. [auz Filineska, tata ală marelzi Bană Kon=
stantină Filinesks, karclea stati omă veacr
abilă în t6tz nasterea kgyane
-

>

.

2604

-

„_î

ÎSTORIA DACIEĂ

“_uopă,

(kari kă servi ks totă,. ka daskzli 'mi alui 6meni

de

„kasz, nsmzra la na ssts natru-zeui săflete), la o mormie a
sa unămits Bslovslă,

denarte.de Bsksreruti ka 12 'ore. Akolo:

Pa minztă arestată în kasa sa meante. Isni. întregi; dus aveasta, întsmulends-se
a se bolnsvi bzirsnslă, Domnali l'a
ertată, de sa întorsă lu totu familla la Dsksrerti, snde dă-.
deus dozs-zeri wi dinui i zilo.a ui msrită *, Die

=

FINELE

'TOMULUI

ALU

DOILE A,

talzi. Avesta era naltă mi bine fostă, fârte frsmosă, veselă, afabilă, ko
manikativă,

ks întsyimare

mvreaut,

religiosă, osnitalieră; generos mi ni-

etosă ka nimeni altală. Elă a trzită Kă strzlsuire mi kz morire; a fostă
ferbinte auzrutorE al“ natrici ui stzlnă neklintită ală perei: a fostă în
'“mante rzndsri mare Vistieris kă nătere mare,. mi în uele de ne rm
mare

Bauă.

Trzindă

mai-zeul wi in6se ant, atrekstă

la lvkamele

cterne

—

“in 20 Noemvri 1817, ulensă mi tangăiti de totu lsmea. El a Izsată
trei fit, marele Vornik& Grigorie, marele Logofztă George, Aga Nikolae,
“ui dos fiiiue; iar topi azemtia “a5 fii mi fiiue.
Tlortretulă . Domnslsi Karagea mi al& Dâmuer sale se az în Kanela Sni“talalar Pilantronia Hnes Boksreuti.
- (Traducătoriulii).. !
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