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PERIODA IV.

De

De la Radu X, Şerban Basarab şi până la Fanarloţi. 1601-1716
.
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Capitolulii I—Radu X, Şerban Basarab 1601-1611.
„ Boerii,

adunaţi în . lagări

la Stoeneşti,

alegi

Domnii pe Şerban Bassarab.: Simeon Movilă in-

tră cu armie în România, „Şerban'bate şi goneşte
pe Simeon .Movilă până la hotarele. Moldovei.

.

Şerban intră cu 6stea în "Transilvania în contra |

lui Moise Secuiulii. Şerban reintră în țeră şi în- .
frânge insurecţiunea ce voia, să-lii restârne. Şerban închee pace cu Bocica. Marea bătălie dupe
.
apa 'Telâjenu dintre Şerban .şi Simeon Movilă.
Victorie strălucităa, lui Şerban. Şerban vine cu.

oste în ţâră de-şi redobândeşte tronulii. Bătălia, - |
dintre Şerban și Gabrielii Batori. Batori este în- -

vinsii de Şerbană. Radu

fiul lui Mihnea apucă

tronulă lui Şerban. Serban trece în Moldova.

Capitolul, 11.—Radu

„citu, 1611—1616,.

XI, fiulă lui Mihnea

|

i

..

- 1

Mur.

Radu ocupă cu fanarioți tâte funcțiunile Sta- .

tului. Boerii 'conspiră în, contra_„lui Radu şi a

PUD
RAPA

.
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fanarioţiloră. Radu prinde şi pedepseşt> cu morte
pe insurgenți. Radu în unire cu Stefan 'Tomşa
şi cu Hanulă 'Lătarilorii se ducii în 'Iransilvania să pue în scaunii pe Gabrieli Batori. Radu
scosi din domnie.
. ,
.
Capitoluli, III— Alexandru IV Elie, 1616- 1618,
Boerii conspiră pentru uciderea, greciloră. Ale“ xandru' ucide pe Cristea Vornicu, Lupu paharnicu intră în ţeră cu ste: numersă din Ardeli, Alexandru fuge din ţeră. Românii îşi resbună în contra Grecilori. Lupu Paharnicu se
proclamă domnii. Porta trimite «domni pe Ga-

„. brieli Movilă .
Capitolul IV.—Gabnielă

.
Sa
Movilă 1618-1619. E

Capitolulă, V.—Radu NI, fiulă lui Mihnea
a doa domnie. 1619-1623.

turcitu,

Capitoluli, “VI.-— Alexandru V (atom)

ial Jur

Radu XI[.:1623-1628 . ., .
“Capitobulii VI.— Alexandru IV le, a dou dom"mie 1628-1630.:
”
Capitolul, VIII. Leon I, Bulă lut Stefan. tor:
şea, -Domnuli Moldovei. 1630-1633.

Leon împlineşte de la boeri impositele. ce nu. . -.
pote luu de la săteni, Matei Bassarab fuge: în.
Ardeli.. Boerii pribegi intră în. ţâră cu oste: ar- ..
delenă. Bătălia de la satuli Prisicenii.- Abaza:,
Paşa îmbracă pe Matei. cu caftani.!
Capitolul, IX.—Matei Bassarab. 1633-1651.
Matei Bassarab începe luptels pentru întărirea
domniei.

' Bătălia decisivă

dintre

Radu

NUL - şi

Matei Bassarab.'.Matei este recunoscut şi întăritii din nuoă domni al ţării. Luptele dintre :
Matei Bassarab si Vasile Lupu. .Bătălia de la. :
„Satul Nenişori. Ghinea, grecu şi Radu Vârzaru
miniştrii lui Matei Bassarab. Gheorghe Racoți

Pagina

şi Matei Basarab năvălesci cu armele în Mol:
..
"dova., Matei . şi. Racoți, vorii să, pue, domnti in.
Joculă lui, Vasile Lupu pe Stetan Gheorghiţă.” Bătălia, de la “Potrieani, Vasile, LApu., intră cu
oste în Moldova. Batalia, de la Finta. Oştile lui:
|
Matei

se

revoltă în

contră.

"Ghinea grecu

şi

i)

_._.

Radu, Vărzaru. sunt ucişi, de. oștile revoltăte sti
Capitolul, A — Constantin I. Bassarab 1654- 1658..
.
„Porta, recundşte pe. Constantin Bassarab' ca
Doina alesi, de ţeră, „Constantiă Bassarab pro-.: A

iectesă desfiinţarea, Seimenilorii. Rescdla Seime- Aaa
nilori, Bătălia, de la apa Teltjenă. Învingerea Na
tă

-i

bre 1659.

„=

:

:

po

.
şi distrugerea Seimenilorii. Constantin reintră îîn
ti
țeră. Sultanulă trimite ste” contra, lui Cons; .
!
tantia. Constantin fuge în Transilvania + , i
86.
Capitoluliă, XL.-—Mihnea VI Radu, a 'oinnităi ună
anii şi şepte luni, de la Martie, 1658 -Oitora-:

|

Mihnea, însoţeşte De. Vizir ali; în "Transilvania, cui |
12000* ostaşi. Mihnea. „ptopune, boerilorii să- gi X
întârcă armele în "contra ireiloră, Boerii se o
pună şi fugii din tabără, Urgia lui Mihnea ast |

pra, boeriloră. e

e

: 10:

Capitoluli, X11.— Gheorghe Gica, 1659- 1660, Se i -

tembre.! îi
Gheor glie Ghica'i impusti, Domnţi de: la Por tă, si

Gheorghe Ghica este Scosă din domnie pentru . A
neplata, . tributului. Vizirali Cupr uli” notăraște A
să transforme Muntenia în paşalicia, Postelaiculii.
Constantin Cantacuzino; induplecă pe marele vi i
zirii să, respecte existenţa, politică “a tării, Gri- N
gore Ghica, este numi “doninii -: ee
Li .“Tu
Capitolul XIII. Grigore. Ghica, 1660 1664.
Starea de sărăcie: a ţării la venirea lui Grigore
|
Ghica pe tronti. Intrigile! urzits de Stro& Leui-!

-

|

.
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-denu şi vistieru Dumitraşcu pentru perder ea, familiei lui: Cantacuzino: Postelniculit Cantacozinoeste dusi şi „ucisi la” Snagovi.- Grigore Ghica, - |
fuge cu familia în “Transilvania, . -. :
"i 115

Capitolulă X1V.— Radu XIII, fiuliă lui Leon: vodă
1665-1669,

Radu XIII cumpără domnia de la "Turci. Radu.
dă ţera pe mâna grecilorii de o jefuescii. “Boerii.

se plângii la Pârtă.. Radu mazălită. ee
Capitoluhi XV.. Antonie-Vodă 1669- 1672;

|
.

a 190:

Antonie-vodă umple de speranţă inimile boerilor,
Stroe Leurdenu condemnatii la mârte pentru asasinarea, Postelnicului Cantacozino. „Antonie- vodă
maziliti ,
la .
a
194

Capitolul

XVI— Grigore Ghica, a dea dornic

1672-1674.

,

Grigore Ghica incepe persecuţiunile mal "nainte
d'a intra în ţsră. Grigore Ghica, pedepseşte pe.

boeri.

Intrigile lui Grigore Ghica restârnă pe

Duca din scaunulii Moldovei. Ciuzimile esercitate
de Grigore Ghica asupra, fraţilorii Cantacozino.
Bătălia dintre Poloni şi Turci. Ostea, moldovână
şi română trece 'sub stindardele -lui Sobieschi..
Grigore Ghica, înlocuită cu Duca-Vodă . . , 128
Capitolauli A V11.—Duca-Vodă. 1673-1678..
”
Duca. Vodă trimite .solă la principele 'Transilvaniei. să-i câră pe boerii pribegi. Duca aruncă
.
în temniţă. pe Cantacozineşti. .Duca-Vodă plecă
cu stea în Ucrania. Bătălia, de la, cetatea
Cecrin. Cantacozinii complotesă în contra lui
Duca:
Vodă

pentru

a-l

resturna. Tuca .vodă nu. pote

să împace spiritele. Şerban Cantacozino este
numită, Domni al Munteniei. Duca Domni
în.

Moldosa,.

Pee

eee

136

|

Pa gina

Capitohilă XVII.— Şerban 11 Cantacozino 16191
- 1688 'Octombre 59.
Şerban

|

-

II Cantacozino proiectâză

să dea: Ro:

>

mâniei independinţa de sub Mihaii Vitezu. Ma
hometii IV : asediază Viena: Domnii români iati
“parte “la acestii resbelii. Domnii români favori
- : „s6ză pe asediați. Sobieschi : scapă Viena: Armia,
* :

otomană; învinsă. „Şerban 'se întârce îîn ţeră. Şer..

ban Cantacozino : vrea, să gonescă: pe 'Purci din:
Europa. Şerban 'contracteză alianţe cu Leopol
d al Austriel şi cu 'Ţarii Rusiei. Şerban: îşi for-

mn6ză' o armie! bine: echipată.

Serban more în

-

ajunul esecutării proicetelorii sale. .. 145
Cap. XIX. — Constantin II Basarab Brâncovenu
-

1688-—1714.
Întreita

luptă

pentru

dobândirea,

E
tronulua.

Mitropolitulă' convocă” adunarea, “generală: a ţă&-::
rii. Brâncovânn merge cu 6stea, ca să dea aju:
tori 'TPureilorii în “contră nemţiloriă -la Ruşava.
Generalulii: Haizler. vine cu oştile imperiale în
Bucureşti. Brâncove enu îşi aş6gă tabăra la, Plătăreşti. Brâncovânu „goneşte” pe. nemți 'din
țâră

cu ajutorul tătarilor, "Nemţii sunt învinşi şi
alungaţi din Ardeii de armia “turco- -tătară-română. 'Lecheli încoronatiă principe al 'Transilva-'
niei. Duşmănia dintre - Constantin - Brâncovenu.
şi Constantin Cantemir, Cantemir domnulit Mol.
=

dovei. Suferințele Munteniei în timpulti resbelului turco-nemţescii. Bătălia de la Zenta, Pa- '.
„cea, de Ia Carloviţ, Brâncovânu dejocă intrigile
boerilorii la, Constantinopolii. “Brâncovână la. Adrianopolii.' Brâncovenu înlătură urgia “ce: intri
gile Cantacozineştiloriă: atrăsese în “'contra'sa.
Brâncovenu îşi îndreptză. privirile către Rusia, Conduita echivocă a Brâncovenului către Pe-

Pagina

tru celă mare:şi către Portă.. Petru -şi. totă OS

tea sa sunt încongiuraţi de turci la Pr ti. E,

caterina, înduplecă . pe marele -vizir să facă pace |
cu Rusia. „Doleanţa, Cantacozineștilorii. la Portă..
în contra. lui. Brâncovenu. Capugi- Mustafa asa,
cu fermanti în Bucureşti. Mustafa . declară pe.

Brâncovenu mazâlit. Ştetan-IIL Cantacozino se PR

numeşte: domnii.- Brâncovenu cu totă familia duși . i

la, Constantinopole.

Brâncovenu şi fiii săi su:

puşi la tortură. Brâncovenu și fil săi condemnaţi la mrte.. Decapitarea familiei lui Brân-

covânu

Capitolul

,

.

PER

i
E

158

XA. Ştefan TI Caniacozino, im

1716,

Ingratitudinea, lui Ştefan Tar Cantacozino pă"
e

tre Brâncovenu.

Ştefan desfiinţăză .văcăritu și |

contribuţile asupra clerului. Ştefan III dusi. i.
la Constantinopole cu tatălă săi. Ştefan si ta.
tălă sei decapitați, dupe, patru luni;de carcere. 188
Ma

"PERIODA

Y

:

ae

Dieu

,

Do la venireaa Fanarioţiloră până la revoluțiunea luă Tador
E Vladimirescu. „1716-—1821.
y
Capitolul IL, — Nicolae . Mavrosordat, a “domnit:
dece luni în.anulă 1716. .
pn
Începutulă. erii domnilorii fanarioți + şii causel
cari i-ai adusii pe. troni. Nicolae Mavrocordat : ,
persecută . familia Cantacozineştiloră. Resbelulă .
dintre -„nemți şi turci. Bătălia de la Petrovaradin, .

Boeril voesc să se dea sub protecţiunea nemţilorii.

Nemţii intră în Oltenia. Oltenia se închinăîîmp&ratului nemţese. Mitropolitul Antim adună pe.
boeri, Ja mitropolie şi decidii - să închine era la Dai
nemți. Mavrocordat cu ttă - familia, este sur .."
prinsi şi ridicat din: palată de Ostea nemţescă, 192

|
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Capitolulii: II.— I6n- Mavrocordatii 1717—1719:

i

9
9

Sultanulii numeşte domnă.pe. In Mavrocor- - :
dat şi-l trimite în ţcrăcu armie tureescă. [on "
Mavrocordat cu ajutorulii turcilor, liberâdă din
mănele tătarilorii 17,000 de creştini. .I6n Ma-:
vrocordat este trimisi de.Portă ca solă casă... închee pace cu. nemţii. Tureil dai nemţiloră
Banatul Craiovei , . :
„a
Capitolul, * I11.- — Nicola Alavrocorăut a doa,
domnie 1719—1730.:.
îi.
i
Nicolae . Mavrocordat dă. proclamația în; “târă.
Carol VI numeşte “Ban al Craiovei pe Gheor-:
ghe Cantacozino, dupe cererea boerilorii. Mavro„cordat pune imposite nuoi pe eră; elă desființeză mai cu totuli 6stea naţională. Mayrotor„i
dat persecută limba naţională .. . ..
2. 207
Capitolulii I PV. —: Constantin : Mavrocordăt : Antâia:
domnie şi. Mihail Racoviţă Gehan,--de. la 17
Octombre 1730 până la Noembre 1731,
211:
Capitolulii. V. — Constantin . Mavrocordat: a , doua
domnie 1731 Noembre 1733,
„Ar
912:
Capitolulii VI— Grigore Ghica 1733—1735.
„218
Capitoluli,
VII:—Constantin Mavrocordat, a treia “:
domnie '1735—1744.

ae

i

19

Capitolul, IX.— Constantin Maocoriat a patra A
domnie > TAIAT,
ie

[et

ITI

„ID

nie

9
3D.

Constantin Mar rocordat. cumpără domnia. Re:
forma, lui Mavrocordat. 'Purcia declară 'resbelă .
Rusiei (1736). "Turcia, ese victoriosă din resbeliă.: ia
Austria restitue Oltenia (1739) care se reîn-.:
corportză cu România-mare. O adunare gene: :
rală votsză reforma, lui Mavrocordat; .
„n OIL
Capitolulă VIII. —— Mihail Racoviţă a doa. dom: A

“Pag'na

lună

.

...

..

XI — Matei. Ghica,

1752—1753,,

-.

Capitolul. XII. —
1753 —1756.

..

--..

9
9

Capitolulă

— . Grigore . Ghica, a doa. domnie
a domoit. optă
...

S

1748—1752

29
>
=

CapitolulX.

Constantin Gehan. acorţ, |
.

.

.

Capitoluli XIII. — Constantin Mavrocordat a.
cincea, domnie 1756—1758 .
.
NE
Capitolul XIV. — Scarlat. Ghica, 1738— 1762. .
Capitolulă, X V.— Constantin Mavrocordat 4 şesea'
domnie

1761—1763,

Capitolul, XVI.— Constantin Gehan Bacoviţ ia..
doa domnie 1763—1764.,...-.
.
Capitoluli, X VII.— Ştefan Racoviţă. 1764-1865.
Capitoiulii . XIII.— Scarlat Ghica a doa domnie
1765—1766

Capitolul
Capitolul
Capitolulă,
domnită

....

.

X1X. — Alesandru Ghica 1766-— 1768
Xă. —Grigore Ghica, 1768—1770.
XXI. — Manole-vodă Roseti. 1770, a.
patru luni. ...
ac.
|

Capitolul, XXII.— Oupaiunea rusăscă 1770—
1774.

Ruşii instituescă câte unii: divană în Româ:
nia mare și în Oltenia, ca să administreze ţera
provisoriii. Congresul se adună la Golești
ca,
să trateze de pace între turcl şi ruşi. Pacea de
la Cainargi şi art. 16 relativăla Principate.
..
Capitolulii AXUL — Alexandru Ipsilanti 1774—
1781.

.

.

Capitolulii XXIV.Niicolae Caragea 1782-1758

Capitolul XX V.— Mihaiu Şuţu,

1783—17S86

Capitolul, XX VI.— Nicolae Mavrogheni
1786—
1790 Tanuarie..
Caracterul escentrică şi faptele stravaagante
ale lui Mavroghene. Jafurile şi crudimele
lui

Pagina

Mavroghene asupra, boerilori.: Resbeluli dintre:

Rusia, Anglia și 'Turcia. Mavrogheni îşi aşedă
lagărulă în Bulgaria. Austriacii! în Bucureşti.
Mavrogheni cu 6stea în Muntenia, Austriacii
- îlă respingă 'cu armele. Mavrogheni decapitată.
'
Pacea, de la Şiştoviă şi pacea, de la Iași.

„ Capitolul EX VII

= Mihaiti-vodă

Suţu £ a doă

domnie 1791—179.
„...
Capitolul, XXVII. — Alexandru Morasi
1796.

:
1708:

.

.....,

Capitolul XXIX. — Alexandra, Tpsilaati a dea ”
domnie 1796—1797.
.,:,
„£
“ Capitolul XA, — Constantin Hangeania 1197—
1799.

:

N

9

9

Hangearliu înfiinţeză văcăritu. Pasvantoglu
înfrânge oştile musulmane care asediaseră. Vidi:.. ::
nuli. Pasvantoglu: numitii : paşe cu: tref tuiuri .:-:
şi domnii al. Vidinului. Înlocuirea! Şi. „Beiderea
„lui Hangearliu, .
i.
Capitoluli XXXI.— Alexandru: vodă Mura, a doa
domnie 1799—1801.
Pasvantoglu „Îşi reîncepe devastările, Cara
Mustafa cu 10v0 de Pasvanţi merge asupra
Craiovei. Lupta, cu Pasvanţii- la apa Jiului,
Pasvanţii devasteză şi ardi Craiova.' Murusi a-: ':
lergă cu armia sa de arnăuţi în contra Pasvan- . -

ţiloră. Bătălia de In Craiova cu Pasvanţi: Cons. ...

tantin

Murusi

abdică

Capitoluli XXAII.
domnie

1801,

de Ia tronul: Munteniel:

— Mihaiu-vodă

Octombre

Şuţu a treia,

;

1802.

Mihaiii Şuţu trece Dunărea şi. bate. pe Paso:

vanţi. Cârjalii devastă ţ&ra.. Crudimile şi jatu-:
rile Cârjaliilori.

Populaţiunea

capitalei Bucu-

..

vagabondilori in Bucu-

:

reşti. emigresă la Braşovi. Mihaiii Şuţu fuge în

'Tranșilvania.

Domnia

Pagina

reşti. Ibraim-paşa Boşn6cu restabilescii ordinea
în Bucureşti. Paşa de la: Nicopoli: și Aianulă
Rusciucului :restabilesci ordinea în Bucureşti.
Pasvanţii

învinşi! şi goniţi peste

Dunăre.

N

„Capitolul XXXIII.— Alesandru- vodă. „tu d dom- AR

“neşte trei luni în 1802.
ME
Alexandru Şuţu guverneză Muntenia proviIN
soriă. Mitropolituli, Episcopii şi boerii aflaţi în
emigrala.
ție:
Sibiu, ceri prin. suplică la Portă. a
să le trimiţă Domnii pe Constantig- vodă, Ip- silanti.

a.

Capitoluli,,:

1802-1807.

251,

XXI V. — Costanin- Vodă psilanti

.

|

îi

SIR

Boerii pribegi se întorci în (6ră. Pasv antozl a
cere bani de la Ipsilanti. Pasvanţii şi Pureii
intră în România. Populaţiunea emigresă, Ipsi-,
lanti. formâsă 'o.6ste de apărare. Pasv anii, se întoreă peste Dunăre. “Ipsilanti - fuge: cu tâtă
: familia. în. 'Pransilv ania apoj se, duce la Peters- .
burg. Sebastiani denunţă la. Portă pe Ipsilanti
|
ca Rusofilă, Alexandru Saţu rechematii de Pârtă
dupe 11 dile. de domnie. Muscalii, intră cu armele în Aloldova. Porta, rechemă pe Constantin
Ipsilanti pe tronul Munteniei. Ipsilanti domnă
şi peste Moldova.' O ste otomană intrăpe neaşteptate în Bucureşti. Muscalii lu Colentina. .'Pur- |
cii din Bucureşti uciși şi alungaţi peste Dunăre.
Oştile ruseşti. ocupă Principatele... Manifestulii
împăratului Alexandru către: Români. a
293
Capitoluli XXXV. —Ocupaţlunea rusâscă, Constantin Ipsilanti domnii al Munteniei şi al Moldovei, sub onupațiunea rusâscă. Resbeluli TUs0turcu,

|

SR

Țările române se guvernesă prin divanuri. presidate de uni generalii rusii. Tractatulit de la ŢIil-

,

„Pagina

sitii. Napoleon I trădesă pe/ Turcia. Armistițiul
de 12, Slobozia între Rusia şi Turcia. „Ruşii reîn„cepii ostilitățile. Luptele. generalului “Pangration
peste Dunăre. Ruşii asediasă. “Şumla. Perderile. “
"ruşilorii la asediarea, Rusciuculul. Victoria Ruşilorii: asupra, "Purcilor la Păbăra, de lângă Rusciuci. "Ruşii

începi a se retrage din

Muntenia:

Victorie strălucită” repurtată de” Cutuzov asupra.
Purcilorii lângă Rusciucil. Ceapanoglu se:predă
„ui Cutozof 'cu '30.000 turci.- “Rusia r&peşte Bas: Bă
“sarabia. Pariaictii * şi Dimitrie “Muruzi trădâsă - -!
Porta otomană. Sultanul .ratifică pacea, de Ia,
Bucureşti încheiată cu Ruşii. Suferințele Româ-

nilorii în timpul resbelului' Ruso-tureă *.

. ..306

Capitoluli, XAXVI.—l6n : Caragea 1812—1818.
:
Evenimentele. desastrâse - în ; timpul domniei lui - ! :
Caragea. Redactarea şi publicarea codului Ca- *
„ragea. Fuga lui Caragea. ni
i: e e: 319

Capitoldii AAA VII
1820.

— - AlexandruSea 1519—:-;

DE

B cerii -cerii la Porta să' le acorde. dreptul
de a-şi alege Domni pământeni. Porta trimite
Domni în Muntenia pe Alexandru Şuţu. Eteriştii din Muntenia

liberării Greciei,
1

voescii să ridice stindarduli

Mortea

i

. -

luă, Alexandru. Şuţu . „ 822

+

PERIODA VL.”
“Do la revoluțiunea lui Tudor Vladimirescu
până la intârcerea Domniloră pământeni

1821 —1822.

Capitolululi I. — Prima fosă. a evoluţiunei lui Tudor Vladimirescu,

Papina

maţia Lui 'Ipsilanti către poporul Modovei

De-,

butuli lui- Ipsilantiîn revoluţiune. Sfinţirea, st&-. :.
„gurilor. Eteriştii jură credinţă lui Ipsilanti .. 369
je.
g în:
PN
a.
aj
Ipsilanti porneşte la Bucureşti. Nuvele descuragetâre. Ipsilanti la Focşani
Batalionuli
sacru.. Proclamaţia lui: Ipsilanti către rom; Anil
din Ma ntenia. Ipsilanti la Colentina... . . 372

SV

Scris6rea lui Ipsilanti către împăratulii Rusiei
la Laibah, Ipsilanti, desaprobatii de împăratulii
Alexandru. Tudor îşi dă pe faţă politica Sa na- .
ţională în mişcarea de la 1821...
. , „374

Ş vi
Boeriă fugii în 'Iransilvania
Consolil Rusiey
şi Austriei plecă din Bucureşti. “Caimacamii lui
Calimah se retragi la Rusciucii. Aspectul capitalei dupe fuga, boeriloră, a consolilorii şi. a
caimacamilorii. Ilarion intervine la 'Tudor ca, să
cruțe viaţa borrilorii. Tudor soseşte cu stea la -

Bolintinulii-din-vale. Proclamaţia, lui "Tudor că:
tre locuitorii capitalei .

IA

365

$ VII
Tudor în tabăra de la Cotroceni,

Intrarea

lui 'Pudor în Bucureşti. Boerii cu Mitropolitulă
„vint să facă act de supunere lui 'Tudor. 'ur-

ci! ameninţă să intre în ţeră.

.

. „393

Ş VIII
Tudor recundşte guvernuli provisoriiă lăsat de

-

Pagtua

Vodă-Şuţu şi- guvernă' ţera în unire
Petiţia locuitoriloriă către împăratulii
tea de adeverire dată. lui “Tudor de
Petiţia .boeriiorii către Portă, prin

fică revoluţiunea lui Tudor

.

cu dânsulă:.:
Rusiei, Car. i
boerii ţării,
care justi-

„396

$ IX
Ipsilanti în lagări la: Colentina,

Grecii din

Bucureşti ridică stindardul libertătii. Tudorare _:
cu Ipsilanti o lungă şi animată esplicare.
„ 407

$X
Ipsilanti renunţă. de a nai trece Dunărea.
Tudor işi separă acţiunea de a lui Ipsilanti şi
Sava.

Mitropolitul

şi boerii

închişi la, Belve. -

dere Paşa de la Silistra, se informeză despre
starea spiritelori în țeră. Ipsilanti prinde o parte
din corespondenţa. lui Tudor cu tureil

Să
Tpsilanti se amestecă în administraţia. ţări
Menţinerea ordinei în capitală. Activitătea din
tabăra de la Cotroceni -Sava voeşte să libereze
pe boerii închişi la Belvedere
a

-

417

$ XII
Linia de conduită a lui Tudor în - revoluţia
de la 1821. Asprimea, lui. 'Pudor pentru a impune plen “Tudor perde simpatia. multora,
din ostașii

săi.

[ee

itui

-$ XIII
Turcii intră în -ţ6ră: “Pudor se decide a stră-

|

„420

muta lupta cu tureii peste Olti
. Sava se întă-'
reşte la Mărcuţa şi Plumbuita.
Protestările bo-:

erilor de la Belvedere.

puşi în libertate.

Boerii

Pagina
—._

de la, Belvedere

.

493

Capitolul, III. — A treia fasă
a revoluţiunei lui
Tudor Vladimirescu.

|

SI

'Pudor ridică tabără de la Cotr
oceni. Intrigile
şi machinaţiiie lui Udrisehi, Boer
ii esii înaintea
lui Chehaia-Bei. Simtome de
rebeliune în arma
luitPad
a
or .
o.
| „ 497

Ş 11
'Pudor cu stea la Goleşti, Prodan
şi Mace-

donski conspiră în contra, lui Tudor

.

,

,

431.

Ş III
Tudor acusatiă că conspiră cu
'Pureii în con-

lra creştinilorii.

'Pudor arestatii la Goleşti.

dor dusii înaintea, lui Ipsilanti

“Hu:

.

Ş 1v
'Pudor la, Târgoveşte, Asasinarea,
lui 'Pudor. 138
Capitolul, IV.— Ipsilanti, "Tur
cii şi nimicirea Eteriei,

ŞI
Situaţiunea, lui Ipsilanti în
Eteria, de la 1821.
Ipsilanti cu Gstea la “Vergove
şte,. Atrocităţile Eteriştilori lui Ipsilanti. Ana
rhia în Ostea Eteviştilorii. Sava, la Tergovişte.
A

441

|

Pa gina

$ II 4,
Chehaia-bei aşcdă lagărulă la
Colentina. Primele lupte ale Eteriştilori cu
turcii. Eteriştii
părăsescii 'Tergoviştea. Sava şi
căpitanii săi se
închină tureilorii, Luptele lui Solomon
cu turcii la satuli Clenam, la Cireşi
şi la Zăvideni,
Dupe uciderea lui "Tudor mare
parte din Panduri

se întorci
în Transilvania

la, casele lori. Solomon
. . . îs.

trece

445

Ş$ III
Ipsilanti trece cu ostea peste Olt
ila Râmnecii. Bătălia de la Drăgăşani.
Mavroforii, Alexandru Ipsilanti fuge în Tran
silvania, .
.

$ IV
Căminaru

Sava

Sava dă gonă Eteriştilori în unir
e cu turcii,
Sava, Ghencea şi Mihale asasinaț
i de Chehaiabei. 'Terdrea în Bucureşti. Lupta,
eroică a luf
Anastasie himariotu. Porta, recunâşt
e Romănilori dreptulă de a-și alege pe Dom
ni. Banulii
Grigore Ghica numită Domni ali
Munteniei.
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De la Radu X, Şerban Bassarab şi până la Panarioţi 1601
—1716 CAPIT.I
RaduX, Şerban Bassarab, 1601-1611.
„|
Boerii, adunaţi în lagării la Stoeneşti,
alegii Domni pe Şer=
ban Bassa

rab. Simeon Movilă întră cu arimie în

România,
Șerban bate şi goneşte pe Simeon Alovi
lă până la hotarele *
” Moldovei. Şerban intră cu 6stea
în

Transilvaniaîn
.
„Contra luă Moise Secuiuli. Șerbun reint
ră în .țeră şi.
înfrânge insurecţiunea ce voia să-li restârne.
Şerban în-.
“chee
pace cu Bocica. Marea bătălie dupe apa

Telejenu
dintre Șerban şi Simeon llovilă. “Vict
orie strelucită a lui
Serban. Șerban vine cu Ostea în ţâră
de-şi redobândeşte

tronuli. Băvălia dintre Şerban

şi Gabriel Batori. Ba

"tori este învinsii de Șerban, Radu,

fie,
Alihmnea, apucă tronulă lui Șerban. Serban trece în lui
Moldova, .

„Cu-mortea lui Mihaii Bravuli se închise
pen-!
tru Români acea eră mărâţa, şi. glori6să,.
ce elă

inaugurase

țului s&ii,

cu atâta, cutezanţă- prin vitejia bra-:

acea eră

care tindea. să reînfiinţese

vechea Dacie Traiană şi să facă intensa. uni:
1

)

9
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Români,

care să ţie unii loci

importantă în ecuilibru Europânii. Cu mârtea
marelui eroii s'a stinsii pentru Români, pentru
multi timpi âncă, ori-ce speranţă de glorie şi
de mărire.

Dupe mortea lui Mihaiu, abia sai mai
din când

în când,

trecute, câte una
care să mai

Țării.

ca o

Domni

lupte pentru

Dar aceşti Domni,

Slabă

iviti

licărire a, gloriei

patriotişi devotati,apărarea

palide

drepturilorii

umbre ale lui

Mihaiu, abia putură să mai. ântârgie puţini, pe
priporuliă fatalii pe care apucase, căderea, cu desăverşire a 'Ţării..
Ea
Românii vădură dăramandu- -se una cate una
tâte petrele angulare: ale marelui edificii ce Mi- .
haiii crease prin puterea geniului şi prin energia

braţului
s&i : Transilvania trecu în

mânele asa-

sinului Busta, Moldova în acelea ale lui. Ieremia
Movilă, cetăţile Brăila, Giurgiu şi "Turnu, deschise pentru multii timpi - păgânilori porţile lori.
În fine, 'mortea, lui Mihaiu find semnalult 'decăderii ; Românii erai condemnaţi:a trece, in
cursii. de mai multit de doi secoli, prin tote vicisitudinile. ce. geniul răului a. pututi inventa,

toti! aşteptândiă să suneşi pentru dânşii ora reînvierii, care trebuia să-i recheme: la viaţă.

În urma încercării
a ostaşilorii lui Mihajă
nului lori, ei străbată
de trupele asasinului

celii deşarte a boerilorii Și.
de a r&sbuna mortea domCarpaţii, goniţi dupe urmă
Basta, şi formză unii la-.

„SERBAN

BASSARAB

gări la satul Btoeneştii,

....

3

aprâpe de Argeşii,. Aci,

mal sosiră, şi alţi 'boeri, pe cari evenimentele
îi.
risipise pretutindeni, precum. şi o. mulţime
de sol:
daţi din :armia “lui. Mihaită ,: cari r&tăcise
în voia

intemplării;. în urma, morţii celiă .ne. aşteptate
a

domnului: lori.
at
pa
Dar. care fu bucuria, tutulori, când: într'
astiă:

loci 'de. întelnire, se :vEdură. sosindii.: încor
onați;

cu laurii victoriei, fraţii: Buzești în, frunt
ea - unei.
armii române, care iufrânsese puterea:
Moldovei şi:

alungase peste :hotarele “țării pe Simeon:
Movila.;
Bucuria, ânsă ce. victoria fraţilori Buzeştă
r&s-'

pândise unii momentiă în . inima .boer
ilori şi a!
“Ostei din lagărul de la Stăneşti, se:
prefăcu.. îndată într'o “proiu
- întri
ndstare
ă. , » când: fraţii Bu..

Zeşii şi Ostea :lorii aflară, despre tragica; morte
a,.
vitszului lori Domni. , Lamentările. şi..imprec
a-.
ţiunile atâtmii.
orde:;s
ii
uflet
. e viteze.

geau

cu

amarii.

caii. plân-:

mârtea: “marelui : lori :.căpitant pi

făceaii 'să r&sune. delurile, şi văile din'
prejuru. .:;
Dupe .ce se lăsă destulu timp
; durer
ii
ii: de: astorce lacrămi din inimile. tuturori ;
acelorii: ce.
amase atât de multi pe. nemuritor
uli
eroii.:
alu.

Românilor, boerii. cel. înţelepţi: şi :esperir
hentaţi
ÎŞI întorseră privirile: asupra "Ţerii:-şi începură
. a:
cugeta

la ceea ce'era; mai bine
de. făcut
: ii în cir-:

cumstanţelede faţă.

i

ada

Tr

rii

„ Într6ga domnie. a':lui: Mihaiii- fusese 'uni
„Şiru 1
de fapte eroice şi măreţe, cani ridicăse.
prestigiului.

Teri atât

de susu. şi îi atrăsese:/admirarea lu=

4
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mii întregi. Vitejia 6stei, române,

ridicandu: -se la

înnălţimea, marelorii proiecte ce. elii concepuse,
ilii pusese: în: stare de a şi le realisa. Dar fatali-

tatea nu voise să dea lui Mihaiii timpulă necesarii
pen
a-şi:
tru
cimenta gigantica sa operă.:.Ea se
sfărâmă îndată dupe mortea lui, şi. nimeni nu se:
afla care să ridice de la pământii greaoa spadă
pe care Mihaiii o purtase cu atâta vitejie: Pe de

altă parte ţâra, în urma nenum&ratelorii resboaie..
sângerdse ce purtase sub Domnia lui Mihaiu, era
cu. totulii sleită în forţele sale. 'Prin urmare, 0pi-

niunea predominantă a boeriloră fu ca, ţera să.
intre de îndată pe o cale pacinică şi liniştită,
Dar. circumstanţele politice ce încongiuraii 'Ţera

în -acelă. timpii erai forte critice.

Sultanul nu.

putea să uite că Românii, sub domnia lui Mihaiii,..

se declarase independinţi de P6rta Otomană ; că.

intr'o serie .de resboaie cutezătore, ei sfărâmase

atât: ea
armii musulmane ; că arsese şi prădase:
atâtea cetăţi; că, în fine, ei umilise gloria trufaşei
Semilune. T6te aceste rele ce turcii indurase din:
partea .Românilorii, era naturali să-l ridice acum

cu r&svunare asupra lori.

De altă parte Austria, care trăsese totu-de-una:
mari fol6se din : resboaiele ce Românii purtase:

în contra 'Turcilorii şi a Unguriloriă, ţinea forte
multi să-și întindă influenţa .asupra Tării- Româneşti. Polonia care, prin intrigile şi armele el,
causase lui Mihaiu atâtea rele şi neajunsuri, credea acum

momentulii favorabili

ca să, îndemne.

|

+
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„Şisă ajute pe Moldova
mân6scă, .sperândiă. mai

.

. -

3

spre:a cuceii: 'Țâra-Roîn 'urmă

caiea

să pue

mâna pe amendoă aceste ţări,
i
In astii-feli de : situaţiune dificilă, ţera...
avea
nevoe de unii Domni care să ştie.să atrag
ă din
nuci favorea : Porții, spre :a:0 priimi iarăşi.
'sub
“suzeranitatea. si, vespectându-i- ca şiîn
trecuti
tote drepturile iSuverane;.

unii

domni . care. să

ştie a. inlătura tendinţele. Austriej şi ale
Poloniei.

Majoritatea boerilorii pune „ochii pe. ună
băr-.
bată cunoscuti pentru sentimentele sale
cele patriotice, vestită pentru vitejia lui în 'resb
oaie Şi

pentru esperiența sa. Acesti bărbatii . era .
Şerban 1) care se trăgea, din .Vechia familie
a. Pas-

sarabilorii, care deduse: atâțea, domni
vestiți. -pe

tvonulă "Țării. 'T6te cele lalte partidese uniră
cu
majoritatea boerilorii şi: Şerban
“fa alesii in:una:
nimitate ca domnii al Ţării sub numele
de Radu
AX Şerban Bassarab,
- n
i
Devisa lui Radu

X : Şerban

Bassarab,

suindu-

“se pe tronul ţării, eră: aceea. cei se impu
sese
de ţera întrâgă.. Paceaiși liniştea. Pentru
a ajunge
Ja acesti

scopi,

Şerban. cugetă. mai “'nainte de
te
pri
ia

-

1) Unii din istoricii noștri, luându-so
dupe Engel

și Anonimul
ali seristi că Şerbani era, şi ginere ali
lut Mihaii Vitezuli, avendii de soţie pe fiica 'sa Ancuţa. Dar
acesta este o erdre SIosolană, căci Mihaiii :n'a avută altă fată
de câti pe Florica. Se
pote mai lesne crede ceea ce spuni
Karra şi Dimitrie „Cante,.
mir că Ancuţ

a a fostii fatalui
, Şerban şi s'a măritată cu P6traşeu fiulă lui Mihali bravui.

6
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amicia tutulorii vecinilorii săi.

a atinge

acesti .scopă, eli

trimite soli la:

Portă să spue Sultanului. din partea: "Țării şi a
domnului ei că România voeşte a s6 pune ca mai
înainte: sub - suzeranitatea .puternicului Padişahi,
plătindi 'ca “mai "nainte -tributulă obicinuitii - şi
conservândit: t6te drepturile- suverane ale ţării.
Ajungendi

la Pârtă: şi presentâridu-se înaintea.

Sultanului cu multe daruri prâţiose ce-i: duceati
din partea Doninului :lori,- solii lui: Şerban spuseră Sultanului solia lori. Ei îlii 'rugară 'să uite

duşmănicea
a de mai "nainte
daca, Mihaiii

s'a, sculati 'cu

asupra

cilori, a: fostii nevoitisă o: facă
scape de:jafurile

ţerii, căci

armele asupra

pentru

ca

să

şi tiraniile creditorilori adunaţă

şi rămaşi în' ţră de la diferiţii. Domni
"nainte. Ei cerură

tur-

Sultanului:

de: mai

să recunâscă alege-

rea de domnii făcută, de ţâra întrâgă în persâna
lui Şerban Bassarab şi să priimâscă supunerea.
luişi a ţerii cu condiţiunile din: vechime.
Sultanulă,

de şi priimi bine pe solii lui Şer-:

ban şi-i ascultă cu multă bună voinţă, nu le dete
îndată ună

respunsii

hotărâtă,

ci-lăsă

în suspensiune.

lucrurile

Șerban pusi pe tronulii ţării prin voinţa națională îşi întârse privirea. asupra stării din lăuntru a statului sâii. În urma atâtori furtuni cari
trecuse peste România, ţâra se afla intr'o stare
demnă

visteria

de plânsti.

g6lă,

Ea

era aprope

administraţiunea

despopulată,

ţării cu

totulă

|
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m

desorganisată, armia risipită. “Şerban, cu unii ea„racterii blândiă şi compătimitora, cu 0 inimă bună
şi părintâscă, începe a lua tote măsurile putinci6se pentru a vindeca ranele cele adenci ale
țării sale.
Deja; populaţiunea. care pribegea prin munţi
şi prin 'ţările vecine, începe a; se duce, pe la, că-

„minurile lorii, a-şi reconstrui casele, şi 4 îvoriji
“de ogdrele- cele părăsite, care aduseră abondenţa

Şi avuţia în ţâră. Comerciantulti Şi industriaşulii,
boierulii chiari, descingândi sabia, şi atârnându-şi armele în cuiă, începi a-şi căuta de ocu"paţiunile lorii obicinuite, "Ţera părea în fine că
'inaugurase o 'eră nudă de pace, de linişte şi de
înavuţire şi începuse a crede în fericire:
Dar geniul celii Tău, duşmanii neîmpăcatii. al
fericirei n6mului români, vine! din nuoii să tur-

bure pacea şi fericirea “de care iricepuse a se bu-

cura nefericiţii locuitori ai Munteniei. “Polonia, care
ţintea necontenitii să pue mâna atâtii pe 'Pâra-

Românscă câtii şi pe Moldova, aţaţă din nuoit
pe lerimia Movilă

ca să se secole: cu. armele. în

contra “Munteniei, făcendu-lii să cr6gă că de astă
dată îi va fi lesne să o cucerescă.
Ierimia porneşte îndată asupra "Păril- Roimărieşt

pe fratele săi Simeon Movilă cu o armie numerOSă, “Blă: intră şi înainteză. cu atâta repegiciune,
în câtit ajunge. „fără nici o împotrivire la, porţile
capitalei. Şerban: care” priimi ştiinţă despre intra-

rea dușmanului în Teră de o dată'cu sosirea lui,

-8
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„nu fu, în stare a-i opune. nici 0. resistenţă.

Eli

abia putu să scape. cu fuga d'inaintea inemicu-

lui săi.

|

i

Trecendiă prin 'Transilvania, „Şerban se duce în

Ungaria -la Basta care comanda trupele imper
iale,
Aci elă spune lui Basta nefericirea ce-lă
-lovise

fără de veste şi-lă rugă să-l dea ajutoră ca să

se restabilâscă pe tronă. Eli promitea că
va r&__mânea f6rte recunoscători împăratului. pentr
u a-

cestă bine-facere. Basta compătimindi de. neno-

rocirea, lui Şerban, îl promise că îi va
„da toti
ajutoruli pentru. a-şi redobândi tronulă
perdutii,

îndată ce se va presinta momentulii -favorabilă.

Acestii

momenti

fericiţiă

târdie multi de a sosi.

pentru Şerban

nu.

în-

e

Dupe ultima plecare a luj Sigismund Batori
din Transilvania, Basta priimise ordinii de la
împăratulă

să

intre

cu

armia

imperială

în Ardâlă,

ca să. bată pe Moise -Secuiulu, care îşi
luase ti-

tlu.de principe şi se pusese sub protecţiunea

Porții Otomane.

Dupe

ce

învinse pe

dușmanii

ce dedese lui Şerban.

Eli puse

împăratului (2 Iulie 1602), Basta își aduse amint
e
de promisiunea

la, disposiţiunea, lu o armatăde 12,000 haidu
ci
Cu care a intrati în ţeră,
Indată ce Şerban

intră cu Gstea ce-l dăduse

Basta, toţi boerii patrioţi se adunară
împrejurulii

lui, aducându-i Şi ajutore armate din
eră. Asti-

felii, în fruntea unei armii destulii
de numerâse,
Șerban înaintâsă spre capitala țării
asupra luy

„SERBAN

BASSARAB.
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Simeon Movilă. In urma -unet loviri furi6se -din
partea -armiei lui . Şerban, Ostea - lui Movilă,
ne

putândii resista. iuţelii focurilori, a luat'o la fugă

spre. Moldova,

gonită :dupe urmă până la hotare.

Astii-felii Muntenia, scăpândă din nuoii

de duş-

manii ei, reintră în pacea şiŞi linigtea de care avea
nevoe.
“Prima grije a “ut Şerban, dupe redobândirea
tronului şi restabilirea păcii, a fostii ca să-şi
esprime recunoştinţa, către impăratul Rudolf pentru ajutorele ce-i dedese. In acesti scopi, elii
trimite pe Cluceru Radu şi pe Aga Luca cari
Sosesci la Praga la 21 Decembre 1602. Et du-

ceaii împăratului

din „partea

Ii

Şerban

multe

daruri preţiose.
Esprimânaii simţimintele de recunoştinţă cu

Care. erati însărcinaţi -către împăratulă, ei îlu rugară din partea Domnului lori ca să-l priimâscă

sub protecţiunea sa în condiţiunile tractatului ce

Mihai încheiase mai -'nainte cu împăratul. Monarhulii germanii, încântatii de propunerile: ce i
se făceau, le priimeşte cu multă : bună-voinţă.

Dupe aceea, trimiţendă daruri lu Şerban şi da-

ruindă -şi pe solii săi, împăratulii le permite a se
intârce în ţeră cu r&spunsulii săi,

Când Şerban gândea că s'a asigurati de o.pace

durabilă care să-i dea pasi a se. ocupa de îmbu-

nătăţirea ţării sâle, alte evenimente. neaşteptate

vinu săi turbure liniştea şi să-l tragă, pe arena
cea sgomotosă .a armelorii.
:
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In urma, revoluţiunilorii ce - sguduise 'TransilVania, ea se divisase în doă mari partide, una

turcâscă, şi altaa împăratului. Acestă divisiune

fu “causa a multoră nefericiri, atâti pentru ra,

aceea câtii și pentru Români.

|

Dupe ultima abdicare a lui Sisismund Batori

la tronul "Transilvaniei, în fav6rea împăratului
Rudolf II, ambiţiosulii ' săi generală Moise Secuiulii, susținutii

mase: Domnii

de partida, turcâscă,

al 'Transilvaniei.

se procla-

Înfrântii:de ge-

neralulii Basta şi gonitii cu armele din Trans
ilvania,

elit fuge la turci în Ungaria. Aci elti dobândeşte

ajut6re -armate
de

la turci: Pe lângă aceste”aju-

tore se mai adaogă şi acelea ce el mai dobândise de la hanul tătărescii. In fruntea unei ar-

mik considerabile, Moise Secuiuli pe la
începutulă primăverii anului 1603 intră în Transilvan
ia,
pe- care voeşte să o smulgă: din mânele împăr
a-

tului Rudolf.

|

|

„In cele de *ntâiii intelniricu Basta, Moise Secuiuli înfrânge oștile: imperiale şi le sileşte să se

reiragă

de '"naintea

sa.: Basta,

strimtoratii

de

Moise Secuiuli : trimite îndată soli la - Şerban
să-li roge să-i vie în ajutori ca să scape 'Transil-

vania din mânele lui Moise Secuiulii.
|
Şerban, aducendu-și aminte de recunoştinţa
ce
datora, împăratului şi de promisiunea ce-i
dedese
se grăbi a aduna o 6ste de 1500 pedestri
şi că-

lăreţi pe care puind'o sub comanda gener
alului
Lupu, o trimise lui Basta în Transilvan
ia. Cu-

|

"SERBAN BASSARAB
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'rendi dupe aceea el mal'trimite
lui Basta âncă
-0 trupă de 200 ogteni sub
s comanda căpitanului

Dumitru.
ca
” Moise Secuiulii, aflandi: despre cele ce se pe“treceaii între: Basta: Și Şerban,” trimite o trupă;

-de 3600 turci: şi tătari.sub comanda:lui Gheor“she

Maco 'ca să, întempine; pe: români

în-'cale şi

să-l 'oprâscă; de a.se împreuna cu oştile lui Basta.
-Ostea -lui Moise Secuiulii ese : înaintea. românilori în-ţinutulu Bistriţa::: Generalulii Lupu cum
prinde de: veste despre. sosirea “duşmanului' se a-

şsdă într'o posiţiune favorabilă, unde se« întăreşie
“pe câti îi e cu putinţă. i

* Generalii lui Moise: Secuiulii;:: dai. năvală cu
furie asupra: Româniloră' şi începi 'o 'luptă sân-

ger6să. Românii 'se luptară cu mare vitejie ;: dar:
numărul
: celii mare al duşmanilorii invinse până
in fine stea cea puţinii numerbsăa românilorii.
O" mare parte din 6stea română: căduse pe câmpulii de bătae. Din cei: ce :putură scăpa cu fuse,
unii se:duseră în tabăra: lui Basta, - alţii. se:

torseră în ţeră. Aceiași s6rtă avu -şi trupa: tu
căpitanii Dumitru. “Intempinată; la: Sighişora: de
trupele numerâse

spartă Şi Tisipită
“In

ale lui: Moise Secuiuli, ea este:

i

urma 'învingeril . trupelor! 'romane;

Moise

Secuiulii atacă cetăţile .în care se aflau parnisâne
nemţeşti şi-le supune una câte una... Eli spera
cu 'modulii 'acesta :a- coprinde'tâtă . 'Transilvania:

Despre: Basta'elii:nu avea -nici..0 -temere;

'dar
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avea mare grije de Şerban ca să
nu vie cu oşti
mai numerâse spre a resbuna. învi
ngerea trupe-

lorii ce trimisese lui Basta,

Spre a creea dificulțăţi “lui . Şerb
an ca să-li
împedice de :a veni
cu noui. trupe .în 'Transilvania,
Moise Secujulii trimise soli la Ieri
mia : Movilă prin care îl. ruga :să-l fie
de ajutoră pentru coprinderea Transilvaniei.
Eli nu-i cerea

altii-ceva de câtii să amenințe pe Şerban
cu nă-

vălirea sa în Ţera-Românescă,
spre a-li opri
astii-felii de a veni în ajutorulit
lui Basta. Ieremia dete promisiunea sa lui Moise
Secuiulii sperândi chiară. că pte va afla unii
momentii favorabilii de a învinge pe Șerban
şi :a restabili pe
ratele săii . Simeonii pe. tronuli,
Româniej.
Intre acestea, Moise Secuiulă,
înaintândii: necontenitii, a ajunsă la: cetatea Sigh
işora, pe care
O asediază cu multă 6ste, silind'o
să se predea.

Sighişorenii şi Basta erai în mare disp
erare, temendu-se că nu vorii putea, resista
multi forţelorii lui Moise

Secuiuli.

In urma

unui

consilii,

ei trimiti la Şerban pe Stanislaii
Kraker,

care

se duse ca din partea împăratului,
Să-i câră uni
ajutoră grabnică Şi eficace.
..
|
Kraker, ajungendi la Tirgoveş
te este îndată

priimitii în audiență de Şerban.
Eli îi espune
situaţiunea critică a Transilvaniei
cu multă elocință şi îlu râgă să-i vie în ajut
oră.- Eli aduce
aminte lui. Şerban de bine-facerile
ce priimise mai
"nainte de la împăratul şi de prom
isiunile ce-i

- SERBAN BASSARAB
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dedese şi-i spune că: acum este momentulii. de:
a-ŞI arăta recunoştinţa,

venindi

în pers6nă, cu.

armia sa în 'Transilvania.:

Şerban avea t6tă: buna- voinţă: de :a veni în a-:
jutorulă lui Basta, dar "posiţiunea sa âncă, era:
forte critică..O mulţime de împrejurări. grave îlii
oprâii de -a'-împlini cererea împăratului.: Moise
Secuiulii era protegiatulă turcilorii cart îi dedeait
“totii ajutorulă în intreprinderea sa. Daca Şerban: |
se. ducea cu armele în contra lut: Moise Secuiulii,.

rupea orl-ce' alianţă cu P6rta, şi îşi atrăgea asupră totă urgia Sultanului. De altă parte Ieremia

Movilă -care îi observa -tâte mişcările; ar î nă-

vălitii: cu armele în țeră, îndată ce lar fii vegutii

trecuti! peste 'hotare.:
IEEE
Tm lăuntru avea: mare lipsă de bani în câti nu
putea nici să adune Gste, nici să o plătâscă.
Pe.

împăratul Rudolfi iar nu. putea: pune mare te-

meiii, căci eli promitea totii-de-una lucruri mari,

dar nu făcea nici o dată nimici. În astă-telii de

stare “a lucrurilorii Şerban, luândi
şi : avisulii
i:
boerilori, săi, hotăraşte a păstra cea. mal strictă
neutralitate. Chemândi dar pe -Kraker. înaintea.
sa, îi declară că din causa circumstanţelori celori grele ale timpului nu pote să împlinescă

cererea. împăratului.
Kraker. era. omi

i
care.nu

se , descoragea în în-:

treprinderile sale. Vegendi. că Şerban : refusă -de
a-i. da

ajutorului

ce venise să-i c6ră, 'cercă să a-

demen6scă pe unii: din generali! -săi,: cari făceau -
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0 profesiune din starea lori de. Militarii,
ca, să;
mergă. cu. oştile loriiîn ajutorul lui Basta
,- chiar.

fără, ştirea

şi voia

lui Şerban.. Aceia la

care elă,

se adresă. de preferinţă .:era Gheorghe. Serbu
-- şi
Deli Marcu, ostaşi cari. se. distinsese prin.
vitejia:

lorii. sub stindardul: gloriosului. Mihai
ă,

a

Eli mal: întâiă isbuteşte a atrage în ideile
sale,

pe Deli Marcu.

Când -se adresă însă la Gheorghe,

Serbu, acesta, ca unii ostaşii imbătrânită în arme
,

îi. spuse

contra

că

eli 'este

lui. Moise

gata

Secuiuli,

a “merge să se bată în

dar pentru _acâsta

:îi:

trebue şi. învoirea domnului săi. . Eli. se
insăr-,
cină să-0 ceră insuşi Şi Să :0 dobândâscă.
-...
“Şerban, vădendu, dorinţa cea. argătâre,
a: lui.

Gheorghe

Sârbu

şi Deli

Marcu:de a merge. în.

Transilvania ; vegendii : toti-de. O -dată;;
și: marea
aplecare a ostaşilori: de a. „merge,
la bătae, căci;

el erai. deprinși, din timpul

lui Mihai Cu viaţa.

r&sboinică ;. temendu-se.. de altă, parte
ca refusulu.
sei să-nu aducă vre 0 ră&sc6lă în
Oste,. consimţi”,
ca tOtă armia
'ce se afla: sub arme, să--mârgă
în

Transilvania.
,.
e
Cu' chipulu acesta Şerban mal. atingea
şi alte;
"doă Sscopuri.
Pe: de::o parte el. se. arăta credin-

ciosă şi recunoscători - împăratului.
Rudolf: iar.
pe de alta uşura şi visteria ţării
de o cheltuială

inuțilă în timpă de pace,. aceea
de a plăti o 6ste
ce sta în neactiviţate.;.. | e
- Mai înainte de plecarea. 6stef,
în Transilvania,

Şerban chiamă înaintea.sa pe. Gheorghe

Sârbu,

„ SERBAN

BASSARAB
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căruia, încredinţeză comanda supr emă a acelei ar-

mii.

Sub

densulii

veneaii

generalii

Deli

Marcu,

- Mârzea celui mare şi. Mârzea celui Mici, Aloisie
Radibrati, italianul Ricomernati,- Kraker Şi alţii.
Şerban dandii instrucţiunile sale lui “Gheorghe.
Sârbu,

Îl, ordonă „ca,

dupe ce va intra. în 'Tran-.

silvania,. sa, „evite „pe câtă se va putea. de a:se
lovi cu trupele duşmane.. Cuventuli -lui. Şerbai.

era, ca să aştepte şi sosirea lui cu alte . trupe,
ca cu forţe, unite să atace cu Succesii pe duş-.

mani.

„Fama. „plecării oştilorii române de la, Tirgoveşee

a ajunsi la cunoştinţa

luă Moise, Secuiulii mai,

niej. Acestă . nuvelă. Va întristat forte multi,
căci o presimţire n6gră ilu ; facea să vagă. cum

il scapă Transilvania,
pescui ca fumul

din „mană şi cum se risi-

tote: „ambiţiosele: sale - proiecte.

În neliniştea, în: care se.afla,. elu ch6mă, îndată pe Becta- Paşa şi-i desvăleşte t6te temerile sale.,
:

În urma consfătuirei lori, ei deciseră, să:
tri-.
mită uni solă la Şerban ca să-l propue
.0-.pace
avantagi6să. Prelungindii cati de multi .
tratările ,

„de. pace,

ei. își propuneai

să,

câştige

timpi, de.

care să profite pentru. causa - lori, Ei Şi
porniră
indată, la, Şerban pe Ladislaţi Zalanti ca să- pro-.:

pue pace, amicie. şi unire, „Eu î "mai „promiteau
.
că vori midloci „ca să- la împace şi cu Sultanului,
,

de :la, favorea. căruia. putea. să tragă. mal .mult
e

16
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avantage: de câti de

Rudolf.

II

la unirea

cu împăratulti

“Şerban nu credea multii -în sinceritatea propu-

nerilorii lui Moise Secuiulii. Cu tâte astea ca să
câştige timpului

de: care: avea: nevoe pentru

a se:

pregăti de. 6ste, eli desco hi
coresp
se
ondinţ
:ă: cu
Moise Secuiulii care se prelungi forte multi timpi.

Prin tratările de pace'ce Şerban
Moise

Secuiuli,

elă dobândise

deschisese cu

marele

avantagiti

de a ţine in respecti pe Ieremia: Movilă şi de a:

opri pe turci de a-l ataca. Acâsta îl lăsa |iberii şi liniştit în mişcările sale. Deosebitii de aceste avantage imediateşi reale, Şerban se mai

nutrea şi cu o umbră de speranţă de a încheea
cu turcii o pace durabilă şi avantagi6să, care să-i

garanteze o domnie: pacinică: şi liniştită.

Intre acestea, Gheorghe Serbu şi armia sa, stră. .
bătendii: Carpaţii pe valea, 'Telâjenului, îşi înfigea

lagărul la satul Feoldvăr, în ţinutul

Braşo-:

vului. Eli aştepta: aci sosirea lui Şerban satia

lui Moise

Secuiulii, spre: a-l

sili să se bată. :

Profitândă de şederea; sa la Feoldvar, Gheorghe' Sârbu, reuşi a atrage la sine pe: secuii din
ţinutulu acela. Apăsaţi de nobili, stăpânil. lori,

cari sprijineau pe Moise Secuiulii, ei alergară cu
bucurie in lagărul românii, sperândă
.să scape

de tirania nobililorii, precum altă dată fură liberaţi de Mihaii Vitszuli, Uni numără dar de

peste 3000 secui, merseră de îngroşară lagărului:

lui Gheorghe

Sârbu.

ȘERBAN BAȘSARAB
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Gheorghe Serbu şi armia 'sa aşteptati cu: impacienţă să vadă, din di în gi, sosirea domnulul lorii între denșii sati apariţiunea lui Moise
Secuiulii, spre “a incepe

lupta,

dar

nici

unuli,

nici altulii nu se arăta. Acestă stare de inacţiune

impacienta

forte multi armia română care ardea

de dorinţa de a intra în luptă. - | Dar cândii se află in lagărulă românii, că
între Şerban şi Moise 'Secuiulii se tratâză de pace,
impacienţa soldaţilorii
se schimbă în: turburare,:
Călcândi

în pici6re regulele disciplinei, ofiţeri și

>> Soldaţi, făceaii totii felul de conjecturi in conAstra domnului lorii, pe care îli acusaii ds
trăŢI dare. Turburarea acâsta luase proporţiun
i forte
II mari şi era apr6pe să atragă dupe
sine sparge:
, Tea lagărului şi risipirea 6stel.:
a
—
Dar Gheorghe Sarbu, cu energia: care îl
'ca-

racterisa, se duce in midloculi "lagărului
săi.
Adunândi împrejurul lui ofiţeri şi soldaţi,
le

ține ună discursii plini de autorităte care aduce..
la respecti şi la disciplinăpe toţi oştenit. Prin
prestigiul său celii mare, elii restabileşte con-

fiienţa în inima soldaţilorii

săi şi-i încredinţeză

că în scurtii timpit îi va conduce la luptă, Astit
-

felii liniştea, se, restabileşte cu “desăverşire
în la-

găruli români.

Moise Secuiuli, vădendii întârdierea ce se pune

|

din partea lui Şerban pentru încheerea păcii,
se

„temu ca acesta să nu fie vreo cursă ii: păr

te-i. De aceea elii credu de cuviinţă. să,„ia..alte
: ,
îm

cai
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măsuri

prin

facă pace.

cari

să

In acesti!

constrângă

scopii,

pe

Moise

decise ca mai "nainte de a se

Şerban

să

Secuiulii

se

duce

Şerban. cu:

armia sa in lagărulă de la Feoldvar,
micescă stea Juli Gheorghe Sarbu.

elă să ni-.
In. urma

unei asemenea perderi, Şerban
va renunţa la resbelii şi va solicita, pacea.
|
„Din lagărul de la

Mediaşi

unde. se

afla

cu

Ostea şi în scopulii ce-şi propunea, Moise Secuiuli
trimite pe doi din cei mai buni generală ai săi,
Gheorghe Maco: şi Mihai Imeci, cu 6ste al6să de
“ei mil călăreţi şi cinci sute tătari, asupra 6stei
lui Gherghe Sărbu., Generalii lui. Moise Secuiuli
se aşedară -cu stea în lagării la satului Remete,
la.0 mică distanță de lagărulii români.
|

Moise Secuiulii dete ordinii severii generalilorii
sti ca să se ferâscă cu ori ce chipii dea provoca la luptă pe români. O asemenea ciocnire
Y-arii. strica tote speranţele pentru incheerea unei

păci şi şi-arii pericola pâte şi stea ce li s'a în-.
credinţatii. Dar cu t6tă recomandarea lui Moise
Secuiulii, generalii săi, ardândi de dorinţa de a
se străluci prin vre o victorie asupra duşmanului, îşi scoti într'o di armia spre bătae, o împarti în patru părţi şi dai năvală asupra lagărului românilorii.
|

Gheorghe Serbu, vădândi mişcarea duşmanului,
scote îndată din armia
pune

sub

comanda

sa 2000 călări pe care ii

generalului Mârzea celii mare

şi-l trimite in contra agresorilori.

Mârzea

înfruntă

ȘERBAN BASSARAB
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cu multă bărbăţie furia cea viscol6să
a duşma-

nului până ce ilii vede obosită de luptă
. Atunci,
la rânduli s&u, Mârzea se repede cu
iuţălă asupra duşmanului: Lupta devine crâncenă
şi sânge-

Tosă de amendoă părţile. Dar către apus
ul s6-

Telui, românii

mai priiminait

Gre-cari ajutâre din

lagărulă loră, dobândescii victorie depli
nă. Duşmanii, înfrânţă cu desăverşire, fugii în
t6te păr-.

vile, lăsândi
cadavrele

câmpulu

lori,

de r&sboit

|

acoperiti: de
i

“In urma acestei învingeri;, generalii Maco
şi
Imeci, își strămută. lagărulii la o! dist
anţă “mai
mare

de alii româniloriă.

Dupe

aceea ei scrii lui

Moise -Secuiulii despre bătălia ce avusese'cu
inemiculii,

cercândi

să

micşoreze pe câtii putură

perderile ce suferise. Totii de o dată! ej "cere
aii
de la Moise Secuiulă să. le trimită ajutâre
de

arme fără întârgiere, căci suntii espuşi
la pericolă în faţa armiei române, care este
multii mat

numerâsă.
|
Moise Secuiuli

trimite. îndată, lui

Maco: ună

ajutorii de 300 Soldaţi, spuindui că a hotăr
atii

să strângă

6ste şi să

vie in persână să dea o

bătălie decisivă, spre a curma

unii resbelă care

ţine de atâta timpă; elă nu: uită a
le: ordona,
ca şi în trecuti, ca să evite orl-ce lovir
e cu duş:

manii.
Între acestea, Gheorghe Sarbu, obs
ervând că
posiţiunea lagărului săi de la Feol
dvar nu este

destulii de tare, se strămută la: Rişn
ov, unde şi

|

|
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comunicarea, cu 6ra-Românscă
Aci elu se întăreşte în .lagărulii

era mai facilă.
săi dupe tâte

regulile 'militare.

Generalului

Maco şi Imeci luară

strămutarea

lagărului români la Rişnov drepti unii efectit
al fricei. Doritori de a şterge pata ce purtaii pen-

tru perderea bătăliei trecute, ei ferbeaii de impacienţă de a-și imai încerca noroculi intr'o nuoă.
luptă, mai "nainte de venirea,
lui Moise Secuiulii.
În deşertii cei mai bătrâni şi cu esperiență se
opuneaii la cutezătorea lori întreprindere, con-

siliindu-i să aştepte venirea domnului lori. Er,
ne ascultândii de câtţii foculii r&sbunării ce clocotea în peptulu

loră,: trataii pe aceia de fricoşi:

şi deciseră darea bătăliei.
|
Într'o diminâţă, Gheorghe Maco şi Imeci, scoțendu-și 6stea din lagării, năvâlesci cu o turie
nespusă asupra lagărului româniloră. Gheorghe
Serbu, care se aştepta lao nuoă nebunie din
partea generalilorii lui Moise Secuiulii,
se apăra
cu sânge rece din lagăruli s&i celă întărit în
contra atacurilorii celorii furi6se ale duşmanului.

Maco îşi dedea. tote silinţele să spargă şanţurile
și să rupă

întăririle -ce încongiurai

lagărulu

ro-

mânilori. Eli se nevoia să-şi deschidă calea in
lăuntru, spre a. se putea lupta mai cu succesi.
Dar lagărulii era aşa de bine întărită, în câtii

tote silințele armiei agresive rămaseră fără nici
unii efectiă.
a
Dupe

o luptă infructudsă de

mai

multe

ore,

ȘERBAN BASSANAB
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Sstea lui Maco şi a, lui Imeci, obosită şi descuragiată, începe a se trage inapoi. Gheorghe
Sârbu,

vedendi

că armia duşmană

sale eli

decide să dea o lovitură

slăbeşte in puterile
decisivă.

El

ordonă 6stei sale să deschida îndată tâte drumu-

rile. Comandă generaliloriă săi ca fie-care,
în frun-

„tea trupei sale să dea năvală asupra duşmanulvi
şi săli sfârame.
O
i

„Maco, vădândi pornirea Românilori, îşi
opreşte armia ca să înfrunte ataculă. Dar lupta abia

dur6să unii cuartu de oră. Armia lui Maco şi
Imeci,

înfrântă

cu

desăverşire,

se risipește în

fugă. Românii o goneseii dupe urmă cu arma în
mână, până apucă să intre in. pădurea” Codle
a.
Din marginea pădurii şi până în câmpuliide
bă-

tae, toti câmpulii era pardosită cu cadav
re d'ale

duşmanului.. Generalulii Imeci: căguse morti
: în
luptă. Maco, rănitii, căduse prinsi in manele
Ro-

mâniloră.

.

e

Perderile duşmanilorii în astă bătălie at. fostii

forte numer6se. Abia puţini scăpară cu fugă
ca

să

ducă

lui Moise

Secuiulă „nefericita nuvelă;

Românii prădară lagărul
plură, de jafuri. Dupe

inamicului şi se um-

aceea Gheorghe

- Sârbu ÎŞI

strămută lagărul la Timesii.: Aci se tae lui Maco

capulii, pe care Gheorghe -Serbu

ila trimite la

Tirgoveştlui
e Şerban, * Elă ii anunţa
victorie -ce repurtase şi-lu. ruga

strălucita

să viecu oştile

câtă :mai curend în “Transilvania.
|
Moise Secuiulii trecuse deja. Oltulit şi se apro-
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pia de ţinutul, Braşovului, când priimi ştirea:
despre distrugerea armatei ce încredinţase lut

Maco, şi Imeci. Acestă nuvelă fu ca o lovitură.
de trăsneti pentru densulii şi stea, sa. Descu-

agiarea pătrunsese în inima tutulorii. Moise Secuiulă, ca să ridice puţină moralulii 6stei sale,
puse mai multă energie în. mişcările lori. Eli
inaint6să până, aprâpe de Braşovii. Aci, lângă o
vale, unde se afla o fabrică de hârtie, a alesi o
posiţiune avantagi6să. În acesti loci elii ŞI-a.

stabiliti lagăruli şi s'a întăritii. Ostea lui număra.
şese mii luptători.

Momentuliă luptei decisive între românii lui
Gheorghe Serbulii şi Moise Secuiuli se apropia,

dar Şerban nu mai sosea cu 6stea sa. Gheorghe
Sârbu

trimitea

curierii peste curieri să-lit r6ge,

sati să-l trimiţă

stea 'ce mai avea, sai să vie.

împreună cu densa şi să se pue în capuli întregil armate. Dar Şerban, ne decisii âncă în hotă- .
ârea sa, nu dedea nici unit r&spunsii: hotărâtă.
A trebuitii să se ridice în lagărul lui Gheorghe

Serbu

o furtună

barbară

detronarea,
cu

Gstea

teribilă,

şi sângerosă,
în

pentru

să se comită o faptă

să se amenințe

ca să se
Transilvania.

hotărască

Şerban cu
a merge
|

Șerban, ca să potolscă spiritul de revoltă ce
coprinsese 6stea din Transilvania, trimite acolo.
unii solă ca să spue lui Gheorghe Sârbu şi ste
întregi. că elii în celui mai scurti timpi va sosi

acolo cu 6stea. Ac6stă încredințare a solului po-

ȘERBAN BASSARAB
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toleşte cu desăverşire spiritele cele revoltate ale
Ostei, care vine iar la simţimânte de: supunere

către Domnulit: lorit.

a

Între acestea, Moise Secuiulii, turmentati de
O presimţire n6gră, voia să evite 'resbelulii cu ori
ce preţă şi să ajungă la încheerea păcil. În acestă

scopii elii mai trimite doi soli la domnulii -Ro-

mâniei. Şerban, care luase acum ferma resoluțiune de a se bate,.cum vede pe soli înaintea,

sa, fără să-i mai asculte; le declară că în urma
celori doă lupte sângerose dintre armia lui Maco şi Gheorghe Sârbu, pacea a deveniti imposi“sibilă. Elu le mai spune că sunt liberi a pleca.
Dar, când solii lui Moise Secuiulă at ajunsii la

Craiova, Banuli de acolo, conformă instrucţiuni-

lorii secrete ce priimise de la Şerban, îi popreşte
în Craiova, până dupe terminarea resbelului.. .

Moise Secuiulă, 'văgendi întârdierea solilorii

-săi de a se intrece cu vre unii “Tă&spunsii de la

Șerban, înţelese că nu mai avea nici o speranță
de pace. Pe de altă parte elă află că Basta formându-şi o armie numersă, plecase de la Satmar din Ungaria şi ajunsese la satului Vestinuli.
Moise se vedea ameninţată de a fi luatii între
doă focuri.
|

În astii-felii de diticilă, Situaţiune, elii se decise,

fâră 'a mai aştepta ajutorele proinise de -Ierimia.

Movilă şi de alţii, să se lovâscă mai ântâiii cu

armia lui Şerban. Daca va fi fericitii să infrângă,

-
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astă armie, să-şi intârcă apoi
- armele în conta
lui . Basta.
Şerban înţelegândi că Moise Secuiulă se prepară, ca să dea bătălia - decisivă în contra

Romaâ-

nilori, îşi uneşte 6stea cu a lui Gheorghe Serbu
şi formâză cu. toţii unii singurii -lagării, între satului Rişnov şi Vilcan. Ostea lui Moise Secuiulit
se afla întărită în. lagări; dar Turcii şi Taătarii
lui Recta-paşa aveai posiţiunea lorii separată,
afară din lagăruli lui Moise Secuiulii.
Şerban, voind-să aibă gloria de a ataca elii pe
duşmanii, hotăraşte bătălia pentru dioa de 17

Iulie 1603.

În diminţa acelei dile, elti îşi îm-

parte stea în patru părţi.
sub comanda lui: Gheorghe

Aripa arâptă o pune
Serbu, aripa stângă

o încredinţeză -celori doi Mirzeşti, centru îlă dă
sub comanda lui Deli Marcu. Iar elii opreşte sub
comanda sa armia de reservă.
» În astă-felă de ordine de bătae, Şerban porneşte asupra armiel lui Moise Secuiu. Dar lagărulii
duşmanilorii

era

forte

bine

întărită cu

şi cu care bine legate unulă de altuli.
vegulsză mai

ânteiii

şese -tunuri

şanţuri

Şerban

cari să tragă

asupra lagărului, spre a impedica apărarea întăririlorii. Dupe aceea dă ordin 6stel sale pedestre

ca 'să năvâlescă cu iuţâlă asupra întăririloră lagărului,

să le sfărame

şi să

deschidă

drumuri în

lăuntru lagărului. La casă când pedestrimea nu
va fi de ajunsi

pentru a sfărâma

întăririle, apoi

ȘERBAN BASSARAB

să descalice şi călăreţişi să

ajutorii.
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mârgă să le dea

“În urma acestori disposiţiuni, Deli
Marcu des-

chide lupta, dând năvală asupra intăr
irilorii lagăruluj, cu t6tă, pedestrimea ce avea
sub comanda
sa. Alţi generali atacă întăririle lagărulu
i în diferite :alte puncte. O luptă, crâncenă Şi
sângerdsă
se incinge între amândoă armiile duşmane.

“Românii, despreţuindii glânțele ce merei
şue-

rai preste

sfărâmaă

capetele

lori,

atacat: cu vigore

lanţurile cari legai

şi

şirulii de care se

încongiuraii lagărulă.. Cele patru tunuri ale lut
Şerban, cari vărsaii necontenitii o lavă aprinsă
asupra

6stei lui Moise. Secuiulii,

o împedicai

de

a-şi apăra întăririle. Curagiosult Moise Secuiult

îmbărbăta
din

tote

puterile

pe..ai

sălla luptă,

dar iuţâla Românilorii-ii înspăimenta. . +" În fine, dupe o luptă destul de indelungată
şi tenace, 6stea lui Şerban reuşaşte a-şi deschide
mai multe drumuri în lagărul duşmanuluj.. Acum
“Ostea întrepă a Românilorii năvăleşte. cu furie
asupra. armiei lui Moise Secuiulii..
Aci o luptă şi
maj sângerâsă se încinge între ambele armate.
Întăririle lagărului care. protegiase până . acu
m
Ostea lui Moise Secuiu, îl devenise vătămăto
re,
căci o oprea să fugă. Descuragiarea coprinse toti
lagărul lui Moise Secuiuli.
:
Ai

“Turcii şi Tătarii,

cari erai. aşedaţi afară din

lagării, se luptară la începutii

cu multă. vitejie

“în contra Românilorii, Dar când Vădură că ste
a
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lui Şerban pătrunsese în lagării şi că victoria, le:
era asigurată,

ei nu cugetară

de câtii cum

să-şi

scape viaţa prin fugă. Ostea lui Moise Secuiuli,.

vădendu-se părăsită

de turci şi de tătari, se des-

curagiază cu desăverşire. Ne avândi nici pe unde:

să fugă, căci tote eşirile erau pădite de 6stea.-lui

Şerban, se făcu în lagără unii măcelă

Moise Secuiuiui, vădendu-şi stea

teribilă.

sfărâmată.

împrejurulă săi, se hotărâ să scape saitsă moră.

vitejeşte. Însoţitii de unii numără din ostaşii săi

cei mai aleşi, el voeşte să-şi scape viaţa prin fugă..

Dar Gheorghe Sârbu, care-şi avea, ochii pe densulă, îlă incongidră cu o câtă din af sti. O luptă

înverşunată se încinge

între aceste

mici trupe

viteze. Moise Secuiulii, ne voindi să se predea,
cade în luptă străpunsi de unii glonţii, trasii asu--

pră-i de unii soldatii români.
Gheorghe
cuiuli,

îlă

Sârbu,

tsinăi

dete lui Şerban.

n

capulii lui Moise .SeAcesta

îlii trimise la

Braşovii, ca să-l vadă locuitorii de acolo şi să
nu mai aibă nici o speranţă despre densulii.
“Asti-feli

s'a

terminati

acestă

mare

bătălie;

care a pusi capătii ambiţiunei celei ne măsurate
a lui Moise Secuiuli. Din Gstea sa de şese mii

transilvăneni, în care se afla firea

Transilvaniei,

forte puţini mai scăpară din astă teribilă bătălie.
Locuitorii din Braşovii, conduşi de ună sim ţi.
mentii de pietate, făcură o gr6pă mare în care

puse pe toţi cei ce căguse pe câmpulit

de on6re.-

ȘERBAN BASSARAB
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-lar : memoria acestei triste bătălii o
imortalisă,.
uni „poetii prin .următorele versuri :
-„Qvos genuit cives,-hic Transilvania claudi
t,

--

„ Heul pravo tumolo Quanta, ruina,
jacet!.
:
Vieta, jacet, tecum tua Transilvania, Moses
! .....

„Fallor, an haec, nobis ultima finis evit

2%:

Aici a inchisi 'Transivania pe cetăţenii pe
cari:
i-a născută, Vai! ce nenorocire mare zace
într'a-cesti mici

mormentiă!

„

a

În urma victoriei ce Şerban repurtase
aSuvra»
lui Moise Secuiulii, 6stea română se umpl
u de-

prădi din lagărulă duşmanilori, Şerban âncă
cu..
lese o mulţime de trofee, între careşi 40
desteguri. Dar lăcomia soldaţilorii luy Şerban nu
se

îndestulă numai cu lucrurile ce aflara în
lagărului. ”
lui Moise Secuiulă. E „cereau cu. mare
sgomotii.

Şi stăruinţă ca, Şerban să-i ducă asupra Braşo
-vului, care jurase credinţă lui Moise Secuiulii
şi-i:

dăduse ajutore, şi să le dea voe ca să-l prade..

Braşovenii, cum aflară de mârtea lui. Moise
Secuiulii, trimiti îndată soli la Şerban ca, să-lii,
rOgesă cruţe oraşuliide a fi datiiin prada ostaşilori. Ei promiteau. credință împăratului,şi
se.
obligaii a da lui Şerban

le promite

gri-ce le va

cere... Şerban

că va face totii ce va putea ca: să-j.

apere de urgia soldaţilor. Cu mare anevoinț
ă
şi cu enorme sume de bani ce luă de la Braşoveni,

Şerban

abia putu

să

potolsscă furia osta--

şilori săi.
o
a,
RE
Dupe potolirea 6stei sale, Şerban, se grăbi a.
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înştiinţa pe împăratul despre victoria şi uciderea lui Moise Secuiulii. Eli trimite împăratului
cele 40 de steguri, pe cari le luase.de la Moise

Secujulii şi

Transilvania.

fericita

nuvelă

că i-a redobândit

Solii lui Şerban,

treci

mai

ânteii

pe la Basta, căruia îi spunii tâte cele ce se în-

templase în Transilvania, apoi se ducii la Praga.
Rudolf, aflândă despre sosirea soliloră lui Şer-

ban, cari îi aducea

trofee şi vestea pentru cu-

cerirea Transilvaniei, se umplu de bucurie. Dupe
ce priimeşte cu tâte onorurile pe solii români,

Rudolf ordonă să preumble prin oraşii stindardele aduse de dânşii. În semnii de! mulţumire,
împăratul trimite lui Şerban o mulţime de daruri preţidse. Elă a dati și solilorii multe daruri
şi le-a permisti să se întârcă în țeră.

În urma, fericitei ştiri ce priimi de la solii lui
Şerban, cari erai trimişi la împăratulii, Basta îşi
ridică, lagărulă de la Mâitin şi porneşte în 'Tran-

silvania ca s'o ia în stăpânire contormii instrucțiunilorii ce avea de la împăratulă.
Dar pe când. “Serban se. afla în Transilvania ,

unii complotii se urzea la Tirgoveşte, care tindea
la r&sturnarea, lui. Unii Ştefan Prodiculi, fii bas-

tardă ali lui Petru IV Cerceli, susținutii de
„Metropolituli din Tirgoveşte, a veniti acolo cu

uni

firmani

de la

vizirulă

Mehmet,

prin

care

se scotea Şerban din domnie şi se numea densulă în locul

luj. Metropolitulii

atrăsese în par-

tea lui Șiefan pe mulţi din boeri şi din n căpitanii

ȘERBAN

BASSARAB
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Ostei. Aflândă unit momentii: favorabili, elă îmbracă pe Ștefan. în haine domneşti şi îl proelamă Domni în loculii lui Şerban, dândii de față,
şi firmanulă vizirului, |
|

Şerban, aflândă despre cele ce se petreceaii Ja.
Tirgoveşte,. se grăbeşte a se intârcein țeră.
Ne.
putendii să mai aştepte sosirea lui Basta pentru
a. se întelni cu densulii, elii ii lasă pe Gheorghe
.

Serbu cu o 6ste de 2000 Români ca să-ţie liniştea.
până

la sosirea lui.

o

„Şerban, intrândi în țsră, învinse cu multă;
uşurinţă pe Ştefan şi pe partisanii să. Atati

Metropolitulii câti şi Ştefan usurpătorulă tronu.
luă, cadă în. mânele lui Şerban. Ca pedâpsă pen-

tru crima de înaltă trădare ce comisese, Şerban
le tae nosulii şi îi aruncă în

ca să facă

o Surpridă .lui

carceră.

Dupe aceea,.

Basta, îi. trimite pe:

amendoi criminalii sub bună pază la Cluşi.
În urma învingerii r&selei din ţâră şi a. resta--

bilirei ordinei, Şerban se ocupă cu îmbunătăţirile-

din lăuntru ale statului, cari .reclamaii t6tă
aten-.
țiunea sa. Abia, Şerban începuse a se: ocupa
de

interesele

ţării şi este

rugati:

de. Basta: ca să.

mergă la Braşovi, spre a.se întelni cu dâns
ul
acolo. Basta, fiindii însărcinată de împe&ratul
i cu..

afaceri,de resbeli

în Ungaria,. trebuia

să lase..

„guvernarea 'Transilvaniei în mâna, -unori
comi- .
sari. imperiali. Temându-se de Gre-cari turbu
rări

în urma

sa, eli. voia să recomande lui: Şerban. .

ca să fie cu

priveghere

asupra

el.

Șerban,

în.
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„primăvara: anului 1604, sa şi dusi în Braşovii
de s'a întâlnită cu. Basta. În urma înţelegerii ce
au avutii: impreună, elit s'a intorsi în ţâră spre
a-ŞI vedea de ocupaţiunile ce-i reclamai. timpulii

Şi circumstanţele. .
Intre" acestea Ierimia Movilă, voinătt să doben-dâscă liberarea celorit doi. duşmanii al lui Şerban, -

trimite

la Basta

ună

soli prin

care să-lă încre-

dinţeze că elă voeşte să trăiască în pace cu toți vecinii şi că nici asupra 'Ţăril- “Româneşti nu mai:
are nici o .pretenţiune pentru fratele săi Simeon.
In urma. îndeplinirei acestei solii, trimisulă lui
Movilă, râgă pe Basta, din - partea Domnului săi,

să-i dea pe Ştefan. şi pe Metropolitulii. Basta,
ca să lege şi mai multi pe Ierimia de interesele
lui, îi trimite pe cei doi. captivi.

'

Serban, aflândii. despre fapta lui Basta, s'a su-

p&rată forte mulţi.

Eli avea

să se tâmă de în-

trigile acestorii: doi: duşmani al săi, carii, în unire
cu Ierimia Movilă, vorit cerca toti- de- -una să- li
restârne

din scaunii.

In fine, în urma atatorii lupte şi sguduiri, din
cari eşise pe deplin triumfătorii, Şerban credea

că a sositii momentul fericitii în: care, întemeiati pe o pace durabilă, să se potă ocupa
cu .
imbunătăţirea din lăuntru a. țării sale. Dar spe-

ranţele lui Şerban nu se
ţ&rii sale fu mai

realisară, căci liniştea

ânteiii turburată de către hota-

rele Transilvaniei ; iar mai târdiii, ţera, întregă se

ŞERBAN BASSARAB
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VEgu -ameninţată cu sabie şi focii din partea 'Tă-

tarilori.: :
EI
Si
Schimbările cele dese în guvernămentuli TranSilvaniei,
iar - mai cu s6mă slăbiciunea cu care
comisarii imperiali guverna acum acestă ţeră,
aduscse pe locuitorii el la unt felii de anarhie. In

acestă eră, care nu mal .cunoştea de nici o-autoritate,

se formaii bande

numerâse. de tâlhari,

cari ireceaii preste hotarele țărilor vecine şi le

causai cele mai mari

stricăciuni.

Una din aceste

bande trecu şi în ţinutul Craiovei şi comise ja-.

furile

şi devastările

cele: mai

„Dar. aceste încălcări
Micii pe lengă furtuna
din partea 'Tătariloru.
Sultanul, voindi să
resbeluluj ce purta în
anului 1604, Hanului.

mari.

vătămătâre nu erai ni-.
ameninţătâre ce se ridică dea o activitate mai mare
Ungaria, ordonă, în vara,
'Tătariloră din Crimea să.

se ridice cu t6tă puterea sa şi să vie in Ungaria..

Pe când Hanulă Tătariloriă îşi făcea preparaţiunile de resbelii, elit cugeta să înlăture obstacolil
e
ce ar putea întempina în călătoria sa. Intr'acestii
,
scopi. dar, elii trimite, la 29. Iunie 1604, pe Ah-

met Celebi la Şerban să-i spue că dacă se va
„deslipi de. împăratulă Rudolf, el va migloci
la
Sultanulă ca să-l primâscă sub suzeranita
tea
sa, cu, condiţiunile propuse de dânsul mai
'na-

inte. Totii-de-o dată pentru acestă servicii, el

îl cere şi o, snmă, de dece mi! galbeni.
Şerban se afla într'o posiţiune forte delicată,
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căci nu putea rumpe legăturile sale cu Rudo
lf
mai "nainte de a fi siguri de o împăciuire
com-:

plectă cu Sultanul.
multă

De

aceea,

bună-voinţă pe solul

ascultândi cu

Hanului

el îi dete ună răspuns 'evasivi,

Tătariloră,

e.

Hanulă Tătarilori se supără forte tare pentr
u
ne isbutirea soliei sale. Ridicând o armie
forte
numer6să, elii o pune. sub comanda fiului
săi

Toctan, şi-li porneşte în. Ungaria. Acum

Movilă

tremura

sei armii
barbarilorii,

de frică

pentru

îngrozitâre. Ca
el

ace-

să îmblângâscă furia.

trimite lui 'Toctan

„Preţiose, rugându-l

Ierimia,

apropierea

multe daruri

să cruţe ț6ra de ori-ce rele.

Toctan, trecendii Nistru, veni la -Dunăre în
Dobrogea, fără să facă Moldovei vre o vătămare.

Şerban, luând de ştire că Toctan cu armia
sa tătară -se aflăla hotarele ţării sale, ia tote.

ms&surile” putincidse

de “apărare.

Mat ânteiti 'elt

ridică în picidre t6te oștile ce putea seste. Dupe
aceea trimite soli la comisarii împărăteşti din

Transilvania, ca să-i dea ajutbrele ce vorii putea.
Aceştia îl trimiti pe Gheorghe Serbu cu o 6ste

de 2,000 secui şi 600 haiduci. Şerban era acum.

„mai liniştită, căci cu: aceste ajutore şi cu armia
sa, spera că va putea, ţine în respecti pe duşmanulii ce-se afla la costele sale.

” Cu .tâte astea,

adăpostă

despre

Şerban,

pentru a se pune la

orl-ce pericolă,

alergă la o so-

luţiune radicală. Şerban vedea că' resbeluli dinîre Turci şi impăratulii

nu

numai

că nu avea:

„- *SERBAY BASSARAB...

.

BA

tendinţe de ase termina; dar .elii lua: acum proporţiuni formidabile. Fără a prevedea. resultatulii
finali, ali . acestui .resbelă, care dura de: atâta

„ timpu,: Șerban era

bine

imcredințatii că, într”o

Situaţiune dificilă, nu avea să se raseme pe vreunii ajutorii îndestulătorii din partea împăratului.

De acee
a cuget
a.
atii să dea țării sale o consistență mai sigură.
NI
i,
„In acestă scopit, Şerban trimite la Toctan o
deputaţie care îi duce multe daruri: preţiose.. A-

C6stă deputaţie, bine priimităde 'Toctan, îl spune -

din partea Domnului

Româniloră. că a hotărâti

să se deslipâscă de împăratulii
pue

Rudolf şi să se

sub suzeranitatea Porții, Otomane.

pe Toctan

„Eli r6gă

să, fie miglocitorii. între el Şi Sulta-

nulă ca.să stabilescă,:0 pace definitivă.

+ -

“Toctan, mulţumitii. că a, atrasii'în partea Sul-

„anului pe :Şerban, a trecuti cu stea sa pe lângă

hotarele României ,. fără să-l facă nici: unii 'r&ă,
Totii-de-o dată elă a . midlociti la. Portă ca.să,

închee cu Şerban o pace definitivă. În urmă, Sul-

tanulăa

trimisă

Domnului:

României

semnele

domniej.
|
aaa
Şerban se părea acum că nu mai avea
de ni-

Mică a se teme pentru liniştea ţări! sale. Dar
„când furtuna se potolea de. la R&săriti,, ea se
ridica de la Apusti. Asti-felit s&rmana Românie

mu

putea nici o, dată .să

fie

sigură

de pacea _ei.

De astă dată, turburarea liniştei lui. Şerban şi a
țării sale veni din Transilvania.

.
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Nobilii Unguri din Transilvania, nemulţumiţi
cu stăpânirea împăratului Rudolf, îşi aleseră de

principe pe unii Ştefan: Bocicai. Acesta la începută fu bătuti de trupele imperiale. Dar mai -

târdiu, aruncându-se în braţele 'Turcilorii Şi dobândindă ajutâre de la dânşii, fu în stare de a

se menţine
silvaniei.

ca

În anuli

principe

1605,

când

al Ungariei şi al Tran-

oștile

imperiarele erai

bătute în tote: părţile de trupele lui Bocica, comisaril împărăteşti al6rgă la ajutorulii lui Şerban,
aducându-i aminte recunoştinţa, ce datora împă-

ratului. Şerban, deşi devenise vasalul porţii, deşi
ştia că dând ajutorii comisarilorii in contra lui

Bocica' supără pe: Sultanul, totii nu se putu opri
de a le trimite Gre-cari ajutore. Ea porneşte la,
“densulii pe Gheorghe Sârbu cu 6re-care trupe.
Comisarii împărăteşti, ne mulţumindu- -se nu-.
mai cu ajutorele ce Şerban le trimisese cu Gheorghe Sârbu, cercară în tâte modurile să decidă pe
Şarban a veni, „precum făcuse altă dată, în per-

s6nă în Transilvania. Dar tote aceste silinţe r&-

mase infructudse. Cu tote astea, Gheorghe Sârbu
cu trupele sale, fu de mare folosii pentru causa
împăratului. Eli a proptiti forte multi înainta
-

rea lui Bocica

şi la impedicatii

de a coprinde

totă Transilvania.
Bocica, supăratii pe Şerban că a trimisi ajutâre comisarilorii imperiali, pe deo parte s'a
plânsii în contra lui la vizirulă Mehmet, care se

ȘERBAN

afla la Buda,

BASSARAB

,

iar pe de alta a ordonată
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lui La-

dislaii Ghiulafi, locoţiitorulii săi din Transilvania,

ca să dea ajutori lui Ierimia Movilă, pentru a
_poni pe Şerban din scaunii,
Cum a aflati Şerban despre cele ce se proiectase în contra lui, a scrisă lui Gheorghe Sârbu

şi Sasiloră din Transilvania'să pue armele jost.

Totii de-o dată elă a porniti. soli la Bocica ca
să-i declare că, pe „viitori va rămânea vasali

credinciosii al Porții şi al săi amici. Eli mai
trimise şi ia' Ghiulafi ca, să-lii râge să midlocescă
pentru încheerea unei păci între dânsulii şi Bocica.

Solil ce Şerban trimise lu Bocica, reuşiră pe
deplină în misiunea, lorii. Ei aduse răspunsii din

partea lui Bocica, ca să. fie liniştiti, căci nimeni

nu-li va „Supăra + în domnia. sa -pe tronul:Ro:
mâniei.
DI
EI
i
“ In:urma acestui răspuns. favorabilă, Şerban
cere lui Ghiulafi să-i trimită patru. pers6ne distinse la Tirgovişte,. cu cari 'să închee. pace între

Muntenia şi Transilvania.

Ghiulafi,- doritorii de

pace, a şi trimisii lui Şerban patru. pers6ne. iusem-

nate pentru încheerea păcii. In fine, la 5 August
1605,

pacea

Şi Șerban,
„Serban

între : “plenipotenţiarii -'Transilvaniel

Domnulii - României;

era încheiată.

întări acestă - pace .prin jurămentult ur-

mătoriă :

„Bă,

Radu X Serban Bassarab, jură că. în tota:

viaţa mea. voii fi continuii
fan Bocica,

principele

credinciosii -luk Şte-

Ungariei

şi al Transilva-
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amicii

al

amicilori

săii

ŞI duşmanii al duşmanilo
săi, rii
în fine, voii pădi
cu sânțenie tote articolele de. mat josii: :
1% Când principele Bocica va eşi la -r&sboiii în

contra duşmanilor săi în Transilvania, mă oblig.
şi eii a merge acolo fără întârgiere în persână,.
aducendi'cu
i mine t6tă -6stea mea în ajutoruli
săi. lar daca in ajutorulii 6stei sale va fi numai.

generalii săi, atunci să-i trimiti şi eu numai aju-tori

„2%

de arme.

Pentru

a

tunurilece le-am luati

în' luptă de.

la Moise Secuiu, rămâne a avea o osebită înţe--legere cu principel
- Bocica
e. -

3% Promitii a chema din Transilvania pe Gheor--

ghe Serbu, împreună cu 6stea ce are sub densuli..
Deputaţii Transilvaniei făcură Şi ei jurământi,
lui Şerban pe articolele următore :

„ Noi Gabriel Huler, I6n Calnoki, Marcu Şoncobancii şi Mihail Feicr, jurămi că vomi păgi

intacte articolele

urimătâre,

ce

am

incheiati

cu:

Radu X Şerban, domnul Ţării-Româneşti în nu--

„mele

"Transilvaniei. - :

a

1” T6te duşmăniileşi urile ce ai luată naştere. -

în timpul

lui. Mihaii

Vitezult să se uite pentru

eternitate. Pe viitori o amicie eternă Şi sinceră.
să lege Transilvania -şi România. .
i
2” Ne obligăm să facemi ca Simeon Movila
„să nu atace cu armele 'Țâra-Român6scă Şi în casil:
când ar face-o, să venimi în ajutorului Domn
ulul Munteniei.
a

“ȘERBAN BASSARAB

„3%

,
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Daca s'ar întempla ca Sultanulă să voiască

a scote din scaunii pe Şerban, 'ne îndatorimiă a
interveni spre a-lii: indupleca să-i lase domnia pe
totă viaţa.
40. Intâmplându-se ca domnulii Munteniei să
se goncscă din era sa, promitemii ca elii şi toţi
boerii lui să afle unii asilii sigură în Transilvania.

„În urma încheerei acestei păci, Şerban a trimisti pe Nicolae. Literatu, secretarulii săi şi pe
alţi boeri în. Transilvania, ca să determine pe
Gheorghe Sârbu ca să depue 'armele. In acesti
timpii Gheorghe Sârbu se :afla în - cetatea Sighiora, pe care o apăra cu tenacitate în. contra

trupelorii lui Bocica. Cum a. luatit cunoştinţă
despre voinţa Domnului să, Gheorghe Serbu a
predatii cetatea în mânele generalilori lui Bocica.

„Dupe . stabilirea liniştei. în 'Transilvania ,. Bo-

cica a venitii' acolo de s'a: încoronatit principe al

acelei ţări.

Simeon Movilă. se afla în: Transilva- .

nia âncă de mai ?nainte: în ajutorulă, lui. Bocica
cu o trupă de 4,000 moidoveni. Bocica i-a-mul-

4umită fOrte multi pentru

ajutorul ce k-a dati |

şi la congediatii să se întârcă în. Moldova. . ;

„Dar Simeon Movilă r&mase fârte ne mulţumitii
de modulit cum Bocica i-a mulţumită pentru serviciile sale. Elit spera ca dipe liniştirea 'Transilvaniei, Bocica să-l dea ajutâre de. arme, spre a

soni pe Şerban :din România şi a-i lua loculi.
„Amăgiti
mâhniti

în: speranţele

din: “Transilvania.

sale, Simeon ese: fărte
Dorinţa de a .răpi tro-.
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nulii lui Şerban îl frămenta neconteniti. Pentru
a-şi atinge scopulii, elii cere şi dobândeşte ajutore:
armate
de la Hanulă 'Tătarilori.:În capulă unei
armii de Moldoveni şi ajutati de o numer6să 6ste.
de tătari, comandaţi

de ensuşi Hanulii lori, Simeon

Movilă năvăleşte în
Îndată ce Şerban
care. a duşmanului,
stare de a se lupta

'Ţerra-Românâscă.
ia ştiinţă, despre acestă mişsc6lă lu arme pe toţi cei în
şi. porneşte inaintea inemi-

cilorii. Ameândoă armiile se - întâlnesci la apa
Telâjenului. Aci s'a datii o bătălie. din cele mat.

teribile, care a duratii trei gile. Românii se luptară ca leii pentru apărarea ţări! şi a tronului
lori, în contra

unei armil multi

mai numerâse:

de câti a lori.
Muiţi duşmani pardosiră, campul de bătae cu:
cadavrele lorii. Einsuşi nepotulă Hanului, provocatiila unii duelă personali de Preda

Buzescu,

“a căgutii mortii de sabia eroului români. Din
nefericire ânsă nică eli nu s'a bucurati. multi.
de victoria

sa. Atinsă

la

capi de

o rană incu-

rabilă, Buzescu a murită la Braşovii, unde se
dusese să se caute.
Bătălia durase doă gile, dar totii nu era âncă.
terminată, In a treia di lupta reincepe şi mal
aprinsă din partea Românilorii cari, în cele-l'alte:

doă gile avusese numer6se succese şi cari ăcum
aspiraii să se

Armia

încununese

cu victoria definitivă.

duşmană se. descuragea, şi se: slăbea' din

ce în ce mai multi.

Hanului tătăresci

prevedea

ŞERBAN BASSARAB
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o perdere totală a armiei sale, daca ar mai continua lupia. Eli se determină dar ca, prin fugă

să-şi scape viaţa sa şi a armiei ce-i mai rămăsese.
„ Către s6ră Hanulu ia tâte disposiţiunile pen-

tru fugă. Dar perderea bătăliei şi mârtea nepotului săi, îl fâceai furiosti în contra lui Simeon

Movilă.

Ca să-şi

r&sbuneîn -contră-,

eli puse

de-li legă pe unii armăsarii fugosi. In astii-feli
de stare, eli alergă ttă, noptea până ajunse la
Dunăre.
In urma astei intemplări netericite, Simeon

perde t6tă dorinţă
României.

Iar

de a mai aspira

Şerban,

asigurati

la tronuli

atâti

despre

turci câți şi despre Transilvania, se bucură cati
va timpi de o pace completă.
|
Timpulii în care Şerban s'a bucuratii de pace,

Va întrebuințat pentru îmbunătățirile de toti
felulu ale ţării sale. Ca 'omi piosii, precum
erai toţi domnii cei vechi, Şerban a gidită şi
doă mănăstiri, Cotmâna şi Cobia. Aceste doă monumente le-a făcută Şerban pentru 'ca să imortaliseze cele doă, mari victorii ce „repurtase, una,

asupra lui Moise Secuiulă şi alta asupra lui Simeon Movilă.
Dar din nefericire pacea

de care s'a, bucurati

Şerban n'a, fostii de lungă durată. Nişte eveni“mente. cari “luară naştere în Transilvania , .ridicară nuoi şi -teribile furtuni asupra, TŢăril- Romaneşti. .
:
Pe câti timpi Bocica a stată |pe tronulii tran.
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silvaniei, Şerban

s'a bucurată de pace.

Dar dupe

încetarea, sa din "viaţă, în anului 1606, 'lucrurile

sai

schimbati. "Transilvania

care în timpul

domniei lui Bocica fusese unită.cu Ungaria, iar

s'a deslipitii de densa. “Nobilii ungiri. din Traii-

silvaniă 'şi-aii

alesi

de: principe

pe Sigismund

Racoți. Acesta, de o natură pacinieă şi liniştită,
a căutati să: fie în amiccuie
toţi vecinii “săj.

Dar dupe

o domnie numai

de unii: ani,

elita

“ lăsatii tronulă Transilvaniei şi s'a retrasiiîn Un-

garia.
i
În urma lui Racoți vine pe tronul

vaniei Gabriel Batori, prin! ajutorul

iunea. turcilori.

"ransilşi * protec-

Prin fermanuli de întărire alu

lui Batori, ca domni al Transilvaniei,
Sultanulă
îl punea îndatorire, între altele, ca să
-dea aju-

torii domnilorii românior
,

când

vorii fi ame-

nințaţi de-'vre unii duşmaniă. Şerban, ca să-se

asigure şi mal multăde amicia lui Gabriel
- Ba-

tori, trimite la densulii soli ca să-lii
felicite pen.

tru suirea sa pe tronuli Transilvaniei. Batori
, cu
perfidia pe buze, priimeşte pe solii -lui
Şerkan
cu 0: prefăcută cordialitateşi le dă încredința
re

despre simţimentele de amicie ce are pentru
dom-

nulii lori.
Ea
aa
Şerban se credea acumi liniştită şi: asigurată
din partea Transilvaniei. Dar ura cea veche
ce
nemulii- Batoreştilorii nutrea in contra ŢărikRomâneşti, rodea necontenită inima lui Bator
i Şi
ilă impingea la o resbunare barbară. Ambiţiun
ea

ȘERBAN BASSARAB
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de a coprinde amândoă ţările -române, Muntenia
şi Moldova, âncă era uni stimulen
' puternic
tiiii
care îlă împingea 'a intreprinde

o espediţiune în

aceste ţări vecine, Hotărârea, lui era luată. Şi nu
aştepta de câtii uni momenti favorabil de a0

pune în lucrare. A
- În. fine în juna lui Decemire, anul -1010
Gabriel Batori, Tidică?o armie puternică cu care

tabără la Sibiu, -Aci, dupe ce trateză destulii de

răi pe Sibieni pentru 'că fusese favorabili dul.
Mihai Vitezulă în timpul r&sboiului cu Andrei

Batori, se ridică cu tâtă armia sa şi în dioa de
25 Decembre

1610,

trece în Ţera- Româri6scă.

"Şerban, surprinsi. de' acestă ! teribilă şi -ne-

aşteptat furtună, se: află cu totulii în neputinţă
de a o înfrunta. De aceea. elii: abia are timpi

să fugă, împreună. cu: familia şi cu boerii săi în
Moldova la domnulii constantin: Movilă, cu care
se afla în amicie.

Gabriel

Batori

intră în. Tirgo.

veşte fără nici o dificultate şi se aşedă într” ensaEli porneşte

lui Șerban

o parte

din 'armia

sa. -pe .urmele

ca 'să-lă prindă, dar nu putu să-l a-

jungă dupe urmă. Totuşi. 6stea luf.Batori prinse .
la. satulii Pelin pe muma: lui. Şerban cu tâte avu-

țile sale.
„ Ocupândii: o fer

tempine

e
o]
îîn care a intrati fără să în-

nică o umbră de apărare,

Gabriel Batori

sa stabilită la Tirgoveşte unde a statii trei luni.

Nimeni nu pote descrie jafurileşi tiraniiile ce acesti domni conruptă şi. condusii de simţimen:
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a esercitatii asupra

tutulorit

|

|

In migloc
: orgie
ullori
ă şi al desfrânărilorii în

care se tăvălea Gabriel Batori, îl vine ideea
să
trimită ună sola la Sultanul ca să-l ceră
şi
„domnia 'Ţărit-Românesti. Mergenâii la Sultanulă,
solulă lui Batori, îi spuse

că domnuli

s8u, des-

coperindu pe Şerban ne credinciosii Porții, l'a
gonit cu armele din ţ6ră şi "I-a coprinsii
tro-

„nuli.

Eli

cere apoi in numele domnului

săii, ca

Sultanul să-lă recunâscă Şi ca domnii ali
României.
N
e
Dar Şerban, din Moldova unde işi aflase asilii,
ancă nu stătu în nelucrare. Eli trimise soli
la
Sultanuli căruia, il spuse cu de amănuntulii
despre tote tiraniile şi jafurile cu care Gabriel
Batori căduse asupra României. Totii in acest
i
timpi sosiră soli şi din partea Saşiloră din Tran-

silvania,

cari

aduci

plângeri

amari

în

contra

tiranieloră cu care erai tratați de Gabriel Batori.
Sultanulă,

“pe .de o parte

supărati

de

fapta

cea cutezătbre a lui Gabriel Batori de a intra cu
„armele intr'o ţsră care se afla sub suzeranitatea
sa; iar pe ce alta, veindi a lăsa Ţera-Româ-

n6scă statii osebitu precum era., a trimisă
la
Tirgoveşte pe Ceauşi-lbraim. Acesta avea
misiunea să ceră socotâlă lui Batori despre tâte
fap-

; tele sale cele tiranice şi arbitrare, precum şi să-lă
Sii6scă ca să iasă din Ţera-Românâscă. .
Când Batori văgu că i se refusă cererea de a

: SERBAN BASSAHAB

fi domni
mai
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şi peste 'Țâra-Românâscă, luă unii tonă

cutezătorii.

Eli începu a invoca, pentru sine

nişte drepturi pe care le deducea
ce familia Batoreştilorii

făcuse

din

mai

serviciile

"nainte Por-

ţi! Otomane. Acestă lipsă de tacti, indispuse şi
mai multi pe Sultanală şi pe mai marii imperiului în contra lui Batori.

Şerban isbutise a descredita cu totulă pe Gabriel Batori la Portă -şi a-i dărâma: t6te speranţele pentru dobândirea tronului "Țării româneşti;

dar elii nu fu toti atâtă de norocitii pentru a-l

îndupleca

ca să-i redea

unui altă aspiranti,

tronulă

făcură

ţării. Intrigile

ca Şerban

să remăe

pentru toti-de-una depărtată de la troni.
In timpuli

pe când

se petreceaii tote acestea

se afla. la. Constantinopol
e Radu, fiuli fosuni

tului domnii
a pune

Mihnea tureitu.. Acesta, setosi de

mâna pe dom
nie
veghea
-necurmati
, i asu-

pra evenimentelori
pentru

şi nu cruța

a-şi ajunge. scopuli.

faţă, elii

isbuti

a atrage

nici .0 intrigă,

In circumstanţele de
în. favorea

casei

sale

sprijinului celorii mari de lângă Sultanulii, pe care:
Va induplecatit să-i dea domnia țării.
“In urma hotărârei sale, Sultanulii: ordonă lui

Ceauşi Ibraim ca luândi o armie suficientă,să
mergă în Ţ6ra-Românâscăsă. gonescă de acolo
pe Gabriel Batori şi să aşede in scauni pe Radu,
fiulă lui “Mihnea. Gabriel Batori,. surprinsi de
„acâstă decisiune.a Sultanului
:la care nu-se aş“tepta şi :ne simțindu-se.în stare: de a:se opune:
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țâra către finele

die IG

lui Mar-

Şerban era, forte satisfăcuţă
că reuşise a face

să se gonescă

din eră

duşmanul:

împăcatii, Gabriel Batori; dar elii

săi 'celi

era

ne

inconse-

labilii pentru procedarea cea arbitrară a Sultanuluj, cu trimiterea altui domni. Ne putendu-se
împăca cu ideea perderii tronului săi, elii încep
u
a alerga :la tote midl6cele pentru a ajunge
să

Şi-li redobândâscă prin puterea armelor.
“Mai "nainte de a întreprinde ceva, Şerban voi
să se asigure daca boerii şi ț6ra mai ţină la

densulă;. daca la intrarea sa..cu armele în
contra, lui Radu, boeril şi poporiili Vari spriji
ni ca

să-şi reia tronulă. În acesti

scopi, elă . trimite

în ţeră pe slugeru Stanci- u,
spre a sonda disposiţiunea spiritelorii pentru dă&nsulă, Slugeru
Stanciu, întorcendu-se din misiunea sa, "i-a adusi
informațiunile cele mai incoragetore.

Şerban, încredinţată
.că spiriteleîn ţeră suntă

în favorea

sa, incepe

a se. prepara, de 6ste. Eli

dobândeşte: de la Polonia o.trupă de 800 călăreţi şi 400. pedeștri. Numerulii acestori trupe
se

mai mări cu ajutârele ce i se mai dete de
Con
Sstantin Movilă.
a
SE
.

„

Astii-feli - preparatii,

Șerban

intră în ţ6ră şi

înaintză către Tirgoveşte, . Întreg poporulii
"manifestă pentru densuli. Câna Radu
veni

se
cu

Ostea sa în faţa lui Şerban, ustă 6ste în: loci
să se bată cu Şerban, trece în partea lui. Dom:

ȘERBAN BASSARAL
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nulii, Radu abandonată 'astii- felii -de puterea sa.
armată, abia putu scăpa cu fuga peste Dunăre
la turci. Iar “Şerban, încongiuratii de simpatiele:
țării întregi, intră cu triumf în Tirgoveşte.

Şerban işi realisase marea sa dorinţă ; elii îşi
redobândise tronuli 'perduti. Dar sufletul. săi.
era rosi ne curmată de unii verme care nu-i

dedea-repaosii. O ură ne împăcată şi uni simţimenti teribilă
de resbunare, ferbeaii: în inima.
sa. Eli nu

putea

să erte lui Gabrielii Baturi mo-

dulă umilitorii- cumi -ilii gonise din scauni: şi
crudimile ce acestii desfrânatii duşmanii .eserei-tase în cursii de trei luni asupra poporului
români. Şerban voia dar a pedepsi câtii de curendii::
pe Batori pentru. nelegiuirile sale. :

Boerii şi ţera întregă împărtăşsti sinaţimentele;cele legitime

ale domnului

lori. Acumi

dar nu

mai “rămânea lui Şerban de câtii a prepara
pediţiunea

es-

ce proiectase în contra lui Batori,

Dupe ce Şerban îşi adună o 6ste suficientă pen- .
tru întreprinderea,

sa, incepe a trimite trupe spre:

fruntariele Transilvaniei. Saşii din Ard6lă infor-mându-se

despre mişcările

lui Şerban, aflară mo-

mentulii favorabili de a se scula şi ei în contra
lui Batori şi de a scutura uni jug atâtii de tiranică şi apăsătorii. Ei. trimiseră o deputaţie se-

cretă la Şerban cu .. care aii încheiată o. alianţă.
de ajutor în contra.lui Batori. Dupe aceea ei.
făcură. pregătire de. 6ste şi de provisii. În capuli.
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Sstel săseşti se puse Mihail

Albul (Veis), jude-

cătorulă Braşovului.
|
SI
Când Saşii aflară despre înaintarea lui Şerban

cu steaîn Transilvania,

ef îl trimise călăuze ca

să-li priimâscă cu ondre şi cu
sare pentru 6stea

lui Şerban străbată

tâte

sa. Mai multe

cele nece-

cete din 6stea

Carpaţii rînduri,

rinduri

şi

intră în Transivania. La 12 Iulie. 1611, Şerban

soseşte şi eli la Braşovii în fruntea unei armil

de 7000 călăreţi şi 1500 pedeştri. Eli este priimiti de cetăţenii Braşovului cu mare afecţiune
şi cu o pompă strălucită,
.
ii,
Gabriei Batari indată ce află despre pregătirile

de resboit ce Şerban făcea în contra sa, se turbură forte multi şi începe şi -eli a face! pregă-

tii de 6ste. 'Temendu-se că nu va putea cu propriele sale forțe să învingă pe Şerban,
trimite

unit soli la Portă: ca să-i c6ră ajutorii. Dar Sultanuli,

căruia

îi plăcea

creştini sfăşiindu-se

să

vagă

pe

şi slăbindu-se între

M-a refusaţii cererea...

principii

dânşii,

i:

Batori, redusu la propriile sale forţe care numă&ra 12,000 mii călăreţi şi 3000 pedeștri, se

decise

a întempina

pe Șerban

câtii de

curândii

spre a-lii opri de a înainta mat înlăuntrul ţării

sale. Eli .ajunsese cu armia sa în apropiere de
- Braşovii, mai *nainte de sosirea lui Şerban şi-şi
luase posiţiune de bătae. - Cânq audi despre so-

sirea lui Şerban la Braşovii,

tregă

cu tâtă Gstea sub arme,

elu

stătu o di în-

dar duşmanulii nu

ȘERBAN BASSARAB

se arătă. A doa
ban, vine şi îşi
„hârtie.
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di către seră, armia luy Şeria posiţiune lângă fabrica „de

Acum amendoă armiile duşmane se aflaii faţă
în faţă. Ele ardeaii de dorinţa'de a se bate. Oapii acestori armate, Batori şi Şerban, îşi împărţise trupele în aripi şi centru. Când se dete semnalulii luptei, amendoă armiele se aruncară cu mare
furie una asupra celei alte.
“

“Armia: pedestră a Transilvaniei

reuşi la înce-

putii, a' face să dea, înapoi pedestrimea lui Şerban. Dar cavaleria română s'a bătutii cu atâta
vitejie

în

câtă 'nu numai că

a învinsă

cavaleria

lui Batori, “dar a adusă desordinea în: tâtă armia sa. Acâsta a descoragetii, până într'atâti pe
unii din căpitanii lui Batori, în cât, perdendu.
'orl-ce

speranţă

de

a invinge

pe

români, ai lua-

t'o la fuga. Acesti răi esemplu a decisii în mare
parte de. sârte bătălie! Pe câtii armia lui Batori
se

demoralisă,

pe 'atâti

armia română se umplu

de coragii şi se îmbărbătă.

„Şerban, vEdendii 'slăbirea armiei Transilvane,
se pune în fruntea -pedestrimei şi a, cavaleriei
sale şi loveşte cu vig6re centrulă armiei duşmâne
comandati de însuşi Gabrielui Batori. La acestă
lovire neaşteptată, Batori voeşte să resiste. El
se luptă câtit-va timpi cu mare energie; dar iuțela armiei române umple de spaimă: armia, lui
Batori, care” începe ada în dărăti şi a se'risipi.
Pe când pedestrimea lui Batori se' măcelărea .:

4$.
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de către pedestrimea română, Şerban ia în gână.
pe Gabriel Batori şi cavaleria: sa. Înti”o distanţă
forte mare, eli pardoseşte câmpul cu cadavre
d'ale duşmanului. Batori abia pâte scăpacu fuga,
Smulgândă şi aruncândii din. coifulii său. penele
care-l distingea din ostaşii săl. Eli d'abia scapă

în părțile Sibiu.

a

Şerban câştigase una din victoriile cele mai
Strălucite; dar multi sânge costase acestă bătălie de amendoă, părţile. Din armia lui Batori.

„Căduse pe câmpul de bătae vre 0.6000 ostaşi
,
osebiti de o mulţime de prinşi. Dar şi pe Şerban li costă. acâstă victorie 4000. de luptători.

În fine Şerban.îşi resbunase pe deplinii în con-

tra unui duşmanii care merita cea maj așpră
pe-

_depsă;

dar. elă

nu

întorce victoriosii
ril sale.

mal

avu fericirea

ca altă dată
Aa

de a se:

pe tronuli. ţă|
i

Sultanulii nu putea să erte lui Şerban că
go-nise dupe tronului României pe Radu. pe
care.

el îli numise şi îi instalase domni in 'Ţera-.
Românescă. De aceea, pe cândi. Şerban se
resboia: în 'Transilvania în contra lui Gabieli Batori,
Radu,

sprijiniti de 0. numerosă

armie

turcâscă,

a intrati în ţeră şi fără nici o vărsare de
sânge

a ajunsi la Tirgoveşte,

tronul. ţării.
“Şerban,

unde

sa

suită

iar

pe:

|

luând.de ştire despre

cele ce se în-

iemplase in lipsa lui, intrebuinţă tote midlâcele:

ca să înduplece

pe

Sultanul

să-i

dea

tronulă,.

. -
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dar tâte aa fosti în deşertii. Atunci Şerban se

decide la uni
mai r&măsese

pasii cutezători. Cu trupele ce-i
dupe resbeluli din 'Transilvania,

eli trece in ţâră sperând să bată armia tur:

cescă şi'să gonâscă

pe

Radu: din. 'scaunii.

Dar

“Radu, aflândă despre mişcarea lui Şerban, îl ese
inainte cu tâtă armia, de

turel şi de tatâri

ce

avea la disposiţiunea. sa,
: Şerban, „Viindă în faţa armiel asrbang care
era 'forte numer6să, înţelese că încercarea, lui ar
fi fostii cu totul deşartă.: Ostea sa era: forte

mică în raportii cu aceea a duşmanului. Spre a
nu da loci la o vărsare de sânge inutilă, elii se

decise a evita “lupta şi a se retrage din - eră,
Radu înţelegendu "din mişcările, lui Şerban că 'elii

“nu voâşte să se bată, trimite" trupe în urmă, lui
“care îlă gonescii până în hotarele Moldovel.. Şer-

“ban a: fostă fericită că a pututii: scăpa în Moldova
la Suceva, unde se' afla şi Soţia sa.
" Astii- felt sa terminati domnia: lu “Radu X
Şerban Basarab, Eli este unulii din domnii TO“mâni- ce aii' “urmati dupe Mihai Şi cari merită

“lauda istoriei. In timpii de pace, eli sa ocupatii |
cu îmbunătăţirea sortei poporului. său; “în timpi
de „resbelii, elă s'a distins prin vitejia armelorii.

|
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"CAPIT,
Rada

Radu

XI,

fiulă lui Mihnea

17
turoita. 1611 —1616.

ocupă cu fanarioți tote funcțiunile statului. Boerii

conspiră în contra lui Radu şi a fanavioțilorii.
Radu

prinde şi pedepseşte cu morte pe insurgenți. Radu în
unire cu Stefan: Tomşa şi cu Hanuli, tătarilorii se' duce
în Transilvania să pue în scaunti pe Gabriel Batori.
Radu scosi din domnie,

| Radu, profitândii de lipsa. ui Şerban din ţ6ră
şi ajutati de o numerGsă armie turcâscă ce Sultanulă îi pusese la disposiţie, coprinde din nuoi

şi cu multă facilitate” tronulii

României.

dinţatii că nu avea a se mai

teme

Încre-

că, rivalul

săi. îl va turbura liniştea, elii îşi întârse privirile asupra ţării, care era, forte sdruncinată din
causa

atâtorii

furtuni

ce trecuse

peste densa.

Pentru a se asigura de credința țării, Radu a
chemati înaintea sa pe toţi boerii, pe toţi func- .
ţionarii şi mai cu s6mă pe ostaşi, cari aveai
"obiceiulit. a se revolta la cea mai mică ocasiune
de nemulţumire, şi "-a pusi. să-i jure credinţă.
“În urma acestei garanţii luată din pariea țării,
Radu începu a se ocupa cu multă activitate de

îmbunătăţirea din lăuntru â ţării. La inceputulă
domniei sale şi pe timpulu cât țâra s'a bucuratii de linişte, Radu a avutii pentru dânsa tâtă

solicitudinea.

|
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Prin 0, guvernare

blândă

|
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şi. înţeleptă, Radu

pote că ar fi reuşită să câştige afecțiunea poporului s8it. Dar unii verme otrăvitorii care se încuibase în senuli palatului, unii elementii vitregi şi
conruptii. care incongiurase. tronuli, a. adusă r&cela şi ura, între popori şi domnuli săi,
„De: multi. timpu: grecii, „fanarioți. începuse. a

veni în Ţâra-Românâscă pentru. afaceri de negoţii |
şi alte interese .ce-l atrăgeii aci. Dupe

căderea

Constantinopolului însă el inundară. țările române,
spre .a: se pune la adăpostii în contra, paloşului
şi a tiraniei: păgânului. : Românii, ospitaliari, ge„Neroși şi compătimitorăi prin natura lori, '-aă

priimiti cu braţele deschise ca pe niște. traţi,
-mai cu semă din causa. „comunităţii de religie. .
Dar

aceste locuste, flimânde,. „manifestându- -se

în tâtă hidosa lori goliciune, nu intargiară de a
„deveni. o. plagă :ucigătore pentru nemuli.. „româ„nescil. .Ca lipitori înveninate ei sugâii cu “multă
„sete

piloră

şi. aviditate

sângele celii generosi al. Româ-

şi depuneail.. în. Vinele „ui

proiulă. con-

În. multe rînduri românii se zevoltară în „con“tra acestori ingrați şi aroganţi „Ospeţi ai . lori

şi-l. goniră din ţeră. Dar ei,. cu
celii mârşaviă

şi târătorii ,

caracteruli lori

reveneau în ţ6ra cea

„„Măn6să şi gener6să a românilor,

şi târându- -se

--ca vermii cei netrebnici, se insinuai iar pe langă,
domnii români.

„Existenţa grecilor fanarioți şi a altorii streini

-

za
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în ţră “a fostii considerată ca unii răi atati de

mare pentru țeră în cârii Mihai Bravulii îi depărtă din tote afacerile ţării. Mai terdiu, încheinâii.
uni. tractatii cu Sigismund” Batori, Ainaiti,

con--

sacră unii articoli speciali prin -care se dicea'a.
nume : „În: numărul celoră 12 boeri din carese compunea înaltuli divani, să nu'se priimescă
nici ună grecii de

“origină.

Asemenea

nică - unii

greci să nu fie admisi în Vre-una din funcţiu-

nile statului. E
Dupe mârtea

e
lui Mihai, Şerban,

i
inspirati de:

acel€şi: 'simţimente” “patriotice ca şi dânsul, a
continuati a preser va 'ţ6ra de amesteculii gredioră în afacerile ţări! Dar dupe căderea lui, Radu
XI, fiul lui Mihnea turcitu, iar a deschisi fanarioţiloriă calea în ţâră şi amestecul lori în afa-.
cerile :din lăuntru.: "Dorind să dobândâscă tronulii cu orl ce preţii
şi ne avendă: “bani cu care să :sature lăcomia vi-

'zirului” şi a celora: mari de la Portă, Radu sa
împrumutatii cu: sume enorme ds lă comercianții
greci, armeni şi ovrel din. Constantinopole; plătindu-le'o camătă exorbitantă. Iar. când elii: veni
in ţ6ră, atrase dupe sine nu -numai pe aceşti
creditori aj săi, dar -âncă şi o numerâsă lepră de

rude şi amici ai lori:

Ei îi aduceaii în țeră ca

să-l inavuţescă
din sângele şi sudrea poporului
românii, în puterea favârei de care ei se bucurai pe lângă domni.

Nu

era destulu mulţimea fanarioţilori care ve-:

„RADU XI

|
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miseră cu Radu la intrarea, lui în ţeră ca domnii;
acesti numără se îndeci, cu ducerea lui âncă de
doă ori la Constantinopole, ca să, înlăture demerurile cele seri6se ale .lui Şerban „care Voia, | să-i
ia -tronulii. În âmendoă aceste duceri la Constan:.
tinopole, Radu în neyoiti să, se . imprumute, cu

poi

nescă.
PIE
“Radu, ca să favoriseze pe creditorii ssăi, le dete
pe mână tâte funcțiunile statului, ranguri,. On0-

ruri şi ori ce întreprindeni :din care :putea - să

tragă vre

unii folosi. Românii, . cu totulii, des-

moşteniţi de drepturile. lori, . erati lăsaţi. la. O.
parte şi despreţuiţi.: Acestă conduită a lui, Radu
nu numai

că alienă

t6te „simpatiele - romanilor

de la sine, dar îi aduse în posiţiune de a. carti
şi dea. murmura. în contra loră.
|
Radu ne păsătorii şi indiferenti la tâte plan:

gerile şi suferințele românilorii,

continuă

siste-

muli săii celă vitregi de domnie. Acâstă nepăsare a lui Radu pentru suferinţele supuşilorii
săi, aduse lumea la disperare. 0. „conspiraţiune
teribilă se formă. Ea avea scopii nu numai resturnarea, dar şi mortea lui Radu, precum şi go-

nirea tutulori streiniloră din ţeră,
Sufletulii acestui complotii era stolnicul Berka,

din satulii Merişâni districtul Teleorman. Cu
densulii mai erait mulţă alţi boeri de fr unte. Sco-

|
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pulii lori era, ca, să: detroneze pe Radu
culii lui să pue pe Căminarulii Mihail.

şi în lo-

i Deşi conspiratorii lucrati în cea mai mare taină
pentru a-și ajunge scopulii, însă” “Radu, cu carac-terulă săi celui! bănuitorii, a descoperită - complotulă urzitii în * contra lui: mai *'nainte de'a

isbucni.| "Lucrândi cu mare

dibăcie, eli işbuteşte-

să pue mâna

pe capii” conspiraţiunei.

ună esemplu

îngrozitorii

şi pentru

Spre

a da

a băga

spai:

ma în inima tutuloră românilorit elă omoră optik
din capii conspiratorilorii, decapitându-I în „dife-

rite punturi ale ţării:
i:
Dar miqlocele cele : teroristice întrebuințate de:
Radu ca să înspăimânte. pe români, ai produsii
unii efecti cu totulii contrarii. Lumea indignată
pentru pedepsa' cea, aspră de care Radu a usatit
în

contra,

boerilori

patrioţi,

Sa iînăspritii

şi mai

multă în contra lui Radu. Românii nu aşteptait
acumii de câtii o ocasiune favorabilă pentru a
goni din - ț6ră: atâti pe domni, câtii şi lepra de
streini de' care se încongiurase. . Între acestea, plângerile ce 'Transilvănenil dusese la Portă în contra tiraniiloră lui Gabriel

Batori, determinară pe Sultanul să-Ji scoţă din
domnie şi să pue în locu-i- pe Gabriel Betlen.
Dar fiindii- că Sultanulii se temea de vre o resistenţă armată din partea lui Batori, a insărcinatii

atâtă pe Hanuli tătărescu, câtă şi pe amân-

doi domnii

români,

pe Radu şi pe Ştefan Tomşa,

îm

RADU XI

.
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ca :să, intre 'cu -putere armată

în Transilvania Şi

să aşede pe Gabriel Betlen pe
La '1 Octombre 1613, câte
tanului s'aă întelnitii, la Sibiii
mate. Batori, ne. simțindu-se

tronii..
.
trei delegaţii Sulcu forţele lorii ar-:
în: stare de a se

opune acestori armii aliate, a fugit în Ungaria.
Aci elu a; fostii asasinatii la Oradia Mare, de no-

bilii cărora, le desonorase familiile.
Dupe fuga lui Batori, Transilvania s'a liniştită,
Gabriel Betlen, la 23 Octombre 1613, s'a proclamatii principe al Transilvaniei la Turda, unde

se aflau şi principii români. -Mai înainte de a se
despărţi de domnii români, Gabriel Betlen, închee cu dânşii o pace durabilă. Dar Porta ca să
p6tă isola câtii se va putea mai multi

pe dom-

ni! români de Transilvania şi de Ungaria a pusi
lui Betlen următârele obligaţiuni în fermanulă
prin care îi

intărea

de principe

niei.
|
„ Când regele Poloniei,
Moldovei
silvania

al “Transilva-

voevodii României

şi

vorii voi să cumpere casteluri. în 'TranPorta

nu

va. da

consimţimântulii

să,

Betlen nu va putea da azilii voevogiloriă „rebeli
al: României: şi Moldovei, ci îi va trimite captivi
la Constantinopole.“
|
aaa
În urma

instalării lui Betlen pe tronulii 'Tran:

silvaniei, Radu
domnitit

s'a întorsti. în eră

până la

1616,

totii CU

unde

a „mai

sistemtlii

săi

cel vitregi şi apăstitorit. "Românii nu încetară
de a se plânge la Portă în contra lui Radu pen-
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tru guvernarea sa cea tiranică şi spolietâre. Sul-

tanulă atinsă în- fine de necurmatele: lorii -plân-:
geii, a. decisi scâterea lut Radu din domnie.. În
locul
stii, el 'a numiti domni: pe uni 'Alelexandru Ilie, de: origină greci, dar ! născută şi

crescutii în era.

“CAP.

III.

- . Alexandru IV Elle. 1616-—1618. :

Boerii „conspiră pentru ateidevea grecilorii.
n. “ Aleranăru
„ucide. pe Cristea Pornicu. Lupu Paharnicu
întră în
feră cu 6ste mumerâsă din ja "del. Alexandru
fuge din
„ţeră. Românii își resbună în contra grecil
oriidi. Zau
"paharnicu se proclamă Domni. Por ta trimit
e Domni

“pe Gabriel Movilă.
- Alexandr

mâniei,

nu

Su

IV Elie, suindu- -se pe tronului
avu

nică ună

Abia intrase în Tirgoveşte

momentii

unde

de

Ro-

repaosti.

priimise

Jjură-

mântilă de credință, şi i vine ordinii de la Sultanulti ca să- ŞI unâscă 6stea cu a lui Schender

paşa Şi să mârgă

prinsese: Moldova.
Pe

în contra

când Alexandru

Polonilorii

cari

-co-

e
se prepara de resbelii boe-

rii ţării cr edură momentuli oportunii de a forma

unit complotii. Acesti complotii avea de scopii
„uciderea -tutulorii grecilor cari se grămădis
eră

ALEXANDRU

Iv ELIE

-.

94

în “țâra sai pentru a ocupa. foncţiunile statului,
saii pentru a face „comerţă,. sai pentru“ a se în-

cuiba pe la moşii.

Alexandru': care ţinea - forte

multii la greci, descoperindi cugetulii şi scopulit

boerilor, Şi-a dati tâte silinţele de'a-i prinde” şi
de a ucide pe cei mai însemnați din ej, - Boeril, simțind că! Alexandru

le-a descoperiti

planul, cei mal mulţi dintr” &nşii aii pribegitii în
"Transilvania. Intre aceştia era şi Lupu Paharniculi din Mehedinţi. Alţii însă, implorândă clemenţa domnului, ati şi dobânditii: graţia lui, mai
cu s6mă
paşa.

că eli se grăbia a merge la Schender

Dupe

ce. stea română

s'a uniti

cu

cea

tureescă, Schender paşa şi. Alexanării Elie, au
porniti asupra polonilor.
|
Ie
Dar Sultanuli, ca să: garanteze şi mai bine
reuşita intreprinderii sale, a ordonati şi lui Ga-

Driel Betlen să mârgă cu 6stea ardel6nă în” ajutorului lui Schender paşa, împreunându- -se -cu

densulii la Hotin.! Gabriel Betlen

de. şi era fa- -

vorabilă polonilori, ca creştinii ; însă a, fostii nevoitit să; se plece la ordinulii Sultanului, „Spre a

nu pune în dubiit credinţa lui.

“Cu tâte astea, daca ar fi ajunsă lucru la arme,
ardelenii nu star fi bătuti în contra Polonilori,

dupe cum încredinţeză
evita dar o

Chemeni

Ianoși.

asemenea - incurcătură,,

Spre a

Betlen,

s'a

pusii miglocitorii între Poloni şi Turci şi a reuŞiti a-l aduce la o înţelegere de pace. Astă pace
s'a şi incheiati la 1617.
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Deși Alexandru Elie se arătase

clemente cu

boeril cară conspirase contra grecilorii, ansă ac6sta nu plecase dintr'unii. simţimentii de „generositale. Cu totuli din contra, falsa lui generositate
ascundea unii - cugetii vicl6nă ce nutrea în inima lui.
|
» Fiind, nevoiti să plece din eră, elii nu voia
să lase spiritele iritate în contra lut nu voia să
dea motivii de nuoi turburări. „Dar îndată ce s'a.

întorsi în eră, elă şi-a datat pe faţă ura, şi resbunarea, ce ascunsese în fundulii inimei sale. Puindi

mâna pe Cristea Vorniculi, Va Şi omorat. Cei
I'alţi .boeri, temendu-se pentru viaţa lori, au fugitii la Schender paşa.
'Turculii, voindi să profite de acâstă favorabilă
ocasiune, -inculpă pe Alexandru. că a ucisii pe

Cristea Vorniculti fără ştirea lui, Pentru a trece
cu vederea acâstă faptă, eli luă de la Alexanâru
40,000 galbeni. . .
|
E

- Alexandru Elie, năbușindă cua desăverşire orice spirită de revoltă în Iăuntru, ar fi petrecuti
liniştit pe tronul domniei şi ar fi fosti scutiti
de ori-ce: temere. Dar Lupuli Paharnicu, care
„ pribegea în Ardâliă, îi causa multă ne linişte.

Eli

priimea

ştiri că Lupuli. Paharnicu aduna

Oste în contra sa. Spre a se încredința, despre
adevării, Alexandru a trimisi omii într'adinsă la

Gabriel Betle
n
ca să-li

întrebe daca este ade-

văratii că boerii

adună

pribegi

ste

în 'Transil-

„ ALEXAŞDRU IV ELIE
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vania. : Betlen răspunde lui Alexandru că elii nu.
ştie nimic despre una ca acesta.
a
„In. urma răspunsului ce a. priimitii de la Bet-

len, Alexandru rămase. forte -liniştitiişi fără nick
o 'temere. :Eli se: întărise atâtii de multiiîn cre-

dinţa că nu este ameninţat de nici unii pericolii
din afară, în câţi

pedepsea

-fârte aspru.pe

cei

ce îi aducea ştiri că&' Lupuli Paharnicu, strânge:
„ 6ste în Ard6lii: Dar adevăruli :nu a "întârgiatii a
eşi la:lumină în t6tă 'spăimentătârea, lui goliciune.
„Lupu Paharnicu, scăpându-şi.! viaţa. prin :fugă.
în Transilvania,
nu putea, să stea indiferenti:la.

tâte

crugimele ce Alexanăru

grecii, comit
peea
tâtă

Elie, în unire cu

dioa asupra Românilori..

In unire cu cei-lalţi boeri ce pribegise ca și dânsulă în Ard6li,

ste

Lupu Paharnicu, îşi formase

o

destuli de numersă, cu care intră în eră

ca să schimbe

starea lucrurilor.

:

“Când Alexandru Elie se incredinţă că, Paharnicu Lupu şi cei-l'alţi pribegi ai şi intrati în
țeră cu-o ste mumerosă de Ardeleni, fiori de
morte

ili coprinde.

Spre a întâmpina

r&ulii de:

care era ameninţat, eli trimite. îndată să-i che-

me lângă dânsulii Gstea; călărţă şi pedestraşii, ca să-li apere de pericoluli ce-lii ameninţa. :Eli
promitea ostaşilorii soldă îndoită...
-. -.:,
"Dar stea la care Alexandru: avu recursi îi
“răspunse

cu aroganță,

mentulii,

că le-a tăiaţi .solda,

că, eli

nici o dreptate, în câtă, de

Şi-a

călcatii jură-

că nu le-a făcutii.

sărăcie,

şi-a ven-
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dutii şi armele. Totuşi aceşti ostaşi îi cozsiliară

să fugă.

a

Alexandru Elie le-a
Dupe

şi ascultati

consiliul.

ce le-a dăruitii o. pungă de bani, :a încăle-

cati calulii şi a fugiţii. Plecarea lui a fosti atât

de repede, în. cati nici 'pe Dâmna n'a putut'o
lua cu densulii. Eli a mersi la. Brăila, iar Dmna
sa dusi: la Giurgiu.
Se
Ştefan

despre

'Tomşea, domnul

cele intemplate

Moldovet,

afanău

lui Alexandru Vodă,

i-a

trimisă bani şi: haine, căci elii, în iuţela plecării
sale,

nimic nu putuse lua: cu densulii.::

„Acum

Alexandru

se afla în

siguranţă . preste

Dunare, dar era, forte tristii din causă că nu ştia
nimică despre sârta femeii sals. Dar pe neaştep-

„tate elă priimeşte ştire că Dâmna 'se afla Şi ilă
aştepta la Giurgiu. Alexandru alerga îndată lân-gă soţia, sa.
- In urma acestora, Alexandru, cercă tâte miql5cele ca să capete Gste turcâscă cu care să intre

în ţ6ră spre a-şi redobândi tronul. Dar Turcii,

cari de câtit-va timpi trăgeai beneficiuri mari de
„la schimbarea domnilori, nu aii luati în s6mă
cererile sale, ci lau trimisă la Constantinopole.
“Intrarea luf - Lupu Paharnicu în Tirgoveşte
(1618), fu semnalul unei sângerâse r&sbunări

în contra grecilori. Toţi
precum şi şerbii lori, sunt
inu că ai suptii şi jefuiti
Elie. Lupul Paharnicu se

grecii cei
puşi sub
ţera- sub
proclamă

însemnați,
sabie, penAlexandru
Domni şi

ALEXANDRU IV ELIE

„face

tâte. migidcele

Gl.

ca
« să fie: recunoscuti

de

Porta.
a
DE
Dar divanul turceseti nu a, voit nici într uni
chipii să-lii întărâscă ca, domnii. 'P6rta: nu voia.
să încuragese
unii răi esemplu. pentru. viitorii.
:Lupu , fără':voia şi ştirea “'Turcilorii ,:. coprinsese

«tronul cu 6ste din: Trarsilvania. .Osebitii de ac6-:
sta, Turcii se mai. temea

să nu „aţâţe în. contra

lorii; şi: pe: grecii :din' Constantinopole,

cându ca Domnii pe uni
împăcati al
Setea de
greciloră nu
ce se făcuse

recunos--

duşmanii atâtii-de ne

lori.
r&sbunare a Românilori în contra. .
se stinsese cu numerâsele ucideri
asupra, grecilorii la intrarea lui Lupu

in Tirgoveşte. Se dete voe -ostaşilorii ardeleni ca.
să-şi scotă solda de pe la neguţătorii greci. Nu
-destulit atâtii, Lupulii a datit ordini lui Căpitanil.

Buzduganii: să caute. pe toţi. comercianţi greci,
să-l jefuiască, şi să-i ucigă.

“Porta, luândii ştiinţă

despre

crugimele: ce se:

;petreceail în România,, s'a grăbitit de a trimite
:domniă' pe Gabrieli alovilă, fiulă lui Simeon “Mo-„vilă.1). Acesta, intrândii în. “țeră cu 6ste turcâscă,
a învinsă şi a prinsi atâti pe Lupu Paharnicu,
câti. şi pe

„trasi

căpitanii

Buzdugan,

în țspă.

„Astii-feli a fostă scurta i

1) Dupe Prai

pe

cari i-a şi.

a

tragica, domnie a.
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acestui vendicatore publicii
alti Româniloriîn .
contra grecilori. Daca Lupu Paharnicu pâte. fi
acusatii de: unii că a fostii prea crudii cu grecii,

aceştia n'aii de câtii 'să-şi

aducă aminte

de in-

gratudinea . grecilorii către Români,. de modului
neomenosii, barbarii şi arogantii, cu care grecii
venetici trataii pe Români
în. propria lori ţeră.
Atunci el vorii. găsi destule cuvinte. ca să. scuse

“crudimele de cara .Lupu şi Buzdugan
în contra grecilorii..:

ai usati

Sua

CARI
! „Gabriel Movilă

1618 1619

- Abia! “Gabriel Movilă se .suise pe tronulă Ţărir

Româneşti, şi. priimeşte': ordinii de a. Sultanul
să însoţâscă cu 6stea-pe Schender-paşa într'o es-

pediţiune ze 'avea să tacă în contra. Poloniei.: Nu
se ştie daca resultatulii acelei espediţiuni a fostii
“fericitii. Dar! ceea, ce .se ştie . mai positivii. este
„că acea espediţiune a fostii. fatală „personală. lui
Gabriel Movilă.
Pe când Gabriel Movilă Jipsea din ţeră, boerii,
cari îlă urai

din

causă

că

pedepsise

pe mulți

boeri români, pentru ca să dea satisfacţiune grecilorii, se adresară, în lipsa lui, cu plângeri la
Portă, cerendu-i seâterea din domnie. Porta care

asemenea nu

iubea pe Movileşti,

din causa în-

RADU XI, A DOA DOMNIE | |
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7

cuscrirei oră cu Polonii, Ta depusii, dupe o dom-

nie numai: de dece luni. Gabriel Movilă, ne mal
| cutezândii a se întârce la Constantinopole, a tre-

cută înn Ungaria, unde : a Şi „muriti

CAP.V
Radu ZI, fală lui Mihnea Tarciiulă,a doa, domale 1619 1628,
în a . doa sa domnie, “Radu XI, sa purtati cu
"blândeţe și dreptate. Elă era acum bătrânii şi suferea, de gută. Cu tote acestea nu încetase de, a
fi ună mare generali.
RE

In

anulă 1621, Sultanulă Osman 1 se! decise

„a conduce în persână o''mare espediţiune în contra Polonilori. Numai tătarii număraii la, 80, 000

ostaşi. “In armia “turcâscă era şi Radu cu: ostea
lui. Acestii vitezii resbelnicii ' s'a distinstă forte
“multă în resbeluli de la Hotinti în “contra lui
Carol Coâchievici, faimosulii generalii, care Comanda armia polonă. .
E

„Deşi

Radu XI era unii buni. generală, el În-

clina, cu tâte. astea, forte multi pentru. pace. .
“Printr'ună trimisi al stii, elii a îndemnatii fârte
multi! pe “Poloni ca să facă pace cu Turcii. Po-

lonii, fiindi tare
cailorii,

strimtoraţi de bâle, de ciuma

de lipsa de

spre pace.

Atunci,

provisii

Radu

şi altele, inclinară

şi Caperdici, banul
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Craiovei, se puseră “midlocitori

pentru

pace, care

s'a şi încheiatii la Hotin, în anuli 1621. 1)

|

Condiţiunile ce s'au stipulat în privinţa Po-Joniloră prin acâstă pace,. nai fosti. de vre ună
avantagii pentru denşii. In ceea ce priveşte pe.

Moldova, condiţiunile fură :
Ca în Moldova să se pue toti-de-una domnii.
creştină, mai multi bine-voitorii Polonilori de
câtii 'Turcilorii ; ca Hotinuli să se intârcă Moldo--

vei; ca negoțulă să fie liberi între ambele ţări;
în fine amândoi armatele să evăcuese Moldova.

„ Polonii, în anuli 1622, ai trimisii soli la Portă.
pe Sbaravie, “Domni români Vai primită cu mari.
„onoruri, când a trecutii piin ţâa. lori, Ştefan

XI Tomgşea la întempinati la Pruti. Rada XI,
domnului Munteniei, suferindii de -podagră, a trimesi. la fruntariele” țării pe unii boerii, ca! să-li

„Priimâscă în locul săi. Venindii Sbaravie în
ţeră,. Radu l'a primiti impreună cu fiulti săi
Alexanaru,. cu .mari. onoruri, Va. ospătatii şi i-a
dăruit dor astracani.. Prin

buna

sa priimire,

„Radu XI, 'şi-a atrasi îârte multi . „afecțiunea lui.
Sbaravie: .
Turcii ţineaii prea maltii la apărarea Moldovei..
Mazilindu pe Ştefan XI Tomşea din domnie, Sul- tanulii a pusi domni în Moldova pe Radu
pentru distinsele lui calităţi militare.

1) Piacetki,

lulie: Bel], ete

XI,

ALEXANDRU +

CAP,
Alexandru

Porta,

Y (ooconulă)
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fulă lut Radu

XI, 1623 — 1628

din causa, interesuluişi a considerațiu-

nei ce avea pentru Radu XI, a pusi domni în
Muntenia
pe

fiulii săi . Alexandru.

Acestuia,

Â-

indi prea tenării, i s'a dati câţi. va boeri înțelepţi,- : cari să, guverneze ţ6ra în loculă luj.
În scurtii timpii,

dupe

suirea pe troni a lui

Alexandru V, s'a ridicată o r&scâlă în contra lui.
Ostea călărâţă din satele „Moneştii, Gherghița şi
Ruşii de Vede, aii voiti să alunge din scaunu
pe Alexandru, sub cuventi că fiindit prea june,

nu este în stare să guverne ţ6ra. Dar boeril ce
se dedese lui Alexandru ca să, guverneze ţsra în
loculii lui, luptară cu energie în contra insurgen-

țilori. Adunândii oştile cele credincidse domniei,
a întâmpinatii

pe cei resculaţă la, Moneşti,

unde

i-a înfrânt cu armele şi i-a risipitii. - Boerii cei credincioşi domniei, abia învinsese
oştile. cele resculate, şi al6rgă să înfrângă şi să
potolâscă o altă răscolă. Nişte boeri din banatulii
Craiovei se ridicase şi proclamase domni pe unii
Paisie.
Ea

In urma

risipirei şi a acestei răscâle, Radu

NI, a chemati pe
dova,

fiul săi Alexanării în Mol-

unde la căsătoriti (1615) cu fata lui Scar5

'6G
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lati Şalipulii. Dupe săverşirea nuntii, Alexandru
Sa, întorsii în ţ6ră.
|
Curând
XI

dupe

a încetatii

Moldova,

căsătoria

lui

viaţă

(1626),

din

unde se afla domni.

Alexandru,
de

a

podagră,i

Fiului săi Alexa.

dru i-a adusi corpului în ţâră și l'a îngropati în
monăstirea Radu-Vodă din Bucureşti. Ac6stă maănăstire, cu

hramulă

S-tei 'Troiţe, fusese începută

chiar de Radu XI, dar s'a terminati de fiulit său
Alexandru, în anul 1625.
In timpulă domniei lui Alexandru, Turcii şi
Tătaril ai prădati ţâra până la Olti. “Barbariele

comise de aceşti păgâni
de adânci,

în câtii

ai lăsaţi

urme atâti |

şi peste 70 de ani totii se

“mal -cunoşteaii locurile pe unde ai trecutii.
Alexandru a domnită

5 ani şi 9 luni,

dupe

care s'a mazilit de către turci.!)

CAP.

VII

- Alexandru IV Elle, a doa domate, 1628 -1630
De la unii timpi îneâce, Turcii se :deprinsese
a nu mai respecta Românilorii dreptulii de. a-şi
alege pe domni. Ei mazileuiă şi numiaii pe domni,

sau dupe influenţele ce candidaţii la domnie avâi
la P6rtă,

sai dupe

preţulii ce ei ofereaii pentru

acestă, înalt şi mănsă
_1) Engel,

Anonimul.

demnitate.

ALEXANDRU IV ELIE, A'DOA DOMNIE

In anul

Alexandru

1628, Turci,

67

depuseră din domnie pe

V coconulii, şi în loculă lui numiră

domnii, pentru a doa. ră, pe Alexanăr
u IV Elie.
Istoria nu. ne-a conservată nimici din
a doa

domnie a lui Alexandru Elie. Ea se mărg
ineşte
numai să ne spue că elii a domnitii doi ani
şi că,
eşindi din domnia Munteniei, a. trecuti
domni

în Moldova.

a

CAP.
Leon

1. fiul lui Ştefan Tomşa,

-

|

VIII
domnulii Moldovej, 1630 —!633

„Leon împlineşte de la loeri împositele
ce nu
la săteni. Matei Bassarab fuge în Ardăl
i.
begi întră în ră cu 6ste ardelenă. Bătăl
ia
Prisicenii. Alaza-Paşa îmbracă pe Matei:

pâte luă de
Boerii pride la satulă
cu caftanii.

„- Dupe căderea lui . Alexanâru IV Elie,
Turcii
pună. domnii în Muntenia pe Leon I,
fiulă lui

Ştefan Tomşea. Acesti domnit -moştenise
de la
tatăli săi simţimentele lui cele tiranice Şi
asu-

pritre. Osebitii de acesta, Leon, mai
fiindu îm- -pinsii şi de lăcomia, numeroşilori greci,
de cari

se încongiurase, puse asupra țării nişte impo
site

atâtii de apăsătâre, în câtii. era imposibi
lă a le
împlini.
.
e
Da
Leon avea pe lingă densulii.pe Aga Matei Bassarab, boerii de frunte din satului Brâncove
nii.
Leon dete ordin lui Matei Bassarab ca să
împli.
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impositele de la locuitorii din Romanaţi..

Ca să scape de urgia ce pornise

asupra. lorii, l0-

cuitorii s'a risipitii care incotro ai pututii. Astii-.
felii, însărcinarea lui Matei a r&masii fără nici.uni resultatil.
Dar Leon avea nevoe de bani şi voia să-i adune
cu ori-ce preţii. Ne putendii îndeplini
de la ţărani dările cele grele ce pusese asupra lori, elii.
orândui nişte esecutori, cari să împlinescă de la
boeri birurile ce nu se putuse împlini de la săteni.
Ac6stă năpaste întărâtă fârte multii pe boeri,
mai

cu

s6mă

că ei nu

erai

până

atunci

supuşi

la nici o dare. Cei mai mulţi dintr'ânşii fură nevoiți

să

se

împrumute,

pentru

ca să

satisfacă.

nedrâpta cerere a domnului leră..
Aga Matei Bassarab, ne putendii suferi cele ce:

se petreceau în ţâră, fuge în Transilvania, cu mai.
mulţi boeri din Craiova. Aceştia eraii: Aslan
Vorniculi,
: Gheorghe Spătaru, Barbu Paharnicu,
Brădescu, Coţofânu, Dimitrie Slugeru, Filişenu,
Mitrea Vistieru, etc.
|
Toţi aceşti boeri pribegi, ai fostii bine priimiţi de Gheorghe Racoți, principele Transilvaniei.

Ei ai aflati la densuli

şi la cei l'alţi nobili o:

largă ospitalitate.
Tocmai în acelă anii (1631), Gheorghe Racoți,
principele Transilvaniei, avea resbelii cu Ferdi--

nand II, imperatorele Germaniei

şi rege al Un-

gariel. Boerii români, cu Aga Matei în frunte, aii

datii. ajutorii lui Racoți în contra lui Ferdinand.

LEON 1

El

aii contribuiti

forte
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multi

la victoriace Ra-

coţi a repurtată asupra Imperialiloră. . „Leon-Vodă, temendu-se fârte multi de boerii
pribegi din Transilvania, trimise în trei rinduri

Ja denşii ca să-l înduplece să se înt6rcă în: ţera.
Eli le promitea amnistie complectă şi funcţiunile cele mai

aminte de

importante.

periâdia cu

Dar boerii, aducendu-și

care se purtase in nişte

casuri anâloge Mircea III.şi Alexandru II, etc,
mai voită să audă de propunerile tiranuluj.

Leon-Vodă, totii mai inchietatu de intenţiunile
“necunoscute -ale boerilorii . pribegi, mai face o a
patra încercare. Eli trimite de. astă dată pe Lo-

-gofătuli Radu şi pe alţi boeri cu.mari promisiuni
Şi jurăminte ca să înduplece
sbrcă în ţeră.
Dar,

mai

"nainte

de

pe boeri să.se
=

în-

a. intra . în Transivania,

aceşti trimişi ai lui Leon, ai întâlnitii la Tirgu-

“Jiului ante-guarda 6stel ardelene, cu care boerii
pribegi intrase deja în ţâră. Ea se comanda de

Paharnicu Barbu şi de Spătaru Mihaiu. Ostea ce

boerii pribegi putuse

aduna,

din Ardâli,

se mai

„adăogă cu roşii din ţ6ră, cari alergară “sub drapelulii rebelilori.

E

A

Radu Logofâtu a căgdută captivit în manele
insurgenţiloriă. Cel-Valţi din soţii săi cari scăpară
merse 'să ducă lui Leon trista nuvelă. O terdre
înfricoşată coprinse pe toţi cei din palatii. ' Leon,
pe de 'o parte îşi trimise pe d6mna la Giurgiu
pentru siguranţă ; iar pe de alta, îşi dete tâte si-
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linţele ca să adune o -6ste Gre-care. Acestă 6ste,
pusă sub comanda Spătarului
fu trimisă ca o ante-puardă
ca să-i oprâscă de a intra în
O tristă s6rtă aştepta pe

Mihnea celii mare,
înaintea rebelilorii,.
ţeră.
acestă mică trupă.

Inaintândii fără nici o precauţiune, ea a căgutii.

Ja satuli Ungurei peste stea pribegilorii, care.
se comanda chiar de Aga Matei Bassarab. Ea a.
„fostă atât de tare sfărâmată, în cât, numai.

Mihnea Spătaruli a scăpată cu viaţă.

|

„Dar Leon, care în acesti timpii îşi pusese tâte-

silinţele pentru a-şi aduna o armie

numerosă,

se pune ensuşi în fruntea ei, şi, la 31 August.
1632, porneşte asupra Pribegilorii la satult Pre-.
sicenii.

In

urma

unui

consilii

de

resbelii,

Leon.

a încredinţatii 6stea sub comanda unui boeri.
renumită,
iar elă s'a întorsă la: Bucureşti, ca să.
ingrijâscă de strângerea

Bătălia dintre 6stea

unei nuoi armate.

rebelilorii şi a lui Leon-

Vodă a fostii fârte crâncenă şi sângerdsă. Dupe
o luptă de opti ore, stea, Pribegilorit este învinsă.
şi risipită. Mulţă ai cădutii morţi pe câmpulii -de
bătae din amendoă părţile.
|
Intre cej prinşi era şi Preda. Brâncovânu, nepotulă lui Aga Matei Bassarab. Eli Şi-a rescum-

părati viaţa, dândi lui Leon o sumă însemnată.

de bani. Leon a trasi pe mulți în ț6pă ; iar 40

de ostaşi unguri dintre. cei prinşi, i-a trimisu la.

Sultanulă.

Sai rănită

mulţi şi din cei mai de:

LEON 1

frunte boeri pribegi.
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Ensuşi Aga Matei a fostii

rănit,
Toţi cei răniţi,

precumşi acei

ce scăpse

cu

viaţă din acea cruntă bătălie, aii fugitii şi s'au
inchisi în mănăstirea Tismana. Dar ei ai fostii
îndată asediați aci de Ban Bou, cumnatuli lui
Leon-Vodă, şi de Nedelcu Botsnu.
_Dupe o luptă de trei dile ca să ia cu asaltit
mănăstirea Tismana, asediatorii perdiă ori-ce spe-

ranță de reuşită,
multă

căci Aga

vitejie. De aceea,

Matei

se apăra cu

generalii lui Leon ai ri-

dicatii asediulii şi sai întorsii la Bucureşti. Aga
Matei, v&dendu-se liberii din partea duşmaniloră,
au eşitii cu al săi din Tismana şi aii trecuti iar
preste munți in Transilvania.
- Tiraniile şi ne drâpta domnie a lui Leon-Vodă ; rapacitatea şi schengiuirile greciloră, de cari
eli se încongiurase, dându-le ţâra pe mână ; sgu-

duirile şi vărsările de sânge la care a fostii espusă
ț6ra, din causa luptelori

intestine,

provocate de

către boerii pribegi, adusese ţ6ra în starea cea
mai mare de miserie, îi sleise tote forţele.
Abaza-paşa

despre i6te

de la Nicopole,

luândii cunoştinţă

relele de care 'Ţ6ra-Românâscă
-era

apăsată, se interes6ză de sorta «i. Voindii să
aducă îndreptare, elă s'a dusi înadinsi la Cons-

tantinopole şi a făcuti Sultanului unii raport
fidel despre starea de miserie în care căduse
tomânia.

Ca remediii la tote aceste rele, Abaza,

ca
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amicii devotatu ali lui Aga: Matei, la propusă
Sultanului ca să-li numâscă domnă in Muntenia.
Toti-de-o dată elit a înştiinţatii şi pe Matei, care
atunci se afla la Făgăraşi,

despre

făcuse la Portă pentru densulii.
Deşi Leon-Vodă
ânsă,

existența

învinsese

pe

demersurile ce

|

IE

boerii

lori în 'Transilvania

pribegi ;-

era pentru

densulă unii ghimpe care îl turbura totă liniştea.
De

aceea

cli

mai

cercă

pentru a cincea Gră să-i

înduplece ca să se întorcă în ţeră. :
"De astă-dată elă trimise la dânşii chiar pe mi-

tropolitulii Grigore, împreună cu alţi boeri de
frunte cari, cu cuvinte blânde şi cu jurăminte,
să-i încoragese a veni în ţ&ră, fără să se temă

de vre uni răi. Unii din bosri sai şi înduplecati a se intorce în ţeră, precum, Filişânu, Coțofenulu, Brădescu şi alţii, pe cari Leo-Vodă i-a
priimitii bine şi i-a pusi în funcţiune.

Dupe ace-

ştia sau mai incoragiati şi alţii, precum Aslan
Vorniculă, pe care Leon l'a făcuţi Banu ală
Craiovei.
Între acestea insă influenţa, lui Abaza paşa la
Portă

a decisă

r&sturnarea

luj Leon

vodă.

La 2

Iunie din anuli 1633, Sultanulii a trimisi fermanii ca să mazilâscă pe Leon vodă şi să-l
aducă la Portă. Îndată ce boerit. ai luată de ştire
despre depunerea lui Leon vodă, aii şi trimisă

fără intergiere la Aga Matei în Ard6lii ca să-lii
cheme în ţeră.

„LEONI
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* Aga Matei, bucurându-se pentru depunerea lui
Leon: vodă şi sătulii de pânea streinului, precum

dice -Fiştix, şi-a luatu gioa bună de'la Racoți şi

de la, nobilii ardeleni și a plecati în țâră. Recoţi, recunoscătoră lui Matei pentru ajutorul ce-l
dedese în anulu 1631 in resbeluli cu Ferdinand
II, ka dată o bună escortă, sub comanda căpi-

tanului Baidabuna,
toria sa. Matei

Drinovului

care să-lii insoţâscă în cală-

a intrati

în România

pe plaiulu

şi a tăbărâti in câmpulii

Prisicenii,

ca, să observe cursulii evenimentelorii.
Între acestea, Sultanulii, numise domnii

îru 'era-Romârâscă

pen-

pe Radu XII, fiulii lui Ale-

xandru Elie domnulă Moldovei. Dar îndată ce
Matei a ajunsi în Oltenia, pe loci s'ati adunarii

la densuli toţi boerii cu toţi Roşii din ţâră. În

urma unei mature deliberări, considerând că şi ţera,

era. storsă

şi ruinată,

ai decisii să n'o mai

pe mâna vre unul domni
pe mâna vre

dea

streini
şi mai cu semă

unui grecu ca s'o sugă âncă şi mal

multi. Invocândii dar numele lui Dumnedei,

ei

aii alesii domni, fâră voia sa, pe : Aga Matei
Bassarab.
a.
În urma acestei. alegeri, ei s'aii dusi cu toţii
la Nicopole la Mehmet, Abaza paşa, amiculii lui

Matei care-a îmbrăcatii îndată cu cafranti şi Va
făcutii domnă

al Munteniei.

Aga

Matei

tulatii de îndată : I6n Matei Bassarab,

s'a înti-

din mila

lui Dumnegeii, Prinții al 'Ţării-Româneşti. . Abaza
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pașa a mai dati lui Matei şi o ste turcâscă,
ca să aibă o intrare strălucită în ț6ră. La 20
Septembre 1633, Maiei a intratii în Bucureşti

ca domni al ţăril.

Sa

CAP.

XIV

Matei Bassarab, 1633—1654

Aprilie

8.

Matei Bassaral începe luptele pentru întărirea

dommici .

Bătălia decisivă dintre Radu XII şi Matei Bassarab.
“Matei este recunoscuti, şi întărită, din nuotă donmă al

țerit. Luptele dintre Alatei DBassarab şi Vasile Lupu.
Bătălia de la satulii, Nenişoru. Ghinea grecu şi Radu
Părzaru,

miniştrii lui Dlatei Bassarab.

Gheorghe Ra-

coți şi Matei Bassarab năvălescă, cu armele în Moldoaa.
Matei şi Racoți

ori,

să pute domnii

în loculi lui Va-

sie Lupu pe Stefan Gheorghiţă. Bătălia de la Potri„cani. Vasile Lupu întră cu 6s3te în Muntenia. Bătălia
de la Finta. Oştile lui Jlatei se revoltă în contră-i.
Ghinea grecu şi Radu Vărzaru suntu, ucişi de oștile
vevoltate.
|

Matei Bassarab nu se aşegase bine în scaunit
Şi trebuia

să încâpă lupta pentru întărirea dom-

niei sale. Cu t6tă stima şi afecțiunea de care
Matei se bucura în ţ6ră, toti se aflară boeri cari
nu puteai suferi suirea lui pe troni. Nişte asemenea,

invidioși ca, Nicolae Vistieru,

niculii, Papa
Dumitru

Logofătuli,

Dudescu,

Negu

Nicolae
Aga

Hriza Vor-

Cantarisuli ,

şi alţii, ai trecuti

MATEI

BASSARAB.

--

.

Tă

în Moldova şi sai alăturată de Radu SII, domnulă numiti de la Portă.
-Radu vodă XII, care avea cu densulii insemi
nele domniei, buzduganulii, stâgulă şi altele, n'a.
cutezatii
să vie de.la Constantinopol în țeră pe
calea obicinuită.. Eli a trecuti Dunărea pe la

Obluciţa. Partisanii săi ilă aşteptati aci, adunândit.
oste pe bani la Reni.

Matei Bassarab nu a statii multi în nemişcare.
Eli a trimisi oşti spre Buzăi puindu-le sub comanda lui Mihail Coţofânuli şi Radu din Deşa.
Boerii de la Reni, aflândi de apropierea 6stei
lui Matei, s'aii trasi in Moldova, la riulă Siretului, unde s'aii întâlnitii cu Radu XII şi de unde

au înştiințatii pe Alexandru vodă Elie despre cele..
ce se petrecsi

Pentru

aci.

ca să, deslipescă

poporulii

şi 6stea

de

Matei, boeril fugiţi la Radu, au trimesă în ţâră
cu cărţi pe Calotă

Cluceru

şi: pe. Andrei

Vorni-

cul ; dar fiiindi prinşi de ostaşii lut Xatei, “i-ai
dusi înaintea

sa.

Matei în loci

de

a-i

pedepsi

ca pe nişte trădători, i-ai liberatii ne atinşi, consiliindu-i ca să îndemne: şi pe cei /alţi boeri ca
să se întorcă în ţsră.

Radu şi boerii fugari înţeleseră că nu este altă
chipii de a intra în ţeră, de. câtii învingendi pe
Matei cu armele. În acestii scopi ei cerură aju-

tori şi de la tătari. Asti-teli, cu ajutori de la
tătari.şi de la moldoveni,
'cu ajutorulii boeriloriă

fugari

şi cu

turcii

cari

se trimisese

cu ceauşulii
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Schimni ca să aşede pe Radu în scauni, ali intrată în Muntenia şi 0 ai jefuiti. .
- Matei-vodă, vădendi mişcările duşmaniloră, şi-a
ş
aşedatii

tabăra

aprâpe

de Bucureşti,. spre

Du-

deşti. Radu vodă, sosindii şi elii cu ostea, a trecutii apa Colentina pe podul de la Obileşti şi
a tăbărâtii sub mânăstirea vornicului Dan.
La 25 Octombre 1633 s'a făcută o luptă în-.
tre anţe-guardele amândurora taberilori, sub mo-

nastirea Plumbuita.

dar perderile
“Radu-vodă.

A doa qi,

Lupta a fostii înverşunată,

ai fosti

într'o

mai

mari: de partea

Duminică, s'a dati

lui

bătălia

„cea decisivă. Matei Bassarab avea ca generalii, pe
“Spătaru 'Teodor, feciorul
Vornicului Vintilă, şi
pe Spătarulii Gheorghe, feciorul Logofătului Lupu,

la călărime. Pe

culă Barbu

Vorniculă - Ivaşcu,

Belganulă

pe Paharni-

şi pe Brodescu

la pedes-

trime. La dorobanţi erai căpitanulă Oprea şi Aga

Ri
„Lmpu.
Lupta crâncenă şi sângez6să, a ţinută până
s6ra. 'Tătarii se lupta cu atâta furie în câti pătrundeaă până în rendurile stei lui Matei. Cu
tote

astea

către

ssră,

victoria

a incoronati

tejia şi drâpta causă a lui Matel-vodă.

vi-

Radu-vodă

„abia a scăpatii cu capulu goli din bătălie,

go-

nitii dupe urmă de cstaşii lui Matei.
Pe lângă mulţimea tătarilorii şi a moldoveni:
lorii căguţi în acea bătalie, au perită şi Nicolae

Vistieru

şi Papa

logotătu.

Sai

prinsi mulţi din

MATEI BASSARAB

boeril cari fugiseră la Radu,

1

s'a prinsă

aseme-

nea şi mulți turci impreună cu Ceauşulii Schimni.
Dar Matei s'a -condusi cu multă clemenţă câtre
dânşii şi nu le-a făcuti nici unii r&ă.
Ceauşuli Porții, dreptit recunoştinţă pentru
conduita

cea

generdsă a lui Matel-vodă, “i-a dati

lui tâte insemnele ce adusese pentru Radu. Dom-

nulii României mândru

de stralucita victorie ce

repurtase,
s'a, intorsii la reşedinţa sa.
Matei învinsese pe rivaluli s&ii Radu, dar acesta nu era destuli. Eli trebuia să dobandescă,
consimţimentulii şi întărirea Porții. De aceea Ja
5 Noembre elii s'a dusi la Nicopole la amiculii

Ss6iu Abaza paşa ca să se consulte cu densulii ce
avea

de făcută pentru

a rămâne domnii, recu-

noscutiă şi întăritii de Portă.
"Dar în timpulii

pe când

»

Mateise

valulii săi Radu XII, Abaza paşa

lupta cu ri-

nu a conte-

nitii de a lucra la Constantinopole pentru intărirea lui Matel. De aceea la 15 Noembre 1633,
pe când Matei se aila la Abaza, a sositii acolo

uni Capugi- -başa, care aducea lui Matei unii caftanu forte scumpi. Eli l-a mai dati: din. nuoit
şi insemnele ce luase de la Radu XII. Astii-felu

Matei s'a întorsi în eră, recunoscutit şi intăritii
ca domni ali Munteniei.
„Matei Bassarab era acumii recunoscutii şi în
tăritu de Portă ca domnu; dar o mulţime de:
intrigi şi de plângeri se ridicase în contra lui.
Pentru a inlătura tâte aceste intrigi şi pentru a,.
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se întări mai bine în domnie, elii se decise să
mârgă în pers6nă la Constantinopole, spre a
aduce omagiu Sultanului Amurat IV. Matei por-

neşte din ţeră la 13 Decembre 1633, ducend cu
dânsuli

şi multe

daruri preţi6se.

In acâstă importantă călătorie, Matei a fosti
însoţitii de amiculii săii Abaza paşa, de Soleiman
Aga,. de

metropolitulă

Gregorie,

de: episcopuli

Teofil şi de o mulţime de boeri mari şi mici.
La 5 Ianuarie 1634, Matei, cu totă suita sa,
ajunge în Constantinopole şi descalică la seraiuli

moldovenescii. Chiar în dioa aceea, domnul Munteniei s'a dusi

la vizirulă

care

Va

priimitii

cu

multă ceremonie şi l'a dăruiti cu caftanii domnescii. Dupe aceea Matei a trebuitii să aştepte
15 dile până ce divanulă să se pronunţe. asupra
pirelorii ce i se adusese atâtii'
de către Radu XII
câti şi din partea . a 0 mulţime de grec. din
Constantinopole.
Abia se terminase cu respingerea pirelorii a-

duse de Radu şi. de greci,. şi 6tă că sosescii şi
boerii ce pribegiseră în Moldova însoţiţi de solii
lui Alexardru Elie, domnulii. Moldovei. Aceştia
au adusi .nuoi şi

grele

plângeri

în

contra

lui

„Matei, Dar banii şi influenţele domnului Munteniei, ai învinsă şi de astă dată pe duşmanii săi.
In gioa de 22 Ianuarie, divanulii a respisiă şi
aceste nuoi piri ca ne drepte. Sultanulii a întăritii din nuoi pe Matei Bassarab ca domnii al
- Munteniei.

MATEI

BASSARAB

-

19

La 3 -Fevruarie, Matel-vodă, însoţită de boerii
săi, s'a dusi la Sultanulii să-i facă visita de plecare. Sultanulii, priimindu-i cu miiltă bnnă-voinţă
a dăruiti pe fie-care boerii cu câte uni caftanii,
iar lui Matei-vodă i-a dati! insemnele domniei.

De aci Matei a mersit la seraiii escortatii cu aşa
mare pompăde Ianiceri, precum. nu se mai .făcuse până acum vre-unui altii domni.
La 18 Fevruarie, Matei a pornitii din Constantinopole şi la 10 Martie 1634 a intrati în Bu-

cureşti. Mare a fostii bucuria şi veselia tutulorii,
căci ai scăpatii de greci, cari eraii duşmanii lorii
cei mai mari. Boerii ce pribegiseră în Moldova,
vădend deplina reuşită a lui Matei, s'a plecati .

şi ei cu totulii domnului ţării.
“Nu

trecuse

multi

timpii dupe

Ie
întrecerea

lui

Matei; Bassarab în ţ6ră, când priimi ordinii de la
Sultanulii

ca să-şi un6scă

6stea cu a lui Abaza

paşa şi să mergă în contra Polonilorii. "Toti unii
“asemenea ordinii se dedese şi lui Moise Movilă,

“domnulii Moldovei, şi tătariloră din Buggcil.
Aceste

puteri unite trecând Nistru, ai mersi

drepti la Camenița; dar aci ai aflată adunate
“oștile polone. O bătălie crâncenă, care a.durati
t6tă dioa s'a incins între armiile duşmane ; dar
victoria

a r&masi

indecisă pentru

ţile.
“Abaza paşa, vădendi

amândoă păn-

.
|
nereuşita acelii bătălii,

s'a trasă cu oştile pe Nistru Ja cetatea
niţei pe care'a luat'v

dupe

o luptă de

Studecâte-va,

SD
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gile, robindă şi jefuindă pe locuitori. Matei
Bassarab s'a intorsi în scaunul săi.
|

Îndată ce Matei se Vegu mal liniştită, începu

a cugeta la îmbunătățirile de
setată. Pe lângă acestea,

elă

care ţera

era în-

îşi aduse a minte:

de recunoştinţa ce datora fostului domnit Radu

N,

Şerban

I Bassarab,

care îl ridicase pe trep-

tele ierarhiei la celt mal inalti gradă.
Informându-se

de. starea

de

miserie

|
în care

trăiau la Viena fetele lui Şerban Bassarab, Ancuţa şi Elena, elii le aduse indată în ţeră. Ancuţa, ne voindii să se mai mărite, a priim
ită
de Ja Matei destula avere cu care a trăită ]i-

niştită până la finele: vieţei sale. Pe Elena
, care:
era. fată mare, a măritat'o_ dupe postelni
cul

Constantin

Cantacozino, 1) dându-i ca dotă tote

moşiile tatălui ej, |
Osebitii de aceste doă fete legitime, Radu X
Șerb
“ Bassa
an
rab, a mai avut uni fii naturali,
făcutii cu o preotâsă, Dupe mortea preot
ului,

Radu
cuti

la

recunoscuti

în palatii sub

„ca fiii al săi şi la cres-

ochii să.

Matei,

dupe ce s'a

"1) Din Postelniculă Constantin Cantacozino
şi femeea sa Elena-. fata lui Serban 1 Bassaran (Radu X),
se tragi toţi Can„„ tacozineştii din Tera-Românâscă. Eli a
avutii sese copii : pe

Drăghici spătaru
; po Şerban vodă;

pe Constantin

Stâlniculti,.

tatălui lui Stefan-Vodă Cantacozino care a
domnit de la 1714
—1116; pe Mihai spătaru, care a zidită mănăst
irea Colțea ; pe
Matei Aga, tatălă spătarului Toma Cantacozino
care a fugitu
la muscăli în timpulă resbelului co Petru
celii Mare a avutii'cu *
turcii în anuli 1711; și pe Iordache spătar
u. !

„MATEIU BASSARAB

|.

Si

suitii pe tronii, a luati lingă densuli pe acesti

fii al lui Serban, a nume

Constantin,

Şi "l-a a-

dobândise. atâta- inuenţa -la

Portă în

dopatatii

Matei

ca fii ali său.

câtă ork-cine cuteza să intrigeze- pentru r&sturnarea lui nu numai ca nu reuşia, dar. se espu-

nea adesea a ii şi pedepsiti. la 1637, „Amurat
IV, a taiati nasulă şi urechile lui Radu Stridia,

care oferea un tributii mai mare pentru domnia
Munteniei. Cu tâte astea, domnia lui Matei totii
mu a fosti. cruţată multi timpii în pacea de care
se

bucura.

Dupe cum ne spune Chemeni Tanoş, în tâmna
anului 1637, Vasile Lupu, domnulii Moldovei, fără
să aibă nici uni motivii, s'a ridicatii cu resbelii
in contra lui Matei Basarab, cu tote că fâcuse

alianţă cu densul la 1636. Puindu-se in fruntea

„unei armii: numerâse, eli a inaintatii pană la
Buzei. ..
aa
”
Matei, îndată ce a aflată despre năvălirea lui
Vasile Lupu, pe de o parte a ceruti' ajutorii armatii lui Gheorghe I Racoți, principele 'Transil-

Vaniei; iar pe de alta “şi-a adunată ŞI .eli Gstea
şi a ponită

în pers6nă

spre

Buzei. „Racoți,

în-

tempinati de cererea lui Matei, s'a: grăbitu ai
trimite

trupe. armate

tru a goni pe Lupu

în numără suficienti, pen-

din' Muntenia.

Oştile lui Ra-

coţi aii trecutii, în „ţera, Român6scă „ preste

iuli Buzeului.:.

-.

Dupe ce Matei Basarab ŞI

pla-

e

uni oștile « cu ale
G

2
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lui Racoți, înaintă cu totă armia către Buzeii,
“spreda- peptii
a cu oștile lui Lupu. Domnuli
Moldovei,

aflândii

despre

apropierea

armeloră

duşmane, s'a înfricoşâtă şi ridicându- -ŞI tabăra a
"porniti îndărăti. Matei, cu 6stea română Şi ardelână, ne mai aflând

pe duşmanii

acolo

unde

il ştia, sa luată în g6nă dupe densulii, până ce
“Pa trecutii peste hotarit.
În

nică-0

urma

acestui

picătură. de

trată în Transilvania

triumfă

Se
care:

nu

iu
a

costat

sânge, :6stea ardelână

pe la Trotuşi;

a in-

iar- Matei,

cu stea sa, s'a întorsii liniştitii în capitala țării.
Dar pacea pe care Matel o dobândise cu atâta

facilitate despre duşmanulii: săi, nu “putesă
a fie

de o lungă durată. Vasile Lupu era ună omu
f6rte ambiţiosă şi neastempăratii, Elă-a purtati
în contra lui Matei - unt şiră de resboaie prin

care i-a turburati necurmată

domnia Şi “I-a fa-

cutii viaţa amară. Luptele ce Vasile Lupu a întreprinsă in contra lui Matei Bassarab aveati de
scopii a'i lua tronulu pentru a“lă da unui nepotii

al sei.

La

acâsta. era autorisatii şi încuragetia

“chiar de Porta.

Se

În vederea scopului ce urmărea în contra lui
. Matei, Vasile Lipu iar s'a ridicati cu armele în

contra lui, in

tâmna anului

1638.

Matei: şi de

astă dată a -ceruti ajutoră de la. Racoți; dar
Sultanul îi trimisese severi ordini ca să nu
maj dea vre-unii ajutorii domnului Munteniei.
Matei, vădendu- se redusă la propriele lui forţe,

MATEI

BASSARAB

-
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şi-a adunati. ori câtă. este a putută
inaintea lui Vasile Lupu la satulă

şi.a eşitii:

Nenişori

pe

apa Ialomiţa. Aci s'a daţi o bătălie infricoşătă.
Ostea

lui

Matei

era

mai

mică

la numeri,

dar

vitejia lui a făcutii să 'triumfe causa cea drâptă..

Vasile Lupu :abiaa scăpati

cu "puţini. Mai. sei

din acea bătălie, fuginâii la Brăila:
„ Cu tâte că Vasile

Lupu

ae

fusese învinsii în bă.

tălia de la Nenişor, dar toti nu renuuţa, la r&s“vurnarea lui Matei. V&gendi că cu armele nu
putuse reuși, elii alergă la intrigi. În acestă timpi
era la Portă uni viziră la care Lupu avea mare

trecere. lili. induplecă
“ mazâlescă: pe Matej.
Pentru

trimisă

pe acesti : viziră -ca sa
i

Si

aie

esecutarea. âcestei: hotăriii, vizirul

la Matei. pe : Schimni “Aga, . cu :fermani

a

de mazilire. Schimni:
Aga era însoţitii şi de Costea

Caragea, pe care Vasi
il trime
le
sese. ca săj fie „ajutoră, atrăgendă pe boerii țerii în partida.
sa,
dupe ce vorii da pe. faţă cărţile de mazilire.
„Dar Matei-vodă, fiind informatii prin .partisa„nii săi de pe lângă Pârtă despre cele ce se
lucrai în. contra sa, a: paralisati. cu totul între“prinderea vizirului. Elu a: trimisti - câţi-va. căpitani cu ste la. Copăce
'canisă aştepte sosirea

“lui Schimni, săli oprâscă acolo Şi să-i ia-hâriile. pe care săle trimiţă lui Matei. “Aceste disposiţiuni luate de. Matei ,.. s'a şi esecutati în“tocmai,

--:Dupe

a
ce' Matei
+

Ta

a 'vEgutii că -Schimni. avea fir-
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„manu

de mazilire,

a trimisi

de

Vaii adusi

la.

densulii. Eli Va instalatii înwr”'o casă fârte frumosă şi l'a tratati cu t6tă cuviinţa cerută pen-

tru uni personagiii însemnati de la Porta,
Prin mijlocele ce avea la Constantinovole, Matei
a sfărâmatii cu desăverşire tâte intrigile . urzite:
de Vasile. Dupe ce 'şi-a asiguratii astii-feli domnia; eli a făcutii multe daruri lui Schimui aga

şi "l-a înapoiată la Constantinopole.
Matei-vodă

înlăturase furtuna

ce pornise

pră-i din Constantinopole ; dar turcii,

asu-

întărâtați

“necontenit prin intrigele şi bani lui Vasile Lupu
se deciseră din noi a/lii mazili. Turcii însă nu
cutezau a întreprinde ună. asemenea lucru pe.

faţă, ci voia

ca prin viclenie să pue mâna

pe

Matei. Ei trimiseră dar fară veste, în anulii îi 640.
pe Sinan-paşa cu o mare 6ste ca, să visitese pe

„Matei şi aşa să caute ocasiune favorabilă ca să
pue

mâna

pe densuli.

a

Dar. Matei luase tote precauţiunile ca să afle
tâte mişcările ce-.se făceaii la Portă pentru den-

sul.

Aflândii

despre

cursă ce voiati Să-i întindă,

luă măsuri ca. so paraliseze. Eli işi adună tâte

oștile pe lângă dansul şi le. ţinea dioa şi n6p-.tea sub arme. Când veni Sinan-paşa aprâpe de
“București, lăsă o parte din cstea sa despre Co-

troceni, iar .alta despre. Văcăreşti. Eli intră. în
Bucureşti numai cu. 0. escortă.
Turculi înţelese din mişcările ce se vedeait
prin oraşii că Matei luase t6te măsurile de apă.

MATEI BASAHAB

s3

rare. Elu dar nu cuteză să. intreprindă ceva. Pe
de altă parte, Matei

lege

nimică,

Astă-felă

a

turcu

pretărându-se

umpluti
s'a

pe

întorsi

că

Sinan de
îndărăti

nu

înţe-

daruri.
fără nici

uni resultatii.
a
Deşi Vasile Lupu căduse în tâte încercările ce
făcuse

ca să pue mâna

pe

Matei

Basarab,

dar

ura, şi pasiunea nu-li lăsa să se descoragese.

In

anul 1641, elă mai făcu âncă o încercare. Turcil, intărâtaţi în contra lui Matei prin intrigile

lui Vasile Lupu, iar hotăriră ca să-li pârda.
"O 6ste de Turci şi de Tătari se adunase la
Acherman saii cetatea Albă. Domnii români prii-

miră, ordinii să mârgăşi el acolo cu stea lori.
“ Planulă

era ca acolo să încongidre

i6te părţile şi să-lu pringă.

pe 1Matei de

-

|

Vasile s'a şi dusii cu oştile sale la l6culii destinati; dar Matei Basarab, informatii prin spionii
ce avea în tabăra turcâscă despre pericolul ce-lii

ameninţa,
s'a opriti cu stea sa la Elpul, în
Bugiaci. Aci, încredinţendu-se şi mai bine că
viaţa îl era ameninţată, s'a intorsi la Tirgoveșşte.
De aci Matei a făcută cunoscutii paşei care
comanda

stea

otomană că eli fiindi grei

bol:

navă s'a întorsii îndărâti. De c dată cu acestă
încunoştiințare, Matei a, trimisă lui: pașa atâţea
bani şi daruri preţi6se în câti l'a determinati
ca să, licenţieze 6stea ce avea adunatăşi să se
întârcă a casă. În urma acestora, Mater a do„bânditii atâta favâre la Portă,în câtii- până la

<6
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1651

a remasii ne supăratidin
i partea tureilorii.

- În anul 1642,
și Vasile Lupu

20,000

de ste,

domnii români, Matei Basarab.

a

datii tureilorii

la luarea

nele Cazaciloriă.

cetăţii

unii

ajutorii

Azof

din

de.

mâ-.

Sa

Gheorghe “1 “Racoți principele Transilvaniei, avendi resbelă cu Austria. în anul
1644, pen-.

tru

cestiuni

Sa

rugati de viziruli

relipidse

dintre

catolici

ca să serie

şi

calvini,

şi. domnilorii

români să-i trimiţă ceva ajutorii de 6ste. Mater
Basarab i-a şi trimisi 1000. de ostași - sub 'comanda lui Constantin Şerban, care s'a luptatii

cu vitejie în acesti 'resbeli.

Vasile Lupu,

dupe

ordinul. vizirului, âncă a, trimisi luj Racoți 1000
de. ostaşi. Dar Batori nu punea nici unii temeiti

pe buna

credinţă

a lui Vasile,

căci îli ştia tare.

aplecatii către Ferdinand III al Austrie. -.
În urma Stăruințai
lui Vasile Lupu, care era.
multii bine-voitorii lui Ferdinand III, Sultanul

Ibraim I, a: ordonată: lui Racoți (1645) să
faca
pace cu Ferdinand, căci altă-felă îi va retra
ge
atâti ajutrele: date de domnii români, câti
şi

acelea. trimise: de hanul tătărescu.
„ Consilierii.
cel rel şi imorali, mai. tot-de-una
ai înegritii reputaţiunea. cea bună a suverani“lori lori şi i-ati perduti în ochil naţiune. Astii„felii s'a intimplati şi lui Matei Basarab care, în.
anulă 1649. a ridicată din gunoiii la demnităţil
e
cele mai înalte ale ţării pe doi 6meni netrebnici
.
De

câtii-va timpu

se pripăşise

în ţsră

unui

MATEI BASARAB

Ghinea

grecu,

născută

în Rumelia,

si

care în tine-

reţe se numia, ţucala -sai Glaru, pentru că: făcuse le. Eli gândea că râta administraţiunei u-,

nvi statii se invirteşte totii ca aceea a; olarului,.

de aceea se nutrea cu aspiraţiuni, înalte.: Însurându-se în Muntenia, elă a. deveniti proprietarulii satului Branceani din Romanați, lingă riul”
Oltă. .
.
Avendă ocasiune a „vorbi cu Matei-vodă, Gh.
nea grecu, l'a înduplecatii să creadă că daca Var
face pe 'eli . vistierii mare, i-ar aduce multă avuţie.: Matei, ademenitit de propunerile grecului.
la numită vistieri mare. Ghinea, utilisândiă
inalta sa demnitate în scopit de a. aduna „bani

mulţi, astorsii ţâra in modulă;celă mai inumană :.
În asemenea: greşală a mai căgutii Matei-vodă
ridicendă şi pe uni Radu - Vărzaru la demnitatea de armaşii mare sai căpetenie a oştilorii din
ţera. Acesta era” românii de naştere, fiul unui
grădinari din Ploeşti. Ca oștaşii elii era forte viteză şi cutezătorii; dar natura lui: de omi răi
şi crudă, l'a împinsă 'a comite faptele cele mai
barbare. Puterea armată de care dispunea a întrebuinţat'o pentru

apăsarea şi jefuirea

compa-

trioţilorii, săi.
Radu: Vărzaru, îndaţă. ce audea de. cine- va ca
este bogatii, fie el boeriă, călugării, saii . neguțitoru, îl atribuia vre o vină inchipuită, îti: omora
şi îl lua averea. Unora le tăia nasu: şi urechile
şi îl purta asti-feli prin târguri,-pe alţii îl arunca

ss
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„în ocnă. Numele. lui inspira atâta spaimă în câtii

când îşi arunca buzduganu în susii, toţi intraii
în gaură de şârpe. Eli aţiţa necontenitii pe Ma-

tel-vodă la resbelii în contra lui Vasile Lupu.
Vasile Lupu,. duşmani ne împăcatii al lui

Gheorghe II Racoți, “îl făcea toti felului de nea-

junsuri;

elu nu

lăsa să-i scape

nici o ocasiune,

fără să-lă vorbâscă de rău. Racoți, supărată de

conduita

cea

insultătâre

a

lui Vasile. Lupu,

hotăritii să se satisfacă cu armele.
„ Ducrândiă în mare taină,-elii a trimis

a

soli!

credincioşi la Matei Basarab şi. Ya înduplecatiă
să meârgă şi elă cu armele în contra lui Vasile

Lupu. Solil lui Racoți au spusi luf. Matei ca să
fie gata de arme

şi într”o di, pe care ai

şi

fi-

xat'0, să-şi împreune oştile cu. ale sale la Iaşi.
Pe la începutuliă Primăverii anului 1653, atâtă

6stea ardelână, pusă sub comanda

lui -chemeni

Ianoși şi alţii, câtii şi aceea a lui Matei-vodă,
„ca la 10,000 Gmeni, ai „intrati fără veste în
Moldova. Vasile: Lupu, surprinsi de acestă
năvălire ne așteptată şi ne fiiindi pregătiti pentr
u

resistență, şi-a adunati tâte avuţiile şi, luându-și
şi familia, a fugiti la Hotin. Dar ne cregdându-se

„Siguri nică acolo, a trecuti în Polonia, spuin
dMoldovenilorii că eli nu se va mai întrece.
Cu tâte că Vasile Lupu abandonase Moldova
cu gîndii de a nu mai reveni într'ensa, însă ambiţiunea nu'lii lăsă în pace. Eli. nu dete pasii lui

Racoți şi lui Matei-vodă să schimbe - starea lu- .

.

MATEI BASSARAB
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cruriloră - în Moldova. Adunându- -ŞI Gstea şi
pătândi

„Moldova

şi ajutore

şi s'a

de

la Cazaci,

aşegati « din

că-

a intrati

noii

pe

în

scaunulii

domniei. .
i
“Cu tâte că “Lupu d'abia reintrase în stăpenirea Moldovei, dar spirtuli săi celt ne astâmpărati nu-îlu. lăsa să stea în pace cu vecinii săi
în contra cărora nutrea o mare ură. Eli. începu
a face mari supărări, atâti lui Mateii-Vodă câti
şi lui Racoți. Aceşti duoi principi, ca să rămae

odată liniștiți despre Vasile Lupu, ai decis să-l
răstârne din scaunii şi să pue altii domnit în lo-

cu-i, despre care să aibă pace în -viitoră.
Era în Moldova uni boeri anume Ştefan

Gheorghiţă - din satulă Râncheci.

câştigândii "deplina încredere

Acesti

boerii

a lui Vasile

Lupu,

acesta îlii făcuse Logofătii mare.

Eli se servea

cu dânsulii în tote soliile ce avea la Racoți şi
la Mateiii: Dar în fundul - inimei sale, Ştefan,
era duşmanii ală lui Vasile Lupu, pentru cuventi,

dicea eli, că-i insultase ondrea familiei.
Cu ocasiunea

„Mateiu,

Ștefan

mergerei

Gheorghiţă,

aceştia, ura secretă

ce avea

|

sale pe la Racoți. Şi

îşi

desvălise .catre

în. contra domnulul

săi Vasile Lupu. Pe acesta dar Mateiti şi Racoți
puseră - ochii

ca

să-lă

facă

domnii

în

Jocul

ui

Vasile Lupu. Pentru îndeplinirea acestui scopi,
ei aii convenit ca să: trimiţă fără veste oşti ar-

delene și muntene-în

Moldova.

„ Acum. Ştefan. Gheorghiţă

intrase

pe

calea ce

-

99

ISTORIA

trebuia să-l

RALAGEXE

A ROMÂNILORU

ducă pe tronulii Moldove.

Elu era

tare frămentatii şi închietată de. griji şi de temeri. Într”o qi, aflându-se la spătărie, sta dusi

pe gânduri,

ţiindu-şi

bastonulii

la gură. Duşma-

nil săi, Cantacozinii Toma: vorniculii Şi Iordache
vistieru, îi diseră cu ironie:
SE
„Logofete,

ce-ţi ţii bastonulii în gură ? par'că.

dici din flueri,“

|

.

„Da, răspunse Ştefan, ca deşteptatii din cugetarile sale, dicii din fluerii să-mi cobore caprele
ue.la munte.“ |

Peste câte-va gile, Ştefan, ahându-s-se cu Vasile
Lupu la masă, priimeşte ştirea, de la Gmeni puşi
intr'adinsă pentru acâsta,. că oștile ardelene Şi
muntene

a! şi intratii în Moldova.

Elu,

se pre-

făcu de îndată tristi şi începu să lăcrămese.
„Ce

ai Logofete?

îli

întrâbă

sile- Vodă.“
Eli

surprinsă

Va-

.

răspunse

că i-a

venitii

veste

că-ă

more:

oştilorii,

avea,

nevasta ; şi i-a cerutii voe să mârgă s'o îngrâpe.
- Vasile- Voda îi şi dă îndată voe să plece.
Ştefan Gheorghiţă, care aştepta din oră în oră
să primâscă

ştire pentru

sosirea

tote preparate pentru plecare. Sburândi ca ven„tulă, ajunse la Bacăi în mijloculii oştiloriă mun-

tene şi ardelene. A doua di chiar, în fruntea
acestori oşti, Ştetan înaintă -spre: Iaşi.
Vasile, aflândi de pericolul ce-i amenința,
Şi-adună în grabă. oștile ce avea Şi ese inaintea

lui Ştefan

Logofâtu.

Lovindu-se la poduli Lilvas

MATEI

BASSARAB

91

cu armia muntână şi. ardelână, este invinsi: şi
nevoiti să fugă la Omielniţchi hatmanuli. cazaciloră. şi. cuscruli săi.
Se
Omieniniţehi, rugati cu insistenţă de Vasile
ca să-l

procure

6ste

cu

care

să gonscă

pe duş-.

manii din ţ6ră, i-a şi datii o 6ste numerâsă: pe
care a pus'o sub comanda lui 'Timuş,: fiul; săi

și ginerile lui

Vasile Lupu.

Dar până să vie Va-

sile: cu 6stea, căzăcescă, Ștefan Gheorghiţă s'a. şi

intemeiatii. pe scaunulii Moldovei.

„- Aşegarea lui Ştefan pe'tronulii lui.Vasile Lupu,
„nu avea de-o cam-daţă, să pringă rădăcini adânci.
Vasile, venindă

asupra lu Ştefan cu o ste mare

de cazaci, “l-a înfrântii cu desăverşire. la Potricani. Ștefan Gheorghiţă s'a. trasi îndată la Foc-

Șani, dar Vasile a; venitii peste. densuli.

Ştefani-

Vodă s'a vădutii atunci nevoiti să fugă la Mateiu- Vodă în Tergovişte.

„ Vasile Lupu, încuragiatii de succesele sale asu-

pra lui Ştefan' Gheorghiţă şi însetatii de r&sbu-

nare în contra lui, Pa urmăritii în "Tera Român6scă. Mateiu a trimisă înaintea lui Vasile “ pe
uni generali d'ai săi cu 6ste ca să-lii Oprâscă

de a inainta, dar acestă încercare a remasii infructudsă. .
|
a
- Vedendi Mateiii că lucru devine grav, şi- a,
adunată în .pripă tote oştile. Puindu-se în fruntea lorii, elii a eşitii inaintea lui: Vasile” şi a lui

Timuşi, :pe 'care i-a întempinatii la Finta. Aci,sa
dati. o” bătălie : din cele - mai -sângerbse. Vasile
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Lupu, rupândi

o parte din 6stea sa, a trecut'o

peste Ialomiţa.

Mateii

cu curagiulă

săă

celt

eroici, care i-a dati toti-dauna laurii victoriei,

a înfruntatii

şi

a

spartii

acestă

a:li lovi în costă.
Elementele

încă ai ajutatii

cetă

care voia

luy Mateit- Vodă,

pentru a învinge cu desăvârşire ]pe dușmanii săi.

Pe când

lupta

era înverşunată, “a veniti

ună

norii plini de plâie şi cu v&nti iute care isbea

totii în faţă pe Moldoveni

şi pe Cazaci.

Plâia

udase atâta Gstea duşmană, în câtit puseile nici i
nu mai luai focă. Muntenii, îmbărbătaţi şi de
acestă întemplare favorabilă, ati spartă şi au risipitii. cu totul armia moldovână şi cazacă. Vasile şi Timuşi ai fugiti spre Focşani.
“ Mateiu Basarab, rănitii la piciorit de unii glonţi,

nu a mal pututi urmări pe duşmanii să. Eli
s'a întorsă victorios la Tergoveșşte, târândii după
sine o mulţime de captivi, moldoveni şi cazaci.
De la fântâna 'Ţiganului inainte şi până la Tergovişte,

Toti

a datii

de a tăiată pe aceşti

atunci Porta

trimisese

„se informeze despre duşmănia
domnii români. Acestii mare
„Sultanului că causa tutulorit
„sile Lupu. Atunci împăratuli
Jul tătărescii să prindă

trimiţă. la Portă.

nefericiţi.

unii paşe

ca

să

ce se născuse între
personagiii a serisu
resbelelorii era Vaa poruncitii hanu-

pe Vasile Lupu şi să i-li

Vasile, intrândi în Moldova, a trimisti pe dâm-

na sa cu fiul săi Ştefânuţă şi pe ginerile săi

MATEI

cu cazacii la cetatea

BASSARAB
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Jo

Sucâva;

iar eli se prepară

de bătae. Mateiii âncă a data oştile sale lui Ştefai, Gheorghiţă- Vodă ca, fără întârdiere sa se ia
după Vasile-Vodă în Molduva. Cu oștile muntene
şi cu acelea ce mai

primise

de la

Racoți,

Şte-

fan-Vodă a învinsă pe Vasile, care a Şi fugitu
in ţera Cazacilori.
Hanuli tătăresci, care avea, ordinii de la Sultanulu

să prindă

in acesti

scopi.

sote, prin

pe

Vasile,

i-a întinsi

o

cursă

Eli a adresatii lui Vasile o seri-

care îi gicea că dacă a avutii nevoe

de 6ste, pentru ce s'a încurcati cu cazacii - şi
n'a veniti la dânsul ca să-i dea unii asemenea

ajutorii.

Vasile încredințându-se

în vorbele Ha-

nului, s'a şi dusii la densulă pentru ajutora. Hanulă. îndatăce a pusi mâna pe Vasile, Va pusi

în fare şi la trimisă la Constantinopole,
„a fosti aruncati în temniţă. :

unde

Ştetan- Vodă, dupe ce a gonitii pe Vasile Lapu

din Moldova, s'a dusii să bată, cetatea Hotinului.
„Aci, îndreptândi. uni tunii în cortulă în care se
afla Tirauşi, la omorâti. Atunci, dâmna, ne mai
avendi nimici de -făcutii aci,
Ştefan-Vodă a lăsatii pe domna
dar i-a luatii averea.
„_ Gloriosulii Matei Bassarab ,
niel, a avută multi a suferi

“oştilora sale.

a predatii cetatea.
în plină. libertate,
catre finele domdin causa revoltei

Rănitii la pitioru în bătălia de la

Finta, Matei sta în casă pentru: căutare.
„ Seimenii,.. dorobanţii! şi 'slujitorii,: cari se înavu-
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țise în doninia lui Matei, se revoltară în cont
ră,

cerendi întreită soldă, sub

cuvântii că ej ai câş-

tiga
: marea ti
.batălie de Ja Finta.

mare

sgomoti

prin

curtea

Ei strigau cu

domnâscă

că nu le

“maj trebue unii usemenea domni bătrânii
Şi bolnavii şi că mai bine să se facă călugării.
. -.
Atâti de multi oştile revoltate mecunoşt
eaii

disciplina,

în câti, . luânâu

tunurile

şi

erbăriile,

le-ati dusi cu.el -afară din orașă.. Into

di in-

trândi în palati, au ameninţată
pe domni că
daca nu le va număra lefurile, ei.
vori sparge

lăgile şi se von
banţi,
-Radu

căutară
pe
Vărzaru

plăti singuri. Venindiă.şi doroGhinea

ca. să-Y

vistieru şi pe armaşu

ombre,

sub

cuvântiă că el

sunt; causa de nu:li se plătescu lefil
e.
Aceştia, de frică, se ascunsese

chiar în

camera

luj. Matei-Vodă. Seimenii şi dorobanţi,
dupe ce
i-au căutată pretutindeni, au dati. năvală
Şi in

camera în. care zăcea Matei,

Aflându-i: aci, ef ai

pusi mâna pe 'dânşii, “I-ai scosi. afară Şi
în bătae până. afară din oraş, -unde.se
ceilalţi ostaşi.. Aci %-aii măcelăritii cu
In urma. acestora, Seimeni s'a dusă

i-a dusi
aflati şi
săbiile.
şi la So-

col Cornăţânu.,. clucerală cel mare
, pe care,
„aflându-li bolnavi în casă, l'a ucisi
. Asemenea

au devastatiişi casele mai
„Matei,

-

privea

cu

multorii boeri mari.

durere la t6te

aceste

barbarii

comise de ostaşii săi, dar era în . nepu
tinţă să
aducă vre unii remedii.
E
„Peste

câtit-va timpi,

Matei, vindecându-se

de

MATEI BASSARAB
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vana de care suferea, a eşitii într”o di la preumblare către Argeşii. Dar la. intârcerea sa a casă,

elă a aflatii porţile : inchise de--către Seimeni şi
dorobanţi, cari nu-l mai lăsat să între în lăun-

tru. EI îlă trimeteaui să se facă călugări, căci
nu-lii mai vorii de domni. Trei dile a statii Matei
Şi boerii s&i afară, indurandă fâmea şi setea, până

a reuşiti, prin promisiuni mari. de: bani, ca să
înduplece pe aceşti „Mişei” ca sălii Jase să intre

in palatului săi.

|

„ Din causa atâtorii mari neajunsuri ce suferise
de la ne credincioşii lui soldați, Matei îşi propunea o r&sbunare teribilă. Aşteptândi Primăvara,

cel voia să aducă ste de tatal Şi de .unguri, să

pue mâna pe capii resculaţilori şi să-i trecă sub
sabie. Dar mortea Va r&piti în. midloculi. aces“torii proiecte de r&sbunare (S 'Aprilie - 1654), şi
„asti-felă culpabilii ai rămasti ne pedepsiţi.
„În cursulii celor aprâpe 21 de ani, câtă a
durată pacinica domnie a lui Matei Bassarab,
ţera s'a dotatii cu multe: îmbunătăţiri. Vitezi în
“r&sboaie, dar 'multi. iubitorii de pace, Matei a.Ju-

cratii

din

tte . puterile.

să. redea

baril lui tota

vechea, ei strălucire.
-Ca omii piosii, Matei Basarab a: cladit malte

"biserici din--nuoii, :mănăstini şi. edificii publice ;
multe le-a repar ati din temelie.
Astii-felii .sunt
“mănăstirile Câmpu-Lungi, Slobozia, Sadova, Mo-

tru, Brâncovenii, ANegoeiil, Platareşi, Episcopia
Buzeului şi altele,
Sai
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„In domnia sa, Matei Bassarab, a tipăritii pentru prima dată pravila ţării în limba română.

Fericită să-i fie memoria.
„CAP,

x

Constantin 1 Băssarab,

1654-— 1658

„Porta vecunbşte pe Constantin Bassarab ca domnii alesit
de ţeră.

Constantin

Bassural

proiectesă

desființarea

Seimeniloră. Rescâla Seimenilorii. Bătălia de la apa
Telejenu.. Învingerea şi distr ugerea Seimenilorii, Constantin reintră în țâră.

Constantin.

Sultanul,

biimite ste contra lui

Constantin fuge în Transilvania.

Matei. Bassarab,

vedenau

că se apropie de ul-

timele momente ale vizţei, sale, voi să lase pe
tronulii ţării uni domnii care să fie în stare a
aduce remedii la mulţimea relelorii ce o apăsa.

Chemândiă la patulă săi de mârte pe boerii ţ&rii, eli le recomandă cu stăruinţă, şi îi conjură,
în interesului binelui publici, ca dupe msrtea lui
să al6gă domni pe Constantin, fiuli naturali al
lui Şerban 1 Bassaras (Radu

X), care era

totii-

de-o. dată şi fiulă său adoptivă. Indată dupe încetarea din viaţă a lui Matei
Bassarab, adunarea generală a ţării se deschise
sub preşedinţa Mitropolitului Jgnatie. Pentru buna reputaţiune de care se bucura în totă ţâra Şi
pentru distinsele sale calităţi, Constantin I Bassa-

rab, fiului adoptivi al decedatului. Matei Bassarab,
tu alesii in unanimitate domni al Țerii Româneşti. .

CONSTATIN
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Îndată, dupe alegerea sa, Constantin
a trimisi
la Constantinopole o deputaţie nume
râsă de bo-

eri, de egumeni şi de
firmarea.

Porta,

ostaşi ca să-şi câră con-

respectândii de astă-dată voinţa

generală a ţării,a şi trimisă la Bucureşti
cu caf-.
tană şi cu insemnele domniei pe Terdi
Mustafa.
asa Talcheciul. Acestii mare demnitari
al Porții,
care venea însoţiti şi de deputaţia ce
Constan-

tin trimesese la Portă, este priimitii
în capitala
țerii, cu t6tă pompa cuvenită, la 1
Iunie 1654.
Dupe terminarea ceremoniilorii inves
titurei ,

Terdi Mustafa aga a mal. stati în Bucureşt
i până:
ce i sa număratii şi tributulii, : căci. era
toemai:
termenulă de plată. Dăruitii cu „profusi
une de.
Constantin Bassarab, trimisulii Porții s'a
întorsu.

la Constantinopole. -

Aa

Astă-felă recunoscuti şi întărită de Sult
anulii -

ca domniial ţării, Constantin. Bass
arab, îşi în-.
cepe domnia fără nici o temere din
partea ha-.

nului tătăr&scii
„Constantin

era

saii a celorii-l'alţi vecini at săi.
din

natura sa buni,

şi piosii. Posedândiio avere însemnat
ă,

înţeleptii .

pe care

o moştenise de la fostuli domni Matei
Bassarab,
elă a ştiutii să usese de densa pentru a-şi
atrage.
afecțiunea şi devotamentul poporului
sii. La
suirea lui Constantin pe tronă, vistieria,
ţării era

S6lă. Eli a plătitii la P6rtă, din propria
sa avere,

tributulii obicinuiti şi darulti pentru
venirea sa

la troni.

Eli a scutiti şi poporulii de plata
tu-

talorii contribuţiunilorii pentru trei luni.
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stare tristă de lucruri,

pe -care Constantin

o moştenise de la predecesorulii săii, Matel-Vodă,
era mai cu s6mă ne disciplina. şi anarhia care
domnea în oştile Seimenilori. Aceste trupe mercenare, compuse numai de serbi,. erati causa de
o mare -ne linişte şi ne siguranţă penrru totă

țera.
tantin

Pentru a remedia acestii mare răi, Conscugeta să se raseme pe

oştile pămentene,

pentru a desființa cu ele şi a scote din ţâră trupele cele făcătâre de rele ale mercenarilorii.
- In acestii scopii, Constantin,

cercă a-şi atrage

la sine şi a-și câştiga devotamentulii căpitanilori
trupelorii pământene.

Chemânâu

la sine pe toţi

sutaşii, ceaușii, 'dorobanţii şi- pe alţi căpitani ay
Ostei române, . le-a spusiică Matei-Vodă, fiindi
ne curmatii în resbelii cu Vasile Lupu, avusese

nevoe de stea,

Seimenilorii.

Dar

astă-di, când

ț6ra este în linişte, pentru ce să se sărăcâscă: în
deşertii cu plata atâtorii lefi?

„Toţi ofiţerii cari erai de faţă, ati aprobati părerea domnului loră, şi ati convenitii că bine este
să se scâtă Seimenii din țâră. Constantin, veselă
că proiectulii săi este aprobatiide căpeteniile
Gstei române,

le-a datii unii banchetii mare prin

care să-i lege şi să-i intărâscă şi mai
hotărârea

lorii.

lar

dupe

ospăţi,

multi în

Constantin

a

dăruitii fie-căruia câte ună postavii pentru haine
şi le-a promisii că din lefile ce se daii Seimenilori, li se va întrei solda lori.
Constantin se credea acum

sigurii că va scăpa

„CONSTANTIN 1 BASSARÂB

ț6ra de Seimeni ; dar cu totulă
„nulă

săi a dati
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din contra,

naştere la o turburare

sastrosă ce a căgutii pe ţeră.

pla-

forte de

ai

Seimenii, aflându-se de multă timpi stabiliţă
în ţ$ră, mai toţi se. încuserise cu indigenii,
în

câtii se formase între denşii nişte strânse legături de familie.

Deci, îndată ce ostașii -ospătaţi

şi dăruiţă de Constantin plecară de la curtea domn6scă,

comunicară

Seimeniloriă

proiectulii ce se

formase în contra lori. Acestă ştire ne aşteptată

îl umplu pe toţi de mânie.

A. doa-gi, Seimenii şi dorobanţii

s'aii sculatii

cu armele asupra boerilori. EI îi acusa că denşii au consiliată pe

domni

ca să-i gonâscdin
ă

ţeră. O orgie de jafă şi de sânge s'a încep
utii
asupra tutulorii boerilorii cari nat pututii
să-şi

“scape viața prin fugă. Easuşi lui Constantin- Vodă

i s'a adresati injuriile cele mai triviale. Încrun-

tându-se

in sângele boerilori,

ei devenise ca ni-

şte câni turbaţi.
|
„Ne mai puindi nică o limită furiet lori, nu se

mulţumiră numai
loră boereşti. Ei

cu spargerea şi jefuirea caseîncepură a sparge şi. a prădă

Chiar bisericele.. EI ardeau icânele ca să la despoaie de auruli şi argintulă ce le adorna ; luati
potirele, candelile, profanai chiar altarele. În fine,

sătui de jafă şi de sânge,

în t6tă țra.
După

-potolirea

|

ei rgspândiră terdrea

o
acestei

“Constantin se consultă

sângerdse

tempeste,

cu boerii, spre a pune
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capătii unui răi atât de înspăimentătorii. Toţi
fură, de acordii ca să se aducă oştiri streine în |

ţeră

care

să

ucigă pe

Seimeni

Şi să-l

estermine

cu desăverşire. In acestă scopi, Constantin, a
trimisă unii numării de boeri la Racoți, „principele Ard6lului; iar pe „aţă la Stefan- Vodă în

Moldova.

Curând

dupe

acâsta s'a scosi vorbă. că boerii,

fără ştirea şi voinţa domnului lori, Sai dusii în
ţeri streine şi vinu cu oşti numerose de acolo

ca să pedepsâscă

pe făcătorii de rele. Seimenii,

ingrigiați de nişte asemenea sgomote, se duci la
„ Constantin-Vodă. Acesta prefăcendu- -se că nu ştia
nimicii despre. urmările boerilorii, îşi dete părerea ca să -mergă cu toţii înaintea duşmanilorii.
Seimeni), încoragiaţi de sfatuli domnitorului,
se adunară din t6tă ţara, şi se puserâ sub co-.
manda domnului lorii. Constantin, voindă a-i da
în mânele ardelenilorii şi moldovenilorit, se pune
în fruntea lori şi-i duce spre Gherghița pe apa
Telejenu, unde deteră de Racoți. Dupe ce s'au
opriti acolo pentru bătălie, Constantin: vodă, fuge
intro n6pte preste Dunăre, la paşa de la Dristor,

„A doa qi, Seimeni şi Slujitorii, vădendu-se
abandonaţi de domnulii lori şi în faţa duşmanilori, steţeaii incremeniţi, ne ştiindii ce şă facă.

Dar venindi în migloculti lori Hristea spătaru şi
începândii să-i imbărbătescă, totă stea îlii aclamă
Domnii şi începii a se pune în ordine de batae.

„ Seimenil şi Slujitorii se înşirară dincâci de apa

CONSTANTIA

Tel6jenu.

„se aşedară

1 BASSARAB
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Racoți şi Moldovenii, cu boerii pribegi,

de cel-l'altă parte a riului.

puseră tunurile de partea
Buliga, fiind agă mare.

în

care

Seimenii

se afla aga

Bătălia începe cu furie de amendouă părţile;
dar

glânţele

tunurilorii

puse

:sub

comanda

lui

Seimenii,

ob-

Buliga nu făceaii nici o stricăciune dușmanului,
căci ele treceau

„

toti pe d'asupra.

servândă acâsta, înştiințară pe Hristea-vodă. Acesta, bănuindii

furiosă

credinţa

lui

Buliga, -se

repede

asupra, lui şi-lii tae cu paloșuli în doă.

Dar acâsta n'a profitatii multii armiei Seimeniloră. Mulţi căpitani, fiindi în înţelegere cu

Constantin- Vodă şi cu boerii, ai trecuti cu st6gurile lori de partea ardelenilorit şi a moldove-

nilori şi s'ait unită cu: boerii pribegi. .
Hristea-vodă se intristă. vădendu-se abando-

„ati de o parte din 6stea sa. Cu tâte astea po-

sițiunea lui era astii-feli că nu putea da indă-

răti. Îmbărbătânâi dar pe ai sti, lupta înainte
cu coragiii. Dar resistența Seimenilorii nu putea

să fie de o lungă durată. Ei trebuiau să espieze
aci atâtea rele de care se făcuse culpabili.

„ Ardelenii şi moldovenii, îmbărbătaţi de vitejia

căpitanilorii

loră,

se năpustescii

cu

furie şi pă-

trundi până în migloculi rindurilori dușmane.
Ca nişte lupi turbaţi în migloculi unei turme,
ei tae şi sfişie fără pietate pe duşmani, cari pardosescit terenulii cu cadavrele lorii. Victoria era
acum a moldovenilorii şi ardelenilorii. Hristea-
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vodă. abia numai cu câți-va a putută scăpa
din:
luptă. Ei ai luată calea spre Brăila. Pedestraşi
t
și călăreţii seimenilorii . cară aveati: cal slabj,
se.
ascundeaii prin mărăcini ca să-şi scape viaţa.
Dar:

ardeleniişi moldovenii îi scoteaii

trecea prin sabie. Acâstă

de acolo şi îi

victorie asupra

nilorii a fosti la 17 Iunie 1655.

seime.-.

i

Constantin-Vodă aflândi despre cele ce se petrecuse, a intratii în ţerăşi a pornită înain
tea

lui Racoți. Oprindu-se

la Ciocăneşti ca să prân-

gâscă, prinse doi trimişi de ai lui Hristea-vodă

pe care îl trimisese cu cărţi la turci. Luându-le
cărţile, elii a poruncitii de “i-a spinguratit de nişte

arbori,

Continuându-şi calea,

a

a

Constantin s'a întâlniti

cu Racoțişi cu Ştefan-Vodă

la Dridu. Aci ei au

statii trei gile de s'ai ospătati şi s'aii inveseliti.

După aceea,

atâtii

Constantini

lui

Racoți

mulţumită
făcuse.

f6rte

făcendu daruri preţidse

câtii şi lui Ştefan-Vodă,
multi pentru
Di
|

„Despărţindu-se ca

le-a.

serviciulii ce ii

să mârgă fie-care în țera sa,

Racoți a lăsaţi lui Constantin doi căpitani mari
cari să'i fie de ajutorii. In urma tutulorii aces-

tora,

Constantin,

s'a dusi

în capitala sa cu toţi

„boerii, fericiti că a scăpatii ţera de nişte tâlhari
cari îl turburai necurmati liniştea. Câtii-va timpi
insă dupe aceea, se da gonă pretutindenea Seimenilori şi pe câţi îi prindea, îi. trecea prin
sa-

bie, sai îi spândura. În fine,

Constantin, voind

CONSTANTIN

| BASARAB

|
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să pue ţâra în stare normală şi în linişte, a pro„clamat o amnestie generală.

Hristea-vodă şi cu unii numără însemnatii de
Seimeni, scăpândiă din bătălia de la. Tel6jenii, intrase in Brăila. Constantin-Vodă a rugati pe

„Ceauşi-paşa de la Dristor ca să trimeţă ste -la
Brăila să bată şi să prindă “pe Hristea- Voda cu
„al săi, şi să-l dea pe mâna lui.

Dorinţa, lui
deplinii. Paşa
tea cu mulți
stantin-Vodă.
a cerută

familia

Constantin-Vodă s'a şi împlinită pe
de la Dristorii, prindendii pe Hrisde ai săi, i-a şi trimisi lui ConDar Racoți aflândii despre acâsta,

de i-a trimisi pe Hristea-vodă

lui şi pe mulţi

cu totă

din al săi. Racoți ţinea

pe Hristea în Belgrad, sub bună. pază..
Hristea vorniculă, pe care Seimenii îlii proclamase. domni în bătălia de la Telâjeni, nutrea
speranţa de a scăpa din sclavie de la Racoți şi

de a fugi în ţară. Racoți, adunând 200 de Seimeni formase dintr'ânşii o gardă căruia îi încredinţase paza Belgradului. Hristea înţelegendu-se
cu căpitanulă acestei trupe, a profitati în anul

1657 de lipsa lui Racoți în Polonia şi aui porniti
cu toţii în ţ6ră.
Dar dacă Hristea

a avutii

fericirea

să scape

din : lanţurile lui Racoți, sorta "I-a fostii fatală
intrândiă în 'Ţ6ra Românâscă. Constantin-Vodă,
aflândi despre intrarea lui Hristea în ţeră a tri-:
misi oști “înaintea sa şi “l-au "prinsi cu toţi al
săi, Pe Hristea şi cu 24 din
ai săi, Constantin
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“l-a Spânduratii

pe o r6tă

mare

ce ridicase;

iar

pe toţi cei alţi Seimeni "I-a trecută prin
sabie.

la 9 Aprilie 1657.

|

Constantin I Basarab avea multă amiciţie şi

recunoştinţă către "Racoți, principele
'Transilvaniei, pentru serviciului ce'i adusese
cu distrugerea seimenilorii. De aceea, cândi elă
a mersi
cu resbeli în contra Polonilorii, “i-a datii
ajutoră

de arme.

-

|

Sultanulii

-

s'a mâniată

|

forte asupra

lui Con-

stantin Şi “l-a ordonată să se lase de
amiciţia
ce avea pentru Racoți. Dar Constantin
nu a ţi-

nutii s6mă de porunca Sultanului,
Atunci Pârta
a decisii să scâtă pe Constantin din
domnie cu

forţa armelori..

Pe la începutul

lui Martie

1658

0 armie

de

30,000 tătari şi alta de 30,000 ture ati năvăț
iti

in Muntenia.

“mal

Constantin

de 80,000

care avea 0 armie

nu-

ostaşi. le-a eşitii înainte cu cu-

ragiil. O luptă sângerosă

s'a ţinutii între creştini

Şi păgâni. Dar numaărulii cel mare al
duşmani-

lori a învinsă

armia română

cu mari

perderi.

Di
în Transilvania unde

a fostă

Constantin-Vodă a fosti nevoiti să'şi scape
viaţa

prin fugă.
Eli a trecutii

Primiti de Racoți cu multă afecţiune. 'Turc
ii ai
pusii domni în loculă lui Constantin
pe Mihnea,
fiul Radului-Vodă de mal "nainte.
Ei ai dusu

în robie ca la 10,000 creştini. Pe-la finel
e lui
Martie, 'Turcii ai alungati şi pe Ştefan
Gheor-

COXSTANTIN 1 BASAHAB
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ghiţă din scaunul Moldovei şi au pusă domnit

în locu-i pe Gheorghe

Ghica.

CAP.
Mihnea -VI Radu,

XI.

a domnită ună ani şi şepte luni. De la Martie
1658 — Octomăre 1659.

Afihnea însoțește, pe viziră în Transilvania cu 12,000
ostaşi. Îlihnea propune boerilorii să-şi întârcă armele
în contra 'Turcilorii. Boerii se opunii şi fuggi din tabără. Urgia lui Mihnea asupra boerilorii.

Mihnea se zice că era grecii de origină, fiul
unui Iane Serdaru.. Eli a fugitii de micii la Con-

stantinopole, în casa lui Sinan- -Paşa, şi s'a datii

de fii ali lui Radu-vodă |. După ce turcii,pe
la 1658, ai goniti pe Constantin-Vodă din scaun
ei au pusi domni în locui pe acesti Mihnea VI.

Gheorghe Racoți, în anulii 1657, ca să înlăture d'asupra -ţărei amenințările cele r&sboinice

ale Tureilori, abdică la Tronulii 'Transilvaniei.
'Tera alege în locul săi pe comitele Franţiscii

Redei. 'Turcii însă nu se mulţumescii numai cu
abdicarea lut Racoți; ei mal ceri să li se dea şi
cetatea Boroş-Inăul.
Principele Redei in dieta de la Mediaşi îndu-

"plecase

ț&ra să satisfacă nedrâpta

cerere a 'Tui-

ciloru: Dar Racoți, aflândii despre cele ce se petreceaii în dieta ţării, vine şi face pe deputaţi -

să'li

proclame “iar de principe

al Transilvaniei
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(27 Ianuarie 1658). Racoți nu s'a opriti numai
aci. Eli a pusi mâna pe solulii turcii care adu-

sese lui Redei insemnele domniei Şi "l-a aruncati
în temniţă. Toti astii-feli a făcutii şi cu solulit

ce vizirulu de la Buda

trimisese în Ardslti.

Turcii, infuriaţi în contra lui Racoți, ai decisit

să mergă cu armele in contra lui. Racoți, aflând

de mişcarea

turcilori,

a începutii să se prepare

de oste. Eli a trimisi şi la Mihnea-Vodă ca să
facă, alianţă cu Racoți, ca să'şi dea ajutorii re-

ciprocă.

Vizirulii celii mare,

ca să'şi potolâscă “mânia

ce avea asupra lui Racoți, s'a ridicati la 19 Augusti! cu o armie formidabilă asupra Ardâlului.
In acestii resboiii a trebuitii să-lu urmeze şi Mihnea domnulii Munteniei care a mersii cu 19,00
0
ostași.

|

Deşi Mihnea-Vodă pornise cu 6ste în contra lui
Racoți; dar elii hotărise în cugetuli săi ca să'şi

întârcă armele în contra tureilori. Pentru acâst
a
eli i luase inţelegere secretă cu Racoți şi
cu
Constantin-Vodă, care era pribâgi in Transilvania:
Ajungândiă la Telâjenă, Mihnea socoti mome
atulu favorabili ca să “ŞI desvăluiască cugetu
liă
inaintea boerilorii şi căpitaniloră 6stei, îndem
-

nându-i să 'şi întârcă armele în contra păgâniloră.

Boerii

audindii propunerea ce le făcea Mihnea, se

Cutremurară de fiică, căci la spatele lori venea
u

paşii cu armia cea formidabilă de turci şi
de tătari. De aceea ei nu se uniră cu propunerea
lui

-

MINEA VI RADU.

Mihnea.

Acesta

___Boerii

se
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s'a mâniatii. tare în contra lori.

aflat

în situațiunea

cea

mai critică.

Pe de o. parte ei îşi atrăsese asupra lori mânia

domnului ; iar pe de alta se temeaii de. urgia
turciloră. în urma unui sfati-ce avură între

denşii, boerii au convenit

cotro

va putea,

Dar

Paveli

ca să fugă: care

vistieruli Vlădescu

Şi capitani,. fiindi

mai

şi alţi

cutezători,

paşa care venea

mai îndărătii

să-i denunțe pe

Mihnea ca viclâni.

flândă
paşa.

despre
şi

în

ceea, ce aii şi făcutii. -

fapta boeriloră,

păraşte

pe

boeri

boeri

merseră

la

cu armia cea mare
alârgă

şi pe

Mihnea,
şi

ostaşi

eli
ca

ala
ne-

credincioşi Sultanului. şi că nu voescii să se-bată
pentru densulă. Paşa dândă mai multi crezămintii lui Mihnea,

se sili

doă părţile şi continuară

de impăcă

pe

amân-

calea.:

Ură ne împăcată concepuse Mihnea în contra,
boerilorii. Eli ucidea pe toţi câță îl cădeaii în
mână, Mai ântâii a ucisii pe Pirvu vistieru Vlădescu, apoi pe Istrate Postelniculii, apoi pe Radu
Bârsescu, apoi şi pe Vintilă căpitanulii. Eli apoi
a trimisi dupe banuli Preda Brâncovânu,. pe

care l'a ucisi în Tirgoveşte. Mai voia să omsre

şi pe Constantin

Postelniculii Cantacozino

şi pe

ginerile săi Pan Spătarulii, dar; aceştia,-ai scăpatil cu fuga. Dupe, terminarea. . expediţiunei

Ardelu, Mihnea s'a întorsi în ţ6ră.

din

“În urma învingerii lui Racoți, turcii impuse
ardelenilorii ca principe pe Acaţie. Barceal.. -A-
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1659, deschise

adunarea

generală a ţării la Bistriţa. Pe când se afla
aci,

au sosit de la 'Mihnea-Vodă
erea

unei

alianţe

între

cărți pentru

înche-

'Transilvania şi Muntenia,

pentru menţinerea păcii şi de

bună

vecinătate

între aceste doă ţări. Dar principele Acaţie
Bar-

ceajl, ne puiindi temei pe buna cred
inţă a lui
Mihnea, n'a priimitiă. propunerea de
alianţă.
- Dupe ce Acaţie Barceai a deveniti
i principe

„al Transilvaniei, a trimisi la Racoți
ca să-i dea
cetatea

Oradia-Mare

pe care o ocupa cu armele.

Racoți a şi dati lui Barceai acestă cetate,
dupe

ce însă ardelenii i-ai juratit

că

vorii

respecta

"moşiile şi averile mamei sale, ale fraţi
loră şi ale

amicilorii săy.

|

Dar în adunarea ce s'a ținută mai în
urmă
la Sas-Sebeşi, s'au violati condiţiunile
cu care
Racoți cedase Oradia-Mare şi se împăcase
, luându-i-se moşiile mamei sale şi ale soţiei
sale. De
aceea Racoți, tare întăritatu în contra
lui Barceai şi a ardelenilorii a- începută a-şi adun
a 6ste.
Asemenea şi Constantin 1 Basarab, car
ese afla

cu Racoți,

aduna -6ste

cu bani de la împăratul

Leopold.
-.
a
Către finele lui August 1659, Racoți
şi Con-

stantin-Vodă,

ai trecută

şi ai mersi asupra

Mureşului

lui Barceal,

spre Cluşiă

care se afla cu

ostea pe câmpul 'Turdey. Barceal, vezenduse a-

meninţată

de

Racoți,

Chemeni Ianoși cu

a trimisi

propuneri

la

dânsuli

pe

de pace. Racoți,

MINNEA-VI RADU

“ne

.
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voindii să asculte nici 6 propunere,

a înain-

tatii spre şesulii 'Turdei. Barceai, ne cutezând a sta
în potriva lui Racoți, s'a trasi la Mureşii, apoi
a trecutit în 'Temişora.
a
Racoți, scăpându-se astii-feli de rivalul săi,
„a adunat țâra la Murăş-Ozochei unde, pentru a
treia 6re a tostii alesi principe al Transilvaniei
în 8 Octombre 1659.

Mal înainte de a porni Racoți în Ardsli asupra lui Barceai, a voitii să se mai întărâscă şi
cu alianţa lui Mihnea-Vodă, domnuli Munteniei.
“Nu-a fostă anevoe lui Racoți să atragă pe Mih-

nea, in partea. sa, căci elu de multă inclina către o alianţă cu creştinii în contra tureilorii, spre:

a trece cu puteri unite preste Dunăre şi 'a bate
pe

turci.

Dar fiind-că Mihnea fusese crescutii la Portă şi
find. că

avea lângă. sine

2000

de ture

pentru

paza lui, Racoți.
i-a cerutii, pentru: întemeiarea
credinţei către sine, să omore acea trupă de 2000
„turci. Mihnea, spre a da dovadă lui Racoți despre sinceritatea sa, a şi trecuti sub sabie pe
cei 2000 turcă ce-i avea de la Pârtă 'pentru
- paza lui personală. Indată după aceea Mihnea,

a loviti! şi pe paşa de la, Dristor care se întorcea de la cetatea Boroş-lenai,. omorându-i 3000
de turci.
„Prin aceste fapte, Mihnea, a devenit duşmani

ne împăcatii al Porții şi şi-a sacrificată tronul
pentru amiciţia ilusorie a lui Racoți.
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Nu a fost de ajunsă lut
Mihnea că prin faptele sale cele crude îşI
atrăsese asupră-i urgia
turcilorii. Prin caracteru
l “său celii veninosi,
elă

ŞI-a mai creatii şi inemici
în untru.

Nutrindi
necurmatii: vechea: sa
ură asupra boerilori, el
incepe a-i persecuta Şi
a-i ucide. Aceştia, ca să
.
scape de urgia lui Mihnea
, aii cerutii ajutorii de
la “Tătar. Mihnea, ne
putândi a se opune for.

ţei tătarilori, a fugiti în Ard
slii.
Constantin-Vodă

avu aceeaşi sortă

|
in Moldo-

va. Racoți ii promisese Să-i
dea ajutoriă de arme
ca să gonâscă din 'Moldo
va pe Gheorghe Ghica
Şi să-i coprinză tronuli.
Pe Ja finele lui Octom-

bre

1659,

Constantin-Vodă a şi intrat
ă

cu 6stea în Moldova. Intreprin
derea sa a fostii forte
fericită, căci a învinsă
cu desăvârşire pe Gheorghe Ghica, care abia. a scă
patii cu fuga în munţi.
Constantin, aşezendu-se
pe tronulu Moldovei,
ar fi domnit! mult timp
în pace.. Dar Ghica, venind asupra lui cu o oas
te de 30,000 de tătari,
elu d'a
bia'a scăpată

a trecut în Ungaria. :

în Ardlă,:

de -unde

apoi

|
In urma acestoră nefericiri,
amîndout ţările române. căz

use în puterea turciloră.
Sultanulii a trimis pe Capugi-Hiasia-Aghi
asei în Muntenia ca
să pue acolo domnii pe
Gheorghe Ghica. Iar în
Moldov

a, Porta a pusi domnii pe
Ştefan (XIII):
Lupu, feciorulii lui Vasile
Lupu.
:
E

-
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XII.

Gheorghe Chica, 1659-1660 Septembrie 1
Gheorghe Ghica împus domnă de la Portă! Gheorghe
Ghica este scos din domnie pentru neplata tributului. Vizirulă Cupruli hotăreşte să transțorme Muntenia în paşalicii. Postelnicu Constantin Cantacozino înduplecă pe
marele vizir să respecte existența polilică a ţerei.

Gheor-

ghe Ghica este nazuit domnii,

Gheorghe

I Ghica, era albanesi

de

origină,

din satulii Cupruli. Eli a intrată în Muntenia
la 20 Noembrie 1659, urmati de o mulţime de.
turci şi de tătari, cari se imprăştiară pri in ţeră

|

după jafuri şi barbarii.
La
era,

suirea lui Gheorghe Ghica pe troni, ţera
sleită de ori-ce resurse din causa invasiu-

nilorii streine și a resbelelorii civile. Prevăzendă
că nu o să aibă de urde să plătâscă tributulii,
Ghica făcu proclamaţiuni prin care amnistia pe.

toţi cei culpabili şi invita -pe toţi locuitorii pribegi să revie la căminele

lori.

Pe când Ghica cugeta la îmbunătățirile ce eraii de

făcutii

pentru

a anieliora

starea cea

seră a țării, resbelulii iar .vine să “i turbure

mi-

li-.

niştea. Constantin | Basarab, care vena necontenit,
tronulii Munteniei, 'şi adunase o 6ste numerâsă
în Transilvania. Elii năvăleşte pe la Turnu-Roşu
în România, la 26 Aprilie.
- Gheorghe Ghica nu se- aştepta

nici-decum

la
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0 asemenea, lovire. Eli nu numai
că nu era în
măsură de a se opune lui Constantin
cu armele ;

dar puţina 6ste de dorobanţi și de

avea, se puse sub stindardul

Ghica

-se văzu

Seimeni

fostulul

ce

domnii.

siliti să fugă la Giurgiu ; iar Con-,

stantin intră în' Bucureşti la ânteit Maiii
.
Anarhia

începu

să reinviese. Seimenii reincepit

a turbura ţera, cu jafurile şi desordinile loră
cu-

noscute. Când sultanulă Mahomet
IV află despre
„cele ce se petreceai în Muntenia,
furia lui numai cunoscu nici o limită. Intr'uni
+ moment.

de mânie, eli decise să trimiţă
formidavilă de tătari şi de turci,
Şi să ninric6scă, pe toţi locuitorii,
maşi cu viaţă să-i robescă.
Ghica şi boerii ţării, cădendă

în ţeră o armie
care să ucigă
iar pe cei recu mare rugă-

ciune la Sultanulu,. Pati înduplecatii
să, trimiţă..
Gste în ţeră numai ca „să gonâscă pe
Constantin

de pe tronii. Constantin plecă din Bucu
reşti la
25 Maiii şi se duce în Ard6licu sper
anţa de a.

mai

aduna

nuci trupe. Ghica

este restabilitii pe

vonuli Munteniei, iar tătarii deşartă
ţera,
- Intre acestea soseşte şi termenul pent
ru plata

tributului;

dar

Ghica

era

în imposibilitate

de

a-lu plăti. Boeri eraii scutiţi de orice
contribu-.
țiuni şi numerdsele calamităţi ce trec
use peste

ţeră, pusese pe săteni, carii singuri
purtaii tte.
sarcinile ţării, în imposibilitate de
a pune tesaurulii publici in posiţie de a plăti
tributulă.
Marele viziri Cupruli, mâniosii pent
ru ne pla-

|
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ta tributului decise detroziarea lu! Gheorghe Ghică.
La. o asemenea hotârire contribuise ftrte. multi
chiar intrigile secrete ale lui Grigore Ghica, fiulă
domnului. Acesta se afla pe acelil timpii la Cons-

tantinopole : şi. invidia tronulă

tatălui. săi.

Cu-

pruli trimise chiar-..pe fiulii : seii "Mustafa, paşa
Silistrei care, intrând în: Bucureşti la ânteiit Septembre 1660, a':depusii din scaunii pe: Gheorghe
Ghica.
er
;
În urma detronăril lui Gheorg
I: he
Ghica, nia-

rele -vizirii

Cupruli, . hotărise să ! transformese

„Muntenia . în .paşalici. Din fericire însă, în tabăra marelui viziri de la Adrianopele, se afla
și Postelniculii Constantin: Cantacozino, ginerile
lui Şerban

de cea

I

Basarab (Radu.X).: Eli

se. bucura

mai mare; stimă şi: favâ
a... Viziru
re
lui.

Aflândi despre proiectul celă' desastrosi al.lui
Cupruli,. Cantacozino, prin: rugăciuni ferbinţi .a
înduplecati pe. Vizirulu!
să renunţe la hotărîrea,
sa. Nu numai atâtii, dar 'eli acordă'lul Canta-

cozino marea favâre de a desemna însuşi . pe
fiitoruli domn
al Munten
iiei,
îi
Cum

se 'află

Ja Constantinopole . că numirea

Domnului 'Ț&rii-Româneşti era
inţa lui Cantacozino, o droae

în mâna Şi vode compeţitori

greci alergară la densulii. Ei îl îmbiati care mai

de care cu promisiuni şi
comandat la Vizirulti.. Dar
zino, care se interesa de
țării, nu voi să o arunce

cu bani ca să fie repostelnicul Cantacoo srtă mai bună a
pradă în ghiarele cele
S
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lung
şi înveni
i.
nate ale grecilor. Eli căuta unu -

omi care să voiască
suferea.
...:

Între

a-i vindeca

aspiranţii la tronulii

ranele de care
i

României.

era şi

Grigore Ghica, fiulii detronatului domnii Gheorghe

Ghica.

Acesta căgu

cu

mari rugăciuni ” şi pro-

„Misiuni la Cantacozino, ca să-lii recomande la
Vizirulă pentru a-li numi Domni. Eli: promitea
că va considera pe Cantacozino ca pe uni' pă-

rinte şi că nu
Postelniculii

mare

va eşi din cuvântulă său.

Cantacozinb putea

facilitate să fie numiti

cu -cea

domni

maj

ali țării.

Dar făcendii abnegaţie de elă ensuşi, a propus
pe Grigore Ghica. Mai 'nainte însă de a-lă recomanda Vizirului, eli a luată de la Grigore
Ghica unii jurămentiă înscrisii, prestatii pe evanghelie, că va respecta drepturile şi privilegiile
naţiunei. În urma acestora Vizirulă, dupe propunerea lui Cantacozino, la recomanâatii Sultanu-

lui care la numitii şi care V'a întăritii domni ală

Munteniei. -

i
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o
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CAP, XIII:
Grigore Ghica 1660-1664
Starea de sărăcie a -ţerii la venirea lui Grigore
Ghica pe
tronii. Intrigile ursite de Stroe Leurdânu
şi Vistieru
Dumitraşcu pentru perderea familiei lui
Cantacozimo.
Postelnicu

Constantin

este dusi.şi ucisă

la Snagorii,

Grigore Ghica fuge cu familia în Transilvan
ia.

Grigore Ghica sai Grigoraşcu intră, ca domni

în ţera Românâscă pe la Caracal, la 6 Decem„bre 1660. Eli este priimitii cu mare bucurie de
tâtă lumea, pentru că prin numirea lui ca domnti
țera scăpase de paşalicii.:
De
Grigore Ghica, suindu-se: pe tronă, află ţ6ra
în cea mai mare miserie şi aprope" gâlă de locuitori. De câţă-va ani tâte calamităţile trecuse
peste densa. Grigore Ghică, dotati cu simţimentele şi virtuțile cele mai patriotice, promitea vindecarea tutulorii ranelorii de care suferea ţera,

întârcerea ei la fericire.

'Tesaurulti publicii era

cu totuli deşertii şi turcii reclama cu insistenţă

enormele

sume de bani ce aveati să primâscă.

Ghica, ca să facă faţă la: aceste

gențe,

imperi6se exi-

şi-a dati chiar veniturile 'sale

pe mai mulţi ani.

e

personale

Pentru a grăbi îmbunătăţirea, s6rtei ţării, se
pare că insăşi natura i-a veniti în ajutori. În:
urma anilori de secetă, de fâmete şi de 'bâle
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cari ingenuchiase

ţâra, veniră d'arân-

dulii mai mulţi ani de abondenţă şi de salubri-.

tate publică. 'Țera. întrâgă înflorea sub abonden--

tele bine-faceri ale naturel şi sub părintesca dom-

nie a lui Grigore Ghica.
„Postelniculii . Constantin

Cantacozino, trăind

retrasii la moşiele sale,. fără, să fi vruti să accepte vre-o funcţiune, apărea la curte numai ca

să dea. domnului bunele sale consilii, de care
acestii din urmă profita totu-d'auna, pentru bi-.

nele țări.

„Dar acestă, stare de fericire nu fa nici constantă nici durabilă pentru ţeră. Pe de o parte
spiritului celă resboinicii ali turcilorii, iar pe de
alta intrigile din lăuntru, veniră săi turbure fe-ricirea de care se bucura. |

În anulii 1663 încetâză din viaţă marele vizir
Cupruli şi în loculi lui vine fiulu să Ahmet.

Cupruli. Acesta, fiindti june şi de o. natură resboinică, -se aruncă în cariera armelori, intrândiă,
în răsboiti | cu impăratulă. Germaniei, cu Unga-,

ria şi. cu Polonia. -Domnii români ca vasali, tre-

buiai să mergă cu oştile lori în persână la răs-.
boii. Gheoghe Ghica, domnulă României, la 20;
Iulie 1663, trece în: Ardelii prin pasulă Buzău-

lui, cu 5000 călăreţi şi 6000 pedeştri. Elă mer-

ge la cetatea Ersec Uivar, unde se afla vizirulă
„cu 0 6ste de 130000 6meni. Grigore Ghica luase.

cu, densuli în acestă. expediţiune

feciorii Postelnicului

Constantin

şi pe trei din.
Cantacozino,

a-

.

- - GRIGORE GHIGA
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dică pe Drăghici paharniculit celt mare,

pe Şer-

banii logofătulii celt mare şi pe Constantin pa=

harniculi.:
3
i
În timpul absinţei sale, Ghica lăsase să,
guVerneze ţâra pe soţia sa Maria, cu concursuli
i
cumnatului săi marele vornici Stroe Leurd6nu
şi cu al marelui vistierii Dumitraşcu, fanariotii,
pe care Ghica îli adusese cu sine din Constantinopole. Aceşti doui boeri era duşmani neim-

păcaţi

ai Postelnicului

Constantin

Cantacozino.

EI voiati perderea lui, dar nu puteai reuşi,
căci
Ghica avea “mare stimă şi respecti pentru Cantacozino. Profitândii de lipsa domnitorului, ei-ur-

ziră 0 mulţime de intrigi cari trebuia să aducă

ruina familiei lui Cantacozino.

e

Mai ânteiii, pe când Grigore Ghica se afla
cu
Ostea în- Transilvania, avândii lângă sine şi
trei

din feciorii lui Cantacozino, ai împrăștiată sg0-

motele în tte părţile că Şerban Logofătul,
şi
cu cei-l'alţi fraţi al săi, ad cercati să conrupă
pe căpitanii 6stei, îndemnându-i

să mergă

la vi-

ziru
să lu
pârască pe Ghica că este: vicl6nii şi
să c6ră ca domnii pe Şerban Logofătul. Aceste
sgomote

perfide ajungendii

până

la urechile lui

Ghica, acesta nici mai cuteză 'Să-ŞI ia dioa bună

de la viziruli, spre a se întorce în ţâră. |

Afâră de acestea, Vorniculii: Stroe Lieurdânu

|

şi Dumitraşcu vistieru, trimiseră lui Ghica serisori din ţâră prin care aduceau Postelnicului Can:
|

tacozino

multe

şi grele pari.

EX

îi

spuneaii

că

118

ISTORIA GENERALA

A ROMÂANILORU

Constahtin Cantacozino ainegritii

credinţa lui la

Portă,că Gmeni puşi într'adinsă de Canta
cozino,

îlă defăima în tâte părţile, că aceşti 6men
i în-

dărătniceai

poporulii „de la plata,

contribuţiuni-

loră, Şi altele asemenea.
„Aceste îndoite intrigi şi calomnii aţiţară
forte
multi pe, Ghica în contra casei marelui
Postelnici Cantacozino. Neştiindi. nimici despre
pârele
şi calomniile ce se urziseîn contra lui,
Cantacozino, aflând despre întârcerea domn
ului în
țeră, merge să-i iasă, înainte spre Crai
ova. . Cu
inima curată şi cu Surisuli pe buze, ca
toti-de-

una,

eli

se presintă

inaintea domnitorului,

a-lă saluta de buna venire.

spre

E:

Dar care ii este mirarea când Ghica,
cu figura
posomorită şi,cu o espresiune amară,
apostrofeză pe acela pe.care ili numea penă
aci pro-

tectorulii: săi.

Eli

îi

spune

că fiii săi,

ce i-a

avută cu, densulă în 6ste, aii cercatii să-l
surpe.
dupe troni ca să pue în locu-i pe unul
ă din ei,
pe Şerban logofătulă. In deşertii Cantacoz
ino protesteză pentru inocenţa fiului sei, căci Ghic
a remase ne clintită în credința sa.
Acum firele intrigei erai aruncate şi duşm
anii lui Cantacozino .n'aveaii de cati să le
conducă
cu abilitate până la capăti. Stroe şi Dumitraş
cu,
temendu-se de influenţa ce Cantacozino
avea
„asupra lui Grigore Ghica, luară tote preca
uţiunile..

“de a-lii depărta

de lângă dânsulii.

Profitândă de

primele momente ale bănuelilorii şi mâni
ei sale,

„1

GRIGORE GHICA

IE
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ei înduplecară pe Ghica să dea ordini.de
i a trimite:pe Cantacozino' la mănăstirea Znagovu.
Cum puseră mâna pe ună asemenea ordini,

duşmanii Postelnicului Cantacozino, trimiseră chiar
in nOptea aceea o câtă de dorobanţi cari luară

din patulii săi pe Cantacozino şi-l duseră cu
grabă la Znagovii.: Aci totulii era preparatii pentru peirea lui. Dupe ce îl făcură să asiste la.
unii scurtă serviciă divinii, îi daii cumenecătura
cea din urmă. Smulgându-lii de 'naintea icone-

lorii, dorobanţii îlii ducii în trapezariii unde, legândului de

stâlpulii celă mare,

Vaii 'sugrumati.

Se crede că mârtea Postelnicului Constantiri:
Cantacozino s'a efectuatii fără ştirea şi voia lui.
Grigore Ghica. Acesta, aflândi a doua:gi despre
m6rtea neaşteptată a Postelnicului,

a blestematii

şi a exilatii pe Stroe şi pe Dumitraşcu pentru
că i-aii smulsii ordinului de arestare, şi apoi ai
abuzatii de puterea loră.
După ce a plânsii perderea

bine-făcătorului

sei, Ghica, a permisii văduvei sale Elena şi celorii ş6se în ai sti de i-au ridicati corpuli, spre
aslii îngropa după regulile bisericei. Remăşiţele

piosului, virtuosului şi patriotulut Cantacozino,
regretati şi chiar de duşmanii săi, aii fost îngropate cu mare pompă la mânăstirea Mărgineni,
zidită chiar de dânsulii.
ae

” Prin luna lui Maiii anulă 1664, iar a priimiti
Grigore Ghica ordinii de la 'vizirulă ca să vie cu:
„oștile sale în Ungaria să ia parte la încongiurarea.
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şi luarea cetăţii: Leva. Când s'a, datii bătăl
ia de.
cisivă,: Grigore:-Ghica, voindi -să facă
uni actii

de vitejie,:a

dati

năvală

asupra

unei râte de

nemți pe care ia 'nimicitii cu desăverşire. .
Dar

mai

în

urmă

năvălindi

6ste

mare.

de:

nemți asupra lui, el a fugitii din
: bătălie, lăsândă acolo tunuri, bapageşi o mulţ
ime de care
pline cu provisiuni. Acestă fugă a
lui Grigore
Ghica a contribuit. multi la perderea
bătăliei din
partea turciloriă. .
ti
o
- Grigore Ghica, temendu-se. de mânia
Viziruluj, :

s-a întorsii în ţâră. Aci ancă nu a statii
multi

timpi, căci se temea ca unii din boeri
să nu-lă
dea pe -mâna turcilori ca.să-]t: omre.
De aceea

luându-și familia şi avuţiile, la 20' Noembre
1665, :

a trecuti în Ardâlă,

apoi de

„CAB

aci în Germania.

XIV

Radu XIII, dulă lui Leon-Vodă, 1665—1669
Radu

XIII

cumperă

domnia de la Turci.

Radu

.:
dă fera

pe mâna grecilori, de o jefutescii. “ Boerii
se plângi, la
- Portă. Radu mazilită,

Dupe ce Grigore Ghica a fugiti din ţeră,
lăsândii tronulii vacantii, boerii s'au adunati
pentru.
a lua 0 hotărâre.. Ei trimitii o deputaţie
nume-

TOsă la P6rt
ca ăsă

asupra căruia

căguse

câra domnii

alegerea

pe uni boeri

lori.

Dar, câna

„RADU XIII..

i
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boerii trimişi de ţâră ajunseră la Constantinop
ole;

lucrulă era, şi terminati. Radu XIII, feci
orul
lui Leon-Vodă, cumpărase -deja: domnia
cu 400
mii de talere,'pe cari îi luase cu împr
umutare
de la .bancherii greci.
A
E
In astii-felii de stare a lucrurilori, boeri
i nu
mai cutezară să facă vre-o propunere,
ci căutară
a se alipi de Radu, intrândi în bunele
sale graţii.

Radu

âncă avea nevoe de a-şi atrage dragostea

boerilorii. De

aceea

se: adresă la dânşii cu multă

blândeţe şi bună-voinţă.

Dupe ce Radu a priimită de la Pârtă inse
mnele domniei, cu ceremonia obicinuită,
a plecati

din Constantinopole cv toţi boerii ce venise
acolo.

Eli a intratăîn ţră ca domnii la 12 Februarie.
1665. De o dată cu Radu, venise
de Ja Constan-

tinopole şi o mulţime de greci flimândi, căror
a

le dete ţâra pe mână ca să-o stârcă.
Radu,

ca să-și sc6ţă

banii cu cari se împru-

mutase pentru a cumpăra domnia,
şi ca să-şi.
strângă avere, a împovăratii țâra cu multe
biruri.

Aceste resurse ne fiindii: suficiente să îndestulez
e
lăcomia lui Radu şi a greciloră ce-lit încongiura
ii,
elu se dete la toţi felulii de jafuri şi de atroc
ităţi. Instrumente la tote aceste mişelii avea
Radu pe Balasache paharnicu şi pe Nicolae
Sofiala,

la carise mai asociase şi Stroe Leurdânv,
ură pentru Cantacozineşti. .
|
De

câti-va, timpă

Porta,

vădândiă

din

că domnii

ţărilori române îi devină ne credincioşi, mărg
i-

|
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nise termenul domniei la trei ani. Dupe acesti
termeni ei trebuia să se ducă la Constantinopole, spre:a se întări din nuoi.
Apropiindu- -se
acesti termenă, Radu incepe a se -lua cu binele
pe lengă boeri pentru a-i îndupleca, să-l câră
„toti pe densuli domnii la Pârtă. Eli-le promitea
cu jurămenti că va schimba cu totulu felul
domniei

de

până

acum

şi că

va

goni

pe: grec

din. ţâră.
Boerii, amagiţi: de promisiunile” cele. măgulitore
ale lui Radu, s'a înduplecatii a-i da totii spriji
nulii lori la Portă. EI se deciseră să mergă
în
mare numără la Constantinopolii: şi să-l câră
toti pe dânsulit de domnii, - spuindit Sultanului

că ţâra este mulţumită cu dansulii.: Mai inainte

de a pleca Radu, boerii trimiseră înainte pe Drăghici Spătarulii Cantacozino, care se bucura de
o bună reputaţiune la Portă, ca să prepare lu-

crurile.. Sosindii apoi și Radu cu cei alţi boeri,
fără intargiere fu priimiti de Sultanulii. şi întărită din nuoii în domnie.

Dar Balasache paharniculă, - Sofiala cluceru şi
Stroe Leurdânu, duşmanii cei de: morte al Can-

tacozinilori,

vedeai în Drăghici Cantacozino uni

mare obstaculă la ori-ce ar A voită să întrepringă.

De

aceea,

maj

“nainte de a porni din Constanti-!

nopole, ei aflară midlocii de a-lă învenina. M6rtea acestui virtuosă şi patrioti boerii, a causatii

mare

durere şi întristare

pentru

ţâra întregă.

Intoreendu-se în scaunulii s&0, din nuoii confir-

RADU XIII

:
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matii de Portă, Radu XIII, a uitaţi cu desăverşir
e

promisiunile ce dedese boerilorii.. Inhăitându-se
iar cu grecii ce îlu încongiuraii, elă îşi reinc
epu

jafurile Şi tiraniile de mai "nainte,

ba âncă cu maj

mare furie. Indemnatii de Sofialaşi de Balasache,

elu, proiectă şi uciderea unul însemnatii. numără
de boeri,

Boerii,

e

aflândi

despre

proiectulă celi -crimi-

nalii ali lui Radu, s'aii sculati într'o gi cu toţii

şi s'aii dusi la Mitropolitulii Teodosie. E îl spuse

că sunt ameninţaţicu “morte din partea greciloră.

Radu,

aflândă

de

dusi la mitropolie între

scularea

. boerilorii,

s'a :

denşii ca' să: cerce 'să-i

asigure şi să-i potol6scă ; dar. ducerea sa na
avutii

nici unii resultată. -

|

- Boerii au trimisi pe unii din ei cu plângeri
la
POrtă în contra lui Radu, cerând
mazilirea lui.

Radu âncăa trimisi la Sultanuliipe Alexandru
liaşi şi pe Dumitraşcu ca să-lă. apere:de pâra:

ce i se aducea. Dar Sultanulii, ne voindi
să dea
credămentii nici unora, nici altora, a: trimisi
pe:

unii agă la: Bucureşti ca să afle adevărul Şi să-i
raporteze.
DI
i
Boerii,

temându-se

ca Radu să nu

cumpere cu

bani pe trimisul Porții şi să raporteze lucrurile
in. favorea lui, ai apucati ei mai “nainte de Pati

mituiti. Astii-felă dar, cele constatate de comisarulii Porții, fiindă în contra lui Radu, Sult
anul

Va maziliti şi a numită în loculii lul: domnii
pe

Antonie vorniculii din Popeşti. -

|
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CABLE
Antonie-Yodă,

1669 —1672

Antonie- Vodă ample de speranţă, îmimi
le boerilorii. Stroe
Leurdânu condamnati, la mânte pentru
asasinarea Postelniculai Cantacozino. Antonie- Vodă
mazâlstii

Antonie, fiindi întărită domni, a intrati
în

Bucureşti

în dioa de 19 Aprilie

1669, impreună

cu toți voerii cari se dusese la „Constantinopole
. -

Era mare bucuria boerilorii pentru . veni
rea lui
Antonie pe tronulă țării, căci eli era domn
it ro-

mână, alesiide ţ6ră şi întărită de Pârtă. Fiindi

omi

în vârstă,

pacinicii şi virtuosi, inspira tutu-

lori credinţa că va domni în pace şi cu dreptate
.
„Şi în adevări,

poporul nu s'a înşelati în spe-.

ranţele: lui. Antonie a fostă unul din domn
ii
cei buni.al ţării. Eli a potolitii: urile şi a împă
-

cati discordiile
duva şi fiii

dintre boeri.

Postelniculuy

au aflati timpul

In domnia

Constantin

lui, vă-

Cantacozino,

oportunii ca să descopere şi să

ceră pedâpsa morţii soţului şi tatălui lori.
O asemenea grea piră a căgută pe Stroe Vor.
niculi Leurd6nu. Eli a, fostii arestati şi trad
usi
înaintea

divanului.

Acusatii

de

ucigătoră

alti

virtuosului boerii, Postelniculi Constantin
Cantacozino, elă tăgăduia, gicendă că n'are
nici o
cunoştinţă despe . acestit omori. Dar văduva
Şi

fiii victimei produseră

înaintea divanului trei seri-

„ ANTONIE-VODA

-..

.
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sori olografe ale lui Leurd6nu, relative la
perderea Postelnicului Cantacozino. Din aceste
scrisori

divanuli, făcendu-şi deplină convincţiune că Leur-

d6nu

era autoruli acestei crime,

morte,

Pa osânditii la

e

:

„Dar văduva,şi fiii răposatului Postelnicu Can-

tacozino,''ne voindii mârtea păcătosului,
s'au
rugatii de Antonie de .i-a schimbati pedâpsa
cu
morte,

în

Zuagovu,

aceea

de a-lii

şi de a-lu

călugări la . mănăstirea

ţine

acolo - inchisii pe tota

Viaţa; spre a vedea totii-de-una în . ochi locul

unde a comisii crima cea, monstrudsă.
+ Antonie a cedată rugăciuniloriă ' familiei
Can-.
tacozino. Ca pedâpsă infamantă, Leurdânu a fosti
pusi întruni cari. Eli 'avea aternate de gâti
scrisorile prin: cară se 'constatase crima sa. Dupe
ce Pa, trecuti. astii-felii prin. tergă, elu a. fosti

dusi: la Snagovă.

Aci

ai

pusă

să-lii tundă şi

să-lu călugărescă ; dar elii se refusă strigândiă
:
» Dâmne, fără voia. mea este acâsta.“ Ia când
ai voitil să-i. dea numele de Silivestru, eli striga: „Nu Silivestru, ci Mehmetii.« i
Domnia lui Antonie curgea.în pace, şi popo:
rulii români, scutiti de jafurile şi nedreptăţile
de mai "nainte, inaugurase o nuoă eră de linişte.

şi de fericire. Dar corupţiunea fanariotă care pătrunsese în inima

turbure pacea "ţării.
“Vorniculii

unor
- din: boeri
a ,

Gheorghe

vine:iar să

E
Băl6nu,

ginerile lui Hris-

tea vistieru, fiului săi Ivaş
şi”cu
alţii, invidiindă
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cea înaltă a Banului

Mareş,

a. Logo-

fătului Radu Creţulescu 'şi a' spătarului Şerban
Cantacozino, miniştrii lui :Antonie, urzescii o
conspirațiuneîn contra lori (1671).: Acâstă conspiraţiune descoperindu-se, culpabilii ai fostii aduşi

înaintea divanului. Antonie, cu spiritul săi celt
pacinici, nu “%-a condemnatii dupe cum merita.
Elă s'a mulţumiţi a îndatora pe culpabili să stea

pe la moșiile lorii. -.
|
i
In: locii de recunoştinţă, ce boeril sediţioşi da-

torai lu! Antonie-Vodă pentri indulgenţa cu care

ii tratase, ei r&spunseră prin trădare. Fugindiă 'la,
Constantinopole, ei se duseră să pârască pe Anto-

nie la Sultanuluişi să-lii determine a-l seste din

domnie. Aci se afla şi Grigore Ghica, fosti domni
i
al. Munteniei, care dobândise graţia Sultanului,

prin midlocirea lui Panaiotake dragomanuli,

pândea

aci vre-o

ocasiune

jar mâna pe tronulă ţării. .

favorabilă,

Eli

ca să pue

”

Boerii trădători, unindu-se “cu Grigore Ghica
,
lucraii prin tâte midlGcele ca să surpe pe Antonie
din scaună. In fine, Antonie, fiinâii în zl treile
a

ani al domniei sale, ei intrigară casă fie che-

mată la Portă,

spre a fi întărită

din

nuoi în

scauni.
a
|
îi
Antonie, până a nu pleca la. Constantinopole,
trimise mai ântâii pe Constantin Postelniculi
i

Cantacozino şi pe Gheorghe vorniculii ca să sondeze terenului; 'iar eli şi cu boerii plecară mai

în urmă.

Ajungendi

Antonie

la Dunăre,

întilni

ANTONIE-YODA
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pe Constantin Postelniculii Cantacozino

care se

întorcea de la Constantinopole. Intrebându-lii vodă
ce a descoperitii pe acolo, elii îi spuse că teme.

rile lori nu erat fondate, şi aşa, se încoragiă vodă
Şi păşi inainte.
A
Ajungendii

la. Adrianopole,

aflară. aci pe ma-

rele viziră. Antonie şi cu boerii săi se opriră ca

să csră de la vizirul reinoirea domniei. La insistenţa boerilori, turcu le fix6ză o gi în care
să vie cu domnulii ca să imbrace caftanulii,
iar.
pe de altă parte, elii châmă în secretii de
la
Constantinopole pe Grigore Ghica.

În dioa fixată de vizirulă pentru a imbrăca

pe Antonie cu caftanulă domnescii, boerii se
ducii
la viziruli impreună cu domnuli lorii. Între
boe-

Til ce însoţise pe Antonie la Adrianopole era şi
Şerban Cantacozino. Acesta mefiindu-se de Joaiotatea turcului, s'a pretăcuti bolnavi Şi nu s'a dusi
cu cel-l'alţi. Spre a fi însă în corentulă lucruriloriă,
eli trimise cu cel-l'alţi pe Ieremia comisuli,
care
să-l raporteze îndată despre cele întemplate.

Mergendi domnulii cu boerii la vizirulii, acesta
,
în loci să'lii îmbrace cu caftanii, pune
mai ân-

teii de aresteză pe Mareşi banul,pe Gheorghe

vorniculii, pe Matei postelnicul şi pe alţii;
eli
voia să pue: mâna, şi pe Şerban Cantacozino,
dar

acesta nu se afla aci...

-

n.

În urma acestei procedări la care nimeninu
se aştepta, vizirul se întârce către Anton
ie ŞiI

dice:

„Sultanulii te-a mazilită.e Apoi, întorcân-
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du-se către cei-alţi boeri cari mai eraii faţă le

dice: „Iar voă wa datu împăratulii “domni: pe

Grigore Ghica“.

|

o

“ Şerban: Cantacozino,. câtă”a aflati: de cele întemplate, a încălicati unii cală fugosişi a por-

nită cu iuţâlă ca să scapede urgia Vizirului.

Astii-felă s'a 'terminati domnia cea blândă şi

părintscă a lui Antonie,

regrâtatii

de ţ6ra, în-

„. trâgă. Intrigile şi mişeliile boerilorii aruncară din

nou ţâra pe mâni vitrige şi hrapitore.

CAP

XVI,

- Grigoro Ghica, a doua domnie 1672-1674.
Grigore Ghica începe" persecuțiunile mai 'mainte
de a în„tra în ţră. Grigore Ghica pedepseşte pe boeri.
Iutri-gile lui Grigore Ghica restornă pe Duca din scaunu
lui
JMoldovei. Crugimile esercitate de Grigore Ghica
asupra fraţiloră : Cantacozino. Grigore Ghica merge.
cu
Ostea.la - Camenița. Bătălia dintre Poloni şi Turci.
Ostea moldovână şi română trece sub stindardele
lui
“Bobieski. Grigâre Ghica înlocuit cu Duca-vodă.

Abia, :vizirulii pronunțase

şi Grigore Ghica
congiuratii

de

căderea lui Antonie,

era 'aci' ca să-l ia Joculii, În-

boeri,

instrumente

pasive

ale pa-

Siunilori: sale, Ghica işi inaugurâzăa doua dom-

nie prin persecuţiuni şi tiranii asupra
"cari nu eraii de :partida luj.-

boerilori

i

Până a nu

= GRIGONIZ

ps
GTA

i
intra în ţsră,

Bălânu, făcendu-ă cunoscutii

SCOALE,9
_

/

AA SEISEehiicerigâre
CEE

Anini... Eli

Îl ordona să aresteze îndată pe Radu Creţules
cu

logofătu, pe care Antonie îl lăsase să
guverneze '
ţera în: lipsa lui,, precum şi pe. fraţii
lui Şerban

Cantacozino cari se âflaii în Bucureşti, 1
„Gheorghe

Bâlânu, 'adunândii -pe căpitani şi pe

slujitori, “i-a. trimisă nâptea

de ai:ridicatii din

casele :lori,: pe ;Cantemir: postelniculii,

pe . Aga

Matei, pe Iordache! şi :0- mulţime : de alți
bosri .
Şi "I-ai adus la curtea domnâscă.: Asemsnea
al adusi: şi 'pe. Radu: Creţulescu. Aci se -afla Gheo
r-

ghe: Bălânu .cu:o mulţime: de slujitori.: a

. Băl6nu,

ridicându-se

în: mijlocul : mulţimei,

făcu cunoscutii : tuţulorii că Grigore.
Ghica...este

numitii: domnia: doua: Oră, . pentru
care „arată'şi

citeşte cartea de 'domnie!

Boerit: cet; streini de

partida lui Grigor
. Ghica
e , rământă încremeniţi la

acâstă .neaşteptată nuvelă;:: Unii din 'ei. vorii
să
fugă, dar sunt oprideţi
forţa
: arată, .. . -.:
- În camerile domneşti se aflau închişi: şi:
puşi

in Obegi, de Radu: Creţulescu,::24..de: boeri.
. Bă-

l6nu a. ordonati indată să 'li se .tae 'obed
ile şi
să-i: libereze. ; Fie-care din: boeril- liberaţi, trec
ână

cu obedile în mână

pe dinaintâa.
lui Creţulescu,

„ÎL 'gicea: -„Să-ţăfie în gâtă,“- şi le .arun
ca'.josă::
Dupe ce se 'făcu gioă, Radu Creţulescuşi
o mul:
ţime de 'boeri, Sunt închişi în turn. :ii
Boerii, cari fusese persecutați sub : domnia
lut.
Antonie, cum “audiră de numirea -lui: Grig
ore
—9
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Ghica, încălecară

şi alergară

înaintea lu! la -A--

drianopolii. Ensuşi Stroe Leurdnu, -scăpatii
din
mănăstirea Znagovu, se duse Şi: dânsuli la Gri-

„gore Ghica şi'i spuse câte a pătimită.
In fine, Grigore Ghica întră. în Bucureşti la
20 Martie 1672.şi se aşedă în scaunii cu ceremoniile

obicinite. -Curândi după 'aceea,; aduce în

mai multe rânduri pe boerij cel arestâţi şi'i 'ju-

decă. . Atribuindu-le diferite :culpe, pe uni! dintr'enşiiîi ucide, pe. alţii îi'trimite la ocnă, altora

le dă pedepse mal uşore.:
Mare

e

dorinţă avea Grigore Ghica să pue mâna

şi pe Şerban Cantacozino. spătarulii. Dar acesta

fugise împreună cu alţi boeri în Moldova la Duca-.
.
Vodă. Grigore Ghica a trimesii la Duca ca să-lă
CEră, “dar

acesta

a spusă

că

Şerban

în adevări

fusese acolo, dar el l'a gonitii, ca să nu -displacă lui Ghica. In realitate însă, Duca ascunsese
pe Şerban: la mănăstirea Cangaciului. -

In vara. acelui
aniaşi
1672,

Sultanul
s'a

dicatii cu mare '6ste de a mersi

ri-

să bată Came-.

niţa. El a ordonatii şi domnilorii români, Ghic
a
Şi Duca, de aii venită şi ei cu oştile lori acolo
..

Grigore-Vodă avea: mare ură. în- contra lui Duca
pentru că nu .voise.să'! dea pe Şerban Cantaco-

zino. Atrăgendii în parte unii numării însemnată
|

din. boerii. moldoveni cari urai pe Duca, eli.a
țesutii atâtea intrigi în :câtii. decise pe Sultanul
i

ca. să-i ia capul. Dar îmblângită prin nişte da-.
ruri frumse ce: Duca oferi sultanului
şi. viziru:.
£

"GRIGORE CHICA' *

'::
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lui, scapă, numai :cu perderea tron
ului. “In 16culiă:
lui s'a numiti domnii Ştefan XIV
Petriceicu. * !

„Dupe ce turcii luară Camenița, Grigore
se întorse în Bucureşti unde fu: primit Ghica
iicui mare

pompă.
Dacă

Me

Grigore Ghica,: după

A

ae

cum ne spune” Del-

chiaro, a lucrati cu atâta ardere”ca
sa dobândescă a doua 6ră domnia erei, causa:
prin
a fostii că elu voia:să'şi-resbung în cont cipală
ra celor:

cinci frați Cantacozino, fiii Postelniculu
i Constantin

Cantacozino,' sugrumatii în mănăst
irea Znâgovi,

după ordinulă -săii;

Şerban, unulu din cef

cinci
îraţi fugise din eră indata, ce augise de
numirea”

lui Ghica ca domnit! Toti veninulă r&sbunăr
il dar,
cădu
asupra celorii Valţi patru” fraţi pe care
: ejti

puse mâna.

Se pare de 'neocregută crudimilece:
: Grigore

Ghica esercita asupra! fiilorii reposatăluț!
niculii Cantăcozino, bine-făcătorulii: sbii. PostelDupă ce:

a Storsă:0 sumă considerabilă de 'ban
i de la: a: ceşti fraţi,

"I-a aruncată în temniţă. Ne mulţ
u:.,
mindu-secu atâta, crudulii tiran ord
onase ca să-i
bată
în tâte zilele la falangă.

“Se dice: că unulii din: cei patru fraţi, Constan5
a.
A
3
ace:
re,

e
i
induioşâti deÎisuferit
nţele frat
e:

lui: săii cel mai mică, a cerut:
ca '0' graţie de:
la Grigore Ghica ca să sufere lil
şi falanga: ce
trebuia
s'0 dea fratelui său. "Vodă “acordând
u”! ce

rereă,- Constantin! a: suferit: şi lovituri
le" 'ce era.

să le dea fratelui

Său, fără să scâtă măcar unii

C

tin Cantacozino,
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gemătii. Acâsta era ună. stoicismil demnii de mar-

tirii. creştinismului,
|
Dupe căderea lui Duca- Vodă, spătarul Şerban.
Cantacozino, ne mai aflându-şi siguranţa în Mol-.

dova, a fugit în Transilvania, unde a petrecutii
iarna, După ce a eşită. în primăvară, .elă s'a

dusii „Prin
nopole,

unde

Caransebeş şi prin Orşova la Adriase afla Cara-Mustafa

paşa, pe care

îl cunoştea de multi timpi.
Aci, Şerban, cade cu mare rugăciune la pașa

ca să mijloc6scă în ori-ce, modii

spre, a: dobândi

de la Grigore Ghica liberarea fraţilorii s8I.. Cara.

Mustafa, rugându- -se de vizirulă, “l-a şi înduple-.
cati. de a scrisă unit fermanii lui Grigore Ghica.
pentru a, libera pe fraţii Cantacozineşti. Blă “-a.
scrisii să-i dea în primirea lui Aga cu care îi.
trimitea, fermanulii.
„Mergendu- aga cu fermanulii la “Bucureşti Gri-.
gore Ghica a fosti nevoitii să libereze şi să dea.
în mâna tureului

pe fraţii Cantacozineşti, pe cari.

I-a, dusi la Constnatinupole. „Asemenea a mai
liberati şi pe alţi boeri. cari erau prin închisori.

şi pe la ocnă.

|

Grigore Ghica era tare contrariaţii de aflarea
Cantacozineştilori la Constantinopole, căcă el:

ştia că denşii vori. urzi totu :felulii de intrigi în :
contra lut. Grigore Ghica nu se înşela în teme.-.:
rile sale. Cantacozineştii reuşise a, inspira Sulta-.,
nulut „atâta. temere „pentru. necredinţa luk Ghica,

GRIGORE CHICA

în

câtă îl ceru

ca

”

|
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săi trimiţă . la Constantinopole,

ostatice pe femeia

şi pe copii să.

„Intre: acestea, rupându-se - pacea 'dintre Turcia

şi Polonia,. Grigore Ghica

mai primește

ordinii

de la Sultanură ca să mârgă cu Ostea să apere
„cetatea Camenița. Nevoitit să se supue, pe de o
parte el trimite -la Constantinopole pe dâmna

cu copiii,

însoţită

de fratele er" Teodor Sturza,

iar pe de alta se duce cu Ostea. la Hotin
se afla Seraschir-pașa, (1673).

„Pe

unde

când se afla la Hotin, Grigore Ghica, era

“necurmatii frămentatii de ideea că pe câti timpi
Cantacozineştii se vorii afla pe lângă Portă, elă
nu va fi siguri de tronulii săă. Spre” a scăpa
- de acestă răii care îlii turmenta necurmatii, Ghica
a trimisi la Constantinopole plangere ! ca de la

eră, şi o "mare sumă! de bani la viziruli, rugându-l ca: să gon6scă pe Cantăcozineşti de acolo.
Vizirul înduplecatii de “banii” trimiși de Ghica,

a exilati la Cipru pe Şerban Cantacozino spătarulă, pe Radu Creţulescu şi pe Constantin, fra

ele lui Şerban.

a

“In t6mna anului 1678, "Turcii se aflati âncă în
lafzărult lorii cel mare de la Hotin. Aci se a-

Hai şi domnii români, Grigore Ghica - şi Ştefan
Petriceicu, cari erai aşezaţi cu oştile lori în aripa
drâptă

manuli

a lagărului. De

o dată -vine veste: că nat:

Sobieschi soseşte! cu 0 numerâsă armată

de poloni: Mare spaimă intră în' inima tureilorii
cari faci toti -felulii de planuri de apărare.

|
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; Domnii români âncă înclinat
către armia polonă

, căci se temeai de o. învingere
comple

ctă
a turciloră, Conduita cea asp
ră a .paşei, comandantulii generalii ali oştilorii oto
mane, contribuise

şi. maj multă a indispune
pe domnii români în
contra turciloră. Intr'o gi
paşa, supărându-se pe
Pet

riceicu, Pa loviti cu buzduganu
. Acâstă ofensă

incalificabilă a decisă

pe domnul

trecă cu 6stea sa. la Poloni.

Moldovei

să

ME

| Situaţiunea, Iul Grigore Ghica
era mai dificilă.

Familia, lui era ca statice.
la Constantinopole şi

se temea pentru densa. Cu tâte
astea o mare
parte din boerii săi hotărâse să trâc
ă la Polont
ou

stea lori,

Da

Bătălia cea mare dintre Poloni
şi Turci se dete
la 11 Noembre. 1673. Lupta era
din cele maj
inverşunate. Dar pe când ea se
continua cu mare
tenaci
tate din amândouă

părţile, Petriceic

u trece
cu 6stea sa Sub stindardele lui Sob
ieschi, Imitândi

esemplulă, Moldovenilori

,

cea

mal mare

par

te
din boerii, lui, Grigore Ghica,
treci Şi el cu Gstea,

în rândurile polonilorii, -În deşertii
Ghicase incercă,
de

să'i oprescă, . căci, şi el. este înc
ongiuratii
6stea polonă, Şi atrasi fără voia
lui în ta-

băra, lori. Acâstă întemplare
ne aşteptată
cisă victoria în partea Poloni
loră.

a de-

Grigore Ghica presentându-se
înaintea lui So=

bieschi, a fostii primiti de densul
icu maxi onoTuri

. Eli “1-a propusi să r&mâe sub
protecţiunea
sa; dar. GhicaPa făcută să inţe
legă că ar pune

" GRIGORE GICA : :.

.-
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viaţa familiei sale în pericolii. Eli dar '%-a cerutii

permisiune să plece de: acolo. Intre acestea Sultanuli, în urma stăruinţelorii şi a banilorii ce

Şerban

Cantacozino

dedese 'Vizirului,

numeşte

domnii în 'Țera-Româuâscă pe Duca: Vodă.
.. După: plecarea. sa din Polonia, Grigore Ghica
s'a dusi. mai ântâii în Veneţia, de unde puindu-se pe o' navă din Cipru a ajunsi în Constantinopole. Aci a trasi în secretii la amiculii săi
Panaiotache care în câte-va zile X-a Gobânditiă
ertarea de la Sultanulii. Presentându-se înaintea,
Sultanului, acesta nu numai că “1-a restituitii

familia şi “averile sale, dar “1-a promisii
că: în
câte-va luni: îi va inapoia şi tronul ţării.
- Astii-felii Grigore Ghica

a domnitii a doua Oră

"numai ună : ani şi optil luni.

n

|
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„+ CAB XVII
Duca:Yodă, 1636 1676,
Duca- Podă' trimite. soli la principele “Transilvaniei. să-i
„ c&ră pe boerit pribegi. Duca aruncă în temniţă pe-Can„tacozimeşti. Duca- Vodă plecă. cu. îstea: în Ucrania.. Bă-

tălia de la cetatea Cerin.

Cantacozinii complotisă.. în

contra luă Duca-Vodă pentru a-lă vesturna. Duca- Vodă
„nu pâte să împace spiritele. Şerban. Cantacozino este
"mumii! domini ali, Minteniei, „Duca donna în Mol
„dota.

:

Pa

eta

“în arnia bătăliei de -la 11: Noembre: 1678, pe
când Grigore: Ghica se credea captivii:
în. Polonia, Şerban Cantacozino, prin. Cara-Mustafa că-

ruia “i dedese o mare sumă. de bani, reuşise a:
se numi domni în Muntenia Duca-Vodă. Eli a
şi intrati în Bucureşti la 16 Decembre 1673
însoţită de mai mulţi boeri şi s'a aşedatii în
scaunii.
Dupe cum ne -spune Delchiaro, Duca era de
origină din satul Policiani din Albania. Fiindi
tenări şi inteligenti, părinţii lui Pai trimisi în
Moldova, pe timpulii domniei lui Vasile Lupu,

să înveţe vre-uni meşteşugii. Întomplarea a, făcutu ca elii să devie pagiă la curtea domnâscă.
Apoi,

devenindii boerii mare,

a ajunsi mai târ-

di domni al Moldovei.
„La venirea sa din Constantinopol ca domnii
al Munteniei, Duca a aflati ţera într”o stare cu

DUCA-VODA

:.

-.
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totulu anormală. O parte din 'boeri: erai . fugiţi
în „Ardeli, alţii fugiseră :prin. munţi; iar poporulii de rândăse ascunsese prin păduri, pentru
că

eşise

vorba

că

o

să .vie -tătarii

să,

robâscă

jera. Eli a dati, îndată de. veste în tote părţile
- ca fie-care

să viela casa.lui, fără

de ceva.. Toti de. odată

să

aibă

t6mă

prin .mare sacrificii de

bani, el a liberatii. din Candia, unde se aflaă în
exili, pe unii din fraţii. Cantacozinești
„Văgendii Duca-Vodă, că. dupe: atâtea chemări,
boerii pribegi din Transilvania toţi. nu. voră să
se întorcă în ţâră, se sfătui cu boerii ce erai

lângă

densulii

ca să trimiţă

soli la

principele

"Transilvaniei să csră pe boerii pribegi şi să-i aducă în ţ6ră chiar fără voia lori. În acestii scopă
dar elă a trimisi:.pe Pârvu logofăt, fiuli lui
Drăghică spătaru Cantacozino. Acâstă solie însă
- a: r&masiu fără nici uni. resultatii. Boerii nevoindi

să se întârcă în ţ6ră de bună; voe, Apafi, principele Transilvaniei,

a r&spunsu. lui Pirvucă nu

este în obiceiulii ării ca elii să-i dea fără voia lori.
În vara anului 1674, Duca a primită ordină
ca să însoțâscă cu 6stea-pe Sultanulii care mer-

gea în ţera Cazacilori. Duca s'a, şi: dusii cu împăratuli care a luati : acolo : multe; cetăţi şi a pustiit era, iar. către. tâmnă: s'a întorsi înapol.

„_Dupe ce Duca: Vodă s'a -întorsii iar în scaunii,
a timesii. din noii. să cheme pe boerii pribegi din

Ardâli. Eli le-a dată totii. felului.de garanţii că
vorii trăi în pace şi liniştiţă pe la casele lorii şi că se
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vorii bucura de dregătorii inalte. În urma acestori ' promisiuni: unii din- boeri, precum Stroe
Stolniculi,: Hristea vistieru,: ginerele lui Băl6nu,

apoi mal târdiii Bălânu

cu

fiul săi “Ivaşeu

mulţi alţii, luară coragiii şi veniră:în ţ6ră. Duca-Vodă,la inceputulii domniei

răcută
multă

tru suferinţele

şi

sale, se a-

blândeţe şi durere de inimă penpoporului

română;

dar

acestea

erai numai nişte: simţimente false prin care tin-

dea a amăgi pe boerii şi pe locuitorii ţării. Streinii

de n6muli românescii şi dominati cu deosebire
de dorinţa de a: se inavuţi,'elii voia să esercite

asupra ţării. tote mijlâcele -prin care să potă,
storce bani.
a
aa
Pentru a-şi atinge însă acesti scopă, elii avea

nevoe de -instrumente fără sufletă şi conştiinţă.
Cantacozineştii cari ocupaii dregătoriile cele mai

înalte ale “ţării, nu puteati deveni instrumentele
mişeliilorii. sale. -Elii depărtâză de lângă sine pe

Cantacozineşti, cărora le datora chiar tronulii şi

incepe.a. se încongiura

de capii facţiunei adver-

sară Cantacozineştilori. - .:

a

Când gândea Duca-Vodă că a venitii timpulii
să pue în lucrare. proiectele sale de înavuţire,
primeşte ordini (1675) de la Ibraim-paşa să mârgă

cu oştile asupra Polonilorii. Nevoitit. să plece, eli
a. lăsatii guvernămentulă ţării în manele lui Stroe

„Leurd6nu vornicu şi a lui Radu Creţulescu. În acâstă

espediţiune turcii n'aii avută nică: ună succesii.
Duca-Vodă se intorcea, în țeră, dar aducendu -şi

DUCA-VODA

aminte

că

-.

:

venise : timpulii pentru
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plata

tribu-

tului, a trimesi înainte pe Hristea vistieru ca
să caute a strânge bani. Intrândii în ţeră, Hristea
căuta, pe Stroe vorniculii şi pe Radu Creţulescu

„ca să pue la cale pentru -bani; dar d'abia. “i-a
aflati, căci erai împrăştiaţă. din: causa ciumei.

„ Către tâmnă venind şi Duca .de la. resboiti,
n'a cutezati să intre în Bucureşti din causa:ciumej,..ci s'a dusi la. Cocorăşti, unde a şedutii

până la Boboteză. Pe când se afla Duca

la Co-

cor&şti, intrigile boerilorii cari duşmăneaii pe Cantacozineşti,

insinuară

mari'.prepusuri asupra lor,

spuind că ar'. fi necredincioşi domnului.
Duca

fiindi de o natură iute şi bănuitoră, pe

loci a prinsi şi a aruncată în încliisdre: “pe Can-

tacozineşti cari erai pe lângă densuli. Şerban
Cantacozino spătaruli se 'afla atunci. la. Drăgăneşti. Duca a trimisi cu iuţâlă pe. Gheorghiţă
căpitanulii Ciudin şi pe Drosulii serdaru de Paii

adusii la Cocoreşti. A trimisi şi dupe Matei Can-

tacozino spătarul la „Filipeşti,
fătuli .care,. deşi Pa prinsi, la

pe soculii logoscăpatii în urmă

din mână şi a fugiti în Ardâli.
:...
Se
Se lăţise forte “multi vorba că Duca voia “să
omâre pe toți Cantacozineştii.. Dar Dabijoia sora
Ini Duca-Vodă precum şi dâmna luj, aă înlătu-

Tati: acestă rea pornire a domnului.. Ele: Paii înduplecatii. de i-a pusii pe: toţi: în libertate şi le-a

acordatii credinţa de mai:'nainte..

i

Turcii nu puteaii să luă infrangerea lori din
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anulă

trecuti în Polonia. În anuli acesta (1 676),

ei s'aii sculati iar cu: putere. mare. asupra Po-

lonilorii. Domnii români, . Duca-Vodă : :şi Antonie

Roseti, domnuli : Moldovei: priimiră ordini înn pri:
măvara, acestui ană: să iasă . Şi ei la ste. .

Duca a înaintată cu oştile sale până: la aşi
De aci'a pornitii impreuhă cu- Antonie Roseti şi
au trecutii Nistru. EI. sai dusi în Polonia îrn-

preună

cu oştile. turceşti: şi tătăreşti . Şi au co-

prinsii cetăţile,» deholniţa, Bslovăţulu, Bucheciul
Şi :Haliciulii.
iii
*Intr'o di: turci primescă ştire: de la - Gstea ta.

tărască, care :era :maj-*nainte,: că .venindă : Sobieschi asupra; lorii cu 0.:6ste fre: :numer6să, i-a
bătută cumplită. Turcii, 'auzindu acâsta, ai aler-

gati de s'aii uniti cu tătarii şi cu toţii apoi aii

năvălită asupra polonilorii. EI Sai aruncată cu
atâta: furie asupra lorii în câti “1-a împinsti. în
cetatea, Juraniei lânga Nistru unde, incongiurândii
pe “Poloni, s'aă bătutii “până .s6ra.
„i

- “In acâstă bătălie, turcii, ai: avutii. desavanta-

piulii

că nu -aveaii:
cu

dânşii “tunuri. ca. Polonii.

Până să-l aducă Turcii tunuri; Polonii ai profitată! de 'şi-aii săpatii şanţuri de apărare, din cari

se luptaii cu 'avantagiii. Trei săptămâni

s'aii bă-

tută aci. turcii cu Polonil. Polonil ! eşai adesea
din şanţurile - lori şi năvăleai “asupra turcilorit

Şapoi iar se 'trăgeaii înapoi. în şanţuri ssub pro-

tecţiunea artileriei lori.
Dupe

o. luptă. atâtii de

|

|

indelungata » care nu

"i
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ducea.
la. nici unii resultatit decisivi, Polonii ai .
făcutii pace. cu Turcii, dândi turcilorii .Podolia:
cu Cumeniţa ; iar. turcii ai-:înapoiatii' Polonilorii:

pe toţi captivii de resbeli:ce aveaii.

:

Duca-Vodă, ca să facă o surprisă:plăcută Sultanului, îndată ce s'a hotărât: pacea, a trimisi

cu mare .iuțâlă pe Matei. Cărămidă la densulă ca
să-i; ducă :acâstă plăcută nuvelă. Ajungândi Matei - Cărămidă mai "nainte de câtii: ori-cine. ]a..
Adrianopolă
,.a spusii plăcuta nuvelă .vizirului
Cupruli-Oglu. . Acesta,
de. mare bucurie, la dă-

ruitii cu 200; de .galbeni şi la pornitii îndată la
Impăratulii cu cartea ce avea. Impăratuli cetindii:

cărţile, asemenea s'a bucurati şi a :făcuti daruri
lui Matei

Cărămidă.

Duca-Vodă,

e

dobândindii

multă. consideraţiune:

de la. 'turci,: a. dobânditii: reînoirea domniei:
în 'al,

treilea “anii. Dupe aceea Ducaa intratii în ţ6ră,.
undea, fostii: priimitii cu. mare, pompă de Gheor-:

ghe Bălsnu, de. Hristea, vistieru şi de. Stoica .pa-harniculii, căroraale încredințase: guvernarea ri it
în lipsa luij..;i
|
ETER
RE
ae
“În urma acestori. espediţiuni, puţinii timpi se

Ducurase - Duca-Voda: de repaosi.
anului

1678;

În primăvara.

Duca iar. priimi :.ordin :ca :să iinso-:

țescă armia .turcâscă la cetatea Cecrin în: Ungaria,în :contra Muscalilorii. ' Oştile :otomane se+coman-:
dai chiar. de vizirulii Cara Mustafa-paşa: Antonie.
Roseti, domnulii :Moldovei, Ancă - priimise ordinii.
ca. să, mergă: cu

stea

sa.

III

iata
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Duca-Voda, plecândă cu 'oştile
Ia resbeli, a lăSatii ca'să guverne ţâra în. loculit
lui, pe Şerban:

spătarulii: Cantacozino ,. pe
Hristea: vistieru „pe
Iordache Roset. postelniculi
şi pe Stroe pahar-'

niculii. In varaaceea:şi Sultanul
venise Ja .Dristoră

,. pentru Gre-cari afaceri.
Arie
Duca-Vodă, mergendiă la Ben
der, a aflati pe .
vizirulă dincolo de Nistru.. Eli.
a fosti priimită .

cu mari onoruri şi Va imbrăcâti cu
caftani, tati

pe densuli

câţi şi pe boerii luj. Dupe ace
ea,

el
au plecati cu toţii la cetatea Cecr
in. Străbătânati:
prin locuri sterpe şi! ne “umbrite,
ei aii suferit
forte multi de lipsa de apă.
i
„Dupe ce aii sosită “înainitea.- cetă
ţii. Cecrin,: ei ai începuti a o bate cu artileri
a. Cei din lăun-:
tru se luptai cu multă. vitejie, în
câtă 63 qe dile
a duratii bombardârea,. fără ca
turcii să ajungă

la Vre-unii. resultatit.. Pe cân
d se continua astu:
felii lupta, sosesciila Nistru
o. mulţime de trupe:

muscăleşti,. cari veneaiiîn ajutorulă
cetăți...

Români! şi: Moldovenii: făcuse
patru poduri peste apa cea băltsă şi mlăştin6s
ă de lângă Cecrin. .

Preste aceste poduri aă. trecuti
oştile turceşti şi
tătăreşti ca să mârgă: să opresc
ă: pe. muscali de
a veni în ajutorul cetăţii. Dup
e: o luptă înver- şunată,, muscalit! ai împinsu'. înap
oi: armata pă-!
gănă care voia, să: trâcă: podurile!
înapoi. Viziruli, .
ca să ţie iîn- luptă,a' pusti Ia:
capetele: poduri=-i-

lori; pe Ianicear-pașă: şi-.pe dOm
iil “români cu!
armiile
lori, ca să-i oprâscă: de a tre
ce “înapoi.

DUCA-TODA ..

.......
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Oştile otoniane şi tătare, grămădindu-să în nu. .
me&rii. considerabil la: capetele -podurilorii şi fiind
strivite de armia muscalilorii, ati dată năvală şi
au trecută preste poduri.
apă, unii scăpai

Ba tătarii dândi prin

iar, alții se înecai.

“Oştile muscăleşti se “comandat: de generalulă
Romodanovschi.. Ele: ai statii o- săptămână .in-

colo de apă iar turcii dincoce'despre cetate.: Oştile

otomane se luptară o săptămână şi: cu muscalii
din afară şi cu cel din cetate. Dupe o septemană
ânsă ei luară cetatea. :
In urma acestei victorii: strălucite, vizirul împreună cu cei-l'alţi aii pornitii. înapoi,. trecendi
Nistru.
pe la Soroca. Dupe ac6sta,' Duca-Vodă, a

ceruiil voe vizirului să se: întrcă în ţâră... Vizi-

rul,

imbrăcându-li
cu caftanii, atâti pe elă cati

şi pe

boerii lui,

i-a liberatii

să: mârgă

în ţâră. - -

„Intre acestea ânsă, Cantacozinii profitânâii de
lipsa lui: Duca-Vodă
din ţeră, urziră unii complotii
în contra lu), pentru a-lă r&sturnă din seaunii.
Fi îndemnarăpe poporii să se scdle cu “plângeri

în contra lui Duca-Vodă şi'a; grecilorii cari:storceaii era. Pe de altă parte,

mergendii; Cuciucii

Imbrihoră inaintea- Vizirului, ei ait alăturati :pe
lângă Qânsulii unii numării in: boeri pribegi ,
cari să; mârgă înaintea. vizirulul şi să ducă plan
geri în--contra lui 'Duca-Vodă;:
Da
DE
Cai:
„Pe când Duca-Vodă: ajungeâ la. Iaşi , - află “că

Radu
Ardelă.

Creţulescu a fugiti cu: t6tă;: familia. sa în
Din

tabăra de

l6ngă

densuli,

aii mai
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fugiti în. Ard6lii,: trecendit pe la Trotuşi şi Vin:

tilă: Cornânu :paharnicu Şi Pirvu

lui..Creţulescu. |
.Duca-Vodă,,

postelnicu, fiul

E

văgânai. aceste

Sa
desordine,

a tri-

- misi pe Constantin Brâncovânu logofătu
cu cărţi
la : Creţulescu. ca. să-lii decidă:să se întâr
că! în

teră. Dar. ajungendii la Sărata, aci â inte
mpinati
„Pe uni pârcălabi ali lui Şerban
Cantacozino,

care "i-a.spusi că Şerban a fugiti cu totă famil
ia,

la-Rusciucii.. Brâncovânu, cum află desp
re acâsta,
ia calea spre Rusciucii şi se duce dupe
unchiul

său Şerban

Cantacozino. .

Sa

«Ajungend: ila Berlad,: Duca-Vodă , “pri
imeşte
veste despre” fuga lui Șerban Cantacozino.
; Ac&stă nuvelă l'a mâhniti cu deosebire, Eli
se totii:
gândea cum să: facă spre a impăca
spiritele re- Voltate în contra sa. Dupe ce sosi la
Focşani, a
trimisi
pe. stolnicul Constantin Cantacozino
la
fratele săi. Şerban. ca să se silescăîn
toti chipulă să-lă:înduplece
:a :se întorce în 'ţâră.

. Stolniculii

Constantin, întelindu-secu
_ fraţii

lui peste Dunăre, nu a. reuşiti în
Tau r&spunsii că nu se vorii întârce
ce nu vorii 'r&stu
pe: rn
Duca-Vod
a.ă.
adresară o plângere către: Viziruli

solia sa. Ei
în .ţâră până
Cantacozinii
Cara Mustafa:

prin miglocirea unui turcă.. Vizirulă, fiind
i amicii.
ali lui Şerban Cantacozino,
'"I-a şi trimisi r&spunsii să mârgă la. Constantinopole, că: i.
se va.

da domnia

Munteniei,

DUCA

VODA.

-:
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“ Înaată ce vizirul a ajunsi în Constantinopole
,

a'şi numiti domnii în 'Muntenia pe Şerban
Cantacozino ; iar pe Duca Va strămutatii în Mold
ova,
în:Iocult lul Antonie Rosei, pe care la mazil
itţă.
II AO

E

Caz, xn
orban IWU

mania,

1679 —1688 Ootombre 29
2

Șertan 77 Canitacozinto” pr oiectisă să« dea Român
iei independinţa de sub Aihaiii- Vitâzu. Mahomet IV asedia
să
“Pina. Dommii români iati parte la ' acesti
* resbeli.
Dommnii români favorisâsă ;pe asediați. Sobieski
scapă
“Viena. Armia. otomană învinsă, “Şerban se: întârc
e în
" TEră. Șerban Cantacozino vrea să. gonâscăi: pe Turci
din
PI Europa. „Serban „contractăză, . alianțe cu Leopol
d al Au
st miei şi cu Tarii Rusiei. „Şerban . îşi “formeză
o ar ide
„bine echipată; Se dan "mâre în ajunul ezecutăr
ei proîectelorii sale.
i
| iii
i
e

Îndată „Ce.e Serban” T. Cantacozino este numiti
domnii al Munteniei,: trimiţe la „Bucureşţi pe ne:potuli s&ii : Constantin Brâncovsnu, însoţitii de

Schimni Aga, ca să liberese tronulii, stremutandii
pe Duca în Moldova. - - ri
pi

Până la. intrarea. lui în tert, Şerban, încredin“esă guvernulii, ţării în mânele lul Constantin
“Brâncovânu , lui. Stroe Vorniculă,

Vistieru.

şi lui Hristea

Aceştia aveai. ordini, „ca, până la sosi-

rea. lui în ţeră, să prepare tste, spiritele ca să-lu primescă cu: bucurie. |
Pct

Şerban II Cantacozino,

a intrată

în Capitala
10
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țării cu mare pompă şi s'a aşedatii pe scaunuli
domnie! in gioa de şâse Ianuarie 1679. Poporulă
Va. priimiti cu entusiasmuli şi cu afecțiunea cea
„mai. mare, căci recunoscuse intr'ânsului âncă ma!
de "nainte pe omulii dreptii, desinteresatii Şi pa-

trioti. Dioa intrării sale ca Domni, a fostii o qi
de sărbătâre pentru întrega naţiune.
Şerban era de statură înaltii şi forte, iar de
natură, colerici şi violentii. Când se mânia, &nsuşi amicii lui tremuraii de “frică. Vocea luă era
aşa de teribilă, în câţi înspăimânta Şi pe cei mai
curagioși.s:
Dr
Suindu-se pe tronulă ţii, Şerban concepuse
înalta

şi patriotica idee: de

a se

rumpe: de la

Turci şi de'a reda ţăril sale independinţa de care
se bucura 'sub Mihai Bravuli. Dar pentru realisarea unui astii-feli de mare proiect, eli avea

nevoe de concursulii sincerii şi leali alii tutulorii

boeriloră 6rii. Din ne fericire ânsă, de câtii-va
“timpi boerii

erai

împărţiţi în

'sfişiai una pe alta. Acâsta

făcea

facțiuni, cari se
slăbiciunea ţării

'şi încuragea pe Turci ca să, tratese 'statulii români ca pe o provincie turcâscă.
Pentru a-şi atrage pe boeri în partea sa şi în

ideile sale, Şerban avea; doă miglâce. Prin severitatea şi energia caracterului: săi, el le inspira
"temere Şi îl oprea: de a urzi vre-uni complot
în contra lui. Prin generositate şi Dbine-faceri, elă .
le câştiga inima, şi-l făcea cel. mai devotați. amici Ea
Şi supuşi ai să,

ȘERBAN

II. CANTACOZINO

.
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Celii d'ânteii actii de dreptate al lui Şerban,
dupe venirea sa pe tronii, a fostii de a restabili pe
Scaunulii arhiepiscopalii al României pe Mitropolitulii Teodosie, care era înch
în is
mănăstirea
ă
Tismana. Intr'unti soborii compusi din totii cle-

rul şi boerii
aduse

ţării,

în contra

s'a recunoscuti .că pârele

înaltului

prelati

Teodosie

erai

ne drepte. Deci, metropolitulti Varlam;, a fosti
îndatoratit să - depue insemnele de metropolitii,
cari s'a datii iar lvi Teodosie.

La venirea sa pe tronii, Șerban, aflase ţera in
desăverşită -sărăcie şi miserie. ; Elă îşi propunea

să-l ameliorese sorta . prin tote midl6cele posi„bile. Dar ună ordinii de la Sultanuli îli sili ca
să se pue în copuli stei sale, şi, împreună
cu

domnulă. Moldovei, să mârgă. să se

armia

turcâscă,

trecu în tabără t6tă vara snului
torse

tocmai

tâmna. .

În cursii de vre-o
linişte şi domnul ei
să ameliorese. starea
voltare câtii se: putea
mate.

a

doi:ani, ţ6ra
se ocupă cu
lucrurilorii şi
mai mare

.

i

Dar, în anulu .1683,
nimente,

cari

unâscă cu

care mergea la resbelii. Eli pe-

trebuia,

tafa, duşmani ne

|

se bucură, de
multă energie
să dea o desforţei: sale ara

luară naştere nişte evesă aibă

asupra sortei Țării-Româneşti.
met IV, îndemnatii

1680 şi se în-

de marele

împăcatii

o

mare înriurire

Sultanului Mahovizirii Cara-Mus-

al creştinilor

, s'a

-
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hotărât să: coprindă 'Viena,,
dupe care apoi să:
cucerescă; imperiuli de. Occide
nti.
Ia

În acesti scopii elti ridicăo arm
ie formidabilă
de. Turci şi de Tătari, pe cari
o concenti6să în

lagării. la : Belgradult

turcescii.

Şerban. şi Duca, precum

niei, Mihai]

Domnii

români,

şi principele 'Transilva-

I Apafi, priimescii

dată cu:oştile Jorii aci.

ordinii să vie în.

:

Vizirulă , Cara-Mustafa , puindu
-se în fruntea
acestei armate numerse,
a porniti dreptii la

„-Viena,:
pe care:a asediat'o şi a începu
t săo
bată din tote. părţile. Pe, când
Cara-Mustafa băea -Viena,:0 parte din. armia
tătară, r&spândindu-se în depărtare de: trej dile
cale împrejurulă

ei, ardea, prăda şi robia 'totă ce
le eşea, inainte.
« Domnii români, Şerban Şi Duc
a, erai aşedați

cu Gstea lori

dedese ordinii

despre Dunăre,

să construiască

unde

Vizirulile

uni ' podii peste

apă. Ei, deşi venise cu armele
în contra Nemțilori, ânsă, ca: creştini, nu
-aveaii inimă să se

bată cu dânşii şi să 'contribue
la: victoria : păgâ-

nilorii.. De, aceea ei :lucraii fort
e încetii. la construirea. podului ca. d6ră va. ven
i'vre uni ajutoră
de creştini celori din cetate.

Ostea din lăuntruli

merosă,

se lupta 'cu

cetăţii,

deşi puţină! nu-

multă vitejie

în

contra

asediatorilorii. Impăratulii Leo
pold I, vedânâi
slăbiciunea, 6stei sale, trimise
să câră ajutorii de

la regele Poloniei. Între acestea
ânsă turcii bă„tea cetatea neconteniţii şi tem
a era fârte mare

-

ȘERBAN

ca ei s'0

reducă

mai

II CANTACOZINO .
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nainte de: a-l sosi. ajutorele

aşteptate. .
Sa
Dia
„În acâstă critică situaţiune, Şerban II Cantacozino a, fostii de mare ajutorii împăratului Leopold. Ostea românilorii nu câusaii nici un.răi

nemţilorii, căci lupta lorii era. numai. simulată..
Artileria lorii făcea mare sgomotă, dar nu ucidea

nică ună duşmană, căci tunurile. lori. eră. umplute cu pae. Osebitii de acesta, Şerban întreținea
„corespondinţă secretă cu cei din cetate, tăcendu-le
„cunoscutii tâte disposiţiunile ce turcii luai în 'contra loriă.:
ia
era
Tote. aceste avantage au facut ca: Nernţii să-şi
prelungâscă resistenţa. multi timpă.. Cu tote as:

tea, ajutorele aşteptate toti nu soseatişi asediaţii
„Venise

în momentulii 'supreniii

tea. Şerban,

de-a preda

ceta-:

aflândii despre acestă situaţiune dis-

perată a nemţilorii, le-a; trimisi: îndată pe Pâter
Tesuitulii, pe care ilii- ţinea de mai multi timpi

ascunsi în cortul
prelungescă

stii, ca: să le spue să mai

resistența âncă patru ore, căci turcit.

voră isprăvi prafulă' de. puşcă şi .vorii înceta ori

ce luptă, până să li se aducă altulii.. Nemţii, în:

curagiați de acestă. ştira. imbucurăt6re , preluns
gesci, lupta cu unii coragiii: eroică.
i
Între acestea, 6tă că soseşte şi craiul Poloniei,
I6n III Sobieski, cu o .armie:de 30,000 ostaşi.
Turcii, simțind de venirea “polonilori,
.ai scosi
o. mare parte din 6stea lori şi a. trimis”. înaintea polonilorii ca să-i oprescă, de-a veni în aju-

|
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torulu cetăţii, până ce o vori luao, căci o slăbise
cu totuli, bătend'o de 63 de
dile continui.

„Armia polonă, condusă de
geniul resbelnicii
al lui Sobieski, a loviti cu
atâta putere armia

„trecă

in câtii şâse ore i-a fostii de
ajunsă ca

s'0 înfrângă
. şi so

risin6scă.

'Turcif,

apucân

di
fuga, lăsară toti lagărulă în
mânele Polonilorii.

Iar ianicerii,

cari se

aflai în

masacrați ca nişte. animale.

şanţuri,

ai fostu

În urma astei victorii atârii
de strălucită, Sobieski a fostii priimităcu mar
e triumfit în cetate
ca uni salvatoră, Îndată dup
e aceea a veniti
Şi Leopold : din Tirolii, und
e se retrăsese maj

“nainte de incongiurarea Vienii.
Eli a îmbrăţişată cu multă recunoştinţă pe
regele Poloniei şi
ta mulţumiţi de ajutorulii ce "1-a
dati într'o situaţiune atâti de aificilă. In urm
a acestora, So„ bieski s'a intorsi cu armia în
ţera lui.
A

Dupe înfrângerea totală, ce at
suferiti, turcii
nu S'aii opriti din fugă. de
câți dupe ce ai a-

junsii la Belgradulii turcescii,
căci creştinii îi 80-.
nea

cu furie dupe urmă, Împăratul
ă turcescii se
afla la Adrianopole. Cânâ
a ii
aflati despre acâstă.
neașteptată catastrofă, s'a mân
iat atâti de tare.
în contra vizirului Cara-Must
afa, în câtii a trimisi fermanii de i-a tăiată
capulă.

Spre a se încredința, despre

nului să&ii, elii a ordonati

esecutarea

ordi-

de i s'a adusi capulii

să-l vadă cu ochit Şi să'şi pot
olâscă seţea ma-

niei. În urmă

Sultanulii a numiti vizirii pe
Cara.
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iar oştile venite din

resbelii le-a

împrăştiatii spre ernatecil.
Pe când Şerban, în timpulă baterii Vienei, se
afla cu lagărulii pe malului Dunării, ridicase. o
cruce de lemni de stejari în memoria tutulorii
românilorii. Înainţea aceste cruci, românii ve-

neaii de se închinaii în tte dilele şi faceai 1rugăciuni

pentru

înfrângerea

turcilori.

Pe acâstă cruce se afla o inscripţiune- scrisă în limba latină care se termina asti-felii: „Noi

Şerban Cantacozinulii, din mila, lui Dumnezeu
principe moştâni şi domnulii ţării Munteneşti, am
ridicati crucea

acâsta

în

loculii acela

unde

in.

tote dilele să se citescă de toţi Gmenii întru vecinică pomenirea

n6stră şi a lori noştri, pe vre-

mea, când vizirulit Cara-Mustafa paşa ocolise Beciulii (Viena) din Austria

bre din anulă 1683.
că vei muri.“ Î)

de -josii în 12 Septem-

Călătorule,

adu-ţi- aminte
ă

Şerban, în urma gonirii turcilorii dimprejurulu
Vienei, s'a întorsă cu Gstea în ţ6ră. Duca-Vodă

nu mai avu fericirea să se mai înt6rcă pe tro-

nulii Moldovei. În lipsa lui ţ6ra a fostă

turbu-

1). Şincai ne încredinţeză că pe când scria cronica Românilor,
acestă cruce se afla în curtea arhiepiscopului din Viena. Acâstă, cruce avea o înălțime de 17 pici6ro.
- În locul crucii sa zidită o capelă care ar fi ezistândă si
astăqi, Iar păduricea unde se aşedase tabăra Româno-Moldavă
se nnmeşte şi astădi de locuitorii. Vienil, der Moldaver holzel,
sati pădurea moldavă, Astă, pădurice este situată ca, la una
mie paşi depărtare spre miagă-di de castelulu Schoenbrun.

-
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rată ; iar. elii ensuşi, fiind

prinsă

“lone, fu dusă în Polonia...

de _oştile po::

IS

* Sultanulă, :aflandii despre. ducerea: lui DucaVodă: în Polonia,'a numiti domnii în Moldova.
pe Dumitraşcu. Pentru:instalarea lui Dumitraşcu
,

Porta a trimisi ună

numări. de: 6ste: turcâscă..

Toti de: odată a'ordonatii şi: lui Şerban-vodă
să.

„m6rgă

la Iaşica să:-pue pe Dumitraşcu în scaunii: +

„Şerban-vodă,

in anulă 1684

pentru: “indeplinirea: ordinului

Sultanul:

s'a. și dusi

la Iaşi

ce :Primise de la:

ie

:

“În urma învingeri! şi gonirei turcilori
de: sub"
zidurile: Vienei, în urma înfrângerilorit ce
ai maj

suferitii în :anil..1685, 1686-.şi 1687 din partea
:
creştinilorii, Șerban II Cantacozino credu că
a:
venitii: momentul favorabilă să-şi pue în
esecutare maărele' săi. proiectă de. a da ţării sale
in-.

dependinţa- absolută, de a goni:pe turci din
EuTopa şi de a recuceri pentru sine tronulii
impe-

iului Bizantin,
loră să, î:

care aparținuse odată ;străbunipur
a,

“În acestiii scopi, Şerban,
' pe de o parte “începe
a face pregătiri de. răsboii, iar pe. de alta. pune

la cale ca să contracteze alianţe puternice cu.
puterile creştine: din. afară. În anul 1687,-dupe

ce nemţii strimtoraseră. cu'totulii pe turci, Şer-.

ban cregdu că,a .venitii momentuli să-și dea: pe!
faţă, proectele sale...
E SD

, În iarna, anului: 1687-88, elii trimite la curtea
din Viena, :ca.; ambasadorii plehipotenţiarii, din.

".
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partea sa pe fratele sti Iordake sai Gheorghe
Cantacozino, ca să inchee 'cu Leopold
I uni tractati de alianţă, pentru gonirea turciloră din Eu-

ropa: Între condiţiunile stipulate era şi aceeacă
daca Şerban va .coprinde Constantinopolu, să devie imperatore al imperiului greci, dupe dreptulii
ce avea din vechime familia sa asupra :acestui
imperiii.
ia
Prin mijlocirea arhimanăritului din Bosnia, un-

chiulii: vizirului Soleiman-păşa, Şerban Cantacozino mai face alianţă și cu cei doi ari al Rusiei,
I6n şi Petru.
:Dupe ce işi dobândeşte nişte alianţe atatii de
importante;

Şerban

işi

tatea la preparativele

conceiitreză

t6tă activi-

din : lăuntru. : Eli. îşi for-.

m6ză unii “corpi ..de: armată
pe care.îi ţine: ascunși

de 28,000 6meni,

prin

pădurile

de

sub

munţi, spre:
a nu:fi ştiut dei turci. Unii altii
corpii de armată, de 12,000 ostaşi,
ilă ţinea îm-;
prăştiati chiar în: provinciile otomane. de lângă

Dunăre. Şerban. mai turnă
tunuri

mari.

:

:

Şi o artilerie -de' 38:

SE

E a

ea

» Prin: energia, şi. activitatea sa, Şerban reuşise
aşi forma o: 6ste demnă de cutezătorea. sa întreprindere.

Dar era f6rte contrariatii că nu reu-

şise âncă a decide pe buverii ţării să se scdle cu
armele în contra turcilorii.. Descuragiaţi de atâtea
nefericiri

ce trecuse

peste ţ6ră,

boerii

perdu-

se orl-ce speranță de o sârtă mai bună. Patriotismuliă lori slăbise' atâtii. de multi, în câti
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deveniseră incapabili
de orl-ce sentimente nobile.
şi generdse. În astii-felii de stare a lucruriloriă,

| Şerban «sită de a intra în acţiune.
“Dupe

luarea

Belgradului

din mânele Turcilorii

(27 August 16€8), cabinetului Vienei credea că
Şerban nu aşteptă de câtii ajutorele promise pentru a ridica stindardul independenţei. De aceea
impăratulă dă ordinii generalului s&ii Veterani
ca să intre în Muntenia, pentru a sprijini miş

carea Românilorii.
băra lângă

Veterani

se Ei aș6dă cu ta-

"Turnu-Severin.

Şerban, aflând despre acestă trecere ne aşteptată. a. imperialilori în ţâră, trimite îndată la
Veterani

pe nepotul s&ii Constantin Brâncovânu

ca prin explicaţiuni şi rugăciuni să/li determine

ca să 6să din ţ6ră.
putendu-se
nu

Causa era că Şerban, ne

încă asigura

se putea

determina

tra - turcilor.

de concursulii
ca să

.

boerilorii

ia armele

în con-

.

|

Veterani, surprinsi. de cererea lui Şerban, a
luat'o pe sub munţi şi s'a opriti cu tabăra la,
Câmpu-Lungii. În urma unei a doua deputaţii
care demonstră lui Veterani că, rămânerea lui
mai multă timpi în eră va provoca năvălirea
turciloră,

Pa

determinatii

de

a trece

cu stea

în

Transilvania.

-Şerban îşi făcu unii meriti din retragerea nem"țiloră din ţâră. Ei îşi întări. credinţa la Portă şi

Sultanulii îi făcu multe laude. În acelaşi timpii
însă,

Şerban

trimise

la Viena

o deputaţie

care

ȘERBAN II CANTACUZINO *
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nimicirea - tur

cilorui. Acestă deputaţie se compunea, din Marele
spătarii Şerban, fiul vistierului Pirvu Vladescu,
din: fratele stii Marele Spătarii Gheorghe Cantacozino, “din ginerile săi Aga Bălăcânu şi din ne-

potulii săi, Marele căpitanii Şerban Cantacozino,
fiulii fratelui săi Drăghici. :
i
i
Totulu era gata pentru 'a se ridica: stindardulii
indedendinţei ca sub Mihaiu Bravu. Şerban nu
mai aştepta de câti intârcerea deputaţilorii pentru

a se pune în capulii riumerâsei s6le 6ste. Dar o

mârte subită şi misteri6să 1) ilii răpeşte dintre cei vii

„ în gioa de 19 Octombre 1688, în etate de 55 ani.
- Şerban

II Cantacuzino

a: fosti,

după - Mihaii

Bravuli, unulii din Domnii cei mal! Dine inspirați
pentru patria

sa şi care se nutrea cu aspiraţiuri!

înalte. Eli 'ar fi realisat : pote. multe fapte folosi:
t6re pentru ţeră, dacă mn6rtea peridă nu “i-ar Â

curmatii dilele.
a
Şerban a înfiinţată prima po rorhână 2 în
1). După Cantemir, Delchiaro şi Carra, Şerban TI Cantacozino a fosti otrăvitii chiar de fratele săii, Stolniculii Constantin.
şi de nepotulii s&ii de soră Constantin Brâncovânu,, Ca să se

atenueze 6re-cum imoralitatea acestei crime,. sa disi de către
unii, că fratele şi nepotulă lui Serban ne putândă s&li convingă
de pericolile la cari se expunea ţera prin cutesătârea sa întreprindere în contra turcilori, ati fostii nevoiţi să recurgă la astă

abominabilă, crimă. Dar cei mal mulţi crediă că mobilulii acestei
criminale procedări a, fosti preservarea intereselori

de familie

ale Cantacozinilori. şi satisfacerea unei: -ambiţiunt personale:
„9. După Anonimul română şi după Delchiaro,: sedla înfiin”
țată de Şerban în Bucureşti a fostii elinâscă iar nu românescă,

*
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“Bucureşti şi a înavuţitii imprimerideja
a fondată,
de Mateiii I Bassarab. Eli a dobendită. drepturi
la recunoşti
: Român
nţa
ilori pentru protecţiunea
dată limbei române, puindii. pe: Radu Grecânu şi
pe fratele său să traducă biblia în iimba română.
Biblia română. începuse să se tipărescă în anulii
1688 în Bucureşti şi şe termină sub domnia
lui

Constantin II Brâncovânu.
a
„Şerbanii, a înfiinţat prima, fabrică de posta
vă
în satuli Afumaţii. Până.la Şerbun. II Canta
co-

zino ; nutrimentulii: principali. ală sătânului . era

meiulit. Eli a.introdusă în țeră porumbulă şi
merită. pentru „ac&sta. supranumele de provedinţa

Yeranului..

Şerbana, zidi
şi ti
mănăsi.
tirea Cotro-

cenii, precum şi metohulii. ei în Bucureşti, nu-

miti Şerban-Vodă 3.
i Până la Şerban

a
Cantacozino,

boerii n'aveau

Supranume Patronimice; unii purtau

mele

de botezi, precum:

Banuli Mihalcea,

Cluceru

Vorniculi
Radu,

numa!

nu-

Dumitru,

Aga Leca

ete.

Alţii purtati numele satului lori, precum: Bu-

Zescu, adică din Buzăi, Brâncovânu, din
Brânco-

veni, Leurdânu din Leurdeni, ete...

Ia

Acesti obicei 'causă 6 mar& obscuritate şi
confusiune în. titlurile genealogiceşi in procese,

căci, dacă, satul
1). Acesti

'se: vindea

la: altulu, noulii pro-

metohti consista într”o clădire, fârte mare
în formă

patrată cu o curte forte .spaţidsă la mijlocii. Acesti
i metohu se

afla pe terenuli. pe care s'a clădită. măreţu
lii edificii
Banca Naţională,-: .
A:
PI:
“

pentru
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prietarii putea să ia şi eli numele

satului cum-

pă&ratii,

fără

ca pentru

acesta

să aibă

vre

o ru-

denie cu fostulii stăpâni. De aceea, Şerban, ca
să dea

mai

familiilorii celorii mai distinse o existenţă

durabilă,

le. făcu: să porte

uni

supranume

pe care tatălă îli lăsa Ja copiii săi şi aceştia la
ai lorii.

Şerban favorisă şi comerţul,

încheind două

tractate cu Apafi, principele Transilvaniei. In fine,
Şerban Cantacozino fu unii domnii care s'a distinsii prin aspiraşiuni -ambiţiose şi fapte patriotice,. lăsândii

o suvenire

bună

s'a înmormântatii la mănăstirea

între români. Eli

Cotroceni.

,
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Constantin JI Basarab Brâncovânut) 1688 —1714.

Întreita- luptă pentru dobândirea tronu
lui. AMitropolitulii.
convâcă

adun

area generali a ţării. Brâncovenu înerg
e
cu Ostea ca să dea ajutorii Turcilorii în
contra nem" țilori la Ruşava. Generalul Haizler
vine
cu oștile smperiale în Bucureşti. Brâncovânu își
aşeă tabăra la
Plătăreşti. Brâncovânu goneşte pe
nemți din ţâră cu
ajutoruhi Tăiarilorii. Nemţii sunt,
învinşi şi alungaţi

din Ardeli de armia turco-tătaro-ro
mână.i - îmcoronatii, principe al. Transiltaniei, Duşm . Techel
ănia dintre

Constantin

Brâncovânu

şi Constantin

Cantemir. Can„“temir domnuli ]otdovei, Suferințel
e Munteniei în tim.„pulai: resbelului turco nemţesci. Bătăl
ia de la Zenta.
Pacea de la Carloviţa. Brâncovenu la
Adrianopolu.

Brâncovinu înlătură urgia ce intrigile Canta
cozineştilorii
atrăsese în contra sa. Brâncovinu îşi
îndreptiză privirile câtre Rusia. Conduita echivocă
a Brâncovenului”
câtre Petru
celi lare şi câtre Portă. Petru şi
totă âstea
încongiurați de Turci la Prutiă.
Ecaterina

sa sunt

înduplecă pe marele

leanța

Vizir să facă pace cu Rusia. Do-

Cantacuzimeştilori

la Portă în contr

covinu. Capugi- Mustafa declară pe Brân a lui Brâncovenulii ma„zilă. Ştefan [1 Cantacozino se nuineşie
Domni. Brâncovân
u

cu tâtă

familia duşi la Constantin
conu şi fii sei supuşi la tortură, Brân opole Brâncorânu şi fiii
condamnaţi la mărite, decapitarea, famil
iei lui BrâncovEnul.

Corpul rece şi inanimati ali lui Şerb
an II
Cantacozino Zăcea, pe patulii săi mortuari
i, fără

sepulctură,

pe când trej facţiuni îşi disputaă tro-

„nulă Ţării-Româneşti.

“La încetarea sa din viaţă,

Şerbân

lăsase pa-

1) Constantin-Voaă era fiul lui
Brâncovenu. Dar el, find
totii de o dată şi nepotii al lut
Mateiii Basarab, 'ȘI-a insuşită,

CONSTANTIN 11 BRÂNCOVEANU

tru fete, pe Smaranda

-

„159

pe Maria, pe Casandra. şi

pe Bălaşa şi unu fii ne virsnici a nume Gheorghe. În ultimele sale momente, Şerban rugase
pe boerii şi amicii săi ca să alegă Domni în lo-

cui 'pe fiulii săii. Dar Constantin Cantacozino şi
Brâncovânu

nu înveninaseră. ei pe fratele şi un-

„chiulii lori ca să vază trecendi tronaulii țării în
mânele unui

copili.

după ce sa făcuti Dorană, pe lângă numele de familie, şi epitotulă de Bassarab. Acâsta o făcu elă din causă că acesti epitoti era mal cunoscuti Porții Otomane şi mal consideratii în

țâră. Astu-felă dar el s'a întitulatu : „Constantin-Voevodi Bassarab Brâncovânu“.

Pronumele celi proprii ali Brâncovenilorii s'a luati dupt
satul Brâncovenii, Etă istoria acestul nume, după cronologia
serbâscă:
Lazării, primulii autocrat ată Serbiei şi alu Iiriculuj, a murit la 1879. Do la dânsul a r&masii doi fi, Ştefan şi Vâlcu și
două fete. Una, din fetele lui Lazării a deveniti soţia lui Dan
1. Basarab, Domnul ţăriţ Munteneşti: iar cea de a doa samă:
ritatii. după en6dulii Vâlcu Brancovici, generalisimulă voevod
al Niricului şi al Serbiei Ungariei.
_ Stefani, fiulă lui Ladări, după ce turcii ai luatu Iliricultă, a
domnit numai asupra Serbiei. Murind în 1428 fără copii, elia
„lăsatii moştenitorii pe nepotul săi de soră Gheorghe Brancovică, fiulă en6zului Vâlcu şi 4 surorel sale.
Gheorghe Brancovici, luândii de soţie pe Irina, sora impăratului Paleologu, a avuti trei fii, pe Ştefani, pe: Grigore şi pe
Lazări, Gheorghe Brancovici mâre în anulu 1461. Lazări, celui
Vali treilea fii ali săi, îl succede pe tronulă Serbiei. Eli a avută două fete, pe Angelica care a devenitii soţia lui Ştefan
. domnului Bosniei, şi pe Despina, pe care a măritat(o după. NE„goe-Vodă, Basarab, înainte de a se face Domni.
Bos
domnului
Ştefan,
După mârtea lui Lazări, ginerile săi
niei, a domnitii şi peste Serbia Ungurâscă, cu dreptul de moş„tenire ală.soţiei sale.
Stefan, ginerile lut Lazării more

în anulii 1465. Eli lasă doi
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Aceşti doi. ambiţioși, uniţ
- peni
tru: a comite

crima, deveniră. rivali de mor
te, :pentru a'pune
fie-care în pârte mâna, pe
prada ce virat. Brân-

covenu

câştigase pe boeri,

Cantacozino

trăses

e
în partea lui armata. Văduva
lui Şerban II, Brâncovânu Şi Cantacozino, lucraii
fie-care pentru ace-

laşi scopi : dobândirea tronului.
reia
"Dar Situaţiunea eră forte crit
ică şi delicată.
Tera reclama câtii mai neîntârgi
atii alegerea unui

“Domni, pentru a nu lăsa timpă
Porţi “casă “de
fil, pe Gheorghe şi po 1ân. Gheorghe
,

“numele
rămasă

„Dup5

călugărindu-se

a luatii
de Massim şi a devenită Mitr
opolit al Sirmiului, I6na
dar . singură despoti peste
Serbia Ungariei.
:::
mârtea
lui I6n, în anulii 1469, fratele

sti Massim (Gheorghe) Brancovici, luânai cu
sine pe mamă-sa Anghelica,
și-a păTăsiti patriarhia şi a venită
în Ţâra Romănâscă pe timp
ulii lut
“Radu Celă Mare. Acesti domn
ii piosă şi generosi a dăru
it
lui Massim Brancovici unii
sată spre locuință. Acesti
sati
sa
numită 'de atunci Brâncovenii,
după numele lut. Mal târzii
au
"veniti în Muntenia
aşezatu

Massim

în satul

și strănepoţii cnâzului Brancovici
şi S'aii

Brâncovenii, care le venea de
moştenire de la
Brancovici, |

“ Aşadar satul Brâncoveni! a
fosti

dărui

i

tii de Radu celui
Mare în a doua jumâtate a
secolului al XV lui Massim
(Gheorphe) Brancovici, fiulă lui Ștef
an şi nepotă de fată al lui
Lazări, despoţii Serbiel. Acestă
sati dăruită lui Massim de
Radu
celi Mare, s'a numiţă Brân
covenii, dupe numele lui
Branco
vică. Mal târditi cel ce ai deve
niti proprietarii acestul sati
s'ari

numiti Brâncoveni, dupe numele
satului Brâncovenii,
“Du

pe cum: se vede, : familia serb
ă Brancovici Sa stinsă cu
desăvârşire, sati:a perdută
cu timpultă dreptuli de prop
rietate
"asu

pra satului Brâncovenii,

căci

află

trimoniulă lui 'Mateiă 1 Basarub. Aces mi acestui sati în : pa:
ti sati, Matei Basarab
Ta dată do zestre unei
nepte a sa de sori, la trecerea
. ci în
căsătorie cu un Preda, fiul boer
ului Davidii. Acestii. Preda 'şi-a
luat şi numele de
Brâncovânu,

dupa

satulă

Brâncovenii.
a devenitii asti-feli fondatorulă famil
iei Brâncovenu.

Eli a

. GONSTANTIN

II BRANCOVEANU
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tronulii vre-unui fanariot care ar oferi vreosumă, considerabilă.
- Mitropolitul Teodosie conv6că. îndată adunat ea

generală a ţării la Mitropolie. Boerii, clerulă, ofiţerii armatei şi deputaţii comercianţiloră, toţi se
adunară aci.În acelui timpi se afla din întemplare în Bucureşti şi uni Capugii al Porții pre-

cum şi Dionisie patriarhului Constantinopoluluii.
Constantin Cantacozino se afla în midloculi
adunării şi lucra ca să-şi câştige majoritatea voturilori ; amicii şi credincioşii răposatului Domnit
Şerban susțineaii candidatura fiului său ; iar Constantin Brâncovânu, afectândi o falşe modestie
nică nu venise în adunare,

parte prin agenţi,
asigura alegerea.
Candidatura lui
ban căgură pentru

Eli insă lucra de de-

inteligenţi şi dibaci pentru a-şi
.
Cantacozino şi a fiulut lui Şerdiferite motive. Alegerea adu-

nării se opri asupra

lui Constantin Brâncovânu,

fiului lui Radu Brâncovânu
lui Şerban.

şi nepotii de soră a.

Câna se duseră să-i anunţe alegerea la domnie, Constantin: Brâncovânu afectă iar o mâhnire prefăcută, dicendii că eli era f6rte mulţumiti în modesta condiţiune. in care se afla. Cu :
tote

astea

elii 'nu

esită multă

a se supune voin-

ţei generale a naţiunei.

Călare

nescii,

la Mitropolie

Brâncovânu

vine

culii adunării generale.

pe unii cal dumîn mijlo-

Aci eli este aclamații de

ui
4
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ste şi de tâtă lumea.
cu caftanii domnescii.

În urma

Capugi- Paşa, îl

alegerii sale şi dupe ce

sociale, clerulii, boerii, ostaşi

prestatii

jurămentulii

de

îmbracă

tote stările

şi poporulă

credinţă,

i-ai

Constantin

Brâncovânu, a mersi cu mare pompă la biserica domnâscă, unde a fostii: unsit ca domni,
Dupe aceea el s'a dusi la curte unde CapugiBaşa Va instalatii în scaunuli domniei.

Dupe alegerea şi aşedarea lui

Constantin în

scaunii, se ocupară cu îmormentarea, lui Şerban
II. Ceremonia funebră a fost forte imposantă:
În capulă clerului figuraii cu fală doi patriarhi,

Dionisie şi Partenie,

mitropolitulii

Munteniei. Şi

uni mare numbriă de episcopl..Multe lacrămise
vărsară din partea familiei ilustrului decedati:
Brâncovânu a afectati 0 durere ipocrită. Rămă-

şițele lui Şerban se îngropară in mănăstirea Cotrocenii.
Îndată

dupe

întârcerea 'sa dela

!
Cotroceni;

Brâncovânu a trimisi o deputaţiune -la Prtă ta
să c6ră întărirea alegerii sâle la domnie. Elă a
mai trimisi soli atâtii la Seraschierulii Mustafa-

„Paşa care se afla la Babadag, câti şi la Sulta:
nulii Gherei, hanulii 'Tătarilori, ca să le anunţe
venirea sa la tron şi să le câră amiciţia.
P6rta, aflându- -se în resbelii cu nemţii se grăbi

să aprobe şi să intărâscă alegerea de domni ce

ţera făcuse

in persâna lui Brâncovânu, de temere

ca acesta să, nu se dea în partea nemţilori. La
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2N oembre, Brâncovânu priimeşte cu mare pompă

petrimisul Porții care îl aducea insemnele domniei.”
Brâncovânu a trimisti şi la Viena 0 deputaţie compusă din: doi boeri. Aceşti soli ai lui Brâncov6nu

aveai. ordinii ca să mârgă iute pe cale,

spre: a- ajunge dupe urmă pe deputaţii trimişi de

“Şerbân la Viena: cu câte-va dile mai: nainte. Et
aveai ordini să spue acelorii deputaţi cele ce
sai întemplati în urma plecării lorii,: să le ia
darurile 'ce duceaii

din partea. defunctului domnii

şi să le presinte denşii împăratului Leopold I ca
din partea

lui Brâncovânu.

Trimişii lui 'Brâncorânu- ai şi ajunsi în cale,
dincolo de Buda,

pe

cei

patru

deputați -ai lui

Şerban cărora arătându-le cărţile ce -aveaii de la
Brâncovânu

către impăratulă Leopold ], le-a ce-

rutii darurile ce duceati
Şerban

cu denşii,

esitară de o cam. dată

Trimişii luă

să le predea

da-

rurile; dar în fine cedară insistenei deputaţiloră
lui Brâncovenu,

.

„ Solii lui Brâncovânu sunt priimiţi în: audiență
de împăratulă Leopold. Ei i anunţă pur şi simplu venirea. lui Brâncovânu pe tronuli Munteniei.
Nu se mai face nici o menţiune despre propu-

nerile cu care erai însărcinaţi

de Şerban.

|

deputaţi trimiși
ia

Cei patru deputăți: ar lui Serban, fiind par
tisani devotați ai fostului domnii, se temură de
a se mal întârce
Transilvania.

în țera.

[i

v&maseră

dar în
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ISTORIA GENERALA

În primăvara

anului

A „ROMÂNILORU

1689, reincepenâi resbe-

luli între Turci şi Nemi, Constantin. Brâncovenu priimeşte ordinii de la vizirul să mârgă
cu t6te oştile. sale la Cerneţi: în ajutoruli turcilori ca să: seâtă pe nemți din Ruşava, pe care
O ocupase

în anuli trecutii.

Generalul Haizler

aflându-se: la Braşovii şi audindii de pornirea tur- cilor asupra Ruşavei, s'a dusii acolo cu stea ce
avea ca să se opue dușmanului. .
Dar intreprinderea lui Haizler n'a reușit. Turcil aii eşiti pe Dunăre .cu vase armate şi cu tunui; ei au trasi asupra nemţilorii şi "i-ai depârtatăt de la marginile fluviului; apoi, eşindă
pe uscatii aii silitii pe generalului Haizler sa se

intorcă în Braşovii.

|

Între acestea Aga Constantin Bălăcânu, aflându-se pe lângă Haizler, îli îndenină în tâte mo-

durile ca să intre în Muntenia, şi să o coprindă.

Haizler, cedândi acestori îndemnuri, a intrati în
ț6ră cu imperialii, declarândii că voeşte să pe-

î6că iarna, în. Bucureşti. Eli

cere

ca să li se

dea tote cele necesarii pentru ernatecii.
|
„Constantin Brâncovânu care se afla cu boerii
la Cotroceni, primeşte ştire despre intrarea nem-

ţilorii în ţeră. Eli, pe de o parte înstitue o re-

genţă interimară la Bucureşti ca să procure nem„țilorăi provisiunile cerute; iar pe de alta se duce

cu boerii la mănăstirea Plătăreşti, unde iîşi aşedă,

tabăra

şi începe să strângă

cste.

Nemţii, „Venindii în Bucureşti, în locii să aibă
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o conduită blândă şi umană, spre a atrage dragostea Românilori, aii comisii din contra totii
felulii de iilhării şi de fapte rele asupra lorii.
Generalul Haizler nepunândi. nici uni frei fap-

telorii celorii barbare ale soldaţilori sti, părea
mai multă uni şefii de tilharde
i câtii uni ge:

nerală

de trupe regulate.

_ Prăncovenu trimisese pe

|

Dâmna

esele boerilorii la mănăstirea Bradu
Buzea, iar elii rămăsese în capulii

şi pe jupădin judeţu
6stel sale.

Eli scria continui lui -Heizler. să 6să din țeră,
promiţendu-i şi multe daruri ; dar acesta îşi continua

tilhăriile sale.

Die

Văgdendii dar Brâncovânu şi boerii că nu este
chipă de a sete pe nemți din ţâră, de câtii avendii recursii la oştiri: streine, ai chemati pe
tătari să le vie în ajutoră. 'Tătarii priimindt ordini şi de la Sultanulă, aii intrati în numării

forte mare în ţâră.: Ei, oprindu-se la, hotarii, au
chemati pe Domnul țării să vie să, se un6scă
cu denşii.
a
Brâncovânu, ca să înlăture calamităţile resbelului de pe teritoriulii ţării, a invitată pe Haizler la o întrevedere

individuală

cu densulii: la

Drăgăneşti. În urma acestei intrevederi, Heizler

s'a intorsi Ja Bucureşti, iar Brâncovâ
s'a nu
dusii

de s'a unitu cu tătarii, pornindi

împreună spre

Bucureşti. Haizler luândă de. ştire că vinii tătarii, S'a sculaţi cu tote. oştile şi:a trecută 'în
Ardeli,

fără să aibă vre-o

lovire cu tătarii,
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În urma, eşirii nemţiloră âin țeră, Brâncovânu,
faăcendii multe daruri

hanului

tătărescii,

acesta.

a eşiti cu oștile din ţeră, fără să facă mari rele.

Astă-fel

în tâmna

anului

1689,

țâra era deşartă

de: totii felului de oști streine. Brâncovânu mulțumi lui Dumnegeii de acestă mare fericire Şi

işi dete tote silințele a face ca poporulii care
pribegea prin munţi de frica oştilorii streine, să.
se intorcă, la căminurile lori. .
În urma victoriilori ce nemţii repuntaseră asupra -turciloră, Ard6lulii căduse iar în : mânele
lorii. Constantin II. Brâncovânu, voindii să-şi res-

bune în contra lui Haizler şi a lui Bălăcânu, de
tote relele câte aceştia: făcuse ţării în anulii tre-

cutii, s'a unită

cu comitele

Emeric

să: gonâscă pe nemțţi-din Ardâli.

'Techeli.
ca

'Techeli avea

pentru. sine. o s6mă; de 6ste din Ungari ia de susil.
Brâncovenu destinase asemenea pentru “acestă
intreprindere o parte din Gstea sa.. Amândoi dar

aă cerută Sultanului oştiri turceşti şi tătăreşti
ca să mârgă în Ard6li să scâţă pe nemți afară.

Brâncov6nu promitea: că va afla drumu şi
plaiuri pe; unde se intre tâtă 6stea in 'Transilvania, fâră de pericolii.:
„Trecerea “Ard$lului în mânele nemțţilorii erao
mare pagubă pentru turci. Nemţii dobândise print'acâsta. unit mare avantagiii asupra - turciloră.

Ej, dispuindii de tote cetăţile -Ard6lului, îşi er-

nau şi îşi odihneai. oştile într” ensele, apoi în primăvară reicepeaii cu înlesnire: resbelulti in 'con-
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tra turcilorii. De aceea Sultanuli a priimitii cu
bucurie propunerea lui Brâncovânu şi 'Techeli.
Eli

le-a dat dar und

Seraschierii

mare

cu ste

multă, precum şi pe Cuciuc-Sultan . cu tătarii.
Adunându-se în ţâră tote oștile, ai porniti cu
ţoții către Rucării.

Aci, aflândit plaiii aprope de

„ Bran,au pişitii tote oștile spre Tihan şi spre Zărneşti.
“Generalulii Haizler pringdendii de veste, le-a,
„eşiti! înainte cu nemţii,

cu: ungurii şi cu secuii

ce avea. Dupe o bătălie crâncenă deo oră, victoria a fostu deplină a tureiloră. Cadavrele nemţilori şi ale ungurilori, zăceaii ca dovlecii pe.

„pămeânti. “În acestă bătălie a căguti mortii şi
Aga Constantin Bălăcânu, iar, generalului Haizler
a -căgutii viu în mânele ui Techeli. Eli a avută
fericirea de a-şi recâştiga libertatea, căci. Domna,
lui Techeli se afla la nemți. Eli dar a fostii dati
în schimbi pentru densa. În astă bătălie aii mai

perită şi mai mulţi nobili ardeleni.
Dupe

acâstă

victorie, 'Techeli a

E
trimisă cărți

la tâtă- nobilimea Ardslului ca să vie la dânsulii;
căci este alesi de: tur că. principe al 'Transilvaniei.

Cel mai mulţi din nobili ati: venită cu oştile lori,
la Sibiti ; de aci ai trecuti: la unu

chema

sati,

ce -se

Cristian, unde Techeli a fostii încoronatit

„ca principe al Transilvaniei.

Peste. puţinii timpii

a veniti şi de la 'Sultanuli unii Capugi:Başa cu
caftane de victorie, şi a îmbrăcatii pe Seraschieruli, pe hanulii, pe Constantin. Brâncovânuli Şi
pe Techeli.:
e
-.

-
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Techeli dobândise tronuli Transilvaniei, dar
n'a avutii fericirea de a-Jii conserva. multi timpi
.
A. venitii veste că Margravuli de Baden vine
în
Ardelii cu tote oștile sale. Techeli, ne puten
dă
să-i stea impotrivă, a luato la fugă. Turcii, tă-

tarii şi Constantin Brâncovânu, Sai trasi cu
oştile către Braşovii, de unde au trecutii în Mun-

tenia, şi apoi s'a dusi fie carela locul săi. Te. -

cheli,

rămâindii

în

lipsă de. orl-ce

dusi la Constantinopole.

ajutâre,

s'a

Din ordinuli Sultanului, hanul tătărăscii a
trecută în anuli 1691 prin România, ca să mârgă
la vizirul. Aci elă a fostii bine ospătati şi dă-

ruitii de Brâncovenu. Lui Brâncovânu âncă i-a
venitii ordină ca să mârgă la vizirulă ; dar elii
a scăpatii de acâstă indatorire, scuzându-se că

Sunt locuste în ţeră şi că a descoperiti şi unii

complotii în contra sa, care tindea să-li restârne
din scauni,.
|

Nare duşmănie se născuse între Constantin
Brâncovenu, domnul Ţerii-Româneşti şi Cons-

tantin Cantemir, domnul Moldovei. ie-care din

el lupta
Valti

din

din tote miglâcele ca să surpe pe celscauniă.. In anulă

1693,

venind din

Moldova la Brâncovenu câţi-va boeri pribegi ca,
Antonie hatmanuli, Lupu Vornieu şi alţii, Brân-

covEnu i-a, indemnatii să pârască pe Cantemir
la

Pârtă.

Pentru

acesta elă “1-a ajutati atat cu

bani, câtă şi cu amicii ce-i avea la Constantino-

pole.

Cantemir

avend

agentii agerii la Constan-
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tinopole, pe Lascarache, a reuşitii de a pusi
mâna pe acei boeri,: mai "nainte de a se plânge

la Portă, şi "fa trimisi legaţi în Moldova.
Cantemir, voind la rânduli săi să-şi răsbune
în contra lui Brâncovenu , a adusii din Ardsliu
pe mai mulţi boeri, cari pribegeati din 'Tera-Ro-

mân6scă,
pârască

şi

“i-a trimisi

pe Brâncovânu.

la Oqnstantinopole să
Dar Brâncovânu,

care

prin putere de bani, ştia totii ce se mişcă la
„_Pârtă în contra sa, a trimisi boeri cu cărţi şi
cu bani şi până într'atâti a triumfatii, în câtiu
i s'a dati acei boeri pe mână de "i-a dusi legaţi

în obezi la Bucureşti.

Dupe ce '-a judecatii în

mai multe rânduri, pe Stoica Paharnicu Pa spânduratii la Tergu- d'Afară, pe Preda Propocsnu, Pa

Ruşi-de-Vede, iar pe cel- -Valţă i-a trimisă la ocnă.
Între acestea

Constantin

din viaţă la 23 Martie

Cantemir

a încetati

1693. Boerii Moldovei ai

alesii domni chiar pe fiul săi Dumitru. Dar
Brâncovânu 'aflânâi despre acesta, a trimisii îndată la Portă şi a midlocită de s'a pusă Domni
Constantin, fiulu lui Duca-Vodă,- pe care voia

să-li facă ginere, dându-i pe fica sa Maria.

Pe la 2 Iunie ale anului 1693, Brâncovenu a

priimitii
pentru
vizirulă
totulii,

ordinii să prepare cuartierii şi provisiuni
oştile turceşti şi tătăreşti, cari veneaii cu
să coprindă Ardâluli. Ţâra:era sleită cu
dar Brâncovânu a cătatii să implinescă

cererea ce i-se făcea.
|
Peste câte-va, gile - Brâncovenu
.

şi boerii

ai
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mersi la - Dunăre înaintea vizirulu
i, care l'a im“brăcaţă cu caftanii. Aci se ținu
unii consilii spre:
a se decide pe unde era maj
bine să trecă în
Transilvania. Se află cu cale ca
trecerea, să se.

facă pe la Tel6jeni, printre Timeşii
şi Buzăă, pe:
la spatele celorii şepte sate din ţâra
Birsel. In

urma, hotărârei luată în. acesti
consilii, vizirulii.
a trecutii Dunărea...
e
Dupe trecerea Dunării, viziruli
în loci să
mârgă cu oştile: dupe planul
ă
ce se trăsese a.

fostii nevoitii să ia o direcţiune cu totu
li alta.

Elă a priimiti: ştiinţă de la Gheafenpaşa,

labulii Belgradului,

pârcă-

că Herţegulii de Croi bătea

Belgradulii. De aceea, viziruli,
lăsând calea Ar-.
dslului, a apucatii în acea parte.
i

„Luând vizirulă direcţiunea către Belg
rad, Brân-

cov6nu a fostii nevoitica în pripă
să facă poduri

peste Argeşii şi peste Oltii,

cu tote că țera: se:

afla în ruină. Brâncovânu a petr
ecutii. pe viziruli până la Vidin, apoi s'a înto
rsă la satulu

săi Brâncovenii de a Sfinţitii Metropol
itulă 'Teo- -

dosie mănăstirea Orezu, făcută de
curend. Dupe
aceea, mai colindânâi multe mănă
stiri şi locuri
de prin ţâră, s'a întorsă în Bucu
reşti.
Mă
Dupe întârcererea sa în Bucureşti,
Brâncovânu
pregăti cele necesare pentru căsă
toria fiicei sale

Maria cu Constantin

Brâncovânu

Duca,

domnulă

Moldovei.

trimise pe. fiica sa Maria la Moldov
a

pentru săvârşirea cununiilorii. Ea a fosti
i însoţită

de mâşa ei,de unchiult ei, Stolnicu
lii Constantin
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Cantacozino şi de mulţi alţă boieri şi jupânesele
lori.

Nunta

s'a

săvers iti. la 5 Noembre 1693,

dupe care cei ce insoţise pe mir6să în- Moldova.
Sau întorsii în Muntenia.
Ma
“Intre anii 1698: până la 1699, când sa încheiati pacea.de la Carloviţ, multii a avutiisă su_fere 'Pâra-Românsscă, din, causa reshelelorii ne
curmate dintre “Turci “şi Nemţi. Ea a avutii a
suferi nu atâtii din causa participării:cu armele:
la aceste 'resbele, câti din causa. trecerii printr'ensa a numerselorii oştiri otomane şi tătăreşti
cari mergea asupra Nemţilori.
Brâncovânu, pentru întreţinerea, acestori nuori
de locuste,

cari

șă procure

cantit
. ăţi
enorme

străbăteau

prin

eră,

era

siliti

'de provisiuni,. care

sleise țâra cu desăvârşire. Transilvania acum. se
afla sub

mâna

Nemţilori, iar Moldova, era stârsă, -

de Poloni și de tătari.

R&măsese dar numai. Mun-

tenia ca. să. dea turcilori. tote

deșerti Brâncovenu

cele necesarii.

In

arăta Porțiică ţ6ra a sără-

citit de totii şi că locuitorii ai inceputit:a pribegi
prin munţi, căci turculă nu :vrea să ştie nimic
de

tâte

acestea.

.

„Pe: lângă atâtea

venu avu să mai

|

NE

nevoi. și neajunsuri;

săi Duca, domnul. Moldovef,
Şi: mortea..ficei sale Maria. n
turcii

au

pusii

Brânco-

îndure: şi mazilirea. ginerelui

domni,pe

iar: peste puţinii
locul lui Duca,

Antioh

Cantemir,

duş-

manii ne împăcatii al familiei Brâncovenilorii.
- Astii-felă sai

petrecutii

lucrurile până

|

la bă-
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“tălia de la Zenta, în care nemţiiaii
repurtati
asupra turcilorii

o victorie

din cele mai strălu-

cite la 1 Septembre 1698. Aci ati cădu
tii vizirulă
celii mare,

împreună

cu alţi cinci viziri, unspre-

dece paşi şi 22,000 ostaşi. 'TOta artileria
muni-

țțiunile, corturile,

stâgurile

Şi chiar

stindardulă

celii verde, aii rămasă în mânele Nemţ
ilori. În

urma acestui -desastru ce lovise armiile
otomane,

Sultanulă începe să încline către
pace.
Sultanulă nu numai că perduse
florea

sale,

dar se afla

de bani.

Prin

6stei

totii de o dată în mare lipsă

urmare

îi era aprope

imposibili

de a continua resbelulă. Împăratul
nemţesci,
de şi în urma păcei încheiată - cu
Franţa la 30

“Octombre

totuşi
„închee

1697,

cestiuni
pace

dispunea

de mai multe

trupe,

politice importante îl sileati să

cu- Turcii.

Pentru

încheerea

acestei

păci a lucrati cu multă Gibăcie dragom
anulii Por-

ţii, Alexandru Mavrocordat, care
a reuşitii a întruni la Carloviţ pe solii împăratu
lui Leopold I

cu al Sultanului.
După

făcută

multe

|

Di

şi importante discuţiuni ce sau

intre plenipotenţiarii împăratului
Leopold -

I şi al Sultanuului MustafaII, la 15 Ianuarie
1699,

Sai

pusi

preliminarele: păcii care pace

s'a în-

cheiată la 26 Ianuarie din aceli ani. Aces
tă pace

făcută pentru 25 de ani, s'a iscaliti mat ânta
iii

cu Nemţii, “apo
cu Polo
inii

jianii,

- Prin

II

şi în fine cu Vene-

a

|

pacea -de la Carloviţ s'a stipulatii
ca Ar-
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delulă şi tâtă Ungaria
să rămână sub stăpânirea
nemţilorii. Banatulă 'Temişorei, astii-felii precum:
se desparte

prin Mureşii, a rămasi pe sema 'Tur-

cilorii, mai dărimându-se şi cetăţile din Lugoşii
şi Caransebeşii. România şi Moldova âncă aii remasii sub suzeranitatea “Turciei.
i
În urma păcii de la Carloviţ, România respiră.
mai liberi; ea scăpase de mulţimea, greutăţiloriă:
ce 0 apăsase în cursii de atâţea ani. Dar aflân-:
du-se cu totuli sleitii în resursele sale, Brâncov6nu a trimisi la Adrianopole unde se afla Sul-.
tanulă şi vizirulii celi mare, pe Cornea Brăiloiu,.

pe Spătarulă -Mihaiii Cantacozino şi alţii cu ceere ca să se facă uşurare ţării, căci în anuliă.
trecuti a plătită tributulii de două ori mai multă.

Sultanulit, luân
în consideraţ
dii ie drâpta, plângere a lui. Brâncovânu,. a ordonată! vistierului

săi celui mare ca ţâra să fie scutită de plata
tributuluipe cursi de. doi ani. Dar pentru a recompensa

pe Brâncovenu

de credinţa cu care s'a

condusi! în totii timpulii resbelelorii trecute, Sul-

tanuli “i-a trimisă uni hatişerifi prin care îi de-.
dea domnia pe viaţă. In urma cetirei hatişerifului, trimisulă

sultanului a îmbrăcatii pe Brânco-.

venu şi pe alți 24 boeri ai săi-cu caftane lux6se.
După ce Brâncovânu scăpă de greutăţile şi
supărările din afară, a începuti a fi turburatii.
de intrigile din lăuntru. O parte din boeri cari

pismuiai pe Brâncovânu
cepi

a umbla

şi pe Cantacozineşti, în-

cu intrigi la portă ca să r&storne-
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pe Brâncovânu. Capulii intriganţilori era
unt boerii
Dimitrie Corbânu: Unii :din tovarăși
i săi fugise
în Moldova la Antioh Cantemir; alţii
pe la gre-

cil din Constantinopole, “Dar

Brâncovânu

prin

'agenţii ce avea la. Portă şi prin dare
de bani,
a înlăturatii tâte intrigile ce se ridicase
: în contra luj,
a
-

Brâncovânu nu s'a mulţumitii cu
nimicirea in:
trigilori ce se ţeseati în contra lui
la Constan-

“tinopole;: el a vrutii săși şi răsbune
în contra
lui Ant
ioh - Cantemir .care: era capulii
uneltitori-

lori. Unii numării Gre-care din boerii
Moldoveni;
ne: mai putendii suferi jafurile ce Ant
ioh Cante.-

mir

exercita

asupra Moldovei,

ai fugiti la Bran-

“covânu.. Acesta servindu-se cu aceş
ti boeri pentru a înegri

la Porta purtarea

luj Cantemir,

isbutitii săli pârgăîn ochii Sultanului,

a

Unii agă a fostii trimistă în - Mol
dova. Acesta:
:sosindi fără veste, a pusii mân
a pe Antioh Can-

temir şi pe fratele stă Dumitru

cu toți al lori

şi I-a: dusii la Constantinopolă. În locu
l

lut An.

tioh,. Porta a trimisi domnii pe Con
stantin Duca,

“pentru a doua ră,

Sa
In anuli 1701, Brâncovânu, ca să inlesnâs |
că

pe locuitori pentru plata imposite
lori, a decisti
într'o adunare generală ca impo
sitele să se plătâscă în patru sferturi ale anul
uj,

După căderea lui Antioh Cantemir
din scaunulă Moldovei, Cantemireştii deveniră
şi mai mari
duşmani ai lui Brâncovânu. Aflând
u-se în Con-
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încetaii de a face intrigă cari

tindeati: la răsturnarea lul. În fine, unindu-se

şi

cu

ca

Alexandru

Mavrocordatii,

isbutiră a face

Brâncovenu să fie chemati la Adrianopole.
Pe.la jumătatea lui Aprilie din anuli 1703,
a sositii la Bucureşti fără veste Cuciuc Selin aga,

imbrihorulă impărătescii. Mare spaimă a, coprinsi
pe Brâncovânu, căci nu cunoştea scopulii veni-

vel sale. Eli cu tâte astea '%-a eşitii cu boeril
înainte şi Va primiti cu rhulte onoruri.

După Paşti, în giua de Duminica 'Tomei, Brân-

covânu a invitatii pe Imbrihorulă la palati unde
“I-a cititi fermanulii. În acesti fermanii Brâncovânu era chemati la Adrianopole să sărute mâna

noului

Sultani

şi să aducă tributul indoiti;

Brâncovenu a declarații că va pleca câtii de curend, spre a îndeplini “porunca: împăratului. A
-dou-di &nsă elii s'a bolnăvitii aşa de tare îîn. cati
“i-a fostii imposibilă ca să: plece.
a

Fiindi nevoiti ca să întârdieze plecarea sa la

„Adrianopole mai multe săptămâni, Brâncovânu a
profitatii de acestii timpi pentru a usa de tâte
nijlocele sale spre a înlătura, vijelia ce se ridicase. asupra lui. Eli trimise dar la Adrianopole
pe banului Cornea, pe logofătulă Diculi, pe spătarul Mihail Cantacozino şi pe postelniculii Preda

Breţcovânul ca să scuse intârgierea venirey lui
Brâncovânu.. Aceşti. trimişi ensă ai lui Brâncov6nu

aveaii

însărcinarea

secretă

ca

cu bani: să

mpotolescă urgia d'asupra, capului săi. Avea-Brân-
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covenu puternici şi influenți protectori la Portă
,.

in câti a putută reuși să aplanese tâte
intrigile.
îndreptate in contra lui.
NI
a

Peste vre-o 15 gile,

Brâncovânu

fa: în stare.

să întreprindă călătoria sa Ja Adrianopole,
Eli
plecă insoţiţii de 70. de pers6ne. Dar
mergea

forte puţinii pe fie-care i, căci doctorulii
îi re-.-

comandase

să

ensă o făcea

nu -se

ostenescă

Brâncovenu

multii.

Acâsta

pentra a da mai multă:

timpii trimişilorii sei :să calmeze lucrurile.

Brâncovânu intră în Adrianopole la 3 Iunie
:
Și descalică la palatul de lângă Mitropolie.
- Mar
ânteiu a vizitată Brâncovânu pe Chehaiaşi
pevizirulii, apoi a trimisti Sultanului darurile
ce-i.

adusese şi haraciulii indoiti, Dupe aceea s'a ţinutii divanii unde a fostii chematii: şi Brânco-.
vânu

cu

boerii

luj. La.

20

Iunie

Brâncovenu

a

fostii chematii la Sulţanulii unde fu priimitii cu.
multă favâre, dându-i-se ferman să domnsscă în.

totă viaţa. În urma

tutulori

acestora

Brânco-

venu s'a întorsii în ţeră unde i se făcu o priimire strălucită. Dupe aceea, Brâncovânu,
s'a bu-.

curati multi timpi de linişte.
“În

anulu

şi bostangii,

1704,

ai

.

revoltându-se janiceriă,

spahii:

detronatii pe Mustafa II şi ai,

pusti Sultani în locii pe Ahmet III.
„. Cantemireştii profitândii de aceste evenimente,
ai stăruitii pe lângă Ceatec, aga ianicerilorii, o-ferindu-i o

mare

dintr'enşii domnia

sumă

de

bani, ca

Munteniei.

Dar

să dea unuia

Brâncovânu,.
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11 BRÂN

OVENU „i

oferindu sume mai .mari: de câtii
i-a învinsi

177

Cantorireştii,

şi a r&masit! nesupăratil.

- Brâncovânu'-mal reuşise 'a'iface :să se scadă în
modă simţitor şi tributulii: ţării. Dar schimbân-:
du-se viziruli, celi. noi n'a: încuviințatii de caii

uni scăgământă de: 60,000':1ej.
“De

i:

câtii-va: timpi: turcii: deveniseră : forte. exi-.

genţi. EI nu înceta de a, spori: niecurmatii ce:

rerile lori

asupra Principatelori

române.

La a-

cesta contribuia forte multi şi schimbarea vizirilorii.: Brâncovânu 'era. nsvoitii . să: îndure 'tâte
aceste

asprimi ce

veneati . asupra ţării,

mai. cu.

s6mă că dupe încheeiea; păcii de la, Carloviţ elii
nu mai aştepta mai nici unt. sprijini de la cabinetuli Vienii. Brâncovânu: fu 'dar: nevoiti. a'şi :în_drepta privirile asupra Vre-unui altă Puneti: de
resămi, .

“ Bătalia: de la Pultava,: “din 8. Turie 1709, ridicase pe' Rusia la: rangulii :celoră dântâiii puteri
ale Europei. Brâncovânu' îşi: îndreptâză dar: pri-.
virile asupra acestei puteri creştine. Eli trimite
unu solă la, Petru-celii-mare prin câre: se anga-.
g6ză că daca Rusia i-ar veni în ajutoriă, dânsulii

i-ar procura:

provisiuni - pentru. t6tă - armata * şi

30,000 de ostaşi. -Ţarulii
şi a respecta

se obligă 'a recunbşte:

pe Brâncovânu ca domnii alii Mun-:

teniei: şi ali "proteze: în 'contra.. tutulorii: duşmanilorii săi. Îni' urma acestei înţelegeri, Petru. celii.

Mare decorâză
tuli Andrei,

ps Brancovenu. cu ordinul sân-:
i
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„ Porta înţelese: de timpuriii că: junele: țarii :alii;

Rusiei avea intenţiuni resbelnice în: :contra: tur-:
cilorii. Ea -se mai informă

că Brâncovânu

între-

ţine. relaţiuni secrete cu 'Ţaruli. De aceea se de.-:
cise: să „trimită în Moldova unii domnii inteligenti,
şi energicii care pe de o.parte

să pue mâna

pe

Brâncoveânu.. şi 'să-li . trimiţă vii sai
morti la
Constantinopole

;: iar. pe de altă parte să fie în

stare. să observe. mai de: aprope

ori-ce: mişcare

a. Rusiei.. În: acesti îndoită. scopi : Sultanulii . a
numiti domnii în Moldova, în locul Iul. Nicolae.
Mavrocordat, 'pe. Dimitrie Cantemir.:
pr
. Brâncovânu îndată, ce -află despre numirea.
r
lui.
Cantemir, adres6ză 0 scrisdre lui Petru celii Mare:
prin care îi descrie pe. Cantemir cu colorile cele

mai: negre. Dar Tarulă Rusiei avea necesitate de
concursulii amendurora domniloră români în contra 'Turciei. De aceea elii făcu totii posibilulii ca
să.pue de acordipe aceşti: doi principi creştini..

În urma insistinţelorii “Țarului, Brâncovânu face
demersuri! pentru a câştiga amiciţia lui - Cante-.
mir. şi a'lii determina să: se lupte impreună pentru creştinătate..
Se
e
: Cantemir fusese trimisi în “Moldova cu misiu-:
nea principală de a observa de aprâpe orl-ce:

„mişeare'a Rusiei.

La

plecarea

sa

eli

avusese

" promisiunea Sultanului de a-i se da tâte mijld„cele materiale pentru 'a putea fi utili .turcilorii

în contra ruşilorii.. Dar abia, ajunse în Moldova
şi vizirulu începe a'i face toti feluli de cereri
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asuprit6re.: Acesta fuitina . din causele
terminară

apropierea
Iui“ Cantemir

Mare...

a

ICI

Ii

care :de:

de:Petru cel

pi

N

ae

“:O “altă .causă determinantă pentru Cantemir
-a

fosti - şi: ambiţiosa - aspiraţiune de a, deveni domn
i

peste ambele principate, . daca: Rusia va trium
fa
in contra turcilori. Eli nu-a încetatiide'a: înnegri şi de a calomnia pe rivaluli săi
BrâncoveEnu înaint
lui ea
Petru celt Mare, făcându-lii să

Perdă- 'ori-ce - confie
. înti”
nţ
ânsul
ăii Şi orbindu-li
“cu "promisiuni mari.

ae

Dia III

„Este. adevăraţi că Brâncovânu. nu-a dată
Ţa-

Tului 'concursulii

săi

în momentulii

critică;: dar

culpa nu era: a sa. Ţarulă, . perderidii - confienţa
în Brâncovânu, nu s'a. ţinutii de 'inţelegerea'-se-

creiă ce: avusese cu “'densuli. Eli :nu a intr
ati
cu oştile în Muntenia, precum fusese vorba, pentru ca Brâncovânu să se. pâtă declara în contr
a,

"Turciei. Oprindu-se
cu armia în Moldova; elii. în:
vită pe: Brâncovânu

să -vie

cu. '6stea. sa: acolo.

Brâncovânu, începânâi a se. îndoi de-sinceritatea "Țarului şi temendu-se totii deo dată .de

puterea cea marea. turcilorii cari eraii gata
.de
a trece în ţ6ră, începe a avea o conduită : diplomatică, adică, echivocă. Eli scrie marelui vizir

Să trecă Dunărea câti mal curendi,! căci “Ruşi
i
aveai o 6ste numai de 30,000 ostași. “Țarului
Îi. spunea că nu aştâptă, de câtii trecerea: Ruşilorii în ţâră ca să se declare în contra turcilorii.
* Până să aibă un r&spunsi definitivă, Brâncovâ
nu
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'şi-a adunati. oștile în districtulii. Săcueni (care
acum „este-;unitii . cu 'Prahova).:: Spătaru 'Toma.
Cantacozino, căpetenia 6stel române, vădândii.
esitările,
lui Brâncovânu.
de .a se uni cu 'armia
rus6scă,a .desertatii.
de la postuli săi şi s'a.

dusă la Petru celi Mare, care . âjunsese.la laşi.
Spătaru ' “Toma

înegri : pe

„Brâncovânu

în ochii

Țarului.
a
i
„Înăspritii: în. contra; lui: Brâncovânu de intri-

gile. lui Cantacozino: şi Cantemir, 'Ţarulă face lui
Brâncov6nu nişte cereri care. îlii surprinde, căci.
nu „erai coprinse în tractatulă lorii secretii. Brâncovânu, vădândă că:nu pote pune nici un 'temei. pe. sprijinulii. Rusiei, işi. schimb cu totul

linia.de conduită. Ca să scapede furtuna ce'lti
amenința,

eli rupe. ori-ce relaţiuni

cu. Rusia: şi

se intorce iar căto turci. Îndată ce marele viziri- intră în; România, elă îi ese inainte. şi îi
oferă te provisiunile ce preparase pentru ruşi.

„. Situaţiunea tureiloră era
câtă .a .ruşilorii... Abondenţa
otomanilorii,

multi! mai bună de:
domnea în lagărul

pe când lipsade cele necesării în-

„cepuse a.se simţi

în tabăra; ruşilorii.

Cantemir

promisese : multi, dar nu îndeplinise mai nimic.
din ceea-ce promisese, .. ... .
i
“ Ţarului Rusiei stătu multă în cumpănă Dână Să.
se determine despre. ceea ce avea de făcutii, Pe-

tru trimite în Muntenia

pe generalulii săi Rene

Şi. :p&_spătaruli 'Toma: Cantacozino. cu unit numări. de trupe cu 'care ei coprindă “Brăila. Dar
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aceste, trupe

:

sunt
iute; u,
cliemate :înâjiol
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căci

“Tarulii avea, nevoe de: tâte. oştile'sale..::.;..::::
„++ Viziruli Balţagi: Mehmet, dupe ce a:trecuti

Dunărea cu 100,000 6meni, a înaintatăîi Mol:

dova până la Fălciă şi a. ocupatii amândoi ţărmil
Prutului. În. deşerti “Ţarul al6r
să gă
oprescă pe
turci de'a treve''la drâpta Prutului.: Când. elu..
ajunse aci, turcii: îşi 'terminase. trecerea:. 'Țarulii;
cu totă armia:sa se. găsi de o dată încongiuratii

de armiă turcâscă.şi tătâră în stepurile Prutului
;
lips
cu it
totulăă'de apă şi de provisiii „ “Trei 'dile d'a rindulă!: muscalii sunt mitraliaţă

„de artileria păgânilori, : când "gen:celă
iul
binefăcători al rusiej, împărătâsa Ecaterina, află Mig:
locul d'a' salva 6stea şi::pe “soţuli 'ei dintr'unii
desastru complectii: Adunândiă tâte giuvaerurile

şi toţi. banii ce :se aflati la densă,şi la ofiţerii
armatei, eâ.:a âvutii curăgiulii, în ziua -de 21

Tulie 1711, Să mârgă: sub coituli niarelui vizir
Şi să'li -induplece să accepte pacea. -'.
i.
„ Acesti evenimentii memorabilii şi bins-făcătorii
pentru Rusia, a avutii consecinţe desastrâse pen:
tru ţările. române de la Dunăre: Turcii, perdândă
confiența”cu totul!în domnii români ati: decisti
pentru „viitorii să 'numâscă 'domni fanarioți. ...
Ura dintre Cantemir şi 'Brâncâvânu a âdusti

ne fericirea: Principatelorii. Cantemir.a înegri
tii
pe Brâncovenu şi a.promisii Ţarului aceea
ce nu

putea realisa.

suflet

Brâncovânu,

.pentru. a. concipe.

destul .de mar la
unii plani deinnii de
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Mihai. Vit6zulii,. s'a. arătatii prea micii şi prea.
pasionată. pentru

a se putea ridica, în nişte mo:

mente 'grave i decisive . la înălţimea . executărit
planuluă săă..;
- După incheerea

iii
i
păcii. de la Prută, . Canterir,

însoţitii, de. vre o 1000

de boeri,. cu familia şi

„ Cu. servii loră,: s'ai dusii în Rusia de o dată cu
Gstea. muscăl6scă.. Petru .celii Mare, ca să recom--

penseze credinţa. şi devotamentulii lui Cantemir,

prin diploma de la 1 Augustii 1711, Pa facuti
principe al imperiului rusescii, dându'i lui.şi com-

patrioţilor lui pentru locuinţă Cracovia din Ucrania..
„Lui Cantemir . s'a mai dati mai multe MOŞII.
Şi ţinuturi, una. mie de 'iob
şi. agi.
o.pensiune anuală. Dupe cererea lui Cantemir, tâte moşiile.
ce le primise de la împăratul, le-a, împărţită.

în anulă. 1713. între elit şi Moldavenii ce pribegiseră cu dâusulii. Conformii privilegiului ce Ţarulii
dedese lui. Cantemir, toţi moldovenii .ce pribegi--

seră cu dânsulii,eraii justiţiabili numai ce densulii.
„“ Dupe fuga lui Cantemir, Pârta a numiti domnii
în Moldova pe Nicolae Mavrocordat. In câtit pen-

tre Brâncovenu' care în timpului resbelului ruso:
turcă :avusese o conduită echivocă, turcii aştep-tai numai momentuli oportuniica sălii depue:
şi chiar; ca.să'lă: perdă. Deja Mufţiu dedese unii
- fetva: secretii. care declara pe Brâncovânu de tră-

dători şi demni de a muri.
Si
“ Brâncovânu, frte ne mulţumitii. de desertar ea,
spătarului

Toma

Cantacuzino la, muscali, işi dete

-:* GONSTANTIN II,BRÂNCOVENU --!

pe faţă,

ura ce convepuse
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în contra. Cântacozi-

neştiloră. Aceştia la rândulii lorii decidă r&stur=narea lui: Brâncovânu. E! adună din tote unghiurile . ţărei plângeri şi acusaţiuni -în'. contra lui
Brâncovânu.

Din. t6te aceste plângeri. ei formâză,

0. doleanţă - către Sultanuli, . câre conţinea: dece
puncte importante de acusaţie.. Constantin Cân:
tacozino care; fusese ministru de externe al.lui

Brâncovenu, alătură, pe lârigă: acestă petiţiune şi
corespondenţa, politică a lui Brâncovânu cu principil streini. Elă le trimite apoi la Constantino“pole în' primirea fratelui să. „Mihaii, care le .
depune la divanii.
i
a
„ Plângerile duse înaintea. divanului află. terenul cu totulii preparatii. Căderea, Jui.. Brânco-

V6nu' era: deja de mult hotărită. Acesta era bine
cunoscutii. de Brâncovânu ; t6tă . lumea . consilia
pe Brâncovânu să fugă, dar setea de .a domni
îl -opreă de a lua o resoluţiune salutarie; o 'teribilă luptă se petrecea în sufletul săi. Blu, primi
- diferite avisuri chiar de.la amicii. să din. Con=
stantinopole cari îlă îndemnaii “să. fugă ; în deşert

însă, fatalitatea, îl reţinea în locii ca să-l pârză.

întro

gi de

Marţi, la 23: Martie 1714, în

săptămâna patimelor, pe când -tâtă lumea creştină era. ocupată cu ceremoniile religisse, Capugi

Mustafa Aga soseşte în Bucureşti. Unii imbrihor
se oprise la Giu
înrgi
fruntea, u
unei: armii -oto-

mane. Brâncovânu “se bucură de sosirea acestui
Capugii, căci îl era amicii. -Elii îl invită îndată.

-
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"să vie-la: densulă ; dar turcul se scusă că este
Pa.
osteniti,...
SI
Di
ae
Ş
Dupe: ce sa: consultatit:; Cu - Cantacozineştit
Pa

Mustafa; s'a dusă a:doa qi la; palatulii domnului însoţitii de-12; civhodari,; : purtânai . ascunse

pumnale şi. pistle. . Brâncovenulă ,primeşte. pe
irimisali Porții cu: tâtă pompa cuviinci6să. :
“Dupe „săvârşirea: ceremoniei, Mustafa intorcen-

du- -se către Brâncovânu, “ii anunţă cu o părere
de.răă. prefăcută că-i: „aduce. o:-nuvelă ne plăcută

şi că:a jurât Sultanului: credinţă. Dicendă aceste

„cuvinte, „Capugiulii cote din sânii uni. petic
negru pe care îlii aruncă pe umăruli lui „Brân-

covânu 'strigerdă:: „Mazilă.
Uimiti la audulii acestei trăsnitore, sentinţe,

Brâncovânu şovăeşte; dar revenindu-şi iute în
sine,. elii se exprimă cu multă 'amărâciune în
contra, ingratitudinei Sultanului. Dupe ce puse o
„gardă :împrejurulă - lui Brâncovânu,. “Capugiulii ci-

teşte fermanulă prin care se ordona ca Brâncov6nu, cu î6tă familia şi cu tote averile sale, să .

„fie dusii la: Constantinopole pentru a se justifica,
de trădarea de care este -acusatii.. |
a
- În' j6ia următâre Mustafa se duce la adunarea

naţională ca să “facă alegerea domnului. Totu

era, regulatii mai d'ânainte ; tronul era deja goli şi
-pers6na era hotărită. Turculti ch6mă înaintea sa pe
“principalii boeri al ţării, între, cari era şi Spătaruliă

Ştefan, fiulă Stolnicului Constantin Cantacozino.
Mustafa ilii: declară îndată ca domnit şi-lă im-

2 = CONSTANTIN-II-BRÂNCOVENU . ;

bracă cu, caftanulă

săi: Dupe
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aceea. se procede

Ja. ceremoniele; obicinuite şi: Ştefan III Cantacozino; este: recunoscutii . ca domnii

al Munteniei.

-“ Brâncovânu. ar fi: dorită să stea de sărbătorile
- Paştelul. în .ţeră; dar;turculă avea motive de a-lă
porni: cu .0:0ră :mal înainte; -De aceea, ei plecară
chiar: în - vinerea patimilor. Cu Brâncovânu era
d6mna,

patru

fii,:uni

nepoti,-o:inuroră,. „patru

giheri, “Şi mai: mulţi::boerii. ..

za

: Ştefan III. a: însoţitii. pe. Brâncovenii. pană

la

trăsuri. Ne: fericitulu: principe îl: zise despărțindu-se: „Nepote Cantacozino, daca. nefericirea mea
„vine dela Dumnezeă, pentru. pedepsa păcate„lori

mele,

fie voia :lui.: Dar

daca ea. vine de

„la duşmanii; mei. cari. vorii-,căderea. mea, Dumnezeii. să-l :erte, :dar să se temă.:de mânia, lui“:
;- Dupe trei: săptămâni, nefericita familie. „a lui
Brâncovânu. soseşte. la Constantinopole; ea este
îndată; închisă” în carcerea, celorii şâpte. Turnuri.

Principele este aruncati într'o închis6re întunec6să; principesa
cu. copii şi -cu ginerii ei. sunt
puşi.în nişte. celule mai lumin6se. 'T6te bagagele

şi. totii ce. avâii cu dânşii le fură luate de turci.
S&rmanii 'captivi r&măsese numai . cu „hainele
ce avei pe dânşii.
AER
Ea
În: urma plecării Jur: Brâncovânu, Imbrihorulii
se ocupă: cu inventoriarea averil lui, Averea, .aflată

numa! în

de totii

numerar

şi

în; obiecte _preţi6se

felulii, s'a evaluatii la suma „de peste

trel-zeci. miliâne de scude. Când averea lui Brân.
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covânu tu spusă, la vederea

Sultanului, eli nui

numaj că. se miră forte multi; dar deşteptă în-

tr ensulă ideea că Brâncovenu potecă: mai. are
şi “altă 'avere ascunsă, dare'nu s'a'pututii descoperi. “ Împinsit dar de:0 barbară lăcomie, eli.a,
supusii pe Brâncovânu | şi pe fiii săi: cinci: zile
&'a rândulit la tortură ca să spue iunde mai are
îngropată cea-laltă avere a sa.
Et:
În fine, exasperată :că în urma atâtorii: ale

de tortură, “Brâncovânu nu! voeşte să spue unde

mai are comorile sale, Sultanulii: ordonă .esecutarea lor în: presenţa să. La 15 (27) Augustit

1714, toţi captivii sunt duşi într'o pâţă, Sub! fe-

restrile; seraiului numiti Ialikiosk..
îi:
Era obiceiii la Turci ca dacă unii conderanatiă

la morte îşi renega legea şi se făcea musulmanii

nu numai că i se daruia viaţa, dar se bucura
de tote favorurile” Sultanului. O asemenea ten-

taţiune: veni să ispitescă credinţa familiei Brânco-

v6nului în ultimele ei momente.

Dupe cetirea sentinţei. de morte, muftăulă vine
v
să propue tutulorii. condamnaţilorii, ca să-şi răscumpere viaţa; renegendu-şi religiunea; S&rmanulă Brâncovânu, imitendu esempluli sfinţilorii
martiri al legii creştine, cari şi-a dată viaţa
pentru a întări credinţa lui Hristosă, a avutit curagiulii să îndemne la martirii pe toţi fiii şi
gi-

-

nerii lui, -a avută curagiuli să le zică:
„Fiii
„Mei, am perdută toti ce am avutii în
astă
„lume,să ne sa!vămi celii puţini sufletulii«.

;-

CONSTANTIN [I.BRÂNCOVENU :-:
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Sultanul iritatii de atâta curagiii sufletescii, dă
semnalulii călâului care sta cu secura ridicată. Se
decapitâză mai întiitt I6n- Văcărescu, apoi d'a rândulii cei patru fii at :luj. Brâncovânu, Matei, Radu,

Ştefan şi Constantin. Când veni rindulii lui Brâncovânu,

el adresă Sultanului cuvintelă de barbarii.

Apoi, ridicându-şi ochii, către ceri, stă astă-felu
o
până, ce .este.- decapitat. .
Din t6tă familia, băroăitesca a “ai Brâncovânu
nu scâpă de câtii unii nepotii al săi, cerendu-i-

'se: graţia de la Sultanulii:chiar de către. BostangiBaşa, care. esecuta sentinţa. Din. acestă: ultimă
mlădiţă se tragi Brâncovenil. de, astă-zi, a; icari
ai trecuti averile rurale. rămase: de Ja sirătnoşi Joriă,:

“Capul

DEI

AI

DRU

IERTI a

atu)

tut Brâncovânu şi ale: celoriiValți, în-

fipte: în câte “o suliță, fură: purtate -prin' Constantinopole. - Iar corpurile lori: fură 'aruncate :în

mare. Nişte luntraşi “creştini le scâseră :din apă
şi le îngropară la o mânăstire din insula Halchy“Văduva lui Brâncovânu şi . restuli
: familiei,
i

fură; exilați la Cutaga in

Asia-Mică.

Acâsta . se

făcu dupe. instigaţiunile
lui Ştefan III .domnulă
Munteniei

care dedese

:marelui:

Vizirii o.sumă

însemnată de bani. Ne. fericiţi exilați stătură
acolo pană la: 1717, când. se intorseră în eră.
,

2
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aa
“Stan
„ri

.

m

Cantacozino 1714 — 4745.

îi

4

Tngratitudinza: lui Ștefan 177 Cantacozino. către “Ba
ân„COEN.

Stefan “desfiinjeză văcăritu

şi

contr ibuţiunile

“* asupra clertiluă, Stefan MI dusi la Constantinop
ole
cu tată- „săi, Stefan şi tată- sei i : decapitați dupe pat
u
“ii de: carceră.
ii
t

"e

: Stefan TI. Cantacozino ses sue:e:pe tronul Mun:
tenier, la: 25: Martie. 1714, şi:este întărită: de

Portă:la 283 Aprilie:.-Elă şi-a inauguratii domnia
prin. acte de:0 nâgră, ingratitudine: şi ; neomenie

către unchiul şi bine făcătorulii săi Brâncovenu,

pe ruinele căruia se suise pe. tronă.:' Fetele: ut
Brâncovenu care rămăsese în ţâra nu numai că
nu văduse. vre-ună ajutorii de la densuli, : dar

fură “chiar „persecutate.

Eli ameninţa cu msrte

pe: ori-cine ar fi cutezatii să le dea vre-unii ajutorii. Toţi credincioşii şi protegiaţii fostului domni
i

Brâncovenu, ati fosti goniţi, din' funcțiunile lori.
" Stefan, voindă să-şi. întemeeze” o domnie qurabilă, „Cugeta să-şi atragă şi. să - se -intemeze

pe afecțiunea. poporului. Eli desfiinţă văcăritult
impositi care 'îndatora pe ori-care locuitoră
să
plătescă câte 20 de parale pentru fie-care capii

de vită. Ca să-şi atragă şi clerulii, ridică ori-ce

contribuţiuni d'asupra preoţilorii şi încorag6ză ura
ce poporulii avea în contra jidanilorii. 'Tâte însă

i» STEFAN Il CANTACOZINO +: !
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„fură deşarte; 'poporuli îlă: ura pentru viţiurile și
pentru caracterulă săi celi 'r&i.: De. la: POrtă:a-

semenea nu avea nimic: să; „aştepte., iMarele. viziră ili numise domni. numâj ca 'să:: potăi! imai
cu. înlesnire: să r&storne: pe: ' Brâncovânu.:

Sultanul. Ahmet III hotărâse 'să ia Moreea din

manele” Venâţianilorii, dar.--nu :avea bani ca:să
facă, acesti resvelii. Marele: vizirii Ali-Paşă,: promise că. acestă mare 'espediţiune: nu-lii va costa
nică unii bani. Pentru a- şi îndeplini. promisiunea,

Ali-Paşă, în:anulă 1715, 'ordonă tutulori -principiloră : tributară; “tutuloriă Paşilori ,:'să-i. trimită
bani şi: proviziuni,. sub pedepsă «de aa perde l0curile.
..
iati
Sti e
RI
i
- Ştefan .priimi . orâinii ca 'să.. “trirmiţa cantităţi
mari de. provisiuni, : făină, untii, miere, ete, Şi.0.

sumă :de bani. “Tâte: acâstâa «treceait.:peste val6rea: tributului unui anii-:.Ca:să satisfacă aceste:

cereri: esorbitante , Ştefan, luă de! la 'intendenţiă:
averii familiei . Brâncovânu : toţi banii: câţi putu.
stârce ; elu mai făcu şi uni împruniuti forţatii:
de.:pe-la comercianții din Bucureşti.: Cu” baniişi,
provisiunile adunate, :Ali-Paşa coprinse în puținii:
timpi Corintuli, .Egine ; Coron
Modon, „Nava
rin, etc.
it
ate

“Gurend dupe. espediţiunea: din Moreea, trebuia
să. încâpă ' resbelulii între ;. 'Purcia. Şi Germania:
Ali-Paşa, decise detronarea lui: Ştefan şi darea;

principatului pe mânele -unui fanariotii, obicinuitii
a. se supune: la ori.ce, fără murmuriă.: Ştefan:nu
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mal'avea-nici uni protectori. la, Constantinopole,

căcă,-Imbrihoruli: cu care :elă jefuise. averile.
luy.

Brâncovenu, fusese ucisi, din ordinulă Sultanului, in: urma, intrigilor. marelui viziră, . -.
Date
La 21. Ianuarie 1716, ună Capugi: Başa soseş
te

fără: veste în Bucureşti. ;Elu spune lui Ştefan
Cantacozino să se prepare a-li însoţi la .Constan-

tinopole,. căci în. loculii lui,

Porta a numiti

pe

Nicolae Mavrocordat,: domnulii Moldovei. Sesterea, din: domnie a lui Ştefan: Cantacozino, făcu o

impresiune ' din. cele. mai penibile asupra.
ţării în:
tregi..; „Omenii prevăgtori -presimţiră - neferi
cirile

ce aveail să cadă asupra ţării sub
ruptă şi tiranică a fanarioţiloră.
Peste patru 'dile de la sosirea

fan Cantacozino, . însoţit

era cea conai

Capugiului, Şte-

de . femeea sa Păuna.

de: cei doi: fil ai săi, .Radu şi Constantin,
precum

şi” de

bătrânului săi tată, Stolniculi Constantin

Cantacozino , : luară calea spre. Constantinopole
.
Dupe patru' săptămâni de călătorie, ei sosir
ă în

cetatea fatală.: Ştefan şi tatăli săi, sunt aruncați într'o' carcere oribilă din curtea seraiului.
Ştefan şi tatălui săi sunt “deţinuţi patru luni
în
oribila temniţă,

vii la lumina

din

dilej.

care nu. mal aveai

să 6să
|

-

În acesti tristi şi durerosi interval, marel
e
viziră, prin concursulii lui Nicolae Mavrocordat,

adună

probe

suficiente, prin cari se. constate cul-

pabilitatea lui Ştefan şi să-lu condamne la morte
.

“În diminâţa dilei de 7 Iunie 1617, la: patru,

„STEFAN III CANTACOZINO ., ...
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ore, principele Ştefan Cantacozino şi tatăl săi
„Constantin, sunt decapitaţi chiar în temniţă. Capetele lorii fură plântate înaintea porţii seraiului,

ca probă de r&sbunare a Sultanului.
Ne fericita principesă Păuna,

cu cel. doi fil ai

ei, este nevoită să cerşască pe stradele Constan-

tinopolelui existenţa fiilorii ei. Ma târgiii ea află
ocasiunea de a se duce la: Mesina pe o corabie
venețiană. - Cu timpul ea, a trecuti la Viena şi
de aci la “Petersburg, unde își termină dilele,
trăindi din generositatea. lui :Petru celi Mare.

Asti-felă fu scurta domnie a lui Ştefan Cantacozino , -ultimulii domnii . pămentâni ; astu-feli

a espiatiă eli

ingratitudinea

asupra familiei Brâncovânului.

Şi crima , Sbverşită
Pe
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PBRIODA

V

De la venirea Panaroţioră până la otohjea i Tudor Vadinireseu ,
AT16—1521
"CAPIIOLULU 1.
ti!

Nicolae Mavrocorăal a domaită qeco lună în
i anul 1716 |

Începutul eriei domnilor fanarioți şi causele care i-au adus pe tronii. Nicolae Mavrocordat persecută familia
Cantacozineştilorii.

Resbeluli, dintre Nemţi

Bătălia de la Petrovaradin.
sub protecţiunea

Oltenia
Antim
me țâra
rprinsă,

Nemţilorii.

Boerii voescii
Nemţii întră

şi

'Durci.

să se
în

dea

Oltenia.

se închină împevatului memţesc. Mitropolitul
adună pe loeri la mitropolie şi decidă să închăla nemți, Dlavrocordatii cu totă familia este suşi ridicati din palatii de Ostea nemţescă,

Cu mortea lui Ştefan Cantacozino s'a pusiă ca:
pătii domniei indigene, cu mârtea lui s'a stins
„ultimulă privilegii, ultimul drepti ce Păgânii.
mal respectase Româniloriă. Dupe mârtea ultimului domnii pământeni, se deschise pentru români

o lungă şi durerosă eră de

calamităţi, de umi-

„ NICOLAE MAVROCORDAT

.

»
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linţe şi de degradare, care aveasă năbuşâscă şi
să stingă în inima lorii ori ce simţimente de demnitate şi de mândrie naţională, care avea în fine
să îngenuche ţera sub jugulii fanarioţiloriă..
Doă mari şi rele geniuri ati concuratii la decăderea şi ruinarea Româniloriă.
Ia
Primo. -:Ambiţiunile culpabili ale poerilorti,; Tivalitatea şi discordia dintre. denşii, egoismulii
personală ; cu unit cuvântii, lipsa de uni -patriotismi: purii, basatii pe abnegare Şi devotamentii
pentru binele publică.
a

Secondo. Introducerea în ţâră a fanarioţilorii
şi amesteculii lorii în afacerile civile şi politice
ale ţării.
Ie

Aceste fiinţe degradate, instrumente vile ale

turciloră, aă conruptit moravurile cele simple şi
curate ale româniloră, ati depravatii. obiceiurile
lorii naţionale, le-a slăbiti coragiulii şi energia.

Rasă imorală şi funestă, resturi impure ale vechiului Bizanţii, ei ne presintă, tablouri înfiorătore şi desgustătore totii-de-o dată: fiulă trădânai
pe tatălă, tatălu conspirândii în contra. „fiului,
fratele înveninândii pe. frate, şi alte -asemenea

fapte, de cari conştiinţa umană se cutiemură,
Ei usai cu turbare de nişte asemenea midl6ce
intame,

domnie,

în singurulii scopii - de a pune

spre a se înavuţi

lori. Paseri prădătore,

pe

mâna

pe

dânşii şi acoliţii

cari cădeau ca corbii asu-

pra leşiuriloră inanimate.

13
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Englesulii Vilkinson, se esprimă

pre fanarioți :

astă-feli des-

» Nici unulii din evenimentele cari ai esercitati
o influență asupra „existenţei pulitice. Şi care a
distrusă. spiritul publici al Românilorii şi. Moldovenilorii, î'a fostii mai desastrosă ca sistemulii
politicii introdusă. de grecii din Fanar, când au
fostă puşi în capul Principateloriă.

“-» Umiliţi, degradaţi şi oprimaţi,

precum

sunt

grecii de când ai încetatii de a mai fi:0. naţiune,!)
civilisaţiunea a degeneratii la. denşii în proporţiune cu apăsarea Şi barbaria jugului ce portă,
şi ai contractatii pe nesimţite aceste obiceiuri

de conrupţiune şi de supunere servilă, consecințe

inevitabile a unei

astă-felii

Prefăcătoria, şi. falşitatea
cele mai caracteristice

-rale ; în fine forţa,

ale

de

ai

stări de sclavie.

devenitit

trăsurile

fisionomiei lorii mo-

causelorii care lucrâză conti-

nuii asupra lori, i-a familiarisatui cu incetulă cu
totii. ce pote degrada Şi umili pe omi.“ ..
Nişte asemenea instrumente vile, gunoae ale
Fanarului, erai. destinaţi să . domnâscă în cursă
de unii secolii asupra Românilorii. EI erai me-

niţi să facă pe Români să-şi espiese tote greșalele
care îi adusese
deştepte mintea

întwacâstă miseră stare, să, le
pentru a distinge mai bine pe

1) Autorulii englest scria aceste linii în anul
1818, mal 'nainte :adică de reconstituirea Greciei libere,

NICOLAE MAVROCORDAT.

„viitoră

.
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binele din Tău, să-i facă să revie la sim-

ţimente mal nobile şi mai generdse, să le oţel6scă in fine braţulă spre a se scula într'o qi

pentru revendicarea, drepturilorii perdute.

„În urma depunerii din domnie a lui Ştefan
'Cantacozino, Porta, influenţată 'de dragomanuli

ei, Alexandru Mavrocordat, a numiti domni în
Muntenia, printr'unii simplu beratii (diplomă); pe
Nicolae Mavrocordată, fiuli lui Alexandru.
Nicolae: Mavrocordat, cel d'ântâii domni fanariotții care s'a suitii pe tronul Ţării-Româneşti,
a intrati în Bucureşti la 10 Februarie 1716, în
sunetulii întristători al. clopotelorii. Ca să cal-

mese dre-cum simţimentulii naturali de iritaţiune

al. poporului, elă luă unii aer blândişi afabilă.
Dar pasiunile cele rele care îl. rodea inima, cea
depravată, îl făcură în curend să se arate: ceea
ceea...
a
Bănuitorii din natură, elii vedea în toti românulă, iar. mai cu s6mă în partisanii Cantaco-

zineştilorii, unii asasinii. Elă a dati dece mii de

pungi

cu bani ca să se ucigă la Constantinopole,

fostulii domnii, Ştefan Cantacozino.: Ca să rămâe
în ţ6ră liberii de ori ce temere, elit trimise la

Constantinopole pe Mihai Cantacozino şi pe Radu Dudescu, cari fură sugrumaţi îndată ce sosiră.

Ne mai avendi de nimicit a se teme, elii puse

mâna pe t6te avuţiile Cantacozineştilori ; luă funcţiunile de la mai mulţi. boeri şi le . dete .prote-

giaţilorii săi fanarioți,

puse . imposite

apăsătore,
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desiiinţă . adunările naţionale
umbră de libertăţi. publice:
Ca să trăiască în pace

şi. suprimă
|

despre

turcii di

Oli ce
forte-

reţele Giurgiu, Turnu şi Brăila, elii le permise
să se întindă peste. reionuli acestori cetăţi, i
lăuntruli ţării. Din acâstă causă, țera avu să su-

fere toti felulii de vătămări din partea, turcilorii.
În asti-felii de modii credea Nicolae Mavrocordat

că s'a

întăritii

pe

scaunulă

domniei,

pe

care spera să stea multi timpi. Dar alti-felii
avea, să prefacă lucrurile evenimentele timpului.
" Sultanulă Ahmet al III, în anuliă espiratii 1715,

luase cu armele Moreea din mânele Veneţianiloriă.

Dar împăratulă Carol VI, nu putea tolera acestă
concuistă a turcilorii. Luarea Moreei din mânele.
Veneţianiloriă,

era

o causă

de

slăbiciune

pentru

denşii, şi acâstă slăbiciune compromitea siguranţa
țerilori sale de la apusii. Osebitii de acesta, o.

legătură

exista de mai

'nainte intre elă cu Po-

lonii şi cu "Veneţianii în contra

turcilorii , dupe.

pacea de la Carlovitz. De aceea el trimise
la
POrtă unii solii care să spue Sultanului să îna-

poese Moreea Veneţianilori.

Sultanul, a. trimisi pe unii agă în Viena la:
principele Eugenie, atâti ca să cerce să domo-lescă mânia împăratului, câti şi ca să spionese“ca ce.puteri armate avea densuli.. Dar, inţelegendu-se : scopulii venirii acelui agă, l'a gonitii.
din “Viena: şi impăratuli a, făcuti o nuoă legă-

tură cu Veneţianii în contra tureilorii.

NICOLAE MAVROCONDAT.

„ Principele Eugenie

.
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avea gata 60,U00 de ostaşi

Şi intărise mai multe cetăţi din Ard6lii. Papa de

la Roma încă îndemna pe impăratulii
să facă
resbelii turcilorii, dându-i și Gre-cari ajut6re
pecuniare. Impăratulii, ca să impedice pe: turci
de a

năvăli

asupra

Veneţianilori,

a: scosi

oștile. în

lagări.
.
a
a
Sultanulii, îndată ce a aflată de legătura
ce
împăratul făcuse cu veneţianii, a pornită 200,
000

de

ostaşiîn Ungaria,

vadinulă. “Dupe

ca să ia cetatea Petrova-

o primă lovire nefericiti

ce ati

avutii cu nemţii la Carloviţ, turcii sai dusi
să
atace cetatea Petrovadin. Ei "Şi-au făcutii şanţuri
în faţa, şanțurilorii în câre intrase Bugenie cu
Gstea lui şi ati începutii a bate cetatea. A doua

di, Eugenie a dati năvală asup
' turcil
ra
orii. . La
prima furie a luptei, nemţii au suferitii -perderi

simţitore şi li vaii spartii rândurile ; dar năvălinătu

călăreţii - cu turie, ai împinsă înapoipe _turel.
Dupe aceea venindă pedestraşii, ai bătută astitfelii pe turci în câtit “I-ai risipită, făcându-le: o:

perdere de 80,000 ostaşi.

Sa

Viziruli Ali-Paşa, turbati la vederea unei ase-.

menea perderi, s'a aruncati cu furie în rândurile
Gstei imperiale, făcândi minuni de vitejie; dar
a perită victima curagiului s&ii celine măsuratii,

împreună cu alți paşi, (5 Augustii 1716). Dupe

acestă victorie strălucită, lagărul întregii al turcilori a căzuti în mâna nemţiloriă.
Se

.
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În urma acestei bătălii, Eugenie s'a dusi să
bată Temişora. Vizirulii celi noii trimise în ajutorulii 'Temişorei 80,000. ostaşi din Belgrad. Eugenie

a fostă

toti atâtii de fericitii şi aci,

căci

a învinsi pe turci cu desăvirşire. Cetatea şi întregi

Banatuli

Mai

s'a supusi

nemţilorii.

înainte ca. Ali-Paşa să plece la comanda

Gstei sale, a datii ordini lui Nicolae Mavrocordat
săi trimiţă 3,000 de ostaşi la Dimircop şi la
Ruş6va în ajutorulă tureilorii ce se aflaii acolo
ca să păzescă. hotarele Turciei.

şi - trimisi
puindu-i

acei 3000
sub

comanda

ostaşi,

Mavrocordatii a:

la loculii indicatii,

lui I6n Roseti, cumnatulii

săi şi a lui Petre Obedânu.

Pe cândii 6stea română: se afla la postulă
ei,. vine vestea despre victoria cea mare a nem-

țilorii şi despre mortea lui Ali-Paşa.
neşte că o 6ste nemţescă

dată, ce se ştie despre

Se mai Svo-

vine spre Orşova.

“venirea nemţilorii,

În-

turcii

cari se aflaii acolo, trecă de frică peste Dunăre

Către Cladova, iar Români! stati pe loci.
Îndată după numirea celui d'ântiii domni fanariot, boerii români ai înțelesii că drepturile
lorii politice eraii sacrificate. pentru multi timpii
Şi că de la turci nu mai aveait să aştepte nici.
o indreptare. De aceea ei îşi îndreptară spe-

“Tanţele către nemți, voindi să se pue sub pro-

tecţiunea lori, ca să scape de tirania fanarioțiloriă.
|
A
Obedenu, aflândii despre perderile turciloră,

-
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s'a sfătuitii cu cel-lalţi hoeri români şi: ati, tri-.
misti soli la Eugenie îndemnându-lii. să trimiţă
într'o . di hotărită Gre-care 6ste de nemți, şi ei,
le - asigură

ostaşi

victoria.

Eugenie a trimisi

sub comanda unui Căpitan.

200

de

Până a nu

sosi stea nemţescă, Obedânu a r&spânditiu, pe
la gazde pe cei:3000 ostaşi români, dicendu-le
că n'are pentru
ce să se bată. Venindii cei 200,

de ostaşi. nemți aii coprinsii fără nici o. luptă
acelii codru de ţeră,
- Augindii despre acesta Nicolae Mavrocordat, a

trimisi ste ca să păzâscă plaiulii Vilcanului, către Jiii, către Câineni, către Rucăriă, către Câmpina

şi către

Telâjenii,

ca să oprâscă

pe

nemți

de a intra în ţâră. Dar Barbu Serdaru Cornea şi
Bengescu, cu alţi boeri cari eraii aplicaţi, către
nemți, s'aii uniti cu 6stea din Ard6lu şi: însuşi
ei "I-ai

călăuzitii

de aii trecuti!

peste -plaiulu

Vilcului şi aii descins la, jiii. Aci et ai lovitii
fără veste oştile lui Mavrocordat, le-a risipiti şi
le-a luată totii ce aveaii. În urma acestora, t6tă
ţera de peste Olti s'a inchinatii împăratului nemţesci.

Ac6sta nu fu îndestulii. Pe Ja Santa Maria mare
a descinsii o sumă de 6ste nemţâscă pe la Câineni

şi a venitii

până la- Piteşti.

Căpitanulii şi

vameşulii de acolo, aii scrisă îndată lui Vodă că
aii veniti nemţii până acolo şi că -vorii să vie
„până în Bucureşti.
|
" Mavrocordatii primindii acestă. veste neplăcută,
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s'a sfătuitii cu boerii săi să iasă din Bucureşti
cu

stea

gării,

la Călugăreni şi să

ca să vagă

se pue acolo în la-

ce vori să facă

acei ostaşi.

Cu vodă se afla şi Antimi, mitropolitulii țării.
Acesta s'a, dusii într'o di la densulă cu o seris6re ce gicea că "I-a venitii din Bucureşti de la
Avram, dascălulii care locuia în Mitropolie. - În
acea scrisdre se spunea mitropolitului să se îniGrcă

în

Bucureşti,

căci este să vie aci Gheorghe

Şerban-Vodă, fiul lui Cantacozino din Ardsli
cu multă 6ste, ca, săli pue domni al ţării. Acâsta era, 0 stratagemă

care avea

de

scopi

să

facă pe Mitropolitul să se întorcă în Bucureşti,

iar pe Vodă, să fugă din ţâră.

Sa

„ Mavrocordatii, credendii: in sinceritatea aces-:
tori nuvele, s'a înfricoşati şi s'a. trasii spre
Giurgiu. Eli a învitatii şi pe mitropolitulă. An-

tim să-l

însoţescă, dar acesta "1-a răspunsă că

trebue să se înt6rcă
în Bucureşti, căci nu se cuvine să'şi lase turma în voia întimplării.

- Întoreendu-se

la Bucureşti, Antim a adunati

pe boeri la, Mitropolie şi aii decisii ca să cheme
pe nemți şi să le închine ţera. Domnul, .mergândi la Giurgiu a adunati ste turcâscă, căci
avea

fermanii de

la Portă

ca ori când va chema,

pe Turci, ei să.se supue ordinelorii sale. Venindii
„cu stea turcâscă la Bucureşti, a doveditii că
tote cele spuse de Mitropolitul

Antim

erati cu-

rate plăsmuiri. ' Mavrocordată. ţiindii consilii cu
boerii de partida sa, a scrisii patriarchului de la

.

NICOLAE MAVROCORDAT

.:

»01

-

Constantinopole. de le-a trimisii

destituirea

(ca-

tharesis) mitropolitului şi în loculii lui aii alesii
mitropolitit pe Mitrofan.
Boerii cari lucra pentru răsturnarea lui Mavrocordatit, Bujor6nu, Golescu, Bălânu şi alţii,

Sai. înţelesti cu Barbu serdaru să vie cu nemţii
în taină la Bucureşti ca să prindă pe Vodă.

Barbu

serdaru a trecuti Oltulii cu 6stea nemţescă prin
locuri neumblate şi în diminâţa, zilei de 14 Noembre 1716, aii sositii în Bucureşti. Năvălindi fără
veste în curtea palatului domnescă, nemţii aii
aflatii

pe toţi

âncă în patii.

Ei ali ridicati pe

domni cu t6tă familia lui şi "i-ati dusi, la Cotroceni ; de aci "l-ai dusi la: Târgoveşte de unde
„l-ai trecutii în. Ardâlii la Sibiti. Aci "l-ai dati
în mâna generalului Haizler, care la tratati cu:
multă îngrijire.
i
După trecerea lui Mavrocordat în Ardsli, boerii Sai adunatii ca să se sfătuiască ce este de
făcută, Ei ai trimisi pe Bujorânu şi pe Grigore

cu
Băl6nu 'logofătu la Sibiii ca să se înţelegă
nemţâscă
generalulii Ştainvil ca să le dea oştire
apăra de ture), căci ei voesci

pentru.

a se

unâscă

ţâra cu nemţii.

Generalul,

să

ne.avendu:

nici o. autorisaţiune pentru unii asemenea lucru,
a -refusatii cererea..boeriloră:.
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In Mavrocordat. 1717 —1719.

Sultanulii

mameşte

domnii, pe 16n Alavrocordati şi'lii tri-

-“măte în Ţâră cu armie. turcescă. Ion Alavrocordat
, cu
_ ajutorulă turcilor libereză din mânele tătarilor,
17.000
de creştini,

Ion JMavrocordat

este trimisi, de Portă

ca

solii ca să închee pace cu nemţii. Turcii dati nemți
lor

Banatul

Craiovei.

- Sultanulă, aflândii despre cele petrecute în
ţsră,

a fostii mişcati.de ună simţimentii de răsbunare

în contra. ţării şi a boerilorii. -Dar

calmându'şi

mânia a decisi de a numitii domni în Munt
e=
nia pe I6n Mavrocordat, fratele detronatului domni
i

Nicolae.. Vizirulă, îmbrăcându-lii 'cu caftanii dom-

nesci, l'a trimisi în ţ6ră cu Huseim, aga iani-'
cerilor, cu o'6ste de 12,000 turci şi 1000 tătari
,

ca să'lii aşede în scauni (1717).
Locuitorii ţării cari -se spăimântaseră audindi
că Sultanului voia: să robâscă ţera, aflândit acum

de. numirea

noului

domnii,

ai revenilii pe la că-

minurile lori. Dupe ce s'a restabilită ordinea;
armatele de turci şi de tătari ai eşitit din ţeră,
remâindi numai puţini ianiceri şi arnăuţi, pen-

tru pasa, domnului.
„
„Dupe stabilirea noului domnii,

boerii cari se

„aflaii în ţeră ai veniti împrejurulă set și "I-ai
dati totii concursulă lori. Dar .boeril cari
veni.
seră cu nemţii ca să pringă pe fostul domn
i,

au fugiti în Ardâlu cu mulţi alţii.

10X.
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Boerii cari pribegiseră în Ard6li s'ait adunati
cu toţii şi s'au sfătuitii să închine ţ6ra împăratului nemţescii

şi să'i câră

domni

pe Gheorghe

fiul lui Şerban-vodă Cantacozino. În acestii scopii
ei s'aii dusii la Vienasă câră de la împăratulii
oştire cu care să gonâscă din ţâră .pe turci şi
pe

vodă

acordati

I6n Mavrocordat.
de îndată

Impăratulii nu
. le-a

cererea, dar le-a, dat speranţă

că mail târgiii se va faceşi acesta.

-

În vara acestui anii 1717 s'a făcutii între turci
şi nemți marea bătălie pentru luarea, Belgradului

Serbiei. Ostea nemţescă număra 120,000 soldaţă
sub comanda lui Eugenie. Turcii eraişi mai numeroşi sub comanda marelui Vizirii. Bătălia a,
fosti

crâncenă

şi sângersă,

dar victoria a 'ră-

masii deplină a nemţilori.
|
|
În urma acestei victorii repurtată. de nemți
la Belgrad, turcii şi tătarii aii inceputii a se risipi şi a se retrage. În retragerea lorii o s6mă
de tătari aii trecuti prin Muntenia pe care a

prădat'o şi a robit'o forte tare. I6n Mavrocordat

aflândii despre r&utăţile tătarilorii, a încălecatii
însuși caluli şi luârdi cu sine şi pe unii paşe
care se afla.în Bucureşti, aii eşitii în calea tătarilor. Eli a desrobitii din mânele lorii ca la,
17,000 de creştini.
-i
o
- Sultanului, vădânâii că în cursulii.celorii doi ani:
din urmă a fostii continui bătutii de către nemți,
a începutii să încline către pace. Eli, a şi trimisă
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între cari era şi I6n Mavro-

României,

nemţilorii

ca

să trateze cu ple-

de pace.

Dar din causa

propunerilorii. exagerate din amendouă părţile şi
pentru că. Filip, regele Spaniei a îndărătnicit pe
turci de a face pace, promiţându-le ajutorii pentru continuarea resbelului, încheerea păcii s'a amânatu.

|

În scurti timpi. Porta s'a convinsi că ajut. |
rele promise de Spania erati numai speranţe deşarte. .De aceea iar a veniti la simţimente. de
pace. Ministrulii Angliei la Constantinopele, Sir.
Robert Sutton, s'a oferitii să fie mediatori între
puterile beligerante. Mijlocirea sa fu priimită şi
se decise.ca plenipotenţiarii puterilorii să se întvunescă le Passaroviez, unit satii in Serbia pe
ripa dreptă a Moravei, la Gre-care distanţă de

loculă unde acesti riii se varsă în Dunăre. Ambasadorii imperiali eraii comptele de Virmond şi
consilierulii aulicii al resbelului

partea

de Telman.

Sultanului. erai. uniţi, Silihdar

Din

Ibraim,

Mohamed Efendi şi I6n Mavrocordat, principele
Munteniei.
- Âncă de la începutulit anului 1717, în prima

lună a domniei a lui I6n

Mavrocordatii,

oștile

imperiale sub comanda generalului Stainvil şi
"conduse de Barbu -serdaru, a intrată Şi au coprinsi Banatulii Craiovei. Eli voia să copringă
şi România mare; dar împrejurările Vai făcută

să se mulţumsâscă numai cu Banatulii Craiovei,

ION MAVROCORDAT . -.
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pe care I6n Mavrocordat i Pa cedată chiar printrunii tractatii secretii, malţumindu- -se să conserve România-mare.

„ În prima conferinţă ce s'a ţinuti la Passaroviez în dioa de 5 Iunie 1715, plenipotenţiarii
Germaniei, cereai t6tă Româniaşi Moldovaşi
mai

multe

altele. Turcii, nu numai.că nu accor-

daii aceste cereri, dar aveai şi ei . pretenţiunile
„lori. Din. causa dar a propunerilorii exagerate
din ambele părţi, pacea nu s'a pututii incheia.
„Dar principele Eugenie, . adunându-şi oştile la
Belgrad, a trecutii cu ele peste Morava, stândi
gata să, atace pe Vizirulii care erâ tăbăriti cu

oştile otomane la Nissa. Viziruli ameninţată astiifelii de reînceperea resbelului, a ordonatii solilori Turciei ca să cedeze la pretenţiunile Austriei. Astiă-felu dar, la 21 Iulie, din. 1718, sa
încheiatii pace pentru 24 de ani.

În acestă pace, Veneţia a perdutii Peloponesuli saii Moreea; dar a dobânditii nişte cetăţi

in Dalmația şi Albania. Împăratului Carol VI al
Austriei a ţinutii Banatulii

Craiovei,

adică Ro-

mânia apusână până în Oltu, Banatulii Temişdrel, Belgradul cu Serbia până în. Timoc şi la
delulii Duicdas, o parte din Bosnia până la apa
Sava, de ambele laturi ale riului Unnei cu ce-

tatea Novi.

În fine a dobândit

libera naviga-

ţiune cu corăbiile pe Dunăre, precum şi comer-

ţulii liberii în ţările turceşti pentru supuşii cesaro-crăeşti, cu vamă numai de trei la sută...
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În acâstă pace s'a proclamati “amnistie completă. pentru. toţi: pribegif” din Muztenia, dându-

li-se înapoi t6te moşiile şi averile. Cei Tobiţă din
ţeră s'au liberati gratis; iar_captivil de resbeliă,
cu uni preţii forte .micu.. Fostulă domnii Nicolae. Mavrocordat cu patru fii ai să S'aii dati în

schimbi pentru cei doi soli împărăteşti Stein Şi
Petraş,

cari

se afla

închişi în. kdicule.

„Astiu-felu Nicolae Mavrocordat,

dobândindu-şi

libertatea, a. trecuţi prin Muntenia la Constantinopole
. Fratele .si,
.
I6n Mavrocordat, Pa prii-

mitii cu multă afecţiune şi onoruri.

Se zice că

fratele săi 16 i-ar fi. oferită chiar domnia, sub
condițiune ensă să fie mai blândi cu poporul,

dar elă a refusat şi a trecut înainte la Constantinopole: .
|
e
I6n Mavrocordat a: fosti - unulii' din. puţinii
domni fanarioți, inspirati de simţimente mal u-

mane pentru supușii săi. şi care alăsatii Gre-cari
suveniri plăcute pentru. blânda sa guvernare D.
„. Dar geniului: reului, gelosi. pote şi de. acestă
mică consolaţ
ce, iune
poporulă români aflase în
acesti. domnii streină, nu Va lăsată multi pe

tronulii, ţării. Bolnăvindu-se. de. tifosii 2), elii a
„1) Una din faptele sale cele mal umane şi generoso
este că
„a mijlocitii la Sultanulă de a certată și a pusti in libertate
pe
veduva fostului domni Constantin Bassarab Brâncovenu.
Dupe
co acâstă dâmnă martiră s'a întors în ţeră cu familia
el, Mavrocordatii a restabilit?o în stăpânirea tutulorii averilorii
ei imo-

biliare,

2)-Dupe

!

Enghel, I6n Mavrocordat

i

a muritii

i

otrăvitii

de îra-

|
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încetatii din viaţă în luna Februarie din anul
1719, dupe care a fosti îmormeântatii în mănăstirea sântu Gheorghe din Bucureşti.
cap,
Nicolae Mavrocordat

„Nicolae Mavrocordat

III

a doa domnie

dă proclamaţii

1749 —1'130.

în ţeră.

a

Carol Pr

mumeşte Banii ali Craiocei pe Gheorghe Cantacozino,
„dupe cererea Voerilorii. Mavrocordat pune împosite moi
pe țeră; el desființeză mai cu totuli stea maţională.: Mavrocordat persecută limba naţională.

Îndată ce a veniti ştire la Portă despre mortea lui I6n, Mavrocordat, Sultanulă şi Viziruli
“Şl-aii adusi aminte de Nicolae Mavrocordat care
sosise de curând

la, Constantinopole.

Ei nu uita-

seră credinţa şi serviciile lui, precum nici că el
fusese în robie doi ani de gile şi căişi perduse
t6tă averea. De aceea eli îu numiti îndată
domni în Muntenia.

N

“ Îndată ce Mavrocordat se numi domni, a numiti locotenenţi . cari să guverne ţsra până la
venirea sa. Eli a trimisi şi proclamaţii în ţsră,
adresându-se atâtă la boeri. câtii şi la poporii, cu

promisiuni că "şi va da t6tă ostenâlaca să facă
toti

ce'i va fi cu

putinţă

pentru

binele

țării.

tele săi Nicolae, dupe trecerea lui la, Țarigrad N vu este de mi„rare căci precum vom vedea în cursulii domniei fanarioțilori,
otrava era unui din mijlâcele cele mat eficace pentru, a răpi
“tronulii tatălui, al fratelui sati al fiului.
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Elu a mai făcutii şi publicaţiuni către toţi aceia cari în prima, sa domnie complotaseca săli
răstârne din scauni. Prin aceste publicaţiuni, el

le da încredințare să fie fără nici o tâmă, căci
a uitatii şi-a ertatii tote cele trecute. În fine
afirma

şi cu jurământă

că nimeni

nu va pătimi

"nimic, numai fie-care să r&mâe în pace şi în odihnă pe.la casa lui.
aa
Ca să întărâscă şi mai multi sinceritatea promisiunilorii sale, Nicolae Mavrocordat a pus şi
pe Hrisante, patriarhului Ierusalimului, care se

afla atunci la Țarigrad, ca să scrie în ră şi să
încredinţeze pe toţi, ca nimeni să aibă de nimicii a se teme.

-

Atâtă cărţile scrise de Nicolae -Mavrocorăai,
câti şi cele scrise de Hrisante ai fostii trimise
în ţeră printr'unii boeri anume Iorgu Slugeru.
Boeri), aflândi despre venirea acestui trimisă,

S'ai adunată în Bucureşti şi ai vădutii cele ce
li se scria, Unii din boeri Ensă, neîncregându-se
celorii scrise aii fugitii în Moldova şi peste Olti.
„Nicolae

Dunăre

Mavrocordat

a fostii

întempinati

la

de către locotenenţii domneşti, de către

boeri şi ostaşi, primindu-lii cu mare pompă. Dupe

aceea a intrată în Bucureşti şi s'a
scaunii.
_
"“ În

anul

acesta boerii de

misi dentre: dânşii pe
pe llie Stirbei

Radu

vistieru la

peste

aşegaii în
Olt

Golescu spătaru şi

împă&ratulii

ca să-i câră a numi Banii ali

au tri-

Carol VI,

Olteniei pe Bei-

NICOLAE

zade
misi

MAVROCORDAT

.:
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Gheorghe Cantacozino. Împăratulă a. tridecreţii generalului Stainvil de a mersi la

Craiova şi a numită Bani pe Gheorghe

Canta-

„Cozino, dându'i şi patru consilieri, pe patru boari.
Cândii a veniti Mavrocordat în Bucuresci, era

ciumă, şi fomete în .ţâră. Ca să: ŞI atragă dragos-

tea poporului

elit a adusă

provisiuni

din

str&i-

nătate şi le-a împărţitii prin tâte părţile pe unde
era de lipsă ca să nu m6ră lumea de fâme. Din
fericire

anulii

următorii

1720

a fosti

fârte

a-

bondenti şi a alinatii multe lipsuri şi nefericiră.
Nicolae Mavrocordat cregu că a veniti momentulu

ca să pue nuoi contribuţiuni asupra, po-

porului, ca să aibă de unde să-şi sature lăcomia
de bani. Eli a înfiinţatiă văcăritulă

desfiinţase

Ştefan

Cantacozino

cu

pe care îli

anatemă; a-

„dăogă, pogonăritulă,. adică o taxă pentru fie-care
pogoniă de vie ; îndatoră din noii pe "mănăstiri

şi pe preoţi să plătâscă

contribuţii ; înfiinţă în

fine pecetluitu, adică uni biletiă imprimati pe
„care căta să'lă aibă-toti sătânuli contribuabilii.

Pentru culmea nefericirii eli desfiinţă maj tote

trupele

naţionale şi micşoră

numărulii

slujitori-

lori sait ale miliţiiloră ce. se aflau prin districte,
de fie-care căpitanii câte o mie.

Acestă

măsură

vătămătâre a slăbitii statuli cu. desăvârşire şi a
făcutii să scagă spirituli resbelnici între români.
Mavrocordat,

tenia

propuindu- -ŞI de a preface Mun-

în provincie

grecescă,

a începutii

cuta limba naţională, lăsând:o

să existe

a perse-

numai
14
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în poporulii de jos.

La

curte nu se mai vorbea

de câtă: limba grâcă modernă. Boerii perdândă
ori-ce sentimentiă de mândrie naţională, servili
peste măsură, "ca să

complacă

domnului lori, a-

doptară şi ei limba grecâscă. Nu se credeai destul de nobili vorbindă limba patriei şi abia se
- serviaii de dânsa ca să potă comunica cu slugile, amestecând” o totuşi cu multe vorbe greceşti.
"În ali cincilea anii ali domniei sale, Mavro-

cordat a terminati mânăstirea Vâcăreştii, pe care
o' clădise din: nuci; a înfrumuseţat:o şi a daru-.
ito cu 't6te cele necesere.
"În fine, dupe o domnie de
esercitatii tote tiraniile asupra
Nicolae Mavrocordat, a murit
1730, victimă a unei viețe

11 ani, în care â
poporului români,
la 14 Septembre
corupte şi desfrâ-

nate, în „mijlocul curtisanelori şi al linguşitori"lori

săi.

Eli fu îngropatii în mânăstirea

Vacă-

reştii, zidită de densuli.
- Dintre fanarioți cari s'a succedatii pe tronulă României în cursulii secolului de tristă memorie, Nicola Mavzocordatiă a fostii singurulă
care a avută o domnie mai Jungă. Domniele ce
ai urmati dupe densulă, ai fostă cele maj I multe
de o durată forte scurtă,

COXSTANTIA
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ȘI XINAIL RACOVIȚA

911

IV.

Constantin Mavrocordat ântiia domnie şi Mihail Racoviţă Gehan,
„de la 37 Octombre 1730 până la Noembre 1731.

Dupe

m6rtea

ai alesii domnii

lui Nicolae; Mavrocordat, boerit

pe

tenări,- însă printr'o

Constantin fiul
conduită

s6i.

Deşi

blândă şi modestă,

elă atrăsase afecțiunea tutulorii şi meritase a se
sui pe tronului României.
“ Constantin
Mavrocordatii ar fi domnitii pote

mai mulţi ani, daca Mihail Racoviţă, duşmanulii
familiei sale nu Var fi răsturnatii dupe patru
săptămâni de domnie, mai nainte chiar de a fi
confirmată de Portă.
ae
Ahmedii III fusese răsturnatit şi in Joculă săi
se suise pe tronuli: Sultanilorii, Mahmudi. Mihail Racoviţă, supranumitii Gehan, fiind prote-.
giatii de capii rebelilorii cari adusese pe Mahmud pe tronii, a fost numitii la 17 Octombre
1130 domni al Munteniei, plătind însă 150, 000

lei şi: sporindii tributul.
- Domnia lui Mihail Racoviţă: abia a “durată uni
anii, în care nu a fâcutii :nimicii. demnii de a se
trece în -istorie. Rivalul săi, Constantin Mavro-

-cordat, aflase 'de la densulii .cum se cumpără
domnia pe ban). Prin forţa banilorii dar, în luna
lui: Noembre.: 1731, eli r&stârna : pe “Mihail. -Ra-

coviţă, şi îl ia: locul.

ti

to
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„CAP. V
Constantin Mavrocordat a doua domnie 1731 Noembre 1733. .

Constantin Mavrocordat reuşise a dobândi tronulii Munteniei; dar acâstă mare favâre îlii costase mari

sume

să le împrumute

de bani, pe care fusese nevoiti

de la bancherii din Constanti-

nopole. Pentru a se despăgubi de acestă mare:
cheltuială, Mavrocordatii trebui să inventeze mij-

l6ce cum să stârcă din ţâră sume enorme de bani.
“În acestii scopă, el înfiinţâză o capitaţie mare
şi generală, care trebuia să apese asupra tutu-

lori locuitoriloră, fără nici o distincţiune de
rangii şi de clasă. Acesti impositii deşi era egală pentru toţi, eli fu ensă sărobitorii pentru
cei săraci, care trebuia să plătâscă aceiaşi sumă,
ca şi bogatulă.
Pe lângă acestii impositiă

asupritorii, elit. mai

vendu pe la arendaşi şi tâte veniturile statului
care le strângea apoi pe comptuli lori. Îşi pote
cine-va lesne închipui efectele funeste ale unei
astii-felă de măsuri, care este sorginte ne se-

cată- de abuzuri. 'Țeranii se resimţiră atâtii de.
multiide storcerile şi schingiurile arendaşilorii
greci

în câti

începură

a emigra dinn ţeră cu gră-

mada.

„Starea de plânsii în care căguse ţera ajunse
până la audulii Sultanului. Ac6sta nu era de ajunsi
ca să atingă inima

Sultanului.

Banii lul Grigore
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MAVROCORDAT
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Ghica aii determinată căderea lui Constantin Ma“vrocordatii. Pe la inceputuli anului 1733, Sultanulă a numiti domni în Muntenia pe Grigore
Ghica, iar pe Constantin Mavrocordati la pusă
domnii în Moldova.

CAP.

VI

Grigore Ghioa 1733-1735.
Domnii Munteniei şi ai Moldovei se schimbati
la intervale forte scurte. Acesta se făcea mal cu
s6mă

pentru

a curma

abuzurile cu care împovă-

rai ţâra. Din nefericire însă sorta ţări!se agrava
şi mai multi în loci să se amelioreze. ' Schim-

barea domniloră era o sorginte ne -secată, pentru cel. mari de la Portă, ca să storei bani de

la aceia cari
Aceştia,

dupe

voiţi

stârcă

să

aspira la

tronulii

ce venii

pe troni,

cu

prisosi

acestorii

ţări.

erai Şi ei ne-

din Spinarea

ţări su-

mele vărsate la Portă.
Grigore Ghica dar, dobândindă - tronului Munteniei numai prin dare de bani, căta să urmeze
calea pe care umblase predecesorulii săi pentru
a se despăgubi şi a-şi strânge ceva şi pentru

dile „negre.

Mai

vrocordat,

Ghica

abilă
caută

de. câtii Constantin. Masă mărâscă

fără să sporâscă -contribuţiunile.
de loci capitaţia, dar măreşte
care până

aci erai

veniturile,

Eli nu creşte
taxele vamale,

forte ne însemnate.
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acesti, scopiă eli a zidită Carvasaraoa sait
pentru vamă. - ...
i
|
tâtă prudența sa însă lăcomia. Pa impinsii
departe, în câtii a ajunsi să-li compromită.
a suprimată de la preoţi tote scutirilde
e
se bucuraii. Aceştia, împreună cu comer

cianţii turci, simțindu-se vătămaţi

în

interesele

Joră, aii făcută plângeri. la Pârtă. Sultanuli, în
1735, a strămutat pe Grigore Ghica pe tronul
Moldovei

CAP; VII.
Constantin

Constantin

Mavrocoriat a treta domnie. 1795- ATA,

Alavrocordat cumpără domnia.

„ Mavrocordat.

Turcia

declară

resbeliă

R forma du
Ruşiei

(1736).

Turcia, ese vuctoridsă din vesbeli. Austria vrestitue Oltenia (1739) care se reîncorportsă, cu România lare.
O adunare generală volâză rfeor ma luă Mavrocordat.

.: Constantin. Mavrocordat era compeţitoruli celii
mai argătorii pentru tronulii Munteniei. Ca să-lu
dobândâseă el plăti ună, milionii de lei 'şi.adăogă. la tributulă ţării cinci sute mil lei plătibili la începutulă fie-căreia domnii. Cu asemenea preţi Mavrocordat, dobândi pentru a treia
Gră tronulii Munteniei. Acestă măsură „puse vârfi
nefericirilorit ţării.
|
Venindii pentru : a treia Gră la tronulă Munteniei, în. nişte condițiuni -atătii de oner6să, Constantinu Mavrocordar era nevoit să inventeze
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a-şi satisface setea de avu-

ţie. Aigidcele ordinare de care usase până acum
nu-mai

eraă

suficiente, . ele nu mai

putâi

să-i

indestuleze lăcomia şi avariţia, Prin ingeniosuli
săi spiritii fanariotică, el concepuse O reformă
generală care trebuia să aduca o schimbare radicală

în

întrega

or ganisare a țării.

|

Prin acâstă reformă generală, care s'a numitei
de atunci - „Reforma. lui Mavrocordati“ -elii atin-

gea - trei scopuri. . Mai ântiiti îşi deschidea, o. sorginte abondentă

vitură

simţitore

neputinţă. de

de înavuţire, apol

dedea o

lo-

boerilorii români,

puindu-l

în

a se mai

lupta

pentru

sprijinirea.

drepturilori ţării, şi în fine trecea de liberali și
umanitari,
ţăranilor.

Mai

facendu .0o schimbare radicală în clasa,
|

"nainte. însă de aa-şi pune în esecutare

acestă lucrativă reformă,
importantele

eli este impedicatii de

evenimente exteridre.

.

În urma păcii de la 12 Iulie 1711 prin care
s'a terminati resbelulă de la Prută,. Rusia nu
putea să sufere multă timpi umilirea. armelorii
sale. Ea 'căta ne ăpăratii să afle vre ună mo“tivă, pentru ca să reinc6pă resbelulu cu Turcia,
O - asemenea causă luă naştere . în anuli 1727,
dupe m6rtea lui August II, regele Poloniei, pen-

- tra

suecesoruli 'săi; la tronii.

Franţa, susţinea

candidatura lui Stanislat Leczinsky,

Imdovic al AV, Austria şi Rusia
“August

III de Sax». Rusia,

socrulii lui

susţineaii

ca să asigure

pe
reu-
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şita candidatului el, inbrase deja cu o armată în
Polonia.
Âncă

de pe timpul

lul Peiru celt Mare, Tur-

cia, ca să inlăture ork-ce înriurire a Rusiei în
Polonia, Îl impusese o asemenea condiţiune îîn tractatuli de la Pruti. Rusia, care îşi propusese să

reincâpă resbeluli cu

'Turcia la cea d'ântiiti oca-

„iune favorabilă, încheiase cu Austria, ânsă in
anului 1726, unui tractati defensivii şi ofensivi.
“Lucrurile

flândă

despre

trăpăniră până în 1736.
tractatuli

sezretii

Rusia şi Austria, vădendu

Turcia,

a-

încheiată

între

violarea făcută

trac-

tatului de la Prută care oprea pe Rusia
de a se
amesteca în afacerile Poloniei, vădendii întind
e.

rea Rusiei în Persia, precum Şi atacarea, Crime
ei

declară resbelă Rusiei în

28 Maiă

1736.

„Austria, ca aliată a Rusiei, văgendi

S'a soulatii- cu armele în contra Rusiei,

„ninţă

cu

resbelii,

că Porta
o

ame-

daca nu va da satisfacţiune

Rusiei. De altă parte, Englitera

şi

Olanda;

te-

mendu-se de căderea 'Turciei în acesti resbel
ii
în care avea să se lupte cu doi aliaţi puternici,
consiliar ă pe Portă să menţie pacea.
* Până a nu incepe lupta sângerosă între Rusia

Austria şi Turcia, se adună uni congresiă la
Nimirov, în scopi de a menţine pacea. Rusia face
nişte propuneri umilitore şi inacceptabile. Între
propunerile Rusiei era şi una relativă la țările
dunărene ale Românilorii: Recunâşterea Aoldo
vei

CONSTANTIN MAVROCORDAT.
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şi « Valahiei ca principate independente,

sub pro-

„ tectoratulii Rusiei.
Prin acâstă condiţiune Rusia, pe de o parte
punea mâna pe ţările române, iar pe de alta işi
deschidea o cale largă către creştinii din penin-

sula Palcanică şi către Constantinopole. “Turcia
înțelese că chiar daca ar perde acesti resbeli,
nu ar putea să dea Rusiei ceva maj multii de
câtii atâta. Ea dar preferă resbelulii, ca să salve
celii puţinii ondrea şi să scape de umilire.
Congresulii de la Nimirov se disolvase în Noembre 1736 fără nici uni resultati şi resbeluli
începuse cu furie între puterile beligerante. Aus-

tria

fu nefericită

desăvârşire,
grad

(1739

in acesti resbelii. Bătută cu

ea fu silită,
Sept.- 18),

prin pacea de la Bel-

să înapoeze

Turciei

Olte-

nia, care se 'reincorporă cu România-Mare, Belgradul şi altele. Rusia, deşi victori6să, fu nevoită

şi densa, din causa aliatei sale Austria, să subscrie pacea dela Belgrad, mulţumindu-se cu nişte

modeste avantage.

|

-Dupe încheerea pacii, Constantin Mavrocordatii
se prepară

a-şi

pune

în

esecutare

faimOsa

re-

formă. Elă convâcă la finele anului 1739; la Bucureşti o adunare generală

în care erai

sentate tote clasele de Gmeni.

repre-

Acâstă adunare

avea de scopii nu: să delibereze asupra proiec-

tului de reformă, ci să consacre prin votului ei
voinţa, despotului. Acâstă reformă, întărită prin
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semnăturile boerilori, se compunea
din 12

ticole a cărorii coprindere este cea următâre
:

ar-

1. Se scuteşte de ori-ce impositii. cleru
lt şi
mănăstirile; dar totă de o dată li se
ia şi mi-

lele sau

gratificaţiunile

ce priimiaă

în

virtutea

hris6velori domneşti, de pe la vămiy
şi. ocne.
Se institue o comisiune de eclesiastici cari
să in-

speoteze

și să

controleze

mânăstirile. Egumenii

se îndatorâsă să dea socotâlă acestui soiii
de tribunalii. de tâte veniturile şi cheltuelile lori.
PriSosulu din -veniturile mănăstirilor să se adun
e
intr'o' casă specială şi să se intrebuinţez
e în taceri:de bine prin ştirea domnului. N
II. Se scutescii toţi boerii
de ori ce contribuțiuni plăteau până acum. Din boerii
de clasa

ânteiaşi a doa cari ati sărăciti şi n'ai
priimitui
funcțiuni, se formâză o a treia clasă
specială,

numită n6muri, adică coborâtordin
i nobili; iar
descendenţii acestora se numescii Mazili.
Aceşti

din urmă

II.

ânsă

toti vori. plăti capitaţia.

Se desființeza

veniturile ce

priimeai
ca

darui boerii şi cocânele.' Se hotăraşte o 16fa
fie-

căruia

funcţionarişi boeră,.in proporţiune cu

Venitulce i s'a luati.

Se hotăraşte o lefă şi

pentru boerii cei fară funcțiuni.
|
IV. Se ea de la căpitanii de o mie, atrib
uţiu-

nile ce aveai peste judeţe. In loculi lori
se punii

ispravnicI

cu

ISfă,

cari

vorii

esercita

de judecători şi comandanţi.
V. Braslele şi corporaţiunile

funcțiunile

E
logofeţilorii de

|

CONSTANTIA

MAVROCORDAT

219
3

visterie şi a logofeţiloră de. divanii, cari moşteneai funcțiunile din tată în fii şi cari serveau
în divani

cu

săptămâna,

vorii

plăti

capitaţie.

Căpitanil de o mie cari sai desfiinţat, ofiţerii
vamali afară din serviţii, comercianții din Bucureşti, companiile de comercianți din Craiova,
comercianții de Silistra, de Braşovi, Armenii şi
Jidanii, se puni sub inspecţiunea marelui Câmaăraşii şi vorii plăti capitaţia în patru sferturi.

VI. Num&ruli armatei se reduce. "Trupele permanente

şi

slujitorii

cari .vori

servi

continuii

numai în timpului de resbeli, iar în timpi de
pace, numai câte o săptămâna din patru, se su-

punii la contribuţii.
şi pentru

Pentru

poliţia interidră,

esecutarea legiloră
se

conservă

numai

120 de tălpaşi (infanterie), 120 de cazaci şi 1620
Slujitori.

Pentru

guarda,

domnâscă

se angagia

câte-va sute de turci şi de Albanezi.
VII. Se înființase trei tribunale supreme, unde
trebuia să se judece afacerile dupe legile lui Ma-

teiii I Bassarab, cădute “in mare parte în desuetudine.
VIII, Se. desfiinţeză, Spătărei,

Vistierei, Roşii,

Păhărnicei, Postelnicei, Viziteii, Comiseil,

Șetră-

reii şi alţii, supuşi al. boerilorii de prin sate, cari
până aci erati scutiţi de ori ce dare, Şi se puni
la biri.!)
„-1) Din vechime, boerii de clasa ânteia şi a doa aveau o mulțime de servitori, cari purtati numele rangului lori : Astii-felu,

|
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IX. Se desrobescişi se declară
Gmeni liberi
toţi ţăranii servi?) cari se afla
pe moşiile boe.cei co se aflati sub unii

Spătar

se numeaii

Spătărei; cet do
sub ună Postelnică, Postelnice
i, ete. Era sate întregi de
acestia, În timpi de pace ol erau
scutiţi de ori co dare, iar în
timpi de resbeli, erat datori
a lua armele sub domnii lori,
Boeril mal aveai şi dreptulii de
jurisdicţiune asupra locuitorilorii de pe moşiile lor, unii felii
de privilegii feudali. Nicolae
Mavrocordat, şi apol fiului sti
Constantin Mavrocordat, ai luati
cu desăvârşire de sub mâna boeri
lorii pe servitorii lorii, Spătărel, Postelnicei, Pâhărnicel, etc.,
desfiinţându-le şi dreptuli de

jurisdicțiune co aveau asupra lori. Prin
tracâsta s'a datii o 1ovire mortală forţei mater

iale şi morale a boeriloră româ
ni ; iar
po de altaa sporită în folosul
săă veniturile. ţării.
2) Ancă din vechime, ţtranii
erai împărţiţi în tre! clase: Se
numeati A/oşneni sai Megiaşi
aceia cari aveai proprietăţile lori
şi crau liberi despre boeri. Acol
cari, deşi erai liberi, nu aveai
moşie și şedeati po moşiile
boeriloră şi alo. mănâstirilori,
se
numeau Chicaşi. Iar acel cari,
ne fiind nici liberi, şedea
po
moşiile boerilori şi ale mănăstiril
oru, se numiai Sclaci sai Ve.
„cină, și numbrulă lorii era cel
mai mare.
i
Sătenit cei libori şi moșneni plăte
aii dărilo cele mai grele,
iar sclavii sai vecinii, plătoaii
o dare mal mică, fiindu sub protecţiunea

stăpânilorii loră. Condiţiunea acest
ora era

fârte grea,
Stăpânii lori aveai putere absol
ută asupra lori ; ei puteau să-i
vengă cu satele împreună sai
în familii, putendu a despărţi pe
copil de părinți, etc.
În prima sa domnie, Constantin
Mavrocordat, pusese şi pe
TOLI sa

vecini la biriide o potrivă cu toți cei Palţi
contr

ibuabill. Prin înfiinţarea reforme! în
anul 1740, clă i-a liberată cu
totulii de sub robia stăpânilor.
De la reforma lui Mavrocordat,
țeranii erai împărţiţi în doă clase
: Aloşneni si Clăcaşi. Moşnenii, şedondiă pe moșiile loră propr
ii, nu erau supuşi la nici unt
serviţiu către nimeni. Clăcaşii, locui
ndă pe moşiile boeriloră şi
ale mănăstirilor, dedeat dijmă
din tâte semănăturile şi altele,
și lucrai 14 gile de clacă, la arătu
ră, la seceră, la prăşilă, ete.
Acesti articol IX din reforma
lui Mavrocordatiă. consideratii
întruni mod abstractii şi inde
pendenti de.orI ce alte consideraţiuni, i-ar da dreptulii la laude
le cele mai mari şi la recu-

COISTANTIN

MATROCORDAT

921
a

rilorii şi ale mănăstirilorii. E1 se supuni la dările
generale

ale ţării. Spre despăgubire

se dă boeri-

loră câte unii numării de scutelnici.3)
X. Se desfiinţâsă dările ce se numiaii, Văcăritulă , Pogonărituli,

fie care locuitori

Plocon
! (impositulii
uliă

plătea

la

numirea

ce

unui nuoii

domnii.
i,

noştința ţăranilorii desrobiţi. Dar cine nu ştie că faptele unul
omu nu se judecă dupe forma şi efectuli lori materiali. Meritulă şi demeritulu unei fapte, se judecă dupe mobilul, dupe
intenţiunea aceluia ce a făcut'o. Astii-felii findă, ne întrebămi:
Ore, fost'a în - intenţiunea lui Mavrocordat, când a proclamatii
libertatea ţăranului, să facă o faptă umană şi de pură morală?
Voia elii să vie în ajutoruli desvoltării, prosperității şi întărirei statului români ? Au, nici de cum.
:
Uni fanariot conruptii şi hrăpitoră ca densulii, nu era capabilă de asemenea înalte simţimente. Ceei'ce Mavrocordat a
urmărită şi a voiti să dobândescă prin acâstă reformă a fostii,
slăbirea sub tote raporturile a statului românii, spre a nu ma
fi în stare să-şi revendice drepturile, şi crearea de resurse finanțiare, din care să-şi sature 6rba sa lăcomie de bani.
3) Scutelnicil erat unt

felă de despăgubire co se dedese boe-

vilori și mănăstirilor de la cari se luase robii țărani.

Acesta,

consista întruni numără de contribuabili, cari se scuteaui de
ori co dare către stati şi se dau în serviţiuli ' acelora pe cari
voia să-i despăgubâscă. Aceşti scutelnici se învoiaă cu stăpânii
lori să le plătescă câte ceva în bani sai în muncă; dupe cum
se puteai înţelege.
Unii din scutelnici plăteaii câte o sumă de bani în doă câg" tiuri, alţii făceaii 6re-cari serviţi şi so numiai Dârvași, căci
-aduceait câte-va care cu lemne la stăpâni, Răcari, căci aduceau

câte 100 raci pe săptămână ; Pescari, Stupari, Văcari, Morari,
Pogonari, ete
Sătânulii nu era silită, fără voia lui să devie
seutelnicit, dar eli dorea acestă situaţiune, căci dările lui către
stăpâni erai mai uşâre de câtii acelea către statu.
Scutelnicii, dupe 1848 sati desființati de guvernul ţării, dândă
o indemnitate în bani acelora ee aveaii scutelnici
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“AL. Se sporesci veniturile tesaurulul domnescii,
adăogândii la plata oeritului -câte 16 bani,: la vi-

nărită câte şâse bani de vadră şi la dijmăriti.
Vămile voră r&mânea dupe aşedarea lui Grigore
„Vodă Ghica. Preţuli sării de la ocne se ridica
la 1S0 bani suta de oca.
XII. Fie-care sătâni va da câte 10 lei pe anii
în patru termene, adică câte lei 2-50 la fie-care
trei lun;.

Pâcendu-se catagrafie

sai găsitii 147 de mil

de familii contribuabile, afară, de brasle.
Ca domni arbitrară, care” nu ţinea nici o so-

cotâlă de legile şi obiceiurile țării, Mavrocordat,
a unitii

veniturile

rului publici,

personale

cu

veniturile

tesau-

făcândi o singură casă. Din acâstă

casă eli plătea tributulă la Portă şi făcea Şi tote

cele alte cheltueli: iar ceea ce rămânea, era
propria lui avere, fără să dea socotelă nimă&nuj.
Reforma lui. Mavrocordati a provocatii nemul-

ţumiri

generale.

T6te clasele

lovite.

societăţi! : fusese

Boerii, prin suprimarea

privilegiurilorii şi

a venituriloră

lori :; țăranii

şi braslele,

prin spo-

rirea contribuţiunilorii, Plângeri generale se ridi„cară în contra lui Mavrocordat. Pe Jângă aceste

plângeri se mai. adăogă şi influenţa, bănâscă a lui
Mihail Racoviţă la Pârtă. Acesta, v&dând sporirea veniturilori ţării provenite din retorma lui
Mavrocordat,

Omenii cel

adaogă

tributul. şi

influenţi aj Porții şi

darurile

câtre

reuşaşte a do-
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bândi tronului țării. Constantin Mavrocordat este
depusi în luna lui lunie 1741, iar Mihail Racoviţă. este

numiti

a doa „Gră,

în

locului

ânsă numai

săi

pe trei

domni pentru
anl.

CAP. VII |
Mihail Racoviţă, a doa domnte, 1741 —1744

Mihail Racoviţă,

afândit despre creşterea ve-

nituriloră ţării, obţinută prin aplicarea reformei
lui Constantin Mavrocordat, a facuti totii posibiluli ca să dobândâscă tronulă Munteniei.
Aflându-se datorii sume enorme de bani pe la

Gmenii ce influenţi de la Portă, elii le-a- promisti
că le va plăti tâte datoriile, ba âncă va mâl spori

şi tributulu, daca va fi numiti
teniei.

Cei mari

de la Portă,

domni ali Munfiind personali in-

teresaţi la numirea "lui Racoviţă, ati stăruitii la
Sultanulă de i-a satisfăcutii cererea.
.

Mihailă Racoviţă este numiti domni în loculit
lui, Constantin xlavrocordat, “la 13 Septembre
1741, ânsă numai pe termeni de trei ani. Dupe
ce

veni

în țeră

şi se “instală pe

obicinuită ; cea Wântâiti

prije

tron cu

pompa

a lui “a: fostii ca

să ia cunoştinţă despre veniturile ţării. Deşi aceste venituri -erai destulu

de- împovărătere,

mai

cu semă; pentru poporii, totuşi elit le găsi insu-

ficiente, pentru a satisface! obligaţiunile ce luase

224

ISTORIA GENERALA A ROMÂSILORU

la Constantinopole ca să dobândâscă domnia. Eli
avu dar coragiulii ca să mărâscă dările pPoporului. Astii-feli eli adăogă uni al cincilea sfert
la capitaţie, adică sporea capitaţia cu o a cincea
parte. Eli mai reînfiiinţă. văcăritul şi supuse pe

cleri la contribuţie.
Poporuli,

atâtori

ne mai

contribuţiuni,

putendă

suporta

apăsarea

a începutii a emigra în ţă-

rile vecine în. numără f6rte mare. Numai
Oltenia fugiră de o dată 15 „000 de familii.

din

- Boerii, vădendii că ţâra se deşartă, de locuitori

şi că merge

la ruină,. S'ail dusi

cu plângeri la

„Portă. Sultanului a menţinută pe Racoviţă âncă

trei luni pe tronii, până să-şi împlinescă termenulă de trei ani. Dupe aceea Va rechematii la

Constantinopole în luna

trimisă

Septembre

în exili la Mitiline.

CAP. IX

1744 şi la

2

Constantin Mavrocordat, a patra dro, 1744 —1747

Constantin Mavrocardat,

aflând despre

plân-

gerile ce ţ6ra ridicase în contra lui Mihaial Racoviţă şi înțelegând că Sultanulii a decis să-lă

destitue, a numâratii

doă-spre-dece mii pungi de

„bani şi a reuşită a fi numiti
„patra

Gră,

ânsă

numai. pentru

domni
trei ani.

pentru a
|

„Porta, de la numirea lui Mihail Rasoviţă, adop-

GRIGORE

GIUKA
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tase sistemuli ca pe viitorii să nu mai dea tronulii
Principatelorii de câtii pe câte trel ani. Pe lângă

acesta, domnulii

trebuia,

la sfirşituli fie-căruia

anii, să csră de la Constantinopole Muharer, adică

reinoirea domniei, pentru care plătea, se înţelege, sume însemnate de bani pe la cei: mari de
la Portă.
Revenindi pentru a patra Gră pe tonă, Constantin Mavrocordat, a pusi iar în aplicare reforma sa. Dar. veniturile ce percepea eraii departe

de a acoperi plăţile şi cheltuelile ce trebuia să
facă.

Veniturile

nu mai

ce

avea

la

precedenta

domnie

existati acum,.pentru că num&ruli

con-

tribuabililorii se împuţinase forte multă din causa
emigrării.

Către

finele

anului

1747, puindi

să

se facă catagrafie de numărulii ţăraniloră contribuabili, s'au găsiti numai 70,000
147 „000 ce eraii la plecare. -

de familii din

Vedendu-se dar în imposibilitate de a-şi plăti
„tributului la Portă şi cele Valte datorii ale sale
cu veniturile cele existente, Mavrocordat a fost
redusii să revie la, măsuri .exorbitante. Eli a suipusi la capitaţie
.şi pe preoţi ca pe ţărani, iar

la. capitaţie a "mai adăogati doă

sferturi pentru

toţi, adică plătind fie-care contribuabili câte 15
lei 'pe anii.
Dia
Da
Temăndu- -se ânsă ca acâstă sporire > de: tributiă
să nu aducă pe săteni la 'exasperare şi: să-i facă,
să emigrese, le-a îndulciti sorta din alti punti

de vedere. În anulii 1747 -a ordonati ca ţăranii
15

.
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clăcaşi să nu mai lucrese pentru
câtii 12 gile pe ani, in loci de
până aci.
Dupe împlinirea termenului de
tantin Mavrocordat a trecutii ca
dova, iar în Muntenia a venitii
a doa re, Grigorie Ghica.

|

trei ani, Consdomni în Moldomni, pentru

CAP. X.

Grigore

Grigore
prin sume

proprietarii de
24, câtii lucra

Ghika, a doa domnte, 1748 —1752.

Ghica, dobândise
mari de bani,ca

domnia Munteniei
dupe obiceiul. Ca

toţi fanarioți, predecesorii şi urmaşii să, Grigore Ghica, . nu” considera 'Ţâra-Românscă, de
câţi ca. 0

ţ6ră cucerită,

ca

o mină

„tare, menită a-i îndestula.setea

de

de esploa-

avere, fără

nici o altă, consideraţiune de umanitate saii moralitate.
Impositele ce apăsati la venirea sa pe ţeră,
găsindu-le insuficiente, elii a mai adăogatii ancă
doă imposite nuoi, unul numiti, darul basaului, pe care ilă promisese Sultanului să-lii dea

„la acâstă sărbătore a tureilorii; şi al doilea, nu-

miti lipsa sait deficituli, adică suma necesară cu
care să completese neajungerea din sferturi. Eli

„a mal sporitii şi darea oerituluj.
- Pe lângă

atâtea imposite

apăsătre,

Ghica a făcută şi o instituţiune
a zidit mănăstirea

Ggrigore

folositore. Eli

sântului Pantelimon,

aprâpe

MATEIU

GHIKA

-

de Bucureşti in care a înfiinţătii ună

se

întreținea

cu

fondurile

097
sai

spitalii care

mănăstirei.

Grigore

Ghica este unulă din rarii domni fanarioți care
a muritii. pe tronă. Eli a încetatii
anulii 1752 luna Septembae,

|

din viaţă în

CAP. XI

Miatoiă Ghioa a domnită optă luni, 1752 —1753

Îndată dupe mortea

lui Grigore

Ghica, boerii

aii trimisi la Consiantinopole unii curierii cu Arzi
(doleanţă) către Sultanulii, cerândisă le dea

domnii pe Beizade Scarlat, fiulă fostului domnii.

Toti de o dată ait mai plecat la Constantinopol
Şi unii numără de boeri cari să se plângă. la .
P6rtă în contra contribuţiunilorii ce apăsa! pe
ţeră, în contra cheltuelilorit mucarelului (întărirea anuală a, domnului), în contra impietărei
turcilori pe pământuli ţărei şi în fine în contra,
deselori schimbări a domniloră.
Pe timpulii acela se afla Capu-chehaia (agentii

saii representantii)

ali ţării

la Constantinopole

unii boeră a nume Mihalopolu, iar ginerile 'luj,
beizade Matei Ghica, fiului defunctului domnit
“Grigore Ghica, era mare dragomâni.la Portă.
Arzulii ce boerii trimesese la Pârtă ca să câră

de la Sultanul întărirea
“lut Beizade Scarlat ca
“domni, a încăputii în mânele lui Mihalopolu. Acesta
|

a pusi în arzi numele Mateiii. al 'ginerelui săi,
în Joculii numelui Scarlat, Dupe aceea, prin stă-

928

ISTORIA GENERALA

A ROMANILURU

Tuinţa amicilorii săişi prin dare de bani, a făcut să se intărâscă ca domnii Matei Ghica.
Pornindi ca domnă din Constantinopole, Matei
Ghica, a întelnitii în cale pe boerii cari mergeail

la Portă să c6ră uşurare pentru greutăţile ţării.

Dar Matei le-a promisii cu multă încredințare că.
va face indestulare tutulorii acelorit plângeri,şi

asti-felii s'au întors cu toţii în ţeră.
Nouli

domni,

Mateii

Ghica,

aşedendii-se

pe

tronulă ţării a continuati sistemulii de guvernare
ali domnilori fanarioți. Uitândi cu desăverşire
promisiunile de uşurare şi îmbunătăţire ce dedese
„boerilori -pe care i-a opritii de a merge cu plângere la Portă, elu a începuti a-i persecuta. Ne

mulțumită
mai

adăogă

cu veniturile in vigore ale ţării, elii
sferturile şi alte

-sătore,

|

contribuţiuni

apă-

|

Tera, gemândii sub.povara atâtorii rele ce o
apăsa, trimise plângeri la Portă. Sultanul, ca

să se încredinţeze despre fiinţa adevărului, a trimisi pe unii Capugi-başa la Bucureşti ca să cer-"
„ceteze plângerile ţării. Matei Ghica, ca să împe„dice poporuli de a se plânge la Capugi-başa, a
pusii sentinele severe ca să-lii isoleze cu totulii de
ori-ce. contactii cu cei ce voiaii să-i vorbească.

„Poporulii, vădendu-se împedicatii astit-feli în legitimulă dreptă
sulii Porții,

de a-şi arăta păsurilela

a usatii

de

trimi-

unii midlocii maj eficace.

În gioa de 21 Maiii 1753,.Matei Ghica, puin„du-se în trăsură,

s'a, dusi

la mitropolie pentru

- COASTAXTIA
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s&rbătorea sânţilorii Constantinşi Elena. Aci, aflându-se. o mulţime de poporii care se adunase
cu ocasiunea acelei sărbători, s'a resculatii în contra domnului. Dupe aceea, luând în midloculă
lorii pe Mitropolitul şi pe hoeri, sai dusii in
numări f6rte mare înaintea conacului lui Capugi-

başa. Aci ei ai înlăturată sentinelele şi aii depusii in mânele trimisului Porții plângerile lori,
dându-i şi esplicaţiuni verbale.
Capugi-başa.

porului.

a înaintați la P6rtă plângerile po-

Sultanulii, voindii să facă dreptate, a

luată pe la începutulii lui Iunie 1753, pe Matei
Ghica şi La trimisi domnii în Moldova ; iar în
Muntenia a numiti domni pe Constantin Gehan,
fiului lui Mihail Racoviţă.

CAP, SUL
Constantin Gohan Racoviţă, 1753 —1756

Constantin Gehan,

fiul fostului domni Mihail

Racoviţă, dobândise domnia Munteniei prin .midlocirea spătarului Mihalake, care era Başi-0-Capu-chehaia la Portă.
La venirea sa ca domnii, elii promisese boerilorii că va face totii felulii de uşurări poporului

şi că ţera se va bucura de timpi mai fericiţi de
câtă cei de până aci. Dar crescuti şi trăiti in

sistemul celii corupti
putea

tame,

să

desminţă

al fanarioţilorii, elii nu

tradiţiunile

acestei

rase

in-

|
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tronii, Constantin Gehan,

dete ţâra pe mâna ginerelur „Sci, postelniculii
Geaneti,: căruia asemenea datora dobândirea tronului Munteniei. Acesta, fiindă numiti de către
domni, Capeimalii, adică, stringătorulii veniturilorii statului, a sporită întratâta. numărul sferturiloii capitaţiei în câtit ai ajunsi la 12 pe ană..
Asti-felii fie-care sătână trebuia să plătâscă câte
30 le! pe ani, sumă care era mai-pre-susii de

forţele lui.

Boerii, îngrijaţi de astă stare de lucruri care

ducea ţ6ra la ruină, Sai adunatii în secretă la

Craiova, spre -a se sfătui despre ce era de făcută.
De aci ei aii porniti la Constantinopole o deputaţiune de boeri, in fruntea căr ora. era EHpisco- |
puli de Rimnicu.
Domnuli, aflândă despre demersurile boerilorii,
s'a spăimentati forte tare şi a alergati la midl6ce împăciuitâre. Chemândii pe boeri la sine,
le-a promisii că va exila pe postelniculii Geanet,

că va scădea forte multii impositele şi că va tri-

mite la Constantinopole unii Capu-Chehaia dintre
boerii români.
“Boerii , totu de una creduli, s'ail amăgitii Şi
de astă dată de promisiunile cele viclene ale fa-

narioţilori şi ait consimţitii să recheme din cale.
deputaţia ce pornise la Constantinopole. Et ai
trimisă cu mare iuţâlă curieri care a ajunsă
pe deputaţii români la Adrianopole şi '1- a întorsit .

din cale.
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Dar abia se potolise foculii, abia deputaţia boe-

rilorit se intârse în ţâră 'şi Constantin Racoviţă
işi dete josii masca. Prin dare de bani, elit obţinu de la Pârtă uni fermani prin care a exilatu la Cipru pe doi fraţi Văcăreşti cari. erati
capii oposiţiunei, şi s'a gonitii din Constantinopole boerulii românii

Capu-Chehaia.

care

era

trimisi

acolo

Acestea le-a făcut domnuli

ca

fana-

riotă ca să înfricoşede şi să intimidede pe boerii
din ţeră.

Cu tâte acestea efectul a fostii cu iotulii contrariii de acela la, care se aştepta domnuli. Spiritele se iritară atâta de multii în contra dom.
nului fanarioți, in câti acesta începu a se teme

de siguranţa sa personală. Vădândă că şederea
sa pe tronulii Munteniei devine. aprâpe: imposibilă, a- cerutii singurii la Pârtă de Va trecuti
domnii în Moldova în luna Ianuarie 1756.
CAP. XIII
Constantin Mavrocordat,

a cincea domnie 1756.—1758

În timpuli strămutării lui Constantin Gehan pe
tronului Moldovei, Constantin Mavrocordat se
afla la Constantinopole, pândindii ocasiunea, . fa.
vorabilă de a pune iar mâna pe tronuli Munte-

niei.
cura
mari
țării

Deşi eli era bine văgut la Pârtă şi.se bude o mare favâre, totuşi i-a trebuit să facă
sacrificii de banişi să: adaoge la tributulii Zalerea adică provisiunile de grâu nece-=
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sare pentru întreţinerea “Constantinopolului,
spre
a dobândi: domnia.
a

Mavrocordat contractase multe datorii Şi veniturile ţării erau cu totuli insuficiente pentu
a

le puiea acoperi. In 1757, elii ordonă uni.
recensimentii asupra țăranilor contribuabili
şi nu
se găsescii de câtii 35,000 de familii din 147,
000
ce consiatase in anulii 1740. Eli vede că
din
capitaţia acestui mici numeri de contribuab
ili,

îl era imposibilă de a face faţă la enormele sale
cheltueli, De aceiă maj înfiinţă o dare numită

ajutorința, unii impositii care consista în
O vValore de âncă două sferturi.
N
Poporului, strivitii sub apăsarea atâtorit
imposite, se refusă - la plata loră Şi. amenință
de a
emigra în mase. “Mavrocordat, înspăiment
at de

ună pericoli atât de reali, revinela măsuri
maj
uşurătoreEli
. restabilește vechile patru. sferturi,
determinând ca plată numai câte ş6se lei
de
sferti.
e
Atunci

eli alătură

pe

lângă fie-care ispram-

nici câte un grecii, ca amendol împreună să adune

veniturile districtului. EI vărsau aceste
ve-

nituri la tesaurii, sub luare de chitanţă
tipărită.
Din acelii timpu s'a menţinută în fie-care
districtu
câte doi ispramnici, unulii grecii şi altulii româ
ni.
Cu

nuoulii sistemiă adoptati

de Mavrocordat,

pâte că ţâra ar fi intrati pe o cale de
amelio-

rare, populaţiunea ar fi începutii să
se intârcă
pe la căminurile ei. Dar domnia lui Mavr
ocordat

|

SCARLAT GURA
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se scurtă, Pe la jumătate anulu 175S, Mavrocordat fu scosi din domnie. Chematu la Constantinopole, elii este închisii în cele şepte Turnuri
Şi

chiar

ameninţatii

cu ştrângulă.

Eli abia, îşi

scapă viaţa plătindă o sumă însemnată de bani
şi fiind exilati la Mitileni.
CAP.
Scarlaț Ghica

XIV.
1758—1761

Dupe depunerea
lui Mavrocordat din domnie,
Porta a numiti domni în Muntenia pe Scarlat

Ghica,

fiali.

fostului

domni Grigore

Ghica

şi

care, dupe încetarea din viaţă a tatălui său, ze
ceruse de boeri la Portă. Blă a dobândit domnia
numărând la tesauruli „împărăției ună milioni
de lei.
a
Acestii domnii n'a corespunsii de felu cu spe-

ranţele poporului români. Venindii în ţeră, elit
avea, necesitate de mari sume de bani ca să- -ŞI
plătescă enormele datorii. ce contractase. Organisaţia din urmă a lui Mavrocordat nu putea să
| satisfacă nică întruni chipi necesităţile sale pe_cuniare,

Eli

dar

a, restabilitii

cele 12 sferturi, a

îndoitii ajutorinţa şi contribuţiunile, pogon ărituluj,

tutunărită, vinăritulii şi oerituli. Astfel, în 1759,
veniturile se suiră de la suma de 800,000 lei Ja
„ aceea de 2,546, 828 lei D
în compensaţiunea unorii imposite atâtă de
1). Memoriile

generalului Bravr p. 78 și 94,

-
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grele cu care împovărase ţera, Scarlat
Ghica a
făcut, o mare faptă pentru binele ţării.
Eli a
adresatii o suplică la Portă în contra
abuzurilorit

şi a întinderii
sumă

tureilorii

de 400,000

în

ţ6ră.

Cheltuindi

o

lei, Ghica, a reuşitii să trimiţă »

ună Muvela Efendi, unii Capugi-Başa şi
uni Tef.

tigii cari ai gonitii pe turci din ț6ră
cu vitele
lorii peste Dunăre. A mărginitii pe
turci de a nu

mai călca în ţâră de câtii cu autorisaţiun
ea domnului, şi anume pentru a cumpăra prod
ucte cu

bună

tocmâlă

pentru

aprovizionarea

împărăției.

Scarlat Ghica s'a condusi astă-felu cu boeri
j

în câtii aceştia nu sati dusi cu nici o
plângere

la Portă în contra lui. Cu tâte aste
a P6rta, în"dată dupe împlinirea celoră trei ani
de domnie, la destituitii fără nici unt motivă
în luna: lui

August

1761.

|

|

CAP. XV
„Constantin Mavrooordat, a şesea domnie
1761-—1763

Tronulii României
era deja de multi timpi
pusit la mezată. La fie-care rechemar
e de domni,
tvonulii se dedea aceluia care oferea
mai multi.
Constantin Mavrocordat dobândi
acesti tronă

pentru a: şâsea ră, plătindă Sultanul
ui 1000 de

pungi de bani şi vizirului 250. Când a veni
ţi în

Bucureşti, elit era incongiuratii atâti
de vechii
cât şi de nuoii sei creditori cari
se disputaii

pentru

întâetatea plăţii creanțelorii

lori.

Ca să

-

CONSTANTIN MAVROCORDAT
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p6tă. satisface pretenţiunile creditorilorii, Mavrocordat puse

nuoi

imposite,. căci

acâsta

era

sursa tutulorii domnilori fanarioți.
Turcii, ca să deschidă o nuoă sorginte de

re-

|
a

storce bani şi promisiuni, începură a considera
Banatulii Craiovei ca uni statii independenti de
România-Mare. Mavrocordată, ca să înlăture acestii abuzi ne suferiti, de la 1761 începe să

nu mai trimiţă Bani la Craiova. Eli stabili în
Oltenia aceiaşi administraţiune ca şi în RomâniaMare,

numindii

acolo

numai

unii Caimacam. Ba-

nuli Craiovei resida în Bucureşti.

a

Boerii, ne mulţumiţi cu sporirea impositelori,
se plânseră continuii la Portă cerendii uşurare.
In fine, Sultanuli, hotărăndi să. satisfacă plângerile țării, trimise unit Capugiii în eră sub motivii că aduce firmaniă de reinoirea domniei. Ca-

pugiulii Porții însă avea cu densult şi” unii firmani

de destituire.

|

|

Mavrocordat, augindii despre venirea Capugiului, îi ese cu mare

pompă

inainte ca să-l prii-

mescă. Venindi la curtea domnsscă, turcul ci-

teşte mal ântiiii fermanulii de întărire; dar
dată după aceea citeşte şi fermanulii

de

în-

mazi-

lire. Acesta pune în consternaţie pe tâtă lumea.
Turculii dupe aceea confiscă totă averea lui Ma-

vrocordat şi apoi

îl ia şi pe densulii la Cons-

tantinopol. :
Astii- -feli, Constantin

domnise

Mavrocordat,

dupe

ce

de patru ori în Moldova şi de cinci oră.
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in Muntenia, şi-a terminati cariera în a Şesea a

sa domnie
opti luni.

care a durată

Numai

ună

ani

şi

_OAP. XVI
Constantin Gehan Racoviţă, a doa domnie 1763 —1664

i

Constantin Gehan este numiti domni al Munteniei în luna lui Martie 1763, prin miglocirea

unui grecii: Stavraki, care era Capuchehaiaoa ț&rii la Constantinopole. Acesti grecă se bucura

de o mare influenţă la Portă. Setosii de avuţie

elă pusese

domnii

pe

Constantin

Gehan

numai

"ca săi serve de instrumentii la tilhariile sale.
"Ca să stâreă bani din

ţeră, diaboliculii

greci

Stavracki, aduse pâră la Sultanulă în contra bo-

erilori din ţară. Elu îi descrise ca pe nişte in-

triganţi cari veneaii totii-d'a-una la Portă cu plângeri nedrepte in contra domnilorii; El isbuteşte
la Sultanul de trimete în țără uni Capugi-Baş
a

cu fermanii de a băga în puşcărie o mulţime-de

boeri. Blit îi chinuia în carcere

până

rese. Aceste

serveati Şi ca să

ce îi silea

să îi dea sume însemnate de bani ca să îl libebarbare

procedări

intimideze pe boeri să nu mai reclame

în: con-

ta impositelori celorii grele şi în contra grecilor.

Constantin Gehan a încetatii din viață după
0 domnie numai de dece luni şi a fostii îngro-

pati

la mitropolie.

STEFAN RACOVIȚA

CAP.
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XVII.

Ştefan Racoviţă, 1764—1785.

“Ştefan Racoviţă, fratele lui Constantin Gehan,
este numitii domni toti prin intlaenţa lui Stavraki. Mai servilii de câţi fratele sBu, eli este

ună instrumentii şi mai docilii în mânele lui
Stavraki. Intrândii ca domnii în Bucureşti, la 26
Aprilie

1764

în sunetulii

numerselorii

clopote

ale oraşului, eli işi inauguresă domnia prin vărsarea de sânge inocentă.
Pentru ca, să bage spaima în boeri, Stavraki
îi scosese de la Portă unit fermanii ca să omore

doi boeri îndată ce va sosi în capitală.

Pidelit

ordinului protectorului săi Stavraki, Stefan Racoviţă, îndată ce ajunse în capitală, spânzură, pe
uni boerii, anume Stolnicul Stefănake, la poarta
curţii domneşti Şi decapită pe unu Gheorghe
Băjescu vătafulii de aprodi
E
În urma acestorit două esecutări Ştefan- Vodă
puse nuci imposite, persecută şi închise unii mare

numării de boeri, şi fu celii mai avari şi mai
crudi tiranti de câţi toţi predecesorii săi. 'TerOrea care domnea în ţâră făcuse pe
mai rămăsese liberi să nu mai cuteze
vocea nici să se ducă cua plângeri la
tinopole.
Sa
3
-Poporuli însă din Bucureşti. ne mai

boerii ce
să ridice
Constanputândui

îndura atatea, tiranii, se răscolă, în contra dom-
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nului. Ei tragi clopotele şi, armaţi cu topâr
e şi

cu ciomege,

căci nu aveai

arme,

Spargi

carce-

rile şi scotit de aculo pe boeril cari erai închi
şi.

Apoi mergi. în masă. la palată. şi cerii cu
mare
sgomotiă de la domni micşorarea imposite
lori

.

şi gonirea greciloră.
Stefan

Vodă

era gata

si

cedeze

la

cererile

poporului ; dar agenţii ce Stavraki avea pe lângă
densulii, îli indărătniciră. Ei 14 consiliară să

trimiţă asupra poporului desarmatii guarda
sa
de albanesi şi de turci, Poporulă neavând
arme

nu putu să resiste multii forţei armate Şi se
ri-

sipi. Cu tâte astea, curagiuli şi devotamentulii
poporului produse

efectele sale.

Paşii de pe lângă Dunăre,

dimele şi desordinele ce se

aflând

|
despre

petreceati

în

cru-

ţeră,

scriseră la Porlă „arătând că, causa tuturorii
acestori rele” era Stavraki. Sultanniă, indignati
de
asemenea barbarii, pune de sugrumă pe
Sta-

vraki.
|
ă
a
În câti pentru Ştefan Racoviţă, elii este des-

tituitii și averea lui confiscată. Ast-felii s'a
terminatii domnia lui Ştefan Racoviţă, dupe
o du-

rată de 18 luni.

CAP.

XVIII

Scarlat Ghloa a doua domnie 1765 —1766

Cu tâte că tronulii ţărei ajunsese de multi
timpii unii obiectii de: licitaţiune; cu tâte că el

SCARLAT

se dedea
multii,

toti-d'a-una

fără nici

o

CHIKA

acelui

|

939

care

consideraţiune

oferea
de

maj

personă;

de astă dată însă, Sultanulii făcu o escepţiune.
-Obosiţii de atâtea plângeri
pinase

din

ţsră ; convinsii

ce continuă întem:

de râua Şi tiranica, gu-

vernare a Domnilorii fanariotă de până aci, Sultanulii voi să dea de astă dată Românilorii uni
domnă mai buni prin natrura sa, mai dreptii

şi mal umani “prin simţimintele sale. “Eli

dar

le trimete, ca domni, pentru a doa Gră, pe
„Scarlatii Vodă Ghica: Acesta, în prima sa domnie, nu lăsase suvenire aşa rele în inima POporului românii.
a
:
. Yenindă în ţ6ră ca doranii, “Scarlat Ghica, o
"află forte. despopulată. Veniturile ei totale se re-

dusese la 1,808,920 lei, în care intra, şi suma de

26,837 lei, venitulii moşiei de lengă Brăila, numită Odaia, Vizirului. ' Acâsta era ferma ce se
formase cu Polonii, pe cari turcii îi făcuse cap-

tivi în resboaele lori cu Polonia şi-l aşedase aci.
Viziruli, care fondase aci acestă colonie, avea
ca femee o sultană a nume Sofia. Eli dispuse
ca dupe mârtea sa, acestă proprietate să fie pentru toti-de-una apanagiulti acestei sultane. Dar
vostangii, cari guvernaii dupe timpi acâstă fer-

mă,

făceaii

multe - stricăciuni

Şi neajunsuri

in

ţeră.
Ac6sta devenise o plagă pentru locuitorii români. Scarlat Ghica, ca să înlăture acestiă mare

răd, a intrati în trataţie cu Sultana Sofia ca să -
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rescumpere

acestă

proprietate şi s'o

unâscă

la

pămentulă ţării. Eli conveni ca să
plătâscă Sultanei câte 25,000
lei pe fie-care anii şi câte alţi

3,500 lei Nazirului saii guvernatorul
ui „Brăilei.

Dupe ce răscumpără Odaia Vizirului şi a
câ-

torii-va insule,

situate aprâpe de Silistra, Scarlat

Ghica, formeză, proectuli ca cu încetuli
şi prin

dare de bani, să r&scumpere tote
cele lalte pose“siuni ce turcii aveai pe: teritoriului.
principatului,
adică, Turnu, Giurgiu şi în fine Brăi
la.

- Cu acesta elii “şi-ar fi atrasi recunoştinţa
Ro:
„mMâniloriă şi ar fi fostii singurul domni
fanariotii
care ar fi lăsatii o suvenire plăcută,
în istoria na-

țiunei române.

Dar mortea, la răpită din viaţă,

Chiar în al doilea ani

al domniei

CAP.
Alexandru

sale..

:

SIN

Ghica, 1766 —1768

Mal "nainte ca vestea despre mârtea
lui Scarlat
Ghica să ajungă la Constantinopole,
Mitropolitulii
şi boerii, dupe iniţiativa văduvei lui
Scarlat Ghi-

ca, se adună ca să decidă despre SGrta
tonului,

Dupe mature deliberări, ei cadi de
acordă ca să
ceră printr”o petițiune la Portă,să
întărâscă ca,
“domni pe Alexandru Ghica, fiulă
defunctului
domnii Scarlat Ghica.

cu mare

iuţâlă

la

Ac6stă

petiţiune se trimite

Constantinopole,

unde. este

- Sprijinită şi de Yepresentantuli
. ţăriii... Sultanul

3

ALEXADHU

GHICA

-.

i
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aprobă -de astă-dată dorinţa: Romanilori,
Şi, în
luna lui Iulie 1776, trimite lui Alexandr
u Ghica
inseninele domniei.
|
Na
Succedândă la tronulii României, “Alexand
ru

Ghica, moştenise tâte calităţile cele bune
ale ta-

tălui su. Eli nu crescu câtuşi de puţin
i impositele, Şi acâsta îl atrase afecțiunea
poporului.

În

cursul

celoră

doi

ani ai domniei

turile ţării, dupe cum aflămi

neralului Bavr,

până

ai crescuti

în luna lui Noembre

sale,

veni-

din Memoriile gegradatii. Asti-feli,

1778, ele ajunsese la.

țifra de 1,021,182 lei. Din 'acâstă suma se plăte
a

Tegulatii tributulii Porții şi tâte cele altă
cheltueii, rămenendă şi unii escedentii ca benef
iciă.
Dar resbelulii ce .prorupse între Rusia şi Turc
ia,
puse capătii domniei şi administraţiunii
sale umane

şi regulate. .
|
E
„Ecaterina II se suise pe tronulă Ţariloră
âncă

de la 1762. Fidelă planului conceputii
de Petru
celii Mare, în privinţa. Orientului, ea
căuta. pricină Turciei ca să-i declare resbelii.
Ii
Dupe mârtea lui August III, regele Polon
iei,
Ecaterina reuşaşte, prin intrigi şi .prin
bani, ca;
„Să se al6gă rege al Poloniei fostuli
“ei favoriti,
Stanislas Poniatovsky (17 64).

Partida patrioţiloră

din Polonia cere ajutori la Pontă, ca să înlăt
ure

influenţa şi ingerinţele Rusiei: în Polon
ia, alegendi uni rege naţionali. Porta ânsă,
refusă,
atât acestă propunere, câți şi aceea
c6 i se mai
16
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face printr'o notă din partea ambasadorului Fran-

ţei, comitele de Vergennes.
Dupe

|

alegerea lui Poniatovsky ca rege, isbuc-

neşte în Polonia resbelulii civilii între doă facțiuni. Ecaterina dă ajutorului ei uneia din aceste
doă facţiuni. Patrioţii poloni persecutați şi goniţi
de Rusia,

aflau refugii în Moldova.

O .dată, o trupă de cazaci şi de ruşi, urmăTescii uni numără de Poloni până în orăşelul

Balta, de la marginea Bassarabiei, care se considera ca parte integrantă a Turciei şi pe care

îlă distrugi cu desăverşire. Acesta se consideră
de majoritatea

divanului

cao provocare

belii. Marele vizir :Hamza-Paşa

la res-

declară dar res-

belii Rusiei în Octombre 1768.
AÂncă din anulu 1767, Ecaterina,

resbelului ce voia să declare Porții,

în vederea

îşi puse în

gândi să-şi atragă spiritele Românilorii în fav6rea armelorii ruseşti. În acesti scopă, ea trimise

în. 1767 emisari secreţi în ambele Principate. În

România venise unii locotenentii-colonelă îmbrăcati ca călugări, sub pretexiii de a visita mănăstirile. Dupece visitase mai multe mănăstiri,

acesti

emisarii

ajunsese

la Curtea de Argeşiă.

Aci elii -atrase în partea Ecaterinei pe Episcopulă de Argeşii. Dupe ce acesti înaltii prelatii
prestă jurămentulii de credință, emisaruli; Ecaterinei îi aruncă dupe gâti unii medalionti cu
portretul împărătesăi. În urmă ei plecară amen-

.

GRIGORE GICA

.
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doi la Bucureşti, ca să facă nuol partisani pentr
u
causa Ecaterinej.
“
|

Îndată ce 'Turcia declară resbeli Rusiei, ea îşi

aruncă

privirile asupra Principatelorii,

cari erai

naturalmente aplecate către Rusia din causa COmunităţii de religiune. Alexenaru Ghica, domnulă

Munteniei,

fiindi prea

june,

nu

inspira destulă

confienţă. În luna lui Noembre,
Sultanulii, depuse pe Alexandru Ghica şi în locul lui trimise

domnii pe Grigore Ghica, care fusese dragomanii

al Porții.

-

CAP. XX
Grigore Ghica, 17683—1770

„Grigore Ghica fusese numiti domnii în Mun-

tenia chiar dupe recomandaţia, hanului tătar
iloră,
care îlu credea capabilă de a, servi cu
folosii pe

turci în acesti

numirea

timpii de

lui Grigore

Ghica,

resbelu.

Turcia,

Îndată

dupe

ca să previe:

intrarea Ruşilorii în ţsră, Şi ca să ţie pe Româ
ni
în nemişeare, trimite ste în Muntenia şi o part
e
din aceste trupe se stabilescii ca garnisonă
în Bucureşti.
:
a
e

Între acestea, Ruşii luaseră: cetatea Hotinului

"Şi coprinsese totă Moldova:

Unii polcovnicii, Na-

zarie Cherezin, vine la Focşani cu trupe
uşsre
de cazaci şi de voluntari. Eli trimite o trupă
de
800 voluntari, cari inaintesă până în Prahova,
şi
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trupă avea de scopii să scstă

poporulii români de sub ascultarea domnului.
Boerii eraii forte dispuşi a se uni. cu Ruşii, dar
“polcovniculii. Nazarie, 'fiindă nevoitii: să mârgă

spre Galaţi şi Brăila în contra Turcilorii, n'a pu-

tutii să le dea ajutorulii cerutii.

|

Voluntarii lui Nazarie, înaintândii spre Bucureşii,.aii intrati în oraşi la 7 Octombre- 1769,
când se crăpa de gioă. Poporului, cregendii că:
Ruşii venise să-i scape de sub juguli turcilor
Şi să le dea drepturile, s'a sculatii cu toţii şi s'a
uniti cu voluntarii.
În câte-va ore, turcii din Bucureşti fură omo-

râți şi alungaţi. Totii atunci s'a prinsi şi Grigore
Ghica-Vodă

cu boerii ce erai pe lângă

dânsuli

şi s'aii trimisi! în laşi, de unde apoi aii fostii
trimişi la Petersburg. Dupe acâsta mareşalulii
Romanţova

pusi

guvernatori

în ţeră,

pe

spă-

taruli -Pirvu Cantacozino.
Turcii s'au siliţi din t6te puterile ca să scotă

“pe Ruşi din ţeră;

dar au

fosti

învinşi în tâte

părţile. În fine, generalulă Zavetin venindă la
Bucureşti cu unii corpi de ste regulatii, turcii
at fostii nevoiţi să trâcă cu toţii peste Dunăre.

Astii-feli Ruşii ai coprinsă tâtă România-Mare,
adică cele 12 judeţe din Oltii spre Răsărită.
Turcii erai âncă stăpâni pe România-Mică.

ai numiti

Ei -

domnii aci pe postelniculi Manolake

Roseti, care se afla deja caimacam. Acesta, în
fruntea unei armate turceşti, a porniti să „vie la
1

“MANOLE ROSETI

'.

-.
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Bucureşti ; dar, dupe o bătălie ce a avuti cu generalulii Zametin, fiindă învinsă, a trecuţă peste
Dunăre. Banatul Craiovei -a. căguti dar Şi elu

sub stăpânirea Ruşilorii.
Generalul

Zametin, pe la inceputul lui Maii

1770, priimeşte

ordini să lase Bucureştii şi să

mergă cu tote trupele

sale în Bassarabia. Boerii

compromişi ca partisani ai Rușilori, sati văguti
nevoiți să emigrese de frica turcilorii.
țrecutii în Transilvania, alţii s'au dusi

tea, rusâscă.
“Manole-Vodă,
Bucureşti,

Unit aii
dupe Os-

aflând despre cele petrecute în

s'a: sculată

cu

6stea

otomană,

a tre-

cutii Dunărea în ţâră şi a veniti în Bucureşti.

"CAP. XXI
-. Manole-Vedă Roseti, 1770, A domnită patra luni |

Îndată ce Manole Roseti a intraţi în Bucureşti
cu Gste turcescă, a chematii pe toţi: Boerii şi locuitorii, cari eraii emigraţi să se întârcă.pe la
casele lorii. Eli spera să restabilescă lucrurile în

țeră şi să-şi

intărscă

domnia.

sale fură: de o prea scurtă

Dar SBeranjele

durată.

Ii

Armia cea mare a Ruşilorii a. vepurtată aSu- .
pra turciloră,

la '18 Iulie şi la 1 Augusti 177 0,

doă mari victorii; Generalulu

Romanţof -trimite

|

216

ISTORIA GEXERALA

pe brigadierulii Gudovici

A ROMANILOR

cu -6ste

asupra Bucu-

reştilorii. Ostea turcescă ce era acolo fuge peste:

Dunăre,
Craiova.

iar

Manole-Vodă,

trece

peste

Oltu

la.

pi

CAP. XXII

Ooupaţiunea rusescă, 1770—1774

Ruşii instituescii câte uni, divant, în România- lare şi:
în Oltenia, ca .să administreze era Provisoriti.
Con"gresuli, se adună

la Goleşti ca să trateze de pace între.

turci şi ruşi, Pacea de la Cainargi şi art. 16 relativă
:
la Principate,
a

Dupe

ce Ruşii ai gonitii iar pe Turci din Ro-

mânia-Mare,

feldmareşalulii

Romanţof

a insti-.

tuită aci unii divani sati consilii superiorii com-.
„_Pusă din boerii cei mari, cari fură însărcinaţi

cu administraţiunea

ţării.

Romanţof

desfiinţeză

capitaţia ; din imposite elii lasă numai vămile,.
salinele,: vinăritulă, oerituli şi dijmărituli, taxa

asupra albinelorii şi pereilori. Eli bate o mo-.
neda, de aramă cu armele Moldovei şi ale Mun-

teniei,
E
Aa
Manole-Vodă, care se retrăsese în Oltenia, a;
fosti gonitii de acolo cu armele de către gene-

„Talulă rusă. Krintenie. Dar ma! pe urmă Krinte-.
mie retrăgendu-se spre Bucureşti, Manole Roseti:
Vodă iar a veniti cu armie turcâscă şi a coprinsib

OCUPAŢIUNEA RUSESCA.
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cele cinci judeţe ale Olteniei. Dar generalulii Potemkin.şi alţi generali ruşi, mergendi cu 6ste
asupra

Craiovei,

de acolo.
peste

a bătuti

Ruşii au

şi a gonitii pe turci

devenitii

din

nuoi

stăpâni

cele cinci judeţe.

- Manole-vodă, văgend perderile succesive ale
tureiloră, iar mai cu s6mă fiindu bătuţi la Văcăreşti în 21 Iunie 1771 şi la Negoeşti în dioa
de 23 Iunie,

s'a, descuragiatii

cu

desăverşire Şi

a fugiti la Sibiu în Transilvania. Peldmareşaluli
Romanţof, organisâză şi la Craiova unii divanti
intocmai ca celi din Bucureşti, cu atribuţiune
de a guverna numai

cele cinci judeţe

ale Olte-

niej. Asti-felii tâtă era Românescă cade sub stăpânirea Ruşilori.
În urma atâtorii victorii din partea Ruşilori,
Turcii perduse Crimeea, Bassarabia, Moldova,

Muntenia şi t6te

cetăţile de

la Dunăre.

Nouli

viziră Muzunoglu, descuragiatii de a putea preface
sGrta resbelului, înclină spre pace. Făcendu-se
armistițiu, s'a provocatii unii congresii care -sa

întrunită la satuli Goleştii în iarna dintre anii
1771 a 1772.
Plenipotenţiarii ruşi ati pusi ca: condiţiune a,
păcii ca Turcii să dea Moldova şi Muntenia 'regelui Stanislas,

care trebuia să abdice la tronuli

Poloniei. Dupe mârtea acestuia cele dog ţări române, căta: să fie puse sub protecţiunea Rusiei.
Pârta a, refusat. Dupe alte do congrese cari r&mase infructudse, turcii, strimtoraţi din tote păr-

9418
e

ISTORIA

GENERALA

A ROMÂNILORU

ţile în Bulgaria, cerii iar pace.
De astă dată pacea se închee la Kainargiîn 17
Iulie 1774,
Articolului 16 din. acesti tractati
i era relativii

la Muntenia

şi la Moldova.

Elu era conceputit

în modulă următori:
|
Se
Articoluli 16 din tractatulă de
la Kainargi:
- „Imperiul: rusă restitue Subl
imei “Porţi totă
Bassarabia,. cu orașele Achermânulii
, Kilia, Ismailulă şi: alte orașe şi sate, cu toti
ce se ţine de

ele, precum:şi fortereţa Benderului.
Jia mat res-

titue:sublimei . Porţi cele dog: prin
cipate,

Româ-

nia şi Moldova, cu tote: cetăţile, oraş
ele, orăşelele,. satele şi în generală totii ce
se ţine de dânsele, şi sublima Porta le priimeşte
cu conâiţiu-

nile următâre, pe cari se obligă
şi proniite solemnii să le observe cu religiositat
e.
|

: Aceste condițiuni în număr
deaii in. esenţă:
E

de dece coprin|

10: Amnistie generală pentru: toţi
locuitorii de
ori-ce condiţiune din ambele principa
te.

„20. Liberulă eserciţiu al religiunei
creştine.
3%. Se restitue mănăstirilor Şi particol
ariloriă

tote

moşiile

ce aveai

din

vechime

împrejurulii

Brăilei, Benderului ete. şi care acum
se numescii

raiahs.

„40.

ME

E

i

Să recunâscă şi să respecte clerulii.

5%, Să acorde tamiliilor cari ar voi
să abandone ţâra şi să mârgă intr'alta,
dreptulii de ao
putea face fără nici unt obstacol
ii,

60, Să nu

se

câră

locuitorilori

ţării nimici

OCUPAȚIUNEA

din
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de ori-ce natură

ar fi ele.

60. Să nu câră de la locuitori nici o contri-

buţiune din timpuli -resbelului
de la incheerea

păcii.

şi âncă

doi ani

-

„80. Românii şi „Moldovenii se vorii bucura de

aceleași avantage

de cari se bucura

în timpulii

împărâţiei. lu! Nahomet, IV, de fericită; memorie

(1648— 1637),
90. Suveranii celorii dog principate Muntenia
şi Moldova; vorii avea fie-care pe s6ma sa,
lângă
sublima Portă, agenţii sti însărcinaţi de afacer
i

creştini, de religiune grecă. EI vori

fi trataţi cu

favâre de sublima Pârtă, bucurându- -se de
dreptuli gintelori.
100. Sublima Pârtă mai consimte ca, dupe
circumstanțele in care se voră. afla” cele
'două
principate, ministrii curţii: Rusiei, să vorbâ
scă în

favoruli lori;

şi sublima 'Portă

promite de a

lua. în consiăerațiune. aceste „representaţiuni.
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„CAP. XXII
Alexandra

Ipsilanti. 1774 —1781

„Boerii îşi alegi domni românii. Boerii trimiti deputa
ţi
la Portă să, câră confirmarea domnului. Porta numeşt
e
domni, pe Alexandru Ipsilanti... Instituţiunile
şi îm
bumătăițirile introduse de Ipsilanti în eră. Rusia
sti-

puleză
trolă
anti
abdică

de la Turcia dreptul de îngerință şi de conasupra Principatelorii. Cei doi fii ai lui Ipsiplică în voiagiii fără voia tatălui lori. Ipsilante
la tronii.
a

Îndată dupe incheerea, păcii, Românii,

du-se

pe art.

16 din

tractatulii

basân-

de la Kainargi

şi pe articolulii optă din condiţiunile impuse 'Turciel prin acesti articol, se cregură în drepti

de a'şi alege. unii: domnii

era datdre să-li
Dupe nişte. lungi

pe care sublima Pârtă

recunoscă şi să-lu întărâscă.
şi furtunâse desbateri în cari

tote. pasiunile cele rele fură puse în joci şi
în
urma avisului ceruti de la generalul Roma
n-

ţoi, adunarea a alesii ca domnii pe Ştefan Prâscovânu din Craiova, omii mediocru Şi chiorii.
Dupe

alegerea domnului, se ivescii mari dificul-

tăţi în privinţa alegerii a dot deputaţi cari trebuia

să mergă la Constantinopole să câră, confirmare
a
lui precum şi respectarea mai multorii privil
e-

giuri ce avusese România din vechime şi recunos-

cute acum prin tractatulă de la Kainargi. În
fine
se desemnară do pers6ne de o modestă însem
nătate cari consimţiră. să mergă la Constantinopole
. . .

ALEXANDHU IPSILANTE.

Lipsa

de curagii

mânilori
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şi de energie din partea Ro-

a îndemnat

pe

Turcia

ca

să

nu

res-

pecte punctele cele importante din tractatulti de
la Kainargi. Singurulă avantagiti ce resultă din
acesti

tractată

fu dreptului

ce

Rusia

dobândise

de a interveni între Pârtă şi cele do& principate.
Pe când acestea se petreceai în România,
Turcia,

obicinuită

cu

arbitrarulii

numeşte domnit în Muntenia,
1î14

pe Alexandru Ipsilanti.

de

mal "nainte,

la 2S Septembre
Curena dupe aceea.

sosescii şi deputaţii români la Constantinopole. Ei
sunt forte surprinşi vădendii. chiar -pe însărcinatulii de

mai

afaceri

al Rusiei,

stăruiască pentru

că-l

consiliasă

confirmarea

să

nu

domnului

a-

lesii de t6ră, ci să recunâscă pe domnului numiti

de Portă.

Lipsindu-le curagiulii,.

ei se de-

sistară, de la misiunea lorişi asti-felii Alexan-

dru Ipsilanti remâne Domni Şi intră în capitala
României la 8 Februarie 1775.
|
Alexandru Ipsilanti avea avantagiu de a fi agreat

atâtă de Turcia câtă şi de Rusia. Eli nu era răi
vEdutiă nici de români, ca cel-alţi domnl. fanarioţi. “Mai. "nainte de a pleca, din Constantinopole,

Ipsilanti supuse

la cunoştinţa - Sultanului plânge-

rile românilor şi reuşi să dobândâscă satisfacţiune

pentru mai multe din ele. Eli: obținuse de la

Pâtă ună fermani, revestitii cu. uni hatihumaium Î), pe -care îlu ceti „poporului şi care con-

"D Hatihumaium va să gică ordinii scrisă cu.mân
a Sultanului, conceputii astii-feli: „Sa se facă întocmai &
Vilkinson. .. :
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ținea -recunâşteremai
a multorii drepturi şi privi-

legiuri ale Românilori, violate până aci.
: Împuterniciti printi'unti asemenea fermanii
Ip-

silanti face mat: multe reforme şi instituţiuni fo-

lositâre pentru ţâră. În cursulii. celoră şepte
ani

ai domniei sale, ţera se bucură, de liniştea şi de

fericirea timpilori

celorii

buni.

El

opreşte pe

turcă de a mai trece Dunărea şi do a se stabili

în ţeră; suprimă

tributul.ce ț6ra plătea pentru

Odaia Vizirului;

restabileşte vechea idministra-

iune; dă funcțiunile
cele principale boerilorii ceJorit: capabili; intrece la plugit gece mii de ţărani cari, ne. mai putândii îndura. apăsările
gu-

vernelorii

fanariote, devenise haiduci ; protege co-

merţuli şi industria ; înfrumusețâză Bucureşt
ii ;
inființeză mai multe şedle şi unu gimnazii,
se

înţelege tâte

în

limba

grecâscă,

în mănăstirea

lucrată pentru liberarea: Greciei.

Elă' înființeză

sântu Sava..
Se
SE
În acesti gimnaziise formară, Riga, Govdala,
Vardalah etc..şi toți grecii cei renumiţi cari
ai

casa milelori -de -unde
tificaţii veduvelori,

se dedeati pensiuni şi gra-

copiilorii de

boeri, funcţio-

narilorii celorii. săraci,la Paşte la Crăciuni
şi la

anulă, noii. Eli zideșteîn Bucureşti ună palatii,

numită Beilik, destinati pentru locuinţa Paşil
ori

şi a Capugiilorii

turci cari ar ţrece prin capitală;

fondeză o reşedinţă cu 'palaturi frumose la
Afu-.

maţi;

scuteşte

clerulă de imposite;

„ tribuţiunile numai la patru sferturi,

reduce con-

ALEXANDAU

Rusînia,
virtutea

IPSILANTE.

|. ;

233

dreptului ce dobândise prin

tractatulii de la Kaingargi de ainterveni la Portă,
pentru. interesele Principatelor,
nu lăsa să trecă

nici 0 ocasiune

fără a usa de dreptului

ef. Prin

convenţiunea. explicativă a tractatului.de la Kainargi, dintre Rusia şi: Portă, incheiată “la Cons-:
tantinopole la 10 Martie 1779, Porta, prin art.
VII, luase din noi obligaţiune să respecte mai
multe drepturi şi prerogative ale Principatelorii.

lar. prin o nuoă convenţiune încheiată între Ru„sia şi Porta. otomană în anulii 1781, Rusia stipul&ză

dreptul:de

a ține în Muntenia şi în Mol-

dova câte uni consolă generalii rusii, care să
fie: censorulii conduitei domnilori români.
|
Precum se vede din tâte mişcările politice ale
Rusiei în privinţa Principatelori, ea se: ocupa

mai multi a-şi deschide o cale din ce în ce mai
liberă de ingerinţe şi. de controlii în afacerile
in-

teridre ale Principatelorii, de câti a. face ca Românii să profite de condiţiunile impuse 'Lurciei
prin tractate, de a le respecta drepturile.
|
Se implinise deja şepte ani de când . Ipsilanti
domnea cu pace şi cu dreptate, făcendă pe poporulii români sâ uite unii momentii miseriile ce
îndurase

în

cursul

atâtori

decenii. Dar

o în-

templare ne aşteptată vine să turbure liniştea
bunului domni şi să-i pue tronulii Şi chiar viața
in pericolii. |.

|

e

Cei doi fii ai lui Ipsilanti, unulii în etate .de
16

iar

celi-laltii

de

17

ani,

cari

priimise

o
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manifestase

dorinţa

de a

face o căl&torie în Germania. Dar tatăl
ui lorii te.
mendu-se ca acesti faptă să nu inspire
bănueli

divanului

turcesc,

nu le permise să facă acesti

voiagiii. Copii însă, înfrâng6ndi voinţa,
tatălui
lori, plâcă în nâptea de 27 Decembre 1781
din

Bucureşti, însoţiţi numai de doi servitori.
A doua gi totă curtea este pusă în

mişcare.

Se trimite în tâte direcţiunile dupe
dânşii; dar
în deşertii că nu putură săi ajungă
de pe urmă.

Se trimise âncă Mitropolitul Şi câți-va
boeri cari.

îi întelniră, în Transilvania;

dar nu reuşiră să-y

facă să se intârcă înapoi. Alte încercăr
i de a-i
face să revie în ţâră, remaseră totii infr
uctuâse.
Principele Ipsilanti

avea

să

se t6mă

pentru

|

Viața lui. Duşmanii să aflase ocasiune
favorabilă de ali înegri înaintea Sultanului
şi de a-l

face să, trâcă ca trădători.

De aceea eli se de-

cide să-şi trimiţă - abdicarea la Constant
inopole.
Acâsta nu ar fi scutiti pe Ipsilanti de
urgia

Padişahului, căci duşmanii săi, Murusi și
alţi greci
fanarioți, intrigase atata la Sultanulă,
în câtii
acesta

era gata să-i ia capu

rile. Dar

marele

Vizir

și să-i confisce ave.

Ahmed-Paşa,

care

era

amiculii lui Ipsilanti, a înlăturat
cu totulă furtuna ce ameninţa capulă săi. Ipsil
anti, asiguratii

de amicul

s6u. Ahmed-Pașa

s'a şi dus la Con-

stantinopoleîn luna lui Maiii 1752
, unde află cu
multă bucurie Și pe copii lui.

-

CAP.
"Nicolae

.

to
Gu
ct

NICOLAE CARAGEA

XXIV

Caragia 1782 —1783

Dupe abdicarea lui Alexandru” Ipsilanti Sultanulă numeşte domni în Muntenia pe Nicolae
Caragea, dragomanuli Porții. Mai înainte de a

pleca din Constantinopole şi până a nu fi măcar cunoscutii de români, Nicolae Caragea, di
ordinii ca fie-care familie din ţâră să plătâscă

câte gece lei. Acestii imposită necunoscutii până

aci în România,

Boerii protestâză

pune

în agitaţiune tâtă lumea.

Şi reuşescii

a reduce

acesti

nuoii impositii la G lei de familie.
Caragea fiindi săraci şi ne avendii bani pentru a face călătoria în țară precum şi pentru a
întempina cheltuelile facute cu domnia la Constantinopole, scrie caimacamiloră în România să-i

trimiţă 600.000 lei.
Nicolae Caragea intră în ţâră la 6 Septembre
1782. Abia soseşte aci şi priimeşte un fermanii

împărătescii

prin

care

i se ordonă

să trimiţă la

Constantinopole în celii mai scurtă timp, proviziunile de grâii pentru tâmnă. Caragea era în

neputinţă de a satisface cererea Padişahului, pen-

tiu că ţera, era în mare

lipsă de producte,

din

causă că locustele mâncase tâte recoltele. Eli
se vEdu dar nevoiti să adaoge sferturile şi cu

Danii adunaţi

să cumpere

grâii din Transilvania

ca să satisfacă cererea Porții.
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În anulă 1782, Rusia, usândi de
dreptului ce
stipulase de la, Tureia, numeşte câte
ună consolt
generali la Bucureşti şi la Iaşi.
Ea mai înfiin- |
(6ză

şi unu curieri care .să porte cor
espondenţa
intre Petersaurg şi Constantinop
ole.
|
Acesti

curieri trecea de două ori pe
lună prin

Bucureşti. Caragea, teniându-se ca
boerii să nu

trimiţă prin acesti curieri plân
geri la Sultanul
sau la Vizirulă, în contra asup
rit6rei sale domni, luă tote măsurile ca să împ
edice o asemenea comunicare.
|
A
.
Dar: până în fine, bosrii aflară
mijlocii de a;
trimite plângerile loră ]a Con
stantinopole prin
curieruli Rusiei. . Caragea este
depusi în luna
lui Octombre 1783. În locul
lui Sultanulă pune

Domni pe Aihail Suţu, dragomanu
liă Porţei. De
la începutulii erei fanariote, Porta
adoptase sistemulă. de a nu trimite în Români
a şi în Moldova alţi domni de cati pe favo
riţii ce erai

dragomani

sali beizadele.

CAP. XXV.

Hlibaii Saţu 1738-1786.
Mihaiu
- Vodă Şuţu era de origină din - Costantinopole, fiuli unui boeri Numitii
Constantin
Şuţu. În domnia sa, Șuţu a fosțit
blândi şi drepti

pentru tâtă, lumea.

În cestiunile de imposite el

MIHAIL ȘUŢU

.
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a fostii forte moderatii şi era, sub
domnia luj,
S'a bucurati de pace şi de fericire.
|
......
Printr'un

actă cu data din 16: Octombre

adresată lui „Vodă Şuţu
cevich,

17883

de către Sultanului, Rai-

consilieriilă imperiali, care fusese
o dată

Şi secretari al lui Alexandru: Ipsilant
i, este nu-

mită consulii generali în Români
a Şi Moldova
din partea imperatorului Iosif II.
Eli avea în-,
Sârcinarea de a protege comerţul
ui austriacă în

aceste două

ţări.

Ma

i

De altă parte Rusia care în urma
tractatului de
la Cainargi avea „Ochii asupra
mersului. afacerilorii din Principate, deţine de la
Porti. unii fer-

mani

adresatii

Româniloră,

relativă

la

COn-.

stituţiunea României şi Moldovei. Aces
tii fermanii

conţinea

mai multe

articole relative la

respec-

tarea şi regularea drepturiloră Rorn
ânilorii..
Se făcea o reducţiune în privinţa
tributului

ambelorii ț&ri; se reducea: dar
ul pentru Bairamuri; se scuteaii domnii de
ori-ce plată în casii

de prelungire

a domniei

şi: se defindea Porț

a-i depune fâră vre-o culpă bine constatată,ii Ede
Să nu se mai csră de la domni numi
ţi

din

nuoii nicio para mai multii de
.câtii se lua..în

trecutii; se defindea paşilorii, cadiiloriă
, şi altorii
ofiţeri „din ţările vecine de a cere
dupe voinţa

lori vre-unii venitu de la Români
: sai ;de a tri.
mite comisari cu scopii de a
stârce bani sai qaruri. Când. se va. schimba vizirii
la Înalta Porta,
17

|
|
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domnii români
uni dari.

să nu

fie

datori

să

dea nici

:- Cumpărările de cereale făcute de fisculii Înaltei Porţi,

se vori plăti in numerarii şi transpor-

tulii nu va mal fi în sarcina locuitoriloră;

se

suprimă darea de berbeci, care se făcea pănă aci
prin -saigil (ciobani) şi prin Gmenii casapilori

(şefilorii de. măcelării), care dedea lucă la multe
abuzuri.

Când se vorii lua lemne şi alte materialuri de

construcţiune din Principate se va face mai ântâii
cunoscută domniloră;. transporturile făcute de
locuitori: vori: fi nurmat până la îruntarii Şi li se
vori plăti in bani gata.
|
- Este oprită sub aspre pedepse lucuitoriloră din

ţările vecine de a intra in Principate pentru
face semănături saii a paşte animalele;

a

să se dea

înapoi proprietarilorii, pămenturile ce s'ar fi luâti
în. urma încheerii păcii.
Porta nu: va putea: trimite comisari în ţâră. de
câtii pentru casuri forte importante; aceşti comisari nu. vorii putea cere nici o plată de la
Români pentru misiunea lori -nici nu- ŞI voră
putea prelungi şederea fără, necesitate.

“Mihail Şuţu avea. totii dreptul să crâgă că va
domni

multi! timpi

în România.

Pe de o parte

elă era iubitii. de țâră; iar pe de alta tractatele

îlii făcea, să cr6dă cel puţină într'o durată de |
şâpte any. Dar. el uitase că forţa arbitrară şi:
intrigile nimicescit adesea puterea

tractatelorit.

MINA ȘOŢU
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„Pe timpuli domniei lui Şuţu trăiai la Constantinopole doi fanarioți rivali car pândeaii să
pue

mâna

pe

tronuli

„Nicolae Mavrocordat,

Munteniei. Aceştia, 'eraii,

dragomanulii lui Gezăerli,

Hasan-Paşa, căpitanii-paşa al armiei otomane, in-

timulă

Sultanului Abdul: Hamid şi Celebi.. Pe

traki, inspectorulă monetăriei impărăteşti -care
avea mare putere la: Portă.
aa
"În tel rânduri Celebi Petraki, prin marea”sa

influenţă, reuşise să inlăture numirea lui Mavro:gheni la domnie. Lovitii de morte în ambiţiunea
să, Mavrogheni

jură. perderea rivalului. s&ii.

In-

sistându atâtiipe lângă protectorul săii:: Căpi.
tan-Paşa, câtii şi pe lângă marele Vizir Iusuf
Paşa care îlii avea la favore, elii. îi. decise.ca să
mârgă la Sultanulii, asupra căruia avâii mare
influenţă. În urma insistenței acestori: Gmeni,
'Sultanulii dete lui Mavrogheni domnia Munteniei ;
iar pentru Celebi Petraki, scâseră unii Calte- fer.
mană, adică uni. ordini .de decapitare.

Celebi Petraki este aruncată în temniţă, :
lui Mihail Şuţu se trimite ordinii de depunere.
| Ambiţiosuli fanariotă Mavr ogheni, dotată cu-mară

talente, dar infectați de viţiuri, nu se. “mulţu| meşte numai că a învins şi a făcut să se condamne la m6rte pe rivalulii săi Petraki.. Ca toţi am“ biţioşii cei corupți şi mici la sufletă, elii voeşte
să şi umilâscă pe rivalului săi mat inainte de a

fi executati...

-

a

Se

Mavroghenii face să se fixeze giuă: răonţit Di
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Petraki tocmai în giua când: el era să fie primit;
în audienţă; publică „de Sultanulii. Vanitosulii. fa--

narioti 'voia' ca rivalulii săi
didulii. săit: triumfii..

„Petraki
- este - scosi

să asiste la splen-

din „carcere

şi adusu la

porta: Seraiului, pe când Mavrogheni eşa, de acolo
pe uni calii superbi şi urmatii de o escortă princiară. Ca condamnati.la. mârte, elii.trebuia să

sărute scara :piciorului rivalului săi: şi săi câră, grația vieţii, pe care -Mavrogheni. era în drepti
să "1-0 acorde. Celebi Petraki se supune la acâsta.;
dar sufletuli, celii corupti al. lui Mavrogheni, ne.
demni: de nobiluli sentimentii al mărinimiei şi
ali. generosităţii, a r&masă inflexibilă, „După ce
se bucură de umilirea rivalului săi, elit face semni
călăului de ai: trunchia capul, care cade la picidrele sale, ic
,
„CAP. NNVI
+ Nicolae Mavrogheni, 1786 —1790 Ianuarie.

"Caracterul, escentricăi şi faptele stravagante ale lui Ma-

- 2voghene. Jafurile şi crudgimile lui Mavroghent asupra
"- boerilorii. Resbelul : dintre: Rusia, Anglia şi Turcia.
E JMavrogheni

îşi aşâdă lagărulii în Bulgaria.

Austriacii

în Bucuresti, „Mavroghene, cu stea în Muntenia. Aus“ triacii îl respingi, cu armele, Aavrogoheni decapitetăi
Pacea

de la Siştotii şi pacea de la Iaşi:

Numirea

cepţiune

lui

Nicolae

Mavrogheni

la regula ce adoptase

făcea

0 es-

Porta de a nu da

domnia ţărilorii române de câtii acelora: ce fusese

"NICOLAE MAVROGHENI

-

981

dragomani la Portă sai beizade. Nicolae Mavrogheni era de condiţiune modestă, eliă.nu fusese
de

câtii- dragoman

la marină

al lui Căpitanii-

Paşa.

aa

Mavrogheni era de unii “caracterti forte curiosi
şi avea nişte apucături stravagante. Cu o imagi-

naţiune

escentrică,

eli

era forte

capriţiosi şi

comitea fapte lipsite de ori-ce bunii simţii şi chiar
ridicole. : Eli avea adesea visiuni; se scula în

migloculii

nopţii şi striga ajutoră, : spuinâi că

-voescii sălii asasine.. Câte o dată se servea de
escentricitatea caracter ului său pentru a ascunde
|
....
câte o-viclenie. " Voindu să pedepsâscă pe vre unii boeră,, elti
îi spunea că a visati peste n6pte că îi aplica
cutare sai cutare pedâpsă .şi indată punea în lu-crare pedâpsa ce.dicea.că a visatii.

„O dată, voindi -să'şi bată jocide boeri şi să-i
-despreţuescă, a adusi în plină: adunare calulii
s&ii de paradă, Talabaşa, l'a îmbrăcați cu caftanii
cusutii cu firă şi la facuti boeri,: : denduii rangulă de cluceri.”
PI
a
În scurtă, spiritulă sii pr esenta uni amestecă

de capriţii şi de ide! escentrice: în. câtii :se presenta lumii ca -unii -altii Caligula, imitând nebu-

niile acestui tiranii al antichităţii. .
Venindiîn România, elă fu tirană cu boerii,

cu călugării,cu :neguţătorii şi chiar: cu ţăranii;
el nu' făcea nică: o distincţiune între ţăranii cel
buni şi cei răi. Cu tâte că se arăta adesea

către
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în secretii,

elii însă îi:

trata totii aşa de răi ca şi pe creştini. în mo-

dulii 'acesta domni „Mavrogheni până la
3 August.
1787, cândă se declară iar resbelă intre
Rusia
şi Turcia: De. aci înainte, luândii parte activ
ă în

resbeli, cugetările şi activitatea sa luară cu
totulă altă direcţiune până Ia finele vieţei sale.

- Îngată după declararea resbelului,
trimite uni : fermani lui Mavrogheni

îlă indâmnă ca el

Sultanul.
prin care.

cu Românii să, apere din tote.

puterile .ţâra în contra Ruşilorii. Imputern
icită
prin acesti fermanii care îi dedea 0 putere
dis-.

creţională de acţiune,

Mavroghene ia nişte m&-

Suri.cari aveai de scopi atatii ca să ridice
Rusiei ori-ce posibilitate de a afla 'partisani în
ţâră,
câți!şi de a storce bani, spre a întreţine
o 6ste

cu care să lupteîn contra Ruşilori.
Mavrogheni. châmă într'o adunare generală: pe.

boeri.

tr'enşii

Aci. elă

condamnăpe o mare

parte

din-.

la plata unori' sume însemnate de bani,

ca: pedâpsă.. pentru

că: sunt partisani -ai Rusiei.

Pe alţii, ca cel doi veri Nicolae şi : Manolache
Brâncovânu,pe cei doi veri Constantin şi Scarlat.

Ghica, pe. Dimitrie Racoviţă, I6n Murusi
Şi I6n
Văcărescucu. :fiulă săi Alexandru, îi exilâză,
în.
:
insula Rodos. Trimite în mănăstirile din Bulga
ria.
pe Panu. Filipescu cu amândoi fii săi Nicolae
şi
Constantin ;-:-iar pe familiile lori le exileză,
pe:
unele la (Constantinopole, iar pe altele prin
Aldania...
3
a
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Resbelulii se urma la începuţii cu 6re-care
succesi . din partea turcilor.
. Rusia pune mare
stăruinţă ca să tragă în alianţa sa şi să bage în

acţiune: şi pe Austriacă.
luna lui Februarie

În fine, Iosif al II, în

1788,

declară şi. elii resbelui

Turciei. Îndată ce Mavrogheni află despre acâstă
declarare de resbelii, confiscă, tâte turmele tran-

silvăneniloră care se aflai păşunânâii în Muntenia şi le dă pentru hrana celorii 109,000 de 6ste
turcâscă
Porta

care se ajla în ţ6ră.
învestise pe Mavrogheni

cu

o putere

forte mare. Eli comanda tutulorii paşilorii cari
se afla în România. Mavrogheni îşi formase o armată

compusă din Bulgari, Albanesi şi Români

cu care să lupte în contra Austro-Ruşilorii. Duşmaânii Turciei, ameninţândiă ca să intre
în .România, Mavrogheni a .trimisti spre Buzăa o parte
din : stea sa sub comanda mai multorii boeri,
ca să le oprâscă trecerea.
:
_ În urma mai multorii victorii reputate în con-

tra, turcilorii, austro-ruşii: se arată la fruntariele
României. Cu talentele sale militareşi cu puternica sa energie, Mavrogheni, respinge pe austriaci
“pretutindeni, lângă mănăstirile. Sinaia. şi Cozia

precum şi în Oltenia. Sultanulii ca să mulţumeâscă
lui Mavrogheni

pentru

serviciile aduse,

îi trimite

unii caftanii şi o sabie imperială. Marele Viziri Iusuf-Paşa, trece. cu armia 'sa.
în Transilvania.

România

mergi

'Trupele otomane

ce se aflaii

şi ele să se unâscă

în

cu armia

961
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mai remâne de câtii

cu corpuli săi de. voluntari ca să apere ţera.

Dar miglâcele -sale pecuniare se sleiseră şi nu

mal iera în stare să'şi întreţie trupele. Porta, sub

raportulii finanţeloră era fârte strimtorată şi: nu
putea săi procure nimici. În asti-fel-de
i dif-

cilă situaţie aflându-se, Mavrogheni mai prime
şte
Şi o scris6re secretă de la doi paşi, cari îlă
con-

Siliat să se tragă în Buioaria.
Mavrogheni

ne primindi

ăjutâre

|
de nicăeri Şi

încuragiatii de scrisrea secretă ce primise
de la
doi paşi, lasă în ţeră caimacamii care să
0 guVerneze în locul sâii pe ună Dimitrie Turn
avitu
şi elu trece peste Dunăre unde işi aşegă lagăr
ulii
în Bulgaria.
- “Îndată după plecarea lui Mavrogheni din
ţsră,

principele de Cobuig, în fruntea a 40,000 de 6ste

austriacă, vine la fruntariile Munteniei. Puținele

trupe

româie

ce

trebuiaii

să se

opue

intrării

Austriacilori în ţeră,- trecii în partea, lori
şi apoi

îi călăuzescă până la Bucureşti.

-- Austriacii, oprindu-se pe o înălţime, prive
ai ca
într'o panoramă. peste intinderea capit
alei României care cu:numerâsele cupole ale biser
icelort
ei ce: străluceaii la razele -Sorelui. ,le prese
nta
uni spectacol feerică. EI nu cutezait să
pătrungă

de îndată în lăuntru,

temându-se să nu se afle

aci vre 0 :numer6să. garnisonă turcâscă. Dar
acâstă 'temere

peri cu totolă din inima. 6stei im-

NCOLAE ÎATROGHEM
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periale, când vădu venindă înaintea ei pe mitropolitultt şi cu boerii ţării ca să le predea oraşuli.
-O bucurie ne spusă pătrunse în inima tutulorii ;
ostaşii austriacă sunti primiţi în oraşă ca nişte

fraţă.: EI stai aci trei dile în cursului cărora suntă
bine trataţi şi nutriţi. “După aceea ei plcă spre
Giurgiu. În Bucureşti se constitue unii guverni
provisoriă - din boerii cei mai principali ai țării.
Craiova se predase deja, principelui de Hohenlohe.

Austriacii mergi să asedieze Giurgiu, credândii
că garnisona

turcâscă
de acolo

este puţinii

nu-

mer6să. Dar turcii, cerendii întăriri de la Rusciuci, facii o eşire teribilă. Ei respingi pe Aus„triacă până la Argeşii. Acâsta produse o mare

panică până în capitala Bucureşti. Principele de
"Coburg se grăbi să ceră ajutâre de la Suvarof,
care se afla 'în Moldova.: Acesta 'îi trimite 4000

de ruşi. “Turcii se retraseră
ciuci.

Dar

îndată

în Giurgiu

a interveniti

uni:

şi Rus-

armistițiu.

Între acestea, Nicolae Mavrogheni se ocupa în
Bulgaria

cu formarea

unei armate

compusă

din

Bulgari, Albanezi.şi Serbi. 'Totii atunci vine ca
vizirii Hasan

Căpitanii-paşa protectorulă
săi. Ma-

-vrogheni ducându-se la Şumla. ca să-l vagă, a-

cesta, îli într6bă cum de a părăsitii, ţera în timpi
de resbelii. Eli îi arată scrisorea ce priimisede
la cei doi paşi. Căpitan-paşa, furiosi în contra

acestori paşi, cari se afla in tabăra sa, îl decapiteză şi ordonă lui: Mavrogheni
dată în ţeră.

să

intre în=

206

ISTORIA GEXERALA

A ROMĂNILORE

Mavrogheni trece cu 6stea sa pe laturea
stângă

a Dunării.:
Dar în urma mai

multorii.. învingeri |

ce suferi dim partea, austriacilorii, mai
în bătalia de la Calafati din 26 Iunie

cu sâmă
1790, se

vădu. nevoiti să se întârcă în Bulgaria. Hasa
n" paşa, vădendii că turcii erai învinşi în tâte
părțile şi neputândii isbuti să facă o pace onor
abilă
cu inimicii săi, se sinucide prin otravă,

În loculii lui Hasan-paşa vine mare vizirii
Ce-

lebi Hasan, paşa de la Rusciucii. Acesta
era duşmanu al lui Mavroghkeni, căci se temea
de ener-

gia şi talentele sale militare. Eli dar hotări să”lă

pârdă.

a

N

Celebi Hasan trimite din lagărului
săi de la.
Şumla unii Capugiii la Mavrogheni casă-l
ia capulii sub cuvintiit că era în inţelegere
cu Austriacii. Acestă crimă se comise în luna
lui Iulie
1790. Capulă lui Mavrogheni este - trim
isă la

Portă cu'o listă de acusaţiuni.

Sultanulii Selim

TI, convinsi de inocenţa lui: Mavroghe
ni, lasă
familiei sale tote averile. ce avea, iar
viziruli
Celebi Hasan este sugrumat peste câteva lun.
Cu .tâte

că țâra

era

ocupatăde

austriacă âncă

de.la intrarea lori aci, totuşi Porta, dupe
mor.”

tea lui Mavrogheni numeşte domni
pe Alexanduu Mavrocordat. Dar acesta a fostii
domnii numal cu numele, căci pe câtă timpă
a durată
resbelulii, eli nu a putuiii să intre în
ţâră; iar
dupe încheerea păcii, în loculă lui Mavr
ocordat
- Sa numiti alti domni.

-
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Turciii

strimtoraţi

către austriaci

câtii

din

tâte

şi de
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părţile atâtii de

către Ruşi,se vădi

nevoiţi să facă pace.: Acestă. pace se închee mai
ânteiu cu austriacii la Şiştov în dioa de 4 August 1791. In -urma acestei păci, principele
.de
Coburg,

la

1 Octombre,

evacuază

cu desăverşire

România pe care o inapoiază Turciei cu fruntariile ce avusese înaintea resbelului.
Peste câte-va luni, la 29 Decembre 1791, se

face şi cu Rusia paceala Iaşi. Articolului 1V din
“acestă pace coprindea: Maestatea sa împărătâsa
întârce sublimei Porţi Moldova cu oraşele şi
satele ei cu totii. ce se coprinde într'ensa, sub
condiţiunile următre pe cari sublima P6rtă-promite să le indeplinâscă cu exactitate.“....

Aceste condițiuni sunt:
10, Să observe şi să execute cu religiositate
toti ce.s'a stipulată în favârea României şi: Mol-

dovei, în tractatulii de pace din. anulii 1774 Iulie 10;

în convenţiunea. explicativă: din

10 Mar-

tie 1779, precum şi in. actulă din. 28 Decembre
1783, sub-scrisă de marele vizirii în numele
„Porţi.
i
20, Să nu csră de. la. aceste . provincii | nică ;10
plată din cele vechi, de ori-ce: natură ar î.

89, Să nu câră de la aceste ţări nici o con:
tr ibuţiune sai plată pentru t6tă durata resbelului.
Din contra, pentru a se desdauna din .pagubele
ce .aii suferit aceste, ţări:pe 'timpuli -resbelului,
să se scutâscă pe curşii de; doi ani, de la: rati-
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|

Alexandru Ipsilanti a dona domnie 1796-1797,

Căderea lui Alexanâru Murusia fostii
.0 con:
secință a destituirei fratelui săi din
înalta func-

ţiune de dragoman al Porții. Intri
gile grecilori
din Fanarii reuşiseră a-lă perde şi
pe acesta în

ochii Porții.
a
Alexandru Ipsilanti care lăsase tronu
lii Roma-

niei în anuli 17S1' din causa fiilorii săi
cari fugiser
ă în Europa,

dobândeşte

acesti

tronii pen-

tru a doa Gră, dând mulţi bani 6menilori
in- .
fluenţi de la Porta. În a doa sa domnie,
Ipsi-

lanti nu s'a putut conduce totii cu aceia
şi dreptate

şi omenie ca în cea d'Anteiă,
"Veniturile ţări! nefiinaă

procura

destul 'bani

ca

|

suficiente pentru a-i

să-şi plătâscă

datoriile

domnia,

se vădu

contractate pentru a cumpăra

nevoiti să sporâscă impositele. “Osebitit
de acesta,

T&sc6la

lui Pasvantoglu,

paşa de la Vidin, fu

iar
pentru ţera Românâscă o causă de mari
nefariciri, ne mai cunoscând nici. unii freii,.
treceaii
Dunărea prin tote părţileşi făceaii Roman
ilorii
cele mai mari stricăciuni.
|

„Ca să pue capătă devastărilorii ce
resbelulti
paşe Pasvantoglu 1) făcea atată în
imperii câti

şi în România, . Sultanul se "decide să
trimiţă
asuprăi o expediţiune seri6să. Eli porne
şte în

1) Pe timpnliă împărăției Sulta
nului”: Selim, guvernul
oto.
man hotărise să introducă în
imperiul turcesc ANizam-Gedit
,

ALEXANDRU IPSILANTI
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contra lui Pasvantoglu chiar pe tavoritulii săi
ministru de resbelă, Căpitan-paşa Kuciuc-Kuseim.
Acestit mare paşe avea unii dragomanii la care

ţinea frte multi şi căruia voia să-i dea tronulă

României. Eli puse dar t6tă influenţa sa la Portă
care numi domnii în loculii lui Ipsilanti, pe Constantin Hangerli. Ipsilanti, dupe o domnie numai

de uni anii

şi trei luni,

adică

1796 şi până la, Aprilie 1797, se
stantinopole.

de la

Ianuarie

intârce la Con-

adică, sistemuliă europeni pentru organisarea armatei, şi să desfiinţeze Ianicerii Acestă mare reformă a fostii causă de multe
turburări în“imperiulă Otomană. În Vidin trăia pe timpulii acela unii Osman Pasvantoglu, fiulă unui puternică Aian care
dupe mortea tatălui stu dohândiseso mare avere. Inteligentii,
cutezttori, ambițios şi energicii, Pasvantoglu se declară în
contra nuoii reforme şi protectorul ianicerilorii
Janicerii din Belgrad şi din alte părţi alârgă sub stindardultă
săi şi formâză asti-felii sub dânsulii o armată de pesto 30,000
soldaţi cari devin spaima imperiului. Pasvantoglu a gonitii pe
pașa din Vidin, a ocupati cu rebelii săi acâstă forte cetate şi
şi-a întinsu stăpânirea asupra întregei provincii. Ne mulţumin:
du-se cu atâta, elii a începutii să se întinză în tâte laturile,
înfrângendu cu armele tâte autorităţile vecine și făcendii devastările cele mai mari.
„Sultanului, ca să pue capăiu acestui mare răi. a pornitii în
contra lui Pasvantogiu mai mulţi pași, dar au fostii bătuţi, A
trimisă apoi pe Rumeli Vasili paşa cu alți sâpte paşi, dar şi.
aceştia fură învinși şi alungaţi prin armele vitezului rebelă
Pasvantoglu.
,

- Sultanului vădendă că era dificilii să învingă pe Pasvantoglu
cu armele, a pusi mijlocitori la el însuşi ca să-lui râge sălii
erte. Sultanului prefăcenâu-so că se înduplecă, iartă pe Pasvantoglu şi-lii numeşte paşe peste cetatea Vidinului; ânsă cu con-:
diţiune
ca să vie acolo şi unti altti paşe cu uni numării deter..
minat de Gmeni. Astii-felii s'a liniştitii Pasvantoglu.

Dar pacea ce Sultanulii a făcutii cu Pasvantoglu nu a fostii

to
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Constantin Hangâritu 1797 —1799
Hangerliu

înființeză . căcăritii. Pascantoglu

tile musulmane

care. asediase

înfrânge

oş-

Vidinul. - Pasvantoghu

numită paşe cu trei tuiuri şi domni

al

Înlocuirea şi uciderea lui. Hangerliu,

Vidinului.
|

Constantin Hangerliuera
: fiul. unul “medicii.
„Acesta. fiindii favoritului! Sultanei Vali
de,. muma
imp&ratului

Selim,

a mMijlocitit

de

a. făcută

pe

fiul săi dragomană în. loculi „lui Ştef
anaki, ne-

potulă lui Mavrogheni.
Mal târgiă, când Capitanii-Paşa

seim

a fostii trimisi de

Ea
Cuciucii Ku-

Sultanuli ca să bată pe.

Pasvantoglu, el a cerută de la Port
a să-i numescă domni in 'Țera-Românsscă pe Cons
tantin

Hangerliu

care să-l fie de ajutorii,

avendii mare

credinţă intr'ensulii. Porta a îndeplinitii:
îndată
cererea lui Cusiuci Husein,
» Constantin Hangerliu:a intrati în Munt
enia în

luna lui Noembre
de o lungă

anulă

1797.

Eli. afostii

prii-

durată.

Ne avendi confiență în paşa pe
care Sultanulă îl mai trimesesâ în' Vidinii, elii
îli puse sub privigherea 6stel
sale, în câtiă acelui paşe se afla ca

într'o iînchis6re.
„Po de altă parte TȚării-Româneşti îi făcea totii
felulii de neavjunsu

ri, Elti-cerea lui Ipsilanti în tâte dilele
bani, producte,
vite etc.
i
A
a
. Pasvantoglu

era necontenitii în luptă cu Aianii
de prin pre:
jurii și mal cu sâmă cu celă din
Rusciucă. Sultanulii, că să
pue capăti acestui mare râu, sa decis
i să trimiță în contra

lui Pasvantoglu

o oxpedițiune puternică, în capuli
pe marele vizir Cuciueii Kusein
Căpitanii- Paşa.

căria puse

,
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mită cu mare bucurie, atâtu de boerl cât şi de
poporii, pentru

că trecea de omii buni Şi drepti

ȘI, pentru că avea multe alte bune calităţi.
Dupe ce sa aşegatii” în. scaunii,

Hangerliu a

căutatii în totii chipulit să îndestuleze oştile turcești ce se apropiai .de Vidin, fără să aducă, greutăţi poporului românii. „Dar peste puţină. timpii ne

may putendii

să facă faţă cereriloriă

ce i se fă-

ceaii, se v&du nevoitii să, înfiinţeze văcăritu.
Boerit pămenteni

faci” cunoscuțiă

domnului că

acâstă dare s'a desfiinţatii o dată din țeră cu ju
rămentii şi cu anatemă. Hangerliu era dispusit
să înlăture: acestii imposită

asupritorii, dar 6me-

nil cari i în congiurati, greci conrupţă din fanari,
ca să-şi sature lăcomia, ai îndemnatii cu. “staru-

inţă pe Hangerliu, să pue acesti imposită. „Acesta.
aduse mari grautăți asupra poporului şi fa causă
de peire pentru. Hangerliu.
|

Între acestea, ai ajunsi la Vidin şi oştile cele

niumergse,, trimise de Pârtă în contra lui Pasvan-

toglu. Septe- -spre- gece Paşi comandaii trupele cele.
numer6se, cari venise să, asediese Vidinul pe.
uscatii şi pe apă. Pasvantoglu, „prevădendă, mai

d'ânainte ceea ce avea să i se întemple, adunase.
în Jăuntru cetăţii 15 „000 .de ostaşi viteji şi notărâţi ; aprovisionase cetatea pentru multă timpii
cu tote cele necesarii. Paşa pe care Sultanulii îl
„trimisese în cetate, este sugrumatii din. ordinul
lui Pasvantoglu..
”
|

Turcii începuse să bată cetatea

;şi dedeaii asal18

24
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Cei din. lăuntru

resistaii

cu.
ergismi, şi luai 'tote măsurile ca bombel
e aruncate în cetate de asediatori Să se. stingă
mat 'na-

intede a face esplosiune, „Cu modulii
acesta, în”

totii cursulii luptei, cetatea a. fostii apă
rată de
Or

ice incendii...

Pa

“Lupta, inverşunată dura de cinci luni de
dile

fără nici unii” efect. Asediătorii, obosiţi
de atâ-

tea încercări deşarte, începit a deveni
mai puţin

vigilenți şi” nepăsători; „Pasvantoglu,
observând

u
starea de, indolență a duşmanilorii să, face
într'o
qi o eşire furtunosă,' Eşindia pe ne aşteptat
e din
cetate 'cu' toţi Gmenii “săi cel mal
viteji, cade cu

o farie ne 'spusă asupra oştilorii imperial
e. Prin-

to iuţelă tempest6să, sparge

tabăra cea mar

e
„a turcilor, îi punepe g6năşi le apuc
ă tâte pro-.
visiunile, artileria, corturile şi stindard
ele. Chiar

cortulă lui Căpitan-Paşa, cu tote avuţiile
ce avea

cu dânsulii, cade

„Căpitan-Paşa,

în niânele lui Pasvantoglu.

coprinsi de,o: panică teribilă

,
abia scapă”cu fuga şi mai de totii goli.
Eli se
înch

ide în cetatea Rahova spre apărare cu
puţini
Gmeni ce ai pututii să-li urmeze.
Ca să scape
de furia lui. Pasvantoglu, Căpitan-Paşa
a arătati

Sultanului, printrunti

trimisi anume,

cele

întemplase şi l'a consiliatii ca să trimiţă ce se
rebelu-

lul ertare,ca singuri medii de a stin
ge focul.

ce se încinsese.

o

Sultanulă, înţelegendi

gravitatea

a

situaţiunei,.

a urmati, consiliulă lui Căpitan-Paşa
. Elia tri-

CONSTANTIN HANGEARLIU
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misi lui Pasvantoglu: ună. fermanii, prin care nu :
numai că-i acorda: ertare complectă, dar. îli nu-

mea şi pașe cu trei tuiuri şi da. „dennitatea de

domnii

al Vidinului, !

E

ă

Dra

- Cu -modulit acesta Huseim: Paşa. liniştise Tucru- Ă

rile. Dar ca să se apere pentru

diţiunei,

ne reuşita

espe-

eli: pâraşte 'la ' Suttarilă! pe Ali: -Paşa

-Rumeli, :spuindu-i 'că':din : causa 'lui a. fostii în-:,

vinsil . de Pasvantoglu; .căcă a: fosti în: înțelegere .:

cu dânsulii.. Suanui

Selim, credândiă .pâra lui

„Huseim-Paşa, l'a : autorisatii . să-i trimiţă capulii |
Iul : Ali-Paşă, ceea ce s'a. şi. făcutii,: -,; -ii: Sa
Între acestea, divanul Sultanului căuta: să arunce asupia lut Huseim-Paşa tâte greşalele espediţiunei. Pentru a isbuti mai. sigurii. în: pâra loră, unii din. membrii” divânului :aă: îndemnatii .

Şi-pe Constantin Hangerliu' ca 'să: scrie Şi el la P6rtă, -arătândă că .ne. veuşita „espediţiunel eeste Ă
din causa. lui: Huseim-Paşa. .
Rit
tii
Hangenrliu,

uitândi

„Huseim-Paşa, . precum

recunoştinţa

ce dătoira lui :

Şi: favorea, de care acesta.

se bucura la Portă, se amăgeşte şi: scrie 'o' mul-.
țime de. calomnii în contra lui. Did întemplare,

scrisorile lui Hangerliu,

au. cădutii :în mâna

lui

Huseim-Paşa.; Indigaatii de ingiatitudinea
Jui Han- |
gerliu,

Huseim -â decisă

şă--şi r&sbune.

Huseim.

scrie Ja Constantinopole: şi . dobândeşte. cu înlesnive depunerea lui Hangerliu din. domnie Şi: numirea lui Alexandru Murusi.
Dupe destituirea sa, Hangerliu

|
a predat

șgu-
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vern
înul
mâne
ile: caimacamului

care administra ţâra în unire. cu

noului domni.

divanulă boe--

rilorii. Hangerliu până Să'și facă prep
arativele de:

plecare, şedea liniştită toti la. curtea domnâscă
.:

Eli. nu ştia sărmanuli „că-şi aştepta. peirea
ca--

pului.
a
m
În dioa de 18 Februarie.17 99, intră la
densulă:.
unii turcă, peşchirgiuli vizirului, însoţ
itii de unii

arabi şi de doi servi armaţi. Îndată ce peşchir-

giulă intră la: destituitulii: domnii. se
aștdă lângă.

densuli şi-l dă o. scrisâre- din partea lui Huse
im:
Paşa ; iar arabulii: înarmaţi sta în pic:6re
înain-tea lori, o
Pe când Hangerliu citea serisorea luj Huse
im,-

arabuli scâte uni ştreangiă din sină Şi vrea
'să-li

arunce dupe gâtuli nefericitei victime; dar
acâstă.
încercare.
ne isbutindi, : arabul trage cu pistululi în “peptulii lui Hangerliu, care cade
morti,

Peşchirgiulii se aruncăşi eli cu hangerulii
asupra:
nefericitului domnii. şi-i dă mai multe
lovituri,
deşi- era deja mortii: Dupe săvârşirea crime
i, se:

tae. capulii. lui: Hangerliu, spre a se
trimite la:
Constantinopole ; iar corpulii se aruncă
pe fer--:

stră, despuiatii de ori: ce veşminte..
|
“Când ştirea morţii “lui Hangerliu se. r&sp
ândi:
în. oraşii, o panică coprinse tâtă lumea. Dar.
peş-. -

chirgiuli ducându-se în divană a cetită
fermanulii
prin care este autorisatiă: să ia capulii
lui Hangerliu. În urma acestora, peşchirgiu
ia tote ave-

CONSTANTIN HANGEARLIU..

ile fostului domni,

231

lăsându-i familia :cu totulă |

“săracă. Eli apoi plecă la Constantinopole. -

Asti-feli a fosti Hegiculă Sfirgită : al: ul Han-

:gerliu.

|

„car, SSL
alozanăra-Votă Aura Î a aca, donate, n98- 80

„Pastantoglu îşi reîncepe dsuastările. Cara- -Austăfa cu:0
mie de Pasuanţi merge asupra Craiovei. Lupta cu Pas
canti la apa Jiului.

îova.. Muruzi

Pasvanţii devasțeză, şi ardii Cra-

alergă cu

armia

de

arnăuţi în contra

Pastanţiloriii. Bătălia de la Craiova, ca Pasvanţii. Cons-

tantin Aur usi abdică de la tronuli, Munteniei.

Alexandru. Murusi, mal anainte: chiar de a i se
-da insemnele domniei, priimeşte. ordinii ca să in«tre în țeră, spre a pune capătit “turburărilorii ce
“se făceaii din partea lui Pasvantoglu.
La intrarea sa in Bucureşti, Muruzi, este' pri„imitii cu bucurie de către totă: poporulă. Nuoliă

“domni îşi propune să guverne ţâra cu: blândeţe
şi dreptate ; dar incursiunile cele. desastrâse -ale

lui Pasvantoglu, a absorbitii tâtă. activitatea :sa
:Şi a secatii t6te resursele de proprietate ale ţării.
Pasvantoglu iar eşise din: cerculii supunerii şi

-ascultării sale şi făcea. mari

stricăciuni în pro-

'vinciile din prejuriă, iar mai:cu s6mă în România.- POrra, trimite ferman
secretii: ii
Aianului. de
la Rusciucii şi lui Ibraim Nazir, ca să adune 6ste
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ISTORIA GENERALA A ROMÂNILORU

şi să, încongidre pe Pasvantoglu. din tâte
părţile,

astă-feli în 'câti să nu se: mal întindă. prest
e ţă-.

rile: asupra: cărora

Aianuli

nu avea nici ună

Rusciucului

dreptă..

şi Ibraim Nazir, .pentru.

ca să tae lui Pasvantoglu

drumulii de a intra în.

România, ai înşiratit oştire prin judeţele de
peste.

Olti, Acestă măsuderă
apăr
,
are ar fi reuşitii
pote, daca oştile imperiale ar fi fosti mai
vigi--

lente şi şi-ar fi indeplinitii îmat bine datoria. Dar

ele,

ducendă 0 viaţă: indolentă
şi nepăsătâre, ati:

“lăsatii luf Pasvântoglu câmpulă liberi
de a face
ce va voi. .
e

„ Pasvantoglu, vădendii măsurile ce ce luase în
„contra sa, a alesii o miede călăreţi viteji din
Vidin şi puindu-i sub

comanda

unui Cara-Mus-

tafa, i-a trimisi peste Dunăre, Pasvanţii se stre-

- Curară cu înlesnire printre oştile otomane aşed
ate
de. pază. şi sburară spre Craiova. Ştirea sosir
ei
acestori duşmani. implacabiliai Românilori, a.

Sculati

Craiova în.piciârg:

. ..

„ Ostea, de arnăuţice se afla în Craiova, unin.
du-se cu :0 parte din: 6stea turcâscă
ce se afla

pe 'acolo, ai eşitii inaintea, Pasvanţilorii la
apa
Jiului, spre a-i opri de a inainta mai depar
te..
“Aci se. începuo luptă din cele mai înverşun
ate.
"Victoria, era . de siguri a -creştinilorii,
daca perfidia cea negră a păgânilornu
ă prefăcea starea
-Jucruriloiriă. Păgânii, în loci. să se lupte în
con-

“tra Pasvanţilori, începură să impuşce pe creştini.

«pe la.spate.

Aceştia, puşi între doă focuri, s'ait

ALEXANDRU MAVROCORDAT

vădutii

nevoiţi să

fugă

ag
i

care - încotro, „spre a-şi

salva viaţa. Atunci Pasvanţii,

deschigendu- -ŞI o

cale liberă ati înaintați spre Craiova.
|
O: panică teribilă coprinse . inima locuitorilorii

din Craiova. Cel ce aveati migl6ce de transportiă,
încărcaii ce. puteai. din. averile. lori şi. fugeaii
unde vedeai. cu ochit ca să. -ŞĂ, scape Viaţa. Acei
ce nu puteai face altă- felu, „comercianții mal cu
s6mă, a! căroriă avere consista în mărfurile loră,

îşi frângeati mâinele aşteptândii sorta fatală ce
alerga cu paşi repedi. câtre denşii.
„ Pasvanţii, ajungendi la. „porţile orașulu;, se repedi în lăuntru. cu armele în mână şi cu o furie
s&lbatecă sfăramă totii ce le ese înainte. EI ucidii
pe locuitori fără nici o consideraţiune de secsii
şi de etate „ uni. foci la case şi la, magașii. Ţi-

petile şi văetile: Vietimelorii se. amestecati cu sgomotulii armelorii, cu tropătulii cailoriă şi cu clăncănitulii Săbiiloră, Nuorii de fumt amestecați cu
flacările ce eşiaii din casele şi edificiile aprinse,
întunecat lumina sdrelui. În fine, Craiova întrâgă

presenta ună

spectacoli, pe care pana

nu-l pote

descrie, dar care. lăsă urme adânci, în durata
timpulut,
|
„ Ajungendi ştirea Ja Bucureşti despre desasrul. ce căduse asupra

Craiovei, “Murusi al6rgă

la Slatina cu 6stea de arnăuţi ce. avea sub stin:

dardele sale, Îndată ce ajunge, la. Slatina, elă
întăreşte, mai ânteită strimtorile şi pune seninele
pe malurile Oltului, Dupe aceea eli trimite cea
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mai mare parte din sste la Craiova,
spre a se

uni cu armia

imperială, cu care să se bată în

contra Pasvanţiloră,

„Acum, înaintea Craiovei se formase 0 ''ar
mie
însemnată, compusă din arnăuţii lui Muruzi,
din

cazacii lui Ibraim' Naziră şi din turcii lui Mus-

li-aga: Bătălia la începută mergea -cu puţi
nii succesi pentru că Pasvanţii aveai. avantagi
ulă 'de

a se bate din întăriri. Mai pe urmă crestini
i şi
cazacii, dobândindii şi ei posiţiuni avantăgi
6se,

începi a se bate cu multii suceesii,

Da

Dar unii alti inconvenientii ' vine să pue
obstac

ole vitejiei creştiniloră. Turcii, pismui
ndă pe
creştini, începii a-i lovi „mişeleşte pe
la spate şi
asti

i-felă 1 paralis6să, în acţiunea lorii. Cu tâte
aste
a,

creştinii lui Muruzi

Şi cazacii lui Ibraim,

dupe o luptă inverşunată de mai
multe dile, re-

ducii cu desăvârşire pe Pasvanţi, în câtă
ei nu

mai

cugetă

de câţi

cum să

tugă.

Lucrulă

era

forte: dificilu, căci eşirea lorii era
pădită din tote

părțile,

Văgendu-se asti-felii Strimtoraţi,

Pasvanţii, în-

cepii a se înţelege cu unii din
capii oştilorii im-

periale ca să le deschidă loci să fugă
din Craiova

unde se aflaii baricadaţi. Într*o n6pt
e întunecâsă,

el

străbati

printre

sentinele şi

fugii afar

ă din
„Craiova. Oştile” române; şi 'cu cazacii
lui Ibraim,

se iai dupe

rebeli. Ei îi bati Ja Craiova şi
la
Săcăreni, şi-l silescu să ia calea cătr
e Vidin.
Răscâla

lui

Pasvantoglu

fusese

pentru 'Ţera-

|

ALEXANDRU MUBUSI

21

-Românescă o sorginte nesecată de calamităţi şi
de nefericiri. Speranţa de linişte şi de pace nu
"venise âncă 'să-i indulcâscă trista situaţiune în.
care se afla, căci aceşti, sălbaţici şi crugi r&svrătitori, nu eraii âncă învinşi de armele cele pătate
-de duplicitate! ale Sultanului. fin astii: felu de stare
a Jucruriloră, „Constantin - Mutuzi,. perduse ori ce
speranţă. de. a mai putea. domni în pace Şi în linişte.
|
i

„ Totă domnia lut Muruzi de dora ani şi nuoă luni

“fusese o luptă continuă

în cort ra lui Pasvanto-

“glu. De aceea elii se hotăraşte să “abdice la tronulă - ţării. Pentru a eşi: ânsă :din. domnie şi a se
întorce la Constantinopole,

el încârcă multe di-

ficultăţi Şi este: nevoiti. să :cheltuiască o sumă

însemnată de bani.

|
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CAP. XXXII

..

-

-: : Mihală-Vodă Şuţu, a trela demaule; 1801
Ootobre —1802
Mihaiti Suţu trece Dunărea şi bate pe Past
antoghu.. Câ7--jalii “dev

astisă țera. Crugimele şi jafurile
Cârjaliilorii.
-* Populațiuiea capitalei Bucureşt
i emigresă la Braşouii.
Mihai Ştpai: fuge în Transilvanid
. Domnia vagabon-dilorii în Bucureşti,

Ibraim- Paşa Bosnâculii

restalileşte.
+, Ordinea în Bucureşti. Paşa de
la Nicopole şi Aianulă.
3 Busciucului -restabileşcti ordinea
în București. Pasvan-“fi, înv
la

di

A

inşi şi goniți peste Dunăre.
as

“

"Îndată: dupe: eşirea: din “domniea
lui Alexan.--

dru-Vodă Muruzi,:: Porta. trimite domni
'în Muntenia,

pentru a treia Gră, pe Mihaii- Vodă
Şuţu..
Eli întră în Bucureşti în luna lui
Octombre 1801,

şi este priimiti

cu mare. bucurie,

pentru

că

în
domniile lui precedente se pur
iase cu blândeţe:
şi cu dreptate.
Dorinţa lui Mihaii Şuţu era ca
şi de astă-dată

să domnâscă

întruni

modit

dreptii şi umani.

Dar ţ&ra era într'o stare deplorab
ilă din causa
jafurilor, devastaţiunilorii şi ucid
erilorii ce îndurase

până aci. Pe de altă parte Sul
tanulă îl ordonase ca să continue resbelul
ii cu Pasvantoglu,
fără însă să-i dea nici 0. para
din hasnaua îm-

părătescă,

Situaţiunea, era, forte dificilă. Şuţ
u avea trebuință de bani, atatu pentru a-şi
plăti datoriile

ce

contractase

cu

dobândirea

domniei,

câtă

şi

MIHAIU-TODĂ SUŢU.

988

pentru întreţinerea '6stel. Vistieria' era. gâlă.. Eli

se vede

dar :nevoitii a recurge la 'nuoi. imposite..

În scurta domnie a lu Mihaiti-Vodă Şuţu, ţera.

a, trecuti prin atâtea. fase. nefericite, a. înduratia.
atâtea miserif, -a fostii : obiectulă atâtorii .âtroci-

tăţi, în cati: inima, omenscă se -sfişie de durere:

numai

la amintirea

loră..

pa

i

Pe când Tersenicli; Aianulă “Rusciucului şi cei

“Valţi. aiani' viteji se' băteau. pe 'laturea drâptă

a.

Dunării în contra Jur: Pasvantogiu,

Mihaiu: Şuţu

“împarte în .mai

împărătescă

multe: trupe

oştirea

care 'se afla în țâră şi o aş6gă pe malulă stângi:
al' Dunării de! peste

Olti, pentru a observa” miş-

-cările:. lui Pasvantoglu 'şi a-lii țiue în respecti.
“Pasvantoglu,

ca, să-şi. uşureze. posiţiunea, s'a,

„cercatii a dobândi: neutralitatea : lui Vodă. Şuţu.

-Dar acesta luând propunerea luy Pasvantoglu ca'ocausă de slăbiciune, se decide a lua ofensiva. Turcii

ce se aflat în ţeră sub ordinile sale, precum şi: 6s--

tea creştină trecii peste. Dunăre. Dupe ce iaă
Fat-Islamu şi Kaina, : incongidră Negotinulii :pe
care ?lii coprindă du
o pe
luptă :de -tref.'luni de:

gile şi intră într'ensulii.. Sultanului, aflând des--

pre aceste. succese, trimite lui. Şula fermanii cu
e
multe. laude şi: mulţumiri.
„ Pasvantoglu, întăratată în . contra mur Suţu,

voeşte să-şi r&sbune asupra Ţării- -Româneşti. Eli.
trimite în secretii. să- cheme la: d&nsulă pe Car-.
jalii, nişte vestiți hoţi .cari locuiaă despre Tracia

şi Bulgaria; Puindă

1v00;.de :Carjalii, bine

ar--

|
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„maţi, sub comanda. lui. Manaf.Ibr
aim , renumiti
“pentru crudimile sale, îlă trimite
peste. Dunăre:

iîn România,

DODI

„Carjalii, în gioa de 25 Aprilie 1802, ţrecii Du-năr
ea, „Străbătu fără

nici unt

obstacolii prin

mi-

„jloculii a doă corpuri de - oştire împă
rătscă care
se preface că nu vede nimicii. Înai
ntândi, inăun-tru ţării, sub călăuzirea unui trăd
ătorii fanariotă,
ei ajungi fără veste la satulii Clia
novii, unde se
făcea. uni, bâlciii. Aci, o. mulţime
de locuitori cu

:femel, şi cu „copil, o, mulţime

de comercianți, pe-

treceau. fără nici 0 t6mă de furtuna
'. ce înainta
“Cu. paşi repegi asupra loră. Carja
lii cadiica nişte

„fâre sălbatice în mijloculii :mulţime
i' desarmate.

„Atunci începi nişte - scene îngr
ozitâre de jafuri,
-de incendiuri Şi de ucideri pe
care pâna nu este

“în stare să le descrie,. acele
Satii, urme

ne

şterse în

scene

memoria

care

ait ]a-

poporului

ro.

mână, Cârjalii, însetaţi de „Sângele
creştinilorii.
semă&nait cu o, haită de lupi flămânqi
care se aruncă

cu turbare

În urma
ia

mănăstirea

„bătea

"Capâtii

asupra” unei turme.de

acestui. măcel

Strehaia. . Ibraim

peste. Dunăre,

relelori

o)...

teribil, Carjalii treci
Nazirii' care 'se

trece în România ca să pue

ce se făceau

în ț6ră de către

“Cârjalii. De la Strehaia, Cârjal
iise ducă la Tergu-Jiului pe care îl pradă şi îlă
ardă. Din fericire
locuitorii acestui oraşi, preveniţi
de Ibraim, scapă
- de jaf Şi de morte trecândii
în Transilvania. *
- Ibraim Nazir, în fruntea unei
6ste de Cazaci

“MINAIU-VODĂ ȘUŢU
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și. Delil se ia în gână dupe Carjalii. Elu îi ajunge
mal ântâiă la 'Tergu-Jiului unde se bate cu:den-:
şii în cursii de şâse gile. Carjalii infricoşindu-se
de vitejia lui. Ibraim, fugă peste nâpte, fără să. Ş

ştie încotro ai apucatii. În fine Ibraim dă iar-

de denşii la Ocnele-mari; dar totă atunci el.
priimeşte ştire că ună corpi de Pasvanţi a trecutii la Caracală

sub comanda vestitului: Kusan-!”

g6li, care a făcutii cele mai mari: crugimi.

» Cârjalii sunt bătuţi. de Ibraim -la Ocnele-mari. .

Descuragâţi de vitejia lui Ibraim, ei fugii: d'ân-.

naintea lui, ducându-se la Caracal, unde se unesei
cu Kusangfli. Ibraim, avea: acum o 6ste de peste:
S000 6meni dintre care peste 3000 creştiniElă
. -

incongidră pe Cârjalii la Calafat; şi :începe să-i:
bată, Dar lupta 'se prelungeşte fără: nici ună re-.
sultati,. căci

oştile imperiale eraii de rea credinţă. .

Între acestea Mihai Şuţu priimeşte” veste că :
Pasvanţii sunt.gata să trecă Oltuli şi: să: vie la
Bucureşti... Şuţu-vodă se turbură atâtii de multi
la, priimirea acestei nuvele ameninţătâre în câtă.

numai ştia ce să facă.

Eli -nu era

în măsură

de a se opune duşmanilori cu forţ
căcia,
chiar
Gstea ce avea se revoltase din causă

plătise l6fa pe şâse luni. De

căni

ise.-

aceea :adunândă.

pe boeri,: le declară ca fie-care : să caute. ag scăpa viaţa şi averea prin fugă.
“Atunci capitala Bucureştii 'presenta unulii din:
acele spectacole care

făcea să. se

rulu şi să îngheţe inima de spainiă.

sbârlâscă: p&-:

O popula-.
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aprâpe „80,000:.de. suflete

era pusă

în

mişcare, Pe faţa fie-căruia: se Vede
aii desemnate .
teme

rea. şi : disperarea. Fie-care .
alerga.în tote.
„părţile ca Să-i găsescă -vre-ună
- carii: sait vre-o
căruţă, pentru a putea fugi d'ân
aintea - pericolu-

lui celi amenința.

......-

e

- În fine; pe la 15 Maii, ună num
ără de peste .
10,000 de locuitori, boeri, comerc
ianţi,şi mese-:
Tiaşi, cu, familiile. lori, „au: eşită.
din Bucureşti, |
Auâ
ndi calea

spre :Braşovii. „Era

unu. spectacolii

imposantii de durere să vedi
.o populaţiune-atâtii
-de. numerâsă “întindându-se
pe “0 distanţă de 20.

de ore cale, “unii. în trăsuri, alţii
; în, care, alţii
călări, şi forte mulţi pe Josii, purt
ând pe spinare:

Povara micei lor averi, .. .-:.
-.
Ia
„Pe faţa fie-căriiia:se vedea ostengla
: şi dispe- :
area. Ac6stă numerâsă: emigraţiune
părea . ca o
imensă turmăde ol care fugeau luat
e în gână

-de o haită, de lupi ce alergau dupe
densele ca să le“

sfişie.. În fine acel ce ai VEguti: cu
ochil acâstă

înfiorătore. emigraţiune “şi-au: putu
tii face.0 idee
reală. despre eşirea. evreilorii. din
Egipeti.

„Casa, domnâscă precumşi :consolii pute
riloră
streine cu. familiile şi cancelariile lorii
, ait plecati

de o dată cu „Populațiunea Bucureşt
ilorii. Mihai

Şuţu şi cu Beizadelele”
au mai rămasă aci câtiiva timpi. Mitropolitul Dositei şi
episcopului de Arg
eși

âncă nai plecati

de

odâtă

cu popula-

țiunea. Bucureştilor. Iar din boerii
mari aii mal
remasii Banului Nicolae Brâncovânu,
Banulă Scar-

.
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Jat Ghica şi alţii, avendă: €nsă tte gata de ple-:
care la apropierea pericolului,
e
i:
Imposanta, emigraţiune junge în fine la: Campina. Boerii. se adună să se sfâtuiască daca, tre-,
buia. să continue imediat pe. cale sait daca nu.

era maj bine să „mal. aştepte aci. vre-o; nuvelă
despre cele .ce sar f întemplatii în. Bucureşti iîn,
urma plecări lori. A doa, „gi. şi sosescii, ştiri de,

la Bucureşti

care răspândescii „panica în tâte ini-,

mile şi. care hotăraşte pe ot ca să, plece. inainte,
între Comatnicăi. Şi Sinaia. era din cele mai, „dif

cile. Acei ce ai. călătorit peste Orăţi, nu “mar
departe

'face.0

repede

de câtii acum

vre-o. 25 de. ani,: îşi potă,

idee de ce putea, să. fie

acestă, „Strimtă,.

şi prăpăsti6să cale pe: Ja începutulii aces-,

“tul secolă. În fine cu multă dificultate şi cu multe,

“pericole, numerâsa emigraţiunea ajunge la, Sinaia,
unde petrece. nGptea sub bolta cerâscă. . .
A doa di populaţiunea. emigrantă porneşte, şi,

-ajunge la Braşovii. Dar. aci îi „aştepta, alte. difi-cultăţi. Unde să se. găsescă, în oraşuli Braşovu-.
lui atâtea. case în :care

“pulaţiune

atâtii de

să se adăpostescă,

O po-,

numer6să. „De. unde să. se

procure cele. necesare pentru . hrana. atatorii Su-.
"flete. 'T6te. lucrurile de hrană . se scumpisera.. în-,
trunti modă desproporţionatii cu mijlocele emi-,
granţilorii. Dar guvernulii. de la.Viena, informân-,
- du-ze despre cele ce .se petreceau la Braşovi şi
Sibiu, a dati ordină „autorităţilor locale. „ca.să.
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procure emigraţilori
tote
tote cele nec esaril pentru:
hrană, puindi tarifă pentru fie-care obie
ctă;
"În Bucureşti rămăsese numai! Vodă 'cu
Beiza-delele,- câţi-va boeri, Mitropolitul şi epis
copulii:
de Argeşii. Pustietatea 'cea mal înfiorătâre
dom-r

nea în totă' oraşulii unde: nu rar: rămăsese
piciori de locuitorii. La curte ereaii numai câţă-va.
arnăuţi şi turci cari vociferaiide diminâţa
până,

sâra, cerendi lefile ne plătitepe ațâtea
luni. Pe:

lângă aceştia: mai vine de la N egotin şi uni
Bim=:
başa Sava, căpitanii creştinii, cu oştile sale
care _.
ăsemenea reclama lefuri, *
E
|
Viaţa domnului şi a celoră-Palţi cară that
” măsese în Bucureşti: devenise” penibilă din causT&a:
pericolelor grave ce-l: amenința în tote
gilele.

În fine înti”o gi vine ştirea că Pasvanţă,
trecândi' Oltu
aitli
porni
ită spre Bucureşti. Atunci.

Mihaiti:Vodă Şuţu se înduplecă şi elii să
plece.

Mai "nainte &nsă de' plecare, domnulii ch6m
ă în-:

naintea

sa -pe

Bimbaşa-Sava,

pe care,

dupe

ili îmbracă cu cafianiişi îi face Gre-care daru ceri,

il lasă caimacamca să

ţie ordinea

în 'oraşti:

pentru câte-v
gila,a.
catii va lipsi elt la ţeră..

Vodă Şuţu
nu voia să se ştie nimică despre. fuga lui peste fruntare. De aceea elii
ese din Bu-.

cureşti într'o carită împreună cu -beizadelele
şi

urmati, de-o mică escortă, precum
avea obiceiti.

de a eşi la plimbare. Dar odată eşită la câmp
ii,.
ia calea către Văleni de "munte de unde
trece.

peste verfuli lui Craii în 'Transilvania,

|

*

I MIHAIU-VODA

ȘUŢU

.-.....

289

:” Mitropolitulşi boerii ce mai rămăsese în Bucureşti, aflândii despre” fuga “domnitorului, înţeleseră că era vorba de vre-uni apropiati pericol,
Ei dar fugi care: incotr'o apucă: Bimbaşa-Sava:

vădendu-se

amăgită

de

către

Vodă-Şuţu,

care

fugise fără să le plătescă. lefile,: s'a luatii dupe
densuli cu uni numării de ste ca sălii ajungă

în cale. Încercarea sa ensă nu reuşi,

căci când:

elui ajunse la Văleni-de munte, Şuţu trecuse deja;

în 'Transilvania..
„: Acum

E

a

[

era: întrâgă, era, lăsată în voia. întem-

plării. Fără domnă, . fără: Mitropolitii, fără -guvernil, fără -administraţie,. ea: căduse în prada anarhiei, a jafului şi a pustiirei. Domnia vagabondilorii era în totă puterea ei, mai cu s6mă că şi

Bimbaşa-Sava lipsea din Bucureşti. Ei devastară

curtea domneâscă, batjocorindi . chiar insemnele
domniei ; :sparseră -uşile
prăvăliilori şi ale pimnițelorii

dite până

şi se deteră

la: orgiele

cele

mai: ne

au:

aci. În nemărginita: loră desfrânare, ei

erau gata să dea focii Bucnreştilorii din mai multe

laturi, spre 'a-şi -insemna.. în
urgie..

e

istorie. oribila lori
Ii

„Dar din fericire Provedinţa a înlăturatit. d'a-

supra capitalei României acesti flagelii. destructori. La Cotroceni se afla: unii :numări de os-

iaşi sub paşa Ibraim Bosniaculă. Aflânai despre .
desordinile ce se petreceauîn Bucureşti, acesta
a intrati în oraşii cu trupa. sa şi în câte-va dile
19

.
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a restabilivi ordinea, spândurândi,
-Şi decapitândii pe făcător de rele.

iîmpuşcândii

„ Fiindu-că din boerii cei mari nu se mai afla
nică unuli în Bucureşti, paşa Ibraim făcu spătarii pe unit boernaşii anume Guliano; iar agă
pe uni poleovnicelă anume Ioniţă. Dupe aceea,

aducândii în oraşii brutari şi măcelari, a începutii să încurageze lumea care pribegea mai aprâpe de capitală, să se intârcă pe la căminele

Jorii.

„Vestea relelorii ce căguse asupra Bucureştilorii
ajungendi

la audulii lui Hasan

Nicopole şi la

'Tersenikli

Aga

Aianuli

paşa

de la,

Rusciucului,

aceştia ai. plecat în unire la București,

ca să

restabilescă, ordinea cu desăvârşire. Sosindă aci,

ei prindă şi pedepsescii cu morte pe toţi făcătorii de rele. Cei ce putură, aii scăpatii cu fuga,

în câtii oraşulii se linişti cu desăverşire.

Asti-

felii furtuna ce bântuise câtii-va timpi : capitala
României se risipeşte cu totul.

Dupe ce se stabileşte ordinea în Bucureşti,
Tersenikli trimise 2000 de 6meni aleşi la Caracal. Aceştia aveai ordinii să se unâscă cu ostea
lui Ibraim

Nazirii

ca să bată pe Pasvanţi.

Pasvanţii erau deja închişi in Caracal de unde
se băteaii

de -dece dile. Dupe venirea ajutorelori

“trimise de 'versenicli, Pasvanţii care isprăviseră Şi
„provisiunile,

plănuiau

cum

să- -ŞI scape viaţa prin

fugă. Într'o nâpte, abandonându- -ŞI răniții, Sau
strecurată printre asediatori şi Sau îndreptatii
către Dunăre.

Goniţi dupe

urmă

şi împuşcaţi de

MIHAU-VODA ȘUŢU

armia imperială,

ei aii trecuti! peste
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Dunăre

la

Vidin.
|
Sa
Tera era acumii deşartă de Pasvanţi; în Bu:
cureşti

se aflati peste 8,000 6ste turcâscă;

pacea, -

şi ordinea se restabiliseră cu desăvirşire. Marele
banii Nicolae Brâncovânu care se afla la Focşani
E
,
vine în Bucureşti chematii fiindii de paşa, Tersenicli. Dimitrie . Hangiarliu vine în Bucureşti ca
caimacamii trimisi de domnul Moldovei, Alecsandru Şuţu.

CAB. XXXIII |
Alexandru-Vodă Suţu, domneşte trei luni în 1802

tezandri a Suţu şgucer nâză Muntenia provicoriti. - Alitropolituli, Episcopii şi boerii aflaţi în emigrație lo. Sibiii,
ceri prim suplică la Porlă să'le ti îmiţă domnii pe
Constantin- Vodă Ipsitonii

între

acestea,

Porta, prin mijlocirea, lui Hasan

Aga-Paşa, a datii ertare lui Pasvantoglu. În Mol- *
dova se afla atunci domni Alexandru-Vodă Şuţu,
nepotulă lui Mihail-vodă Şuţu. Aflândă despre fuga
unchiului s&ii în Transilvania, Alexandru Şutu,
a cerutii la P6rtă domnia Munteniei. “Sultanul

primind. cererea lui Alexandru Şuţu, Pa însăreimatii -prin Hatihumaium

împărătesciă. numai. cu

administraţiunea provisorie a Munteniei. Eli avea
îndatorirea. să facă a reveni populaţiunea, pribâgă

în ţ6ră,

să

stabilâscă ordinea, să plătescă lefa

992
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oştiloră imperiale cari apoi să trâcă peste Dunăre.
În urma acestora eli trebuia să scrie la Portă,;

“arătândi unde voeşte săli iîntăr6scă domni.
Alexandru Şuţu vine fără întârdiere în Bucureşti şi se pune pe lucru. Eli scrie Mitropolitului,
Episcopilorii

şi boerilorii cari se aflati pribegindii.

la Braşov ca să se intârcă în ţeră. Unii dintr'Enşii
însă nu cutesaii să intre în ţâră, temându-se ca
să nu

fie supuși de 'Tersenicli paşa

să plătescă.

lefurile oştirilorii turceşti. Acei însă cari âvură,
curagiulii de a se întârce, fură bine primiţi de
Alexandru Şuţu, onorindu-i cu ranguri şi cu funcţiuni.
În acestii timpi, Mitropolituli Dositeiii şi Episcopii, Banulii Dimitrie Ghica cu fii săi, Manole
Brâncovânu, Radu Golescu, Scarlat Campinânu

şi alţii, precum şi mulţi boeri din Craiova se
aflaă la Sibiii. Aceştia. adunându-se cu toţii se

sfătuiră despre interesele ţării. E1 decidii a trimite la Portă o suplică (Arz-Mazar) prin care,

expuindii tâte miseriile ce suferea era de mai
mulţi ani, cerură de la Sultanului să le dea domnii
pe junele

Constantin Ipsilanti care fusese domni

în Moldova şi să se scutescă ţera de tributii pe
uni ani.
Acâstă, suplică, susținută şi de ambasadorulit
Rusiei, află ecoii la buna-voinţă a Sultanului. În
scurti timpi boeril din Ardlii primescii uni
“Hatihumaium impărătescii care le acorda tâte
cererile. Osebitii de acestea Sultanuli, acorda

|
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Domnului

tronul

pentru

,

şâpte ani;
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pe viitorii

Domnul trebuia să facă numirile în funcțiuni
cu consimţimântulii Mitropolitului şi al Boerilorii;
să nu mai dea funcțiuni la boerii greci; paşii şi
Aianii de la Dunăre să nn mai aibă nici uni
amestecii

în

afacerile

din

lăuntru

ale țării.

-. În urma acestui Hutihumaium, Alexandru-vodă

Şuţu este mazilită, după o domnie numai de
trei luni. Eli se întârce iar ca domnă în Moldova.
|

CAP.

XIXIV

Constantin-Vodă Ipsilanti, 1082 —1807

Boerii pribegi se întorci, în ţâră. Pasantoglu cere bani
de la Ipsilanti.

Pasvanţii şi tercii întră în România.

Populaţiunea emigreză. Ipsilanti formeză o Oste de aperare. Pasvanţii se întorci, peste Dunăre. Ipsilanti fuge
cu tâtă familia în- Transilvania, apo
se i
duce la Petersburg. Sebastiani denunță la Portă pe Ipsilanti ca
ruso-fili. Alexandru Șufu rechemati, de Portă dupe 11
dile de domnie, Muscalii întră cu armele în Iloldora
Porta vechemă pe Constantin Ipsilanti pe tronul Munteniei. Ipsilanti domnii şi peste Moldova. O dste otomand, întră pe neaşteptate în Bucureşti. Iluscalii la
Colentina. Turcii din Bucureşti ucişi şi alungaţi peste
Dunăre. Oştirile ruseşti ocupă Principatele. Mamnifes-.
tulă împăratului Alexandru câtre Români,

În urma numirii lui Constantin-vodă Ipsilanti,
boerii cari se aflau în Transilvania s'au întorsii

,

294

„ISTORIA GENERALA A ROMÂNILORU

plini de bucurie în ţâră. Ei ai eşiti inaintea
Domnitorului la Dunăre în diua de 14 Octombre.
1802, unde "i-au făcută o primire strălucită şi
cordială, după

care aii plecatii cu toții spre Bu-

cureşti. Sosindi în capitala ţării, Ipsilanti nu a
„pututii

trage

la palatulii

domnescii,

din causă

că se sdruncinase forte tare de cutremurului celi
mare care sa întâmplase în diua precedentă. Eli
dar fu nevoiti să descindă pentru câtii-va timpit

la Mănăstirea Văcăreştii, până să se facă repara-.
ţiunile necesarii la palatulii domnescii.
Cea d'ântâii grije a lui Constantin

Ipsilant a

fostii ca să plătâscă, lefile oştilorii turceşti pen-.
tru a putea să le trimiţă peste Dunăre, spre a
„scăpa ţâra de jafurile ce făceau. Liberă şi liniştită, ţ6ra începe a se îndrepta sub uni guvernă. .

blândă şi umani, *
Dar duşmanul celi ne împăcatii al omenirei
creştine, cruduli şi sălbateculii Pasvantoglu, sta
ameninţători la Dunăre. Ipsilanti, ca să îmblân-.

dscă acâstă feră sălbatecă, îi trimite daruri pre-

țiose

şi bani la Vidin,

prin

marele

Postelnicii

Constantin Caragea, cerendu-i amiciţia. Pasvan-toglu exprimând domnitorului o mulţumire per-.
fidă, "i-a promisii amicia sa.
,
“Tera părea că intrase pe o cale nouă de pace.

şi de veselie, când monstruli de la Dunăre începe a'şi arăta colții cei înveninaţi. Pasvantoglu
cere de la Ipsilanti să-i trimită o mie pungi de
bani. Ipsilanti surprinsi de acâstă cerere esor=.
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„bitantă și ne putândă de o dată a se opune, îl
trimite o parte din suma cerută.. Pasvantoglu,
priimindu banii ce i se trimisese, face cunoscutii
lui Ipsilanti ca în scurti timpi săi trimiţă şi

restu, căci are să-i mai c6ră şi alte sume de bani.
Constantin Ipsilanti, din r&spunsulă lui Pasvantoglu, înţelese
că avea să se aştepte la o
faptă violentă din partei. Pasvantoglu nu întâr-

die multi ca să'şi dea pe faţă scopulii. La 18
Ianuarie 1803, o armie de 6000 Pasvanţi şi cu
o mulţime de tunuri trecii Dunărea pe la Ostroveni pe ghiaţă sub comanda lui Manaf Ibraim.
Populaţiunea rurală care'se credea plătită cu

suferinţile de mai 'nainte,
la

vederea

se umple de spaimă

trupelorii lui Pasvantoglu

şi începe

a se risipi, abandonându-şi satele. Dar voindii să
scape de sabia Pasvanţilorii, sărmanii locuitori
se expunea la alte pericole totii atâtii de mari
pentru viaţa lorii. Iarna era forte grea, gerulii

forte mare şi neaoa căguse în cantităţi enorme.
Locuitorii dar se expuneau a'şi vedea femeile şi
copiil murindii de geri şi sfişiindu-se de ferele
sălbatice.
Manaf Ibraim “Şi cei-L'alţi

căpitani

ai Pasvan-

ţilorii, scriseră caimacamului din Craiova că ei
aii intrată în ţ6ră ca amici. Ei cerură să le tri-

miţă -provisiuni
prepare

case

pentru oştire, precum şi să le

pentru

locuinţă.

munică indată domnitorului
petreceaii peste Oltă.

Caimacamulu

despre

cele

co-

ce se
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Spaima

coprinde îndată totă populaţiunea Bu- .

cureştiului; dar Constantin-Vodă nu'şi perde nici
de cum sângele rece şi cu o matură cugetare ia +
de urgenţă t6te măsurile necesare în nişte circumstanţe atâtii de grele. Pe de o parte elă serie
Caimacamului Craiovei ca să le dea Pasvanţiloriă

totii ce le cerea; iar pe de alta ia tâte măsurile

de apărare. Elii pune mai aântiit sentinele pe la

barierele oraşului spre a nu lăsa pe nimeni ca
să fugă. Trimite apoi prin judeţele despre munte
ca să adune plăieşi, grănicerişi panduri, cu cari
îşi formâdă o 6ste de apărare. Din tinerii negu-

țători şi meseriași că se afla în capitală formâză

o trupă

pe care o numeşte 6stea, orăşen6scă.

mal aduce şi o trupă de cazaci

Eli

care se afla a-

prâpe de Moldova, precum şi artilerişti experimentaţi cari montaii tunuri cu tâte cele necesare,
Acum Constantin-vodă Ipsilanti avea o 6ste

de 12,000 6meni- pe piciorii de resbelii şi gata

a intra în luptă.

Din âcâstă 6ste, Ipsilanti tri-

mite 500 de călăreţi aleşi. cari să şedă ascunşi

prin

satele de lângă

acţiune la momentuli

Giurgiu

şi cari să intre în

oportunii.

E

Pasvanţii trecendii în 'Pâra-Românâscă, ati scosi

vorbă că ei au veniti saci numa! ca sa potă lua
maj cu înlesnire Nicopolulii. Dar în realitate
ei
avâi de scopii să năvălâscă asupra Bucureştilorii

Să-lu jefuiascăşi să-lii ardă,

Dorinţa lori însă

remase ne îndeplinită din causa măsurilorii ener=
gice ale lui Ipsilanti,
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Dupe ce Ipsilanti se.pusese în 'stare de a putea respinge cu armele ori-ce atacit alii Pasvanţiloră, el mai raporteză atâti la Portă, câti şi
la Rusia şi Austria despre pericolulăi ce ame-

ninţa- ţera. Pasvantoglu, mustratii forte tare de
Sultanulii pentru relele sale urmări şi informatii
despre

resistenţa resboinică la care se preparase

Ipsilanti, a dati ordini lui Manaf Ibraim de s'a

trasii cu tâtă 6stea la Vidinu.
“În urma, trecerii. peste Dunăre a Pasvanţilorii, |
poporulii se linişteşte cu desăvârşire. O primăvară

dulce care înviază natura

întregă,

dispune

t6tă lumea la muncă şi la veselie. O recoltă abon'dentă recompensâză.
6re cum

pe porulii românii

de atâtea suferinţe prin care trecuse.

Pacea

şi

bucuria, generală nu fură turburate în anulii acesta

de

câtii de

arderea

Bucurescilorii

(28

August

1804) care a luati foci de: la o casă particoJară. Dar şi acesti. răi a avut uni efecti utili,
căci Bucureştii s'ai reconstruită întrunit modi
„mai regulati şi mai sistematici.
De
Lucrurile se petreceau asti-felii în 'Ţera- Roma»
nâscă. Pacea şi liniştea domnsii pretutindeni, poporuli aspira cu dreptii cuvântii la unit viitorii

-mai fericită, când. unii evenimentii ne așteptatii
Şi surpringătoră, vine să schimbe cu totuli starea. lucrurilorii..

În giua de 16 August 1806, -o mişcare estraordinară

“domnâscă

se vede la

palatulii

domnesci.

Carita

era trasă la scara cea mare şi o mul-
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"ţime de alte trăsuri umpli curtea domniei. Boerii suntii chemaţi cu mare iuţelă la palati şi
adunându-se

acilea,

ei află pe domnii în picidre.

Venindii în faţa lori, Ipsilanti le declară că circumstanţe grave, independinte de voinţa lui ili
Silescii să plece pentru câtii-va timpă din Bucu-

veşti. Eli recomandă boerilorii ca în lipsa lui să
ţie ordinea în ţâră. 3
a
Dupe

aceste

scurte cuvinte,

Ipsilanti cu

totă,

„familia sa coboră pe. scară si se sue în carita
domnescă.. Boerii greci şi alţi casnici ai săi se:
puniiîn cele-Valte trăsuri. 'Trăsura în care se
pusese

familia princiară era precedată de o trupă

de Harvaţi cu săbiile scose. O altă trupă de ca-

zaci cu. suliţile întinse încongiuraii trăsura domnescă şi pe tâte cele-Valte. Arnăuţii, cu 'TufecciBaşa, Deli-Başa, Buluc-Bașa şi Topei-Başa cu trei
trupuri mici, toţi călări, închidâii- numerâsa.* escortă.

A

|

treia

di dupe

plecarea

sa

din

Bucureşti,

Constantin-Vodă Ipsiianti se afla la Braşovii. Dupe

„uni repaosii de trei dile, elii se duse la PeterSburg ; iar pe d6mna cu copiii o lăsă la Kievi.
Lumea intrâgă la Bucureşti, precum Şi cea
mai

mare

parte

din

boerii

greci

se

turmentaii

să afle causa misteri6săa acestei subite plecări.
Ac6stă causă era forte simplă: .
Mai "nainte chiar de a deveni domnii al Mun-

teniei, pe când se afla ca dragomani

“Otomane,

Constantin

Ipsilanti,

al Porții

intrase în

rela-
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ţiuni intime cu Rusia. Aceste legături dintre Ipsilanti cu Rusia

se strânseră şi mai tare dupe ce:

„Ipsilanti veni ca domnit în Moldova şi: apoi
Muntenia.

La Portă

Ipsilantise bucura

de

în
cea

mai mare încredere şi era forte stimatii pentru
capacitatea sa. Sultanulii Selim nu avea nici umbră de prepusii asupra lui. Dar dupe cea venitii domniîn Muntenia, întemplându-se să se.

rescdle Serbii în contra Porții, a eşitii vorba că
elit ia. îndemnatii .la una, ca acâsta. Ceea ce însă,
a descreditat cu totuli pe Ipsilanti la Pârtă a.
fostii unii evenimentă cu totulii altuli.
Pe la 1806, împăratul Napoleon I, voindii a,
determina pe Portă ca să declare resbeli Rusiei, a trimesii ambasadori la: Constantinopole:
pe generalului Sebastiani. 'Trecândă prin 'Ţ6ra Românâscă, eli a fostii priimitii cu mari onoruri
de domnulii Ipsilanti. Dar din întrevorbirile ce ati
„avutii împreună, Sebastiani se convinse că Ipsilanti era partisanii înfocatii a] Rusiei.
|
Ajungândi la Constantinopole, Sebastiani de-

nunţă Sultanului simţimentele ruso-file ale lui
Ipsilanti şi-li pâraşte că este amestecatii în res- cOla Serbilorii. Porta se preface că nu ştie ni- mici despre urmările lui Ipsillanti, spre
tea ;pune mâna pe densuli. -

a pu-

Dar intenţiunile Porții asupra lui: Ipsilanti nn
put6ii să r&mâe multii timpii secrete. Alexandru
Ipsilanti, tatălui lui Constantin-Voadă, aflându-se
în Constantinopole, a descoperitii. pericolulii ce:
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ameninţa, viaţa fiului săi. Eli Pa

să abdice,

consiliatii

ca

spre a scăpa de urgia Porții ; dar Con-

stantin nu voi să-li asculte. Cand însă află
des-

pre asasinarea lui Tersenicli, el se înfri
coşă, forte
multi şi începu a fi forte preocupati.
.
Între acestea Porta. decisese nu numai
depunerea, dar şi uciderea Jui Ipsilanti. Itali
nski însă,
ambasadorulii Rusiei, aflândi despre
pericolulii

ce ameninţa capulă lui Ipsilanti, i-a scris
chiar
cu mâna sa ca să fugă din ţâră. Uni curieri tătar
ii

este. trimisi

cu acestă veste preventivă.

Acesti

curieră, făcendă numai trei dile şi trei nopţi
de

la Constantinopole până la Bucureşti,a sosit
i aci

înainte
gust

de apusul

1806.

s6relui,

în diua de

16

Au-

De aceea şi plecarea
lui Ipsilanti a

fosti atâtii de iute şi atâti de neprevăgută.
De la plecarea lui Constantin Ipsilanti din ţsră
Şi până la intrarea Ruşilorii în Bucureşti,18
De-

cembre 1806, adică într'unii intervalii de patru
luni,

0 mulţime de evenimente importante şi de svnsa
ţiune S'ai petrecuti în România.
|
„Îndată dupe plecarea lui Ipsilanti din ţâră
,

» Porta a numiti

domni

în Muntenia pe Alexandru

Şuţu. Ambasadorulă rusesc a protestatii în contra trimiterii unui noi 'dorani în ţeră, de 6re-c
e

Ipsilanti, în virtutea Hatihuma u nului
dată de
POrtă la numirea lui, avea, dreptii să domn
âscă
“Şepte ani. Dar marele turcii a opusii
dreptului,

voinţa sa personală:
|
Alexandru-Vodă Şuţu a venit dar pentru a doa
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'Ţera-Românâscă. Din nefericirea
a doa domnie

nu

a durată

de

câtii 11 ile. Circumstanţe fârte grave a siliti
pe P6rtă să-lii recheme la Constantinopole şi să- lu
scâtă din domnie.

Îndată ce Constantin Ipsilanti a sosită la Petersburg, lucrurile ai luatii o altă direcţiune. Prin
numer6se promisiuni şi. puternice îndemnuri, Ipsilanti a reuşitii să determine pe împăratulii Alexandru al Rusiei ca să declare resbelii 'Tureilorii.
Fără

chiar a face o prealabilă declaraţiune de

resbelii, generalulii Michelson

Aflândi

intră

în Moldova.

cetăţile Hotinului şi Benderulii fără nici

o pază, eli le şi ocupă. Dupe aceea generalulii
Meendorf ocupă Ismailuli, iar: generalulii Dolgc=
ruchi intră în Moldova. Scarlati-Vodă . Calimah,

care abia intrase în Iaşi, see vede nevoitii să fugă
din ţ6ră, “Acestă mişcare repede şi ne” așteptată a Rusiei a produsi o mare confusiune la Constantinopole. Porta, surprinsă de unii evenimentii
atâtii de gravă la care nu era nici cum pregătită a respunde, revine la nişte simţimente - cu
totulă pacifice. Ea declară ambasadorului rusii că

priimeşte propunerea relativă la domnii ţărilorii
române.

În consecinţă, ea scâte unii fermani prin

care reinveşte domnia lui Constantin Ipsilanti.
„Acesta, plecândii din Petersburg, se opreşte

la Kiev

unde

numeşte

indată

priimeşte:

fermanuli Porții. . Eli

Caimadami 'ca să administreze

:202

ISTORIA GENERALA

A ROMÂNILORU

țera până la venirea sa, pe unii

din boerii

cei

mari. Puţini timpi dupe aceea, Ipsilanti intră
în' Moldova cu generalulii -Mikelson. Boerit moldoveni dai o petiţiune generalului rusii prin care
îi ceri ca Constantin Ipsilanti. să, fie domnii: Şi
«al Moldovei. Generaluli Mikelson,' pe basa pu-

teril ilimitată ce avea de la împăratu, numeşte

«domnii

asupra

Xoldovei,

dupe cererea boerilorii,

tot.pe Constantin Ipsilanti. |
„Cu tâte că "Turcia dedese deplină satisfaciune
pretenţiuniloriă ambasadorului rusii, totuşi oștile
moscovite

nu s'aăretrasii din Moldova.

doruli .rusiă, încoragiatii

de

Ambasa-

slăbiciunea Porții,

Îl cere ca hotaruli Turciei să fie la Dunăre.
Porta ne putendi suferi o asemenea umilire, se
decide să ia armele.
.
În diua de 30 Noembre 1806, o armată de

dece mii turci intră în Bucureşti sub comanda
lui Aidin-Paşa, de' la Giurgiu şi. a lui Kiose-ke-

haia de la Rusciucă.. O mare spaimă coprinde
t6tă populaţiunea Bucureştiloriă, cu tote că, căpeteniele 6stei otomane avâii ordini ca să ţie
-cea mai aspră disciplină.

Boerii români însărcinaţi de Ipsilanti cu admi-

nistraţiunea (ării se afla acum în situaţiunea,
cea măi critică. Turcii le cereaii să le dea tote
cele necesarii pentru 6stea ce intrase în Bucu'reşii, precum şi pentru aceea ce se mai aştepta
să vie. Ipsilante le ordonase ca să: prepare pro'visiuni pentru 50,000. 6ste rusâscă ce avea să

|
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sosâscă în curândii. Ne apăratii că inima lori
înclina către oștile creştine, dar iataganulu tur-

cului era mai aprâpe de grumazuliă lori: întruni

asti-feli

de impasii

aflându-se, ei trimiti pe doi

boeri la Focşani, spre a vedea daca Ruşii ai să
sosâscă în curenâii.
Nu

cii

le era 'de

-

ajunsi

le impusese. pentru

otomane,

.
boerilortă

sarcina 'ce tur-

aprovisionarea

oştiloriă

ei începură'a le mai cere şi sume

mari

de bani. Ne mulţumindu-se cu banii ce se aflaii

în vistierie, ei siliră pe boeri să se mai şi îm:
prumute

pentru

ca să le satisfacă lăcomia.

Între acestea, Ruşii din: Moldova începii a intra în' 'Ţera Românescă. 'Turcii se inspăimentară
forte multii la acestă nuvelă, căci ei aflase că

oștirea, rusâscâ, numera, 30,000 ostaşi, deşi în realitate nu eraii de câtii şâse imil..
Cei 400 de Harvaţi cari rămăsese în Buicureşti
în urma, plecării lui Ipsilanti, se închiseră în mă-

năstirea Radu-Vodă.
1806,

În dioa

turcii se prepara

de

13 Decembre

să boribardeze mănăs-

tirea pentru a-i scâte afară. Harvaţii, deşi încongiurati de un numări
dispunsi -a ţine

însemnatii

de

o resistență “disperată.

turci,
.

se

.....*

De o dată se: răspândește ştirea că'ruşii . aii
ajunsi la. Colintina: O mişcare estraordinără se
produce

în t6tă 'lumea

creştină, - Clopotele ' sună

în totii oraşulii, harvaţii lui Ipsilanti eşti din cetate cu săbiile gle

şi începi a măcelăripe turci.
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Locuitorii capitalei armaţi cu toţii felulit de obiecte

ucigătore, daii năvală asupra, turcilori,
O' panică teribilă coprinde tâtă armia tureGscă,

Incredinţându-se că în adevării Tuşii sosise, turcil cadii în cea mat

mare

confusiune. Ei alârgă

ameţiţi în tâte părţile, unii desbrăcaţi, alţii fără,

arme voescii să încalice şi să fugă; dar, coprinşi
de spaimă, unii încalecă .cu. faţa spre câda calului, legatii la esle; alţii, uitândii să pue friulit
în capulii calului. în fine zăpăcela era „aşa de

mare, în câtii femeile băteaii şi ucideaii pe turci cu
cobiliţa. E
Cu

mare

greutate

'« o parte

din

turci ait

reu-

şită să 6să la câmpii şi să se îndrepteze către
Giurgiu. Dar harvaţii unindu-se cu cazacii cară

sosiseră mai înainte, le dai gonă. Ei îi ajungi
la apa, Argeşului, Aci cadă asupra Jorit cu su-

liţile şi cu săbiile.

Peste o mie de

turci

deve-

niră prada furiei creştinilorii ; cei cari poti scăpa,
cu fuga alârgă spre Giurgiu de unde treci apoi

pe celi-laltii ţărmii al Dunăril.

Oştile ruseşti intră în Capitală in strigătile de
bucurie ale poporului care în circumstanţele de
atunci îi privea ca pe nişte salvatori. Comandantulii lori era, generalulă Miloradovici. În Curend dupe aceea a sositii şi Constantin Ipsilanti,

precum şi generalismulii 6stei ruseşti Mikelson ;
ei au fosti primiţi cu mare intusiasm. Genera-

luli Isaiof,

cu doă polcuri de cazaci şi cu parte
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din infanterie,

sai

trimisi
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la Craiova

ranteze liniştea celork cinci judeţe.

Foporulu

„Carl

ca să ga-

se linişteşte cu desăverşire.

Boerit

fugiseră în timpulă: tureiloriă spre Tran
sil-

vania, s'aii întors cu bucurie pe la casele lori,
Generalismulii Mikelson

a- pusi

de s'a cetitii în

ambele. principate unii: manifesti al împăratu
lui

Alexanâru..
Prin acesti manifestii, dată 'din' Iaşi

cu data-de 16 Decembre 1806, marele înăpărat
ii
se adresă. la tote clasele sociale 'ale poporulu
i
românii. Eli

făcea să reiasă îngrijirea, părintâscă

şi sacrificiile ce împărații Rusiei. au avutii şi ai -

făcutii totii-d'a-una pentru poporulă români, Apoi

raportându-se

la starea 'de miserie'a

poporului

românii; spune că ea l'a determinatii'să declare
resbeli "Turciei ca unii adevăratii protectorii de-

sinteresatii ali lori.

Aa
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"CAZ. XII

”

Ocnpaţiunea rusâscă. Constantin Ipsilanti domnă
„al

Moldovei,

sub „ocupaţiunea Tus6soă.

al aantenlei şi

Resbelulă Tus0- turcă

Țar ile române se“ guverneză prin. divanzri, pr ezidate de
: sumă generali, rusi. “Tractatulii de la Tilsit. N apoleon
; “Z trădesă 'pe Turcia. Armistițiulii: de la Slobozia între
;. Rusia şi Turcia. Ruşii începă, ostilitățile, Luptele ge:
„Reralului Pangration peste Dunăre. Ruşii asediază
Siumla.

' Perderile " Ruşilorii “la asediarea. Ruşeiuculuă.

Victoria Ruşilorii asupra, Turcilorii la tabăra de lângă
Rusciucăi.. Raişii

începi. a se retragge: din

Aluntenia.

“ Victorie: strălucită vepurtată de. Cutuzof asupra Tur„.căloră, lângă Ruşciucii. Ceapanoglu se predă lui Cutu“zof- cu 30,000 towci. Rusia răpește „Basarabia. Panaiot
„şi Dimitrie Moruzi trâdeză Porta Otomană. “ Sultanul

"ratifică pacea de la Bucureşti încheiată cu Ruşii. Su
ferințele Româniloră, în timpulii vesbelului Ruso-turcii:

Constantin Ipsilanti revenise din Rusia ca domnii

al Munteniei şi al iloldovei totii de o dată. Inirândă în Muntenia prin luna lui Decembre 1806,
eiu a lăsatii în Moldova unii Caimacami care să,

guverneze ţera în loculii săi.

Pentru a'și înde-

plini promisiunea ce dedese împăratului Alexandru, Ipsilanti, adună, ostaşi din ambele Principate,
_pe cari-îi organiseză în felulii cazacilori.

Sosirea

Ruşilori

în

Bucureşti a umplutii

de

spaimă pe toţi turcii de pe lângă Dunăre. EI ai
lăsatii de o dată in părăsire tâte cetăţile de pe
malului stângă alii Dunării. Ruşii, dacă ar fi înain-

-

-tată îndată spre

OCUPAŢIUNEA
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ar fi- ocupatii fără ni

-o,resistenţă. tâte acele cetăţi. Dar ei, ne dându-și
s6ma de starea lucr urilorii, au perăuta

-avantagii.

tg

aacestii mare

IRC

E

aa)

: Turcii, _revenindii din spaima de. care. fusese
„coprinşi la începuti,. s'aii întorsii şi ait ocupatii
-tote cetăţile de pe malulii stângii al Dunării, apro„visionându-le . cu. producte Şi întărindu- le. cu saris6ne. ...:
E
a
Între acestea, N apoleon,, caree devenise centrulăi
-de gravitate. al politicej. stavelorii europene, . ÎŞI
schimbă, politica. Prin pacea de la Tilsit, elii câş-tigă pe Rusia 'în contra. Angliei, duşmana lui cea
-neimpăcată. Prin. acestă - pace. se stipula între
:Napoleon şi Rusia serviţiuri :reciproce: Rusia o“ferea, luj Napoleon mijlocirea sa pentru a-l: îm“păca cu. Anglia. .La :renduli săi, Napoleon, sa-crificendii pe aliata .sa Turcia, pe care însuşi o

-aruncase în resbelulii cu.-ruşii,.: promitea Rusiei
-s'o împace. cu "Turcia, cu. condițiuni forte avan-

“tagidse. La casii cândă . Turcia nu ar accepta pa:cea. propusă de. Napoleon, acesta. se va. alia. cu
Rusia, ca să împarţă imperiulii Otomanii.
„ Asti-felu, pentru. acesti mare ambițios, sta«

stele. şi- poporele Europei

nu. erail de câtii -nişte

:instrumente de care elă se servea. pentru a.;a-junge. “să. domine lumea întregă. . Lipşită, de ori

;ce. scrupuli: de „conştiinţă, eli nu :s'a. sfiitii de a
«da Rusiei, Basarabia; Moldova, Muntenia şi Bulgaria. până! la Balcani, :Negreșitii că, îşi făcea, şi
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pentru 'sine o bună: parte,

precum

dete şi Aus-

triei ceva ca s'o facă să consiraţă la. acestă talhărie politică.

Când Turcia

ia cunoştin

despre acâstă tră-

dare -a lui Napoleon, ea: devine furi6să. Cu tâte
astea. slăbiciunea. în: care se afla imperiul Oto-

mană,
mină

din causa revoluţiunilorii interne,
pe Portă

Sebastiani,

ca să

se

deter-

plece: la consiliile - n

ambasadorului Franţei. Asti-felă,

94 August 1807, se. inchee armistițiul "de ia
Slobozia, „langă Giurgiu, „caree coprindea, cele ur-mătore:
Se
„Daca: pacea între Rusia” şi Porta nu s'ar în-

tocmi îndată, atunci armistițiul să ţină cel .puţinii până la 21 Martie 1808. Atatii Ruşii .câtii
şi Turcii să! 6să din Principate până în termeni

de 36 gile. Ruşii să se retragă peste Nistru, iar
Turcii peste Dunăre. Să se înapoieze atâtii coră-

biile- şi echipagiulii lori, câtii şi robii ce s'a. fă“cut în luptele de până acuma. În privinţa Principatelori. se mai dispunea ca până la incheerea.

păcii, administraţia lori să île dată unui divan
alcătuitii din boeri“,

Clausele acestui armistiţii semulțuri atat pe
iipăratuli

preţi să

Alexandru

care nu voia cu nici unii

6să din Principate, câtii şi pe Ipsilanti

-care se vede
. scosiiadin domnie în moi
rectii. ' Alexandru refusă de-a

indi-

ratifică încheerea

“armistiţiului şi. rămâne cu oştile în Principate,
-cu tâte că Turcia, le retrăsese pe ale sale.

OGUPAȚIUNEA RUSESCA

Napoleon, în urma

fructudse

de a aduce

mai multori

|.
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încercări in-

la o. înțelegere pe Rusia

şi Turcia, declară acestei. din: urmă că pacea nu
se pote face de câti cu sacrificiulii. din partea
Turciei de a da Rusiei Principatele. dunărene. În

urma unei asemenea declaraţiuni, ori ce influenţă
alui Napoleon la „Constantinopole a incetată,.
Porta se apropie: iar: de Englitera. Prin tractatulii de la Dardanele (5. Ianuarie 1809) .se restabileşte intre ambele aceste puteri raporturile
în care se aflaii înaintea .resbelului. Legăturile
dintre Turcia : cu Anglia ai supăratii forte, multi
pe Rusia. La 6 Martie 1809, „principele Proso-

rovsky anunţă Porții că armistiţiulii a expirată
şi că resbeluli va reincepe, dacă ambasadorulii
englezii nu va fi gonitii din Constantinopole. Porta
refusă propunerea Rusiei ; resbelulii reincepe. .
În urma încheerii: armistiţiului
din 24 August

1507
„rința

şi după ce s'a deschisila Rusciucu confepentru

la - Nievă.

încheerea

păcii, Ipsilanti
s'a retrasii

“Ţările Române

s'aii guvernatii de di-

vanuri compuse din. boerii. pământeni, în cursii
„de mai mulţi ani, de la 1S0S până la 1812 Maiui
28, .cândă s'a încheiat pacea dela Bucureşti.
Divanurile formate pentru a guverna ţările române, eraii presidate de către generalulu Cunicof, numitii de impăratul Rusiei. Acesti gene-

ralu a instituitiiîn fie-care divani câte uni

co-

mitetiă, compusi din Mitropolitulii, din unul din
Episcopi şi din patru. sau cinci boeri mari aleşi

Z
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şi numiţi de dânsulă. Acesti comiteti avea coim-

petinţa:
să se pronun
în 'ultimul
ţeii resort, iar
preşedintele era datorii să confirme hotăririle:
lori. Preşedintele nu putea să facă nimică fără,
consimţimentulti comitetului...
Sti
"Acesti

preşedinte

a mai numitiă

şi pe langă

vistierie unii ofiţeri rusescă ca preşedinte. Elit
supraveghia- împreună cu vistierulă intrările” şi
eşirile veniturilori ţării, precum şi cheltuielile ce
se făceaii cu oştirile şi cu alte trebuinţe publice.
Fiind-că generalulii Cunicof îndeplinea funcțiunea.
de. preşedinte în Moldova, elii a:trimisti în “ŢeraRomânescă, pe generalul 'Enghelhart.
- "Ţările se administra după legile şi regulamentele lori, Perceperea, impositelorii, judecăţile, nu-

mirile - în funcțiuni,

se urmâii

ca şi în timpulit

domnilării. Boerii comitetului din care făcea parte

şi vistieruli celii mare, te numiai d'a droptuli

de către preşedinte. Cei-Valţi funcţionari se alegeaii mai ântiii de Mitropolitii, de boerii comi- .
tetului şi de 'vice-preşedinte, şi apoi se supuneaii
cu raportit preşedintelui spre întărire. Marele vis-

tieri

numia

pe ispravnici, cu consimţimentulit

vice-preşedintelui,

iar cei-l'alţi boeri numiaii

subalternii lori.

pe

Si

Între acestea, negociările de -la Ruşciucii pen:
tru pace ne obţinândi nici unii resultati, Porta

trimite în acâstă cestiune representanți Ja Iaşi.
Intre aceşti representanţi era şi beizade Dimitrie
Moruzi,

ca. locotenenti

al. dragomăniei,

ca să

OCUPAŢIUNEA RUSESCA .

convingă

.

,

au

şi personalii pe Peld-mareşalujii despre

condiţiunile păcii. Dar după dou

luni de discu-

ţiune n'aii ajunsii nică aci -la vre unii resultati.
„După 'ce sa împlinitii şi termenului armistiţiului, mareşaluli Prozorovski a venitii la Bucureşti
casă începă, ostilitățile.

În luna lui Martie

|

|

1809, generalulti Xilorado.

vici a plecati asupra Giurgiului. Dar ne fiindi
preparati. cu. cele necesarii pentru asaltii, sa
intorsi înapoi cu perderi însemnate. O altă. în-

treprindere

condusă

de

însuşi : Feld-mareşaluli

asupra Brăilei, nu este mai fericită, căci se respinge cu o perdere de 5000 6menij...
De

În

luna

lui August,

Feld- -mareşalulii Prozo-

rovski a muritii aprâpe de Măcin ; iar în loculă
lui s'a: numitii generalisimii, generalulii Pangra-

tion. Acesta, trecândii Dunărea, s'a pusi în fruntea armatei. Eli a luati Măcinulii, apoi Hirşova,
apol, ducendu-se asupra Silistri, a incereatii 6re-

care perderi şi s'a întorsii la Hirşova.
i
Între acestea au capitulatii Ismailulu şi Brăila
din causă

că în urma

consumase

tote provisiunile. Generalisimuli Pan-

gration, după

ce a mai

unui

asedii

îndelungatii

făcutii 'un podii peste

Dunăre în faţa Hirşovei. şi l'a întăritii cu 6ste,
s'a întorsii 'la Bucureşti pentru ernateci. .
În primăvara anului 1810 luna Martie, gene:
ralisimulii Pangration a fostii înlocuitii cu Nicolae
Caminski. Acesta trimite pe frate-săi Sergiii asupra Babadagului pe care îli coprinde. După aceea,
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ruşii dai o mare bătălie la Rasgradşi la; Coslița. Ostea iurcscă se” comanda de vestitulti Pe-

Dlivan-paşa. “După

multă

vărsare

de sânge,

vic-

tori
'a -răma
asii în partea luf Sergiii Caminski.
Ruşii luară o mulţime de trofee şi prisonieri.
Între aceştia era şi Pehlivan-Paşa, prinsti la Cos:

liţaşi
, alţi mulţi paşi.

a

„Armia, russcă; încuragiată de aceste succe
se,

era gata pentru nuoi lupte Şi victorii.

mulii? Nicolae

Camenski,

Generalisi-

coborândă. la Silistra,

o sile
să şt
capituleze
e cu condițiuni. După aceea

unindu-și armata cu a fratelui. său Sergiii, trece
peste Balcani cu o 6ste: de 40,000 Gmeni şi
a-

junge la Şumla pe căre o asediază,
a
"După unii asedii de două luni catre a costa
tii
multe perderi din ambele părţi, generalisimuliă

Camenski Ş'a intorsi să asedieze Ruşciuculi
ă.. Aci
S'a dati uni -asaltă din cele mai teribile
şi sân-

ger6se. Cetatea era atâtii de tare apărată în
câtii

cu î6tă vitejia ruşiloră, resultatulii a
fostii ne
fericitii. Peste oplii mil. soldaţi, mai mulţi
gene:
rali, “coloneli şi ofiţeri inferiori căgdură
la acestii

asalt,

Se

Căderea în

întreprinderea asedierii

nu descur
peag
Cameză
nski.

Rușciului

Elă se ridică cu

cea mai mare parte din Gstea sa şi merg
e să
bată tabăra cea mare 'a turcilorit care
se afla

din susii de Rusciuci, Ruşii, deşi mai puţini la,

numeri,

câştigă o victorie strălucită asupra tur-

cilorii cari eraiîn numără

de 40,000

6meni.

” OCUPAŢIUNEA RUSESCA
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acestă strălucită victorie, Ruşii ati

asediatii tote cetăţile de pe lângă Dunăre.

În urma campaniei din anulă 1810, generalismulii Camenski vine la Bucureşti ca să pe.

îv6că iarna. În primăvara anului 1811,

el îşi

propunea. să lovâscă nu numai Andrianopoli, “dar
şi chiar! Constantinopolu pentru! ca să. silâscă
pe

Portă.să facă pace, căci Rusia era: ameninţată

cu resbelii din “partea -Franţei. Dar o morte
ne

aşteptată a pusi capătă tutulorii proectelor
ii sale.

În 'loculiă lui. Camenski, împăratu numeşte şi tri-

mite generalismii pe Generalul Cutusof » care
vine

în luna lui Martie.

e

- Napoleon, informându-se că Ruşii înaintase până,

în: centrulii Turciei, începu a'şI porni şi elu oştile spre

Polonia.

Rusia, - observânaii

“mişcările

lui Napoleon, începe şi ea să-şi retragă oştile din

Muntenia și din. Moldova către Bucovina,

Nistru. -

a

spre

a

o

- Generalul Cutuzof ch6mă lângă densuli 'tâte
trupele câte erai împrăștiate prin cetăţile de

„peste Dunăre. Dar tote 'aste trupe ce mai
r&măsese la Dunăre sub: comanda luj Cutuzof,
nu

trecâii peste 8000 ostaşi. Armia tureâscă însuma,

peste

40,000

soldaţi,

anadolen;,

albanezi,

ieni:

ceri etc. şi numărulii ei sporea pe fie-care di.
- Cutusof, văgendu-se in pericolii, a trecuti into n6pte peste Dunăre în România şi şi-a aşe-

„ati

tabără

aprope

cu: şanţuri de apărare.

de: Giurgiu,

fortificându-se

Aflându-se aci,

pe de

o
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parte: serie. în Moldova ca să i se trimiţă 6ste de
acolo în ajutorii, iar pe de alta ordonă să se ridice spitalurile din “Bucureşti Şi să plece spre
_ Moldova..

„. Aceste. „mişcări. ale ruşilorii erai de natură
inspira, mari

temeri

a:

tutuloriă locuitorilorii. Ei ve-

deaii că Ruşii tindeaii la'o apropiatăşi totală
retragere din Principate. Boerii şi cef-l'alţi locuitori ai capitalei începură a face pregătiri pentru

a fugi în Braşov.
|
i
„Vegendii că ruşii staii în defensivă, o parte din
Gstea turcescă trece în insula dunărenă ce este
între Rusciucii şi Giurgiu şi se întăreşte acolo
voindă să ia ofensiva. Aflându-se la o mică distanţă de tabăra rusâscă, ei trăgeai continuii cu

tunurile asupra ruşiloră. Aceştia. fiindi în defensivă, răspundeai cu vigâre focurilorii : turceşti.
între acestea soseşte: generalulii Marcovi din
Moldova cu Gre-care ajutore. Turcii, deşi erai
forte numeroşi, nu cutezaii să 6să din insulă
asupra ruşilorii. Atunci Cutozof concipe unii planii
cutezători. pentru a surprinde tabăra turcescă *
de pe malul drepti al Dunării.

Într'o n6pte

întunecâsă,

generalul

Markof,

trece Dunărea pe vase cu tâte trupele sale şi
debarcă ceva mai în susi de Rusciucii în spa-

tele taberii turceşti. Când se crăpa de gioă, turcil se pomenesci încongiurați de muscali
alergaii cu paşi repedi asupra lori. :

cari

Spaima şi confusiunea coprinde toti lagărului

OCUPAŢIUNEA RUSESCA :

.:
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turcesci.: Păgânii ne mai fiindă în. stare 'să pue
mâna 'pe arme, alârgă: care incotro pote ca să'şi
„scape viaţa. Cazacii gonindu-i dupe urmă îi: omoră
sai îi faci captivi. Ruşii devinii stăpâni pe 'lagărulă turcescii “cu: t6te :provisiunile şi maşinele
de 'resbelii 'ce se aflai într'ensuli, Puindă mâna
şi pe bateriile turcilorii aşedate pe malulii dreptu
al Dunării, ruşii bati întruni modă cumplitit

pe turcii ce se aflaii în insulă i le ne

ori-ce

comunicare 'cu .Rusciucu:
|
i
“Turcii din insulă,
in numără ca Ja'-80.000 sub.
comanda lui Ceapânoglu. suferiră : fârte . multi,

fiindu bătuţi cu

tunurile

de pe ambele maluri

ale Dunării. Frigulă celă 'rigurosii al iernel Şi
lipsa de provisiuni aduseră pe turci la disperare.

Dupe o resistenţă -de. patru-deci de dile, Cea-

panoglu

s'a vădutii

nevoitii

să se

predea: fără.

condițiuni. Peste 15,000 de turci fură aduşi. ca

prisonieri la Bucureşti
escortă în Rusia.

de unde se porniră

sub.
n

- Vizirulă, vădendi că nuă mal este cu putinţă

“Cca să continue
negocierele de

lupta, cere armistițiu şi : începe
pace. 'Tâtă iarna şi primăvara.

anului 1812 împuterniciţii turci, între

cari

era

Şi Dimitrie Muruzi, negociară cu generalismulit
Cutuzof, dar nu putură ajunge la nici unii re-

zultații din causă că Rusia cerea țările - române

şi Dunărea

hotari,

iar Turcia se opunea. În fine

în luna lui Aprilie conveniră ca să desparţă Moldova in qoă şi să se pue hotarulii -la Prutii.
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Astii-feli . Bassarabia:se încorporâză

România

la Rusia, iar

şi Moldova. români ca mai. nainte sub

a
P6rta Otomană.
-. Între. acestea. Napoleon întreprinsese. marea sa,

expediţiune în contra ruşiloră. Elă avu grijă .să
scrie Porții ca. să nu facă pace cu Rusia, căci
în scurti

închee

timpi

o pace

va

sta

forte

mijlocitori

ca „Porta: să

avantagi6să pentru

De ce puţinii lucru
unei ţ&ri!.. Bassarabia

densa.

ţine câte o dată. sorta
nu. ar fi:.căduti în. ghia-

rele cele: ucigătore ale Rusiei,. dacă trădarea. nu
se amestecă. în astă afacere!..
- Serisorile ce Napoleon adresase Porții pentru
a-i spune ca.să nu' facă pace cu “Rusia, căci elii
Sa sculată cu resbelii asupra. ej, ait încăputii.
în
mânele lui Panait: Muruzi, dragomanulii Porții.

Acesta, în. loci să le supue la cunoştinţa Divanului, le-a .trimisi fratelui săi Dimitrie . Muruzi,
unulii din plenipotenţiarii 'Turciey pentru inchee.

rea păcii la Bucureşti.
-. Dupe priimirea, acestori scrisori, Dimitrie Auruzi, lucrâză întrunit modi cu totulii .contrariii
intereselor “Purciel: Eli espediază îndată la Pârtă
uni vaportii prin care umple de spaimă inima

tutulorii.. Terminând

acesti

raporti,

el

făcea

cunoscuti. Divanului 'că Cutuzof "i-a declaratii că

dacă în zece gile nu-i va aduce tractatuli de pace

subscrisii de Sultanuli, el va trece cu armele
peste. Balcani şi nu. se va opri.să facă pace de
cati la Andrianopolu.

" OCUPAŢIUNEA RUSESCA .-:
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La. primirea: acestui raportii înfricoşătorii, Sultanulii care. avea deja o 'mare

lui Cutuzof,. se decide - îndată
tuli de pace

incheeat

temere.de vitejia,

şi ratifică tracta-

în Bucureşti'la: 28 'Maiti

:1812, pe care 'apol îli trimit
lui: Dimitrie
e Mu-

-ruzi:la Bucureşti spre a-l” da: Rușilori.

Puţini dupe aceea, Sultanulii, descopere tră„darea comisă de fraţii Muruzi. Eliîi condamnă

-la morte: Fermanulă Sultanului dati în

acestă

privinţă se şi ese
: peste
cut
puţineăile. Trădă-

“torii şi-a luati

pedâpsa : meritată ; - dar Bassa-

Tabia a r&masi deslipită şi 'până ! astă: gi: de: la
-costele surorei: sale Moldova.
|
i

Între acestea impăratulii Alexandru numeşte
generalismi

în 'loculi lui: Cutuzof.pe, generaluli

“Ciceacof. Între condiţiunile păcii era Şi aceea; ca
şederea ruşilorii în Principate. să se prelungâscă
până în luna lui Octombrie. In. acestii interval

trebuia ca .oştile ruseşti -să, se retragă din: ţâră,
“să se ridice spitalele, să se' liberese prisonierii,
în fine să se reguleze socotelile: dintre: autorităţile. ruseşti cu. românii.
i
:
Întrunii articol „specialii: se stipula. ca domnii Munteniei şi al Moldovei: să aibă o: durată de

câte şepte. ani. Se întărea Hatihumaiumulă care

se: făcuse în dilele Sultanului. Selim pentru pri-

vilegiurile ambeloră ţări. .! ... îi...
a
Dupe ce ruşii ai eşitii cu totultă din târa, a
“venit

marele

Banii

Gheorghe. „Arghiropolu -:ca
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al: nuoului. domnii care se numise de

„Portă şi a luati frânele, guvernului.

a.

„În „tâtă durata de şese ani catit a. ţinută res-

belulii acesta între Rusia” şi Turcia, unii. adevă-

-rată flagelii a: apăsatii asupra tutuloră locuito-

rilorii din. ţările: române. Abuzurile. şi: corupţiunea cu care ruşii ai veniți în. ţâră: ait storsii

pe de:0. parte! şi. măduva. din 6sele româniloriă,
iar pe de alta a infiltrat în: sângele lori veni:

nulă corupţiunei. .Ostea - rus6scă, de la generală

pană: la soldati,: deprinsă cu jafuză: şi cu spolia-Tea,: nu. mai. lăsa “nică cenuşa. în : vatra - sărmani-

lori locuitori cari îi, primiseră ca, fagi de. religiune şi ca salvatori,. .... i cin.
Autorităţile ruseşti împovăraii pe. sărmanil lo-

cuitori cu dări . oner6se; ele îi intrebuințaii la
transporturi grele şi mai presusii de puterile lori,

le 'cereai provisiuni pentru oştire şi le luati în
„cantităţi îndoite şi întreite--de câtii le trebuiau,

„apoi prisosuli. îl: vindea. pe bani toti locuito-Tilorii .cari. mureaii. de f6me.!
;:

Puncţiunile publice se vindea ca.0o marfă. Ia
-mezatii. Comisarii însărcinaţi cu distribuirea.cu-

:artirurilorii erai o altă plagă :iînveninată. : Ei
a“păraui. de: acâstă .corvadă. pe: acei. ce: le! dedeai
i

-bani

şi: împovărai:: -peste:.m&sură. pe

cei săraci

cari nu puteaii să le satisfacă lăcomia: S&rmani. I6cuitori : -eraii datori a nutri ..pe: ;soldaţii ce
aveau în. cuartiri,' dându-le hrana copiilorii loriă';
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iar” banii ce li se dedeaii pentru provisiunile 6stei
intrati toţi în pungile generalilor.

m

În fine viaţa locuitorilorii devenise
insuportabilă,

în

atâtit : de

câtii -ei ajunseră a regreta dom-

mia păgânilorii: Când

unii din locuitori,

exaspe-

raţi:de atâtea jafuri şi tiranii se duseră 'să'-se
plângă

la generalismulii

6stei, acestale răspunse

cu- tonulii celii: barbarii 'al. eazacului. „V& vomit
lăsa numai ochii din capii pentru
ca, să' puteţi
plânge.“ Îşi pote: dar” cine-va imagina ce suveniri - triste ati ' lăsatii pravoslavnicăi
inima romanilorii la, plecarea lori,

muscali +în

: CAP, XXXVI.
Ei Iân Caragea 1812-1818.
Evenimentele desar ir dse în timpuri domniei lui Ca aggrea,
„ Redactarea şi publicarea codului „Caragea. Bug ga luă
„Caragea.

- I6N

Caragea

era, fulă. lui “Gheorghe
-

Caragea,

Toarele dragomanii al - Porții .otomarie.. Dupe incheerea

păcii cu Rusia,

I6n Caragea

fusese nu-

-mitii. dragoman al Porții. Eli nu stătu în astă
înaltă funcţiune de câtii 30 de 'dile, 'căci Porta
Va. numitii domni în. Muntenia. ' I6n. Caragea a
-plecatii:
din Constantinopole

pe la începutulii lui

Octombre. . Oprindu-se, 'câti-va timpi ia: Şumla
“unde se afla Vizirulii, eli a intrati în Bucureşti
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la 12 Decembre: 1812; aşegdendu-se în scaunii.cu

ceremonia obicinuită,
- ; Domnia lui Caragea

.. - ....- e
se semnalăză. prin câte-

va evenimente. desastrse.
1812,

care a nimicită

Iarna, escepţională din

'marea

armată a lui Na-

„poleon.I la -Moseva,. s'a Tesimţiti forte „tar
eşi
în Principatele române. Din. causa acelei erne.
rigurdse, ai peritii turme întregi de vite
mari: şi

Mică şi ai muriti, o mulţime

de: -6meni.

de flacări; numal. într”o npte.

Ciuma a decimatii

Pe

la

finele lui Decembre „curtea-domnâscă s'a
mistuită

în cursii mai multi! de trei. ani populaţiun
ea. română. Acestii flageli îngrozitoră a cădut
ă mai

ânteiu asupra capitalei Bucureşti care rămăsese

aprope

pustii. atâti

din causa

implacabilei

epi-

demii, câţi şi din causa -risipirei populaţiunej.

Dupe. ce ciuma; a-bântuiti Bucureştii aprâp
e unii

anu, ea a inceputi să se întindă prin ţâră, prin
oraşe şi sate unde a făcutii unit desastru teribilă:
„ Aceste! pedepse” dumnezeeşti nu fură de ajuns
ii
ca să sdruncine din temelie existenţa, poporulu
i

români, a: mai.trebuită să vie şi Porta cu
cereri arbitrare şi exorbitante. Porta! otomană. hotărindu-se să ridice din. nuoii Şi să restaureze

cetăţile de pe malurile Dunării, a cerutii şi a-ri-

dicatii din 'Ţera-Românescă, braţele şi carele 'ne-

Cesarii pentru. transportarea

tutulorii materialu-

riloră şi pentru electuarea' lucrăriloriă “necesarii
.

În fine, dup& mai mulţi ani de înfricoşate rele

şi suferinţe ce trecură peste Ţera-Român6scă, po-

JOX CARAGEA

i

321

poruli începu a se bucura de 'pace Şi de
linişte.
Domnulit începe a se. ocupa: cu “îmbunăt
ăţirea

„stării materiale şi morale a ţăril.. În anuli
1815,
vodă

Caragea

compune

o comisiune

care să se

ocupe cu studiarea legilorii şi obiceiurilorii ţării -

Şi apolcu redactarea codicelul numiti Carag
ea,

„care. s'a şi promulgatăîn anulă 1816.
„Dar vodă Caragea, ca toţi domnii. fanarioți,
începe a stârce ţâra

în tote

chipurile

de bani,

spre a-şi aduna'0o avere: care săi asigure o
largă
“existenţă, când nu va mai fi domni. Plângerile
şi suferinţele poporului ajunseră

până:la auduli

Sultanului, care se decise să scotă pe domni din

“Scaunii . mai "nainte : chiar de împlinirea.

ş6pte ani.

-

A

celorii

aa

„Porta, la şspte Octombre.'1818,: porneşte
la
“ Bucureşti. unii: Capugiit cu ordinii ca să pue
mâna
pe vodă Caragea.. Acesta, aflând 'la timpii
des-pre pericolulii ce-l ameninţa, se prepară de
plecare. Eli constitue unii guvernii provisoriii compusi -din Mitropolitul, din. Banulti Brân
covânu

Şi Samurcaşi.

“iuândă

cu

În gioa. de 10

sine

Octombre

cele . 18. miline

“storce din . sudârea

plecă din Bucureşti

şi din

1818,

lei ce putuse.

sângele

româniloră,

împreună cu dâmna şi cu

fie-sa, escortatii de 400 arnăuji. şi merge la
Bra.

“Şovii. De

.

aci porneştela

Viena,

trece în Elveţia şi apoi în Italia.

mai

'pe urmă

-

21
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CAP, ANVII...

Alexandra Şațu 1819-1820.
Boerii cerii la Portă să le acorde dreptulii de a'şi alege
domnii pământeni. Porta trimite domnii în Muntenia
pe. Alexandru

Şuţu.

Eteriştii din

Muntenia

voescii să

„Fidice stindardulii liverării Gr eciei, lor tea lui Aleran- dru Sadu

îndată dupe fuga nlui vodii Caragea
Doerit "pămenteni

din ţ6ră,

în capii cu Mitropolituli,-se a-

dună şi formulâsă o petiţiune către

Portă prin

care “ii cerit să le acorde dreptului de a'şi ulege
domnii pămentâni. Între. altele ei, spuneaii Por-

ţii că era chiar de interesulii ei de a reveni'la
“domnii pământeni, căci aceştia avendii moşii şi
„legături de familie în ţâră, nu puteaii îugi, dupe

„ce. storceail 'ţâra şi o jefuiai.
„Porta, în locii să inţelâgă . adevăratulii ei interesu, în loci să acorde Românilorii drâpta lori
cerere, ea, în primăvara. anului 1819, trimite

domni

în Muntenia pe Alexandru Şuţu. Prin a-

câstă faptă arbritrară,

Porta, viola ca

totu-d'a-

una drepturile cele vechi ale româniloriişi chiar
obligaţiunile de curend stipulate în favorea lori.
« Numai forţa 'evenimentelorii a făcută ca 'Turcia
să revie la simţimentulii de dreptate şi să recu-.
r6scă

drepturile românilorii,

Revoluţiunea
spirituli

de

cea mare a Franţei

.

răspandise

libertate şi de emancipare

în tote

ALEXANDAU ȘUŢU..
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De

ipoporele apăsate de jugul tiraniel.: Acesti spi„Tit, nutritii şi cultivatii - de mai mulţi'ani, prin:
:sese adenci rădăcini în inima tutuloră popsrelorii
„Creştine din vrientulă Europei, iar. mai'cu sâmă
“în înima. cea ardătâre a greciloră. Fructulă
săi |
“se copsese cu desăverşire şi nu aştepta de câtiu

momentulii favorabili ca săi produci efectele

- sale,

-

i

,

pi

Grecii formaseră de mai “mulţi ani. societatea

politică

numită

Fteria ; scopulii: el

“Greciei libertatea şi independinţi.

era. să dea

Sediul: prin-

cipalii al acester” societăți era'-în România, de
- unde avea să se dea semnalulii sculării tutulori
:greciloriă din Europa în contra păgâniloră. Pe la finele anului 1820. “Eteriştii deciseră, să
“ridice stindardulă sculării grecilori. Uni. obsta“coli” &nsă se opunea 'la acâs
. gener
tă
6să între“prindere. Grecii nu putuse atrage:în partea lori

pe Alexandru-vodă Şuţu. Eli era consideratii ca
-0 dificultate ce trebuia înlăturată; -eteriştii dar. de-

ciseră. săli omore; -Neputândii . reuși. a-lii, ucide
“în modi violentii, precum se decisese, i-se ad„ministră o. otravă care îlă aruncă: la: patit de la

-3 Decembre 1820 şi de care muri. la 19 IanuaTie

182],

.

a

Alexandru Şuţu, simoţindu- se: aprope de
« Sfirşi
“tul vieţii, numeşte o comisiune sai căimăcămie

„compusă din 7 boeri, cari să: administreze ţera
până la numirea noului. domnitorii. “Mortea lui

Alexandru

Şuţu deschise. în: Tera-Românsscă ,
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-pentru Eterie şi. pentru Tudor Vladimirescu, unit
câmpi liberă de: acţiune, despre care vomă trata
în peri6da viit6re. Să
„Mai “nainte însă de a intra în espunerea îap-. |

. “telori” revoluțiunei de la 1821, să arătămii. pe“scurti starea politică şi socială a ţării n6stre- la.
„acea .epocă. Pentru a atinge acesti scopi, reproducemi aci Capitolulii 1 din Revoluţia - lui 'TudorVladimirescu, de : 2fihaiăă. Cioranu, unii contimpo-Tani.caie a luati parte, activă cu Tudor in acea.

-revoluţiune.
„De

la deschiderea

resbelulul din -anulii 1806.

“până la 1812, — între Rusia Şi Porta Otomană — câti a ținuta resbelulii ; şi de la 1812 pânâ...
„la 1818, cât a ţinuti domnia lui Caragia; şi de
“atunci până .la 1821, când

“Vodă Şuţu,

a muritii. Alexanaru-

amendoă Principatele s'ai umpluti:

"de. greci ca, nicl o dată ; pe lengă cari ai intrati
și mulţime mare de Bulgari, Arnăuţi, Armeni şi

“mulţime: de Sorbi din oştirile lui Cara- George,
ale lui. Melenco, ale lut Haiducii Velicu, şi ale:
mai multoriă . căpetenii din revoluţia Serbiei ;; toţi
aceştia, se numiaii “Arnăuţă şşi jefuiau, de faţa, cu
„armele încărcate şi cu iataganele la briii, aceste:

nenorocite ţări ; mai vertosii că toti din aceştia.
se compunea pe atunci tătă: oştirea domniloriă.
fanarioți ; iar paza Principatelori prin Români,

dupe vechile lori

“Oştirea

aşegăminte, . lipsea cu totulii.

domniloră greci. se împărțea

Deli-Başa, şefu
. călărim
ler.

asti-felu:

Pa

Co
t>
Se

. ALEXANDAU. ȘUŢU

Tufecci- Başa, 'şefulu infanteriei,
“Ghiuler Aasân, şeful artileriei,
Kirk-Serdar, şeful călărime! uşire

ai
,

„ Bas-buluc-başa, şefulă guardiei domneşti...

* » Bag-Ciohodar, cu două trupe de cioh
odari,: “compunea iarăşi guardia Domnului ; aceşt
ia erai -căpeteniile ogâcului domnescii ; iar num&ruli
i ace-.
storit bande de adunături streine era ne
hotărâți.
“ » Marele Spătar, şefuli oştirilori, nu.s
e făcea .
nici o dată din boerii români, precum
nici agă
(prefectulii poliţiei), nici căpitan de
dorobanţi,
nici căpitan de lefegii, precum nici o
altă dre-

gătorie, cari, dupe

vechile

aşedăminte ale ţării,

aveati sub dânsele trupe inarmate ; ci,
pe toţi
aceştia, îi orânduia domnulă din greci
i lui ; însă

t6te. aceste

trupe

erati cu

Buluc-Başi

lorii, cu

„Baraiactarii lori, cu Odabaşi lorii, întocmai dupe

aşedămentulă oştirilori Otomane, iar stindardel
e.
erai ale ţării.
a
|
E
.'» Mal erai âncă totă din aceste adunătur
i Pol. .

covnicii de Seimeni cu seimenii lorii ; 17
polcov-.
nică de poteră, dupe num&rulti districtel
orii, şi

27 căpitani de poteră,: şi iarăşi alţi 17 Polc
ov-

nici de târgi, adică de

țului câte unu,

fie-care 'capitală

a jude-

ca nişte poliţai ; toţi aceştia ne,

apărată, trebuiau să fie greci.

a

» Caimacamulă Craiovei, ce era unii ali doile
a, .
Domni în România-Mică, cu tâtă suita, lui şi
cu.

i6tă oştirea de lângă densulii, trebuiau să
fie greci ;
Zapeiil plăşiloră, vătăşeii plaiurilori,
toţi dregă-,,
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torii cari erai sub. denşii, . Chiar cea mai mică
putere armată, trebuia. să'fie. greci ; şi forte rari.
Sar

fi

pututiă vedea: câfe': unii: românii - “printre-

dânşii; într'uni cuventii,;-afară de

poteraşi sai;

jandarmi,: cari: et” ma! eraii români, şi nuraai -ei
intra în. păduri şi:se băteau cu hoţii, tâtă' cea.Valtă miliţie 'a: ţării. era unit. amestecii 'confusit':
de. streini, cari.ne 'avendi' nici unii dori de țeră..:
(ce nu

era:a

lori) le

venea mai

bine

a petrece.

timpulă în' repaos. prin oraşe, saii-a'se' ascunde“

la -hevoe prin 'infundăţurile Carpaţilorii, de. câţi:
a- da' faţă. cu .pericolulii, şi a înfrunta mortea ce.
i-ar. fi arneninţată; şi iarăşi români curaţi,. abia:
în dorobănţime se mai

vedea, care atunci.se nu--

mia slujitori de judeţe ; şi eraii înarmaţi cu bice,.
Şi însărcinările:
lorii .nu erai de câtă a esecuta:
ordinele de esecuţie. şi de jafuri.ce priimeati..de-

la -superiorii lori, pentru nenorociţii locuitori. ai”:
satelorii ; iar toţi cei Valţi, dupe cum am disă,.
şi. dupe cum de faţă se vede chiar. până astădi,
erai streini Şi - forte departe: cu totul de -a fi.

români.
„ Mitropolitulii tri,

|
câte trei Episcopii Romă--

niei, toţi arhierei, toţi -egumenii mănăstiriloră şi,
t6tă puterea, clerului, de la cari se: cerea lumina:
şi morala, şi patriotismulii,-erati

greci; în şeolele

cele mari, -co'se numea şcole domneşti, toţi:
profesorii mari şi: inici erati. greci ; şi limba. ro-.
mână era, exilată de pretutindeni, şi numai limba.

grecâscăse învăţa ; profesorii particulari de prin.:

ALEXANDBU ȘUŢU

....
*

casele boerilorii,
celoră bogaţi,
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de: prin casele -neguţătorilori

duhovnicii ce espovedeai, pedago-:

gil fiilori de .boeri, preoţii de pe. la. măstăstirile

cele însemnate, preoții: de pe. la: :bisericile. de
miră, toţi aceştia: erai greci; până: şi chiar Sojba.
în biserici

totii în: greceşte

se

fâcea,.

-:„ Negoţulii în tâtă ţâra era în mâna grecilor ;.
şi limba .grecâscă 'era în aşa mare vogă,în' cât; -

dupe totii cuvântuli drepti,“şi făr
de ă
voe,'te
făcea să cregi că Grecia întrâgă s'a strămutati
în România. Şi în adevării, când Domnii ţăriloriă,
„Episcopil, miniştrii, cârmuitorii, şedlele, eforii
şeolelori, eforii tutulorii aşedămintelori publice,
divanurile,

clerulii,

iâte

ramurile

administraţii-

lori, până şi cei mai mici, şi cei mai dupe urmă
funcţionari ai ţării, eraii greci, apoi nu eşti în
dreptu a dice că Grecia se str&mutase în România? şi că românilori nu le mai rămăsese nici
unii drepti

în patria lori?

veraţii fil al Patriei,

Numai

țăranii, âde-

erau Români

şi sufereau,

sub juguli. celii mai barbarii, jafurile,

prăzile şi

desmoştenirile de pămenturile loră ; locuitorii sateloriă, adevăratulii arbore al naţionalităţii româ.ne, eraii reduşi la, ultima

estremitate

a, celei mai

spăimântătore miserii ; şi limba omenâscă anevoe
ar afla espresiuni spre a descrie grozăviile Şi mun-

cele la cari erati supuşi acei martiri, în acea epocă
de sinistră memorie ; în câtii, ne mai r&mâindu-i
nici o speranţă, romanulii intra în codru şi se
facea tâlhari, sait trecea. Dunărea şi fugea în
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țera' turcescădupe
,: cum se vede
derea malului. dreptii al: Dunării,

pe tâtă întinde la V&rcio-

rova, şi*până la. Marea-Negră , mulţime de sate

româneşti cari se află mai în bună stare, şi trăindă o viaţă cu multă mai fericită, de cati rudele.
Și fraţii loră. cei r&maş: în Moldova şi România.
Întracâstă

stare se aflati Principatele,

“dor Vladimirescu a ridicati
„țiunei de la 1821.“

când

'Tu-

stindardul revolu-

.

TUDOR VLADIMIKESCU.

.;
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PERIODA VI
De la revolațiunea lui Tudor Vladimirescu până la intireerea Domnilor pă- -

mintea SA
—

CAP.

I

Prima fasă a revoluţinnei lui 'Pudor Vladimirescu

i

ŞI
Tudor

Vladimirescu şi disposiţiunile luate de dânsul
Den

tru începerea revoluţiunei de la 1921,

În urma: epocei de regenerare, de glorie şi de
mărire, ce Mihaiii Bravulti inaugurase prin vitejia spadel -sale, se părea că România intrase pe.
o cale nuoă de libertate,
de stabilitate şi de fe-.
ricire f6rte durabilă, se păreacă virtuțile civice,.
abnegarea şi patriotismului reinviase spre a nu.
mai peri nici o dată din inima Românilorii.

Dar din nefericire, acestă ţră atâtă de multi

-- încercată,

may

era destinată

la o. sârtă Şi mai

--
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aspră de câtii aceea din care o scăpase spada
eroului română. M6rtea lui Mihaii Bravulă fu
semnalulii decăderii statului românii.
În urma morţii lui Milaiii, tâte viţiurile, tâte
pasiunile cele rele se deşteptară mai inveninate

şi mai violente în inima boeriloră ambiţioși, cari
se sfişiai între denşii ca fârele, pentru ca să

ajungă la domnie. În decursii de 115 ani, TȚera.
a meisii cu paşi repegi pe panta cea alunecosă
a căderii, până ce a devenitii victimă inocentă

in. ghiarele cele; inveninate şi ucigătâre: ale, Fanarioţilori şi ale Ciocoilorii, cari a stors'o şi a
martirisat'o mai multă de ună secolii.
Fanarioţii, cari nu aveati altă ţintă de câtii

înavuţirea

lori

cu ori-ce preţi,

transformase

ţera, precum ne spune Cioranu mai susi,. într”'o
adevărată, provincie grecâscă, pe care însă nu o

consideră, de câtii ca unii. terenă

fertilii de es-

ploatare. „Boerii, fala altă dată, a țării şi aprigii
ei apărători pe: câmpul. de resboae,. nu maj erait

ceea ce fusese o dată. Dupe ce, prin intrigi Şi
lupte intestine; ca; să- -ŞI satisfacă ciiminalele lorii
ambiţiuni, aruncase ț6ra-în ghiarele: fănarioţilorii,
boerii işi perdură şi ei drepturile şi privilegiile de

cari se bucurase până aci. Acum o; nucă boerie,
exghenia fanariotă, le luase loculii în. tote Tamu-:
rile administraţiunei - publice.
îi
Cea mai: mare parte din boerit: țării, perdend
cu desăvârşire ori ce simţimentii de patriotismi

şi de demnitate naţională, se fanariotisară.

Mai

“TUDOR

VLADIMIRESCU.

:

:
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conrupți:de câtă fanarioți: enisăşi, el rivalisati cu
denșil in viţiurile :şi 'în 'met6cele:de a jefui era.

Puţinii din: adevărații ::boeri cari rămăsese ne
atinşi de contagiunea; conrupţiunei: fanariote, tră-:
iati isolaţi pe la: moşiile lori, persecutați în tote
modurile de Domnii: fanarioți. Ei meditaii în trista!
lorii: retragere la: greşalele prin care :udusese Ţâra:
într'o astă-feli. de: durerâsă stare... Acum nule:
lips
- dorinţa
ea de-a reda Patriei drepturile pe cari:

„mu ştiuse iindestulii să le respecte şi să le apere,.
dar nu aveaii nici destulă

coragii,

energie şi devotamentii „pentru

intrepringă ceva,

nică destulă

a se espune. să

care, „SĂ le satisfacă, acestă do-

e
rință.
Dar provedinţa care, “în " cursulii secolilorit,
scăpase de atâtea ori acestă nefericită ţeră din!
ghiarele peirei, nu voi să o abandons . la o s6rtă,
atât de ne meritată. Poporul români a alergatii totii-de una cu intusiasmii la vocea eroiloriiui

şi a patrioţilorii ţErii ; elii "şi-a Vărsată totu- de

una sângele cu devotamentia pentru apărarea
drepturilor ei; elăi: dar nu merita să. sufere starea de miserie în care “boeriă conrupți aruncase:
ţera. Da aceea Provedinţa , în înalta ei miseri=:

cordie, a voitii să scape

ţâra din robia fanario-:

ţiloriă şi a, ciocoiloră, printi”ună fii al poporului.

„Istoria popbreloră
nile ai

existatii

ne

arată că la tâte: naţiu-

Gmeni. predestinaţi

când binele, când rul.

ca să facă -

Daca aruncămiă o pri-

vire retrospectivă asupra. istoriei nostre, aflămiă:
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că mulţi ai fostii la noi din cei. predestinaţi pentru .
a. face; r&ulă şi forte

Istoria
unii

contimporană

tabloii

La 1821,
bărbată
Acesti

puţini-:pentru a face binele.

mal cu s6mă,

înfiorătorii, de

asemenea

ne presintă
natură.

..

Provedinţa: voise. şă dea ţării uni:

inspirati numa! de binele şi: fericirea el.
bărbatii

providenţialii, a fostii

Tudor Vla-

dimirescu care, prin: sângele săii. vărsatii cu atata abnegare pe :altaruli Patriei, a făcuţi să renasca
pe pămentulii României vechile. ei drepturi.

„Tudor Vladimirescu a fostii de naştere obscură,

fiulă unul ţărani din Satulii Vladimir, plasa Gilortu, districtulii Gorjii. Eli sa născută în ulti-

mulit pătrarii al secolului al XVIII. Educaţiunea

sa a fostii simplă, ca şi condiţiunea socialăa
părinţilor - săi. Primele noţiuni de cetire şi de
scriere, eli le-a priimită de la unii preoti, din

satulă Vladimir.
Cu

o

tote că eşiti din condiţiune

Şi

obscură, Tu-

dor avea tendinţe şi aspiraţiuni diştinse. In etate
de 10 sai 12 ani, eli se duse la Craiova şi intră
pe pricopsclă!) la dascălulă Lupu, consângânii cu
1) Vorba

procopstlă,

do la groceşte, are la nol doă înţelesuri:

1% Însemnâză învățătură; omiă procopsitii, adică omiă cu instrui:

ţiune. 20 Însemnâză avere, posiţiune secială ; omii procopsit
ii,.
adică: omii cu avere, omii cu carieră saii cu posițiune
socială
Iocuţiunea, pe pricopsâli, insemnâză la, Noi, pentru carieră,
pen:
tru facerea carierei, Pa dată pe pricopstlă, adică Pa
încredinţatii

unui patroni

care săi facă carieră, .

-

*

TUDOR VLADIMIRESCU

|!

"833

părinţii lui 'Pudor.. Mat târdiă, elă intră toti pe

„ -pricops6lă în casa. unui: -boeri:
din: Craiova, unde

“învăţă carte grecâscă de la dascălulii fiului acelui |

-

boeră.

i

-

IER

î

;

ir

i

a

aa

DR

:

IE

:

Născutii în districtuli Gorjă, ţâra Pandurilorii,

Tudor avea: mari disposiţiuni militare. În: prima
domnie a lui. Constantin Ipsilanti - (1802 — 1806),
“Tudor a fostii însărcinată de densuli
-cu forma-

rea unui corpi de voluntari. Ipsilanti, înființase

-

acâstă trupă sub cuventii de a -apăra..Oltenia de
năvălirile lui -Pasvantoglu ; în realitate însă, formarea acestei 6ste era ca să ajute liberarea Greciei.

În a doa domnie de unii anii a lui Constantin

“Ipsilanti, Tudor era biv-vel comisiişi. vătafă de
“plaiă. la Cloşani. Ipsilanti Pa onoratii. şi cu: ranguli de Slugeru.
E:
Prin meritele sale personale, "Tudor, făcându-și
"0 posiţiune socială, a începutii să înţrl6gă şi mai
„+ “Din vechime

şi până pe la venirea. Regulamentului

Organic,

era ohiceiu la noi ca Gmenii de o condiţiune modestă şi
chiar
- boeril de o clasă inferidră, să-şi dea copii în casa vre-unu
i boerti

: nare pe pricopstlă. Aceşti copii, deşi serveaii în
casa boerului,
dar nu eraii considerați ca slugi, ci erai trataţi
cu totulii altii
feli. Boeruli îngrijea de creşterea şi educaţiunea
copilului, îl
" îmbrăca şi îlii dedea la Şe6lă, apoi mai târdiă boeru
îlă lua dupe
“dânsulii la divanti sai la vistiorie, dupe funcțiunea
ce ocupa,
_elă, şi-lii făcea candidati sati stagiaru în cancela
rie ; apoi mai
târgii, daca tânărul stiuse să profite de îngrijiri
le boerului,
acesta, îlu punea în slujbă şi îi făcea astui-felă
cariera în socie- *

tate. Acesti omii se numia apol,: omulti

Bălânului sai omulii

Bâlăcânului, etc., dupe numele boerului la care
slujise, adică,
avea de patronii pe Bălnu sai pe Bălăcenu,
etc, :
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. bine. starea ' deplorabilă a, ţării. sale şi necesitatea
de ase face o-transformare.
radicală în astă. stare
de. lucruri... Eli se. frământa .cu - mintea dioa şi

n6ptea ca să afle vre unii remedii la atâtea.rele.
„Dar -în cei mari nu putea să:pue.nici o. speranţă,

căci deşi unil :din ei compătimeaii de suferinţele

"Sri, dar n'aveail nică curagiulu, nici devotamen.tulă adevăratului patriotismii pentru a se expune
la vre-o întreprindere patriotică.

„ce

În câtă: pentru dansul. elă era gata în. ori
momenti :a-şi da . viaţa -pentru 'liberarea. Pa-

„triei de:;sub, jugulii ce o apăsa, dar acâsta nu era
destulă. O. singură speranţă îi. mai; întărea cura-

-giulă : credinţa că Rusia îşi propusese să liberese,
-în numele. crucii, pe toţi creştinii de sub jugulii
-otomani..
|
|
a
„„.. Când Rusia se aflaîn resbelii cu "Turcia (1807 —

1812), 'Tudor înfiinţă cu spesele sale o trupă de
Panduricu

care luptă sub stegurile ruseşti.

“spera

asemenea

prin

sacrificii,

să

contribue

Eli
la

„dobândirea drepturilori naţionale ale Românilori.

„În

acesti resbeli,

care a duratii mai multi

„de cinci ani şi în care. Românii contribuise atâti
“de multi cu averea şi cu viaţa lori, Tutor'fă„cuse minuni de vitejie. Pentru bravurile sale,
„eli fu decoratii de generalulă rusii Cheralof cu

„ ordinuli Vladimir şi onoratit cu rangulii de pa-rucică, adică locotenentii. .
Dar, care îu decepţiunea lui 'Tudor, când-vădu
Că, resultatuliă acestui resbeli peiitru România

+ TUDOR-VLADIMIRESCU . - ,

fu

ruperea . Bassarabiei . de la- câstele

885

Moldove.

“Atunci începu .elă a ințelege câtii de; puţinii trebuia să aştepte Românii de la
desinteresarea Rusie! ortodoxe.

generositatea şi
Atunci se con-

vinse că Românii nu aveaii să aştepte liberarea
“lori, de sub juguli Fanarioţilori” şi al ciocoilori
de cati, de la ei &nşile, cu sabia în mână, ca în
timpil

de glorie ai

străbunilorii lori. . În

acestii

sensii dar elii începe a lucra cu slabele sale mid-

„19ce, aşteptâni, cursuli ,evenimenteiorii,
„Tudor, prin vitejia şi curagiuhi-sti in vesbelulă
: Ruso-Turc, devenise uni personagiii importanti
pentru boerii patrioţi, câţi mai eraii pe' acelii
timpă, şi inspira temere Ciocoilori. În populaţiunea de josii, în genere, iar mal cu s&mă asupra' sătenilorii de peste Oli, asupra pandurilori
cari luptase sub dânsulii, elii dobândise unii mare prestigiii.: Toţi ilii considerau ca pe unii protec-

torii şi la ori ce păsi: alergaii Ja densulii ca 'la

unu. părinte. -

a

Profitândii de- marea. influenţă ce avea asupra
poporului, 'Tudor proiectă să recruteze în taină
-0 armată de panduri, cu care, întrună momentii
favorabili, să lupte pentru revendicarea dreptu-

„rilor : ţării. In .acestii scopii, elii îşi asociază mai
"mulţi: amică credincioşi . în Oltenia, :ca: Creţescu,
-Gârbea, Miu şi alţii, cu cari începe a lucra pen-

tru realisarea acestui scopii patriotic.Pe lângă
-Yecrutarea de Panduri -ce. făcea prin ajutorul
„acestori amici credincioş
,.. Tudor
i incepuse să
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-adune arme şi muniţiuny pe cari le ascundea prin
păduri S pe la proprietăţile 4 sale de peste Olt.
-

i

.

a

$ a

“Tudor se2 legeg în amiciție întimă
geşii Ilarion,

Cualiţiunea

cu Episcopulă de Ar-

Sântei . Alianțe.

Societăţile

„secrete, Eteria. Par tidele politice în România în anuliă

1820, Tudor se legă pr în jur dimântit cu doeri zi patr ioță.

Cu
reşti,

ocasiunea deselorii sale
ca' să apere la: divan

diferiţilorii

săteni de

veniri prin Bucunişte procese. ale

peste Olti,

'Tudor legase

:amiciţie intimă cu Tarion, Episcopul de Argeşi.

“De la :acestii învăţatii şi venerabilii. prelatii, care
îl fu mai târdiă în revoluţiune consilieri intimi,
elă se ţine în curentulă evenimentelori politice
din Europa şi despre tendinţele ce agita pop6“rele. mai multoriă state, iar mai cu semă despre
Grecii din peninsula Balcanică.

„O luptă de viaţă şi de morte se incepuse de
câtu-va

timpi

între poporele

mai

multori

state

civilisate din Europa şi tirlori:
ani
apăsător
i”i.
Puternica suflare a r&voluţiunei din. 1789 făcuse să tremurepe tronurile loră cele putrede
toți monarhii statelorii Europei. Ea răspândise

lumina libertăţii şi a adevărului asupra
-Popbrelorii

cari zăcea

de. secoli

tutulorii

sub. negrul

întunerecii al barbariei și al tiraniel..
Agera, şi glori6sa spadă

a lui. Napoleon I pre-

făcuse numai în câţi-va an! carta Europei.
..
-

*.

Co-

TUDOR VLADIMIRESCU:

.»
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prinse de spaima distrugerii totale ce le ameninţa,
cele trei mari state monarchice, Austria, Rusia
şi. Prusia, formase o: puternică coaliţiune, sub
numele

de Sânta Alianță.

Scopulii reali

al- ace-

stei coaliţiuni era sugrumarea libertăţii pop6relori şi restabilirea, dreptului divini în tote statele

Europei.
Dupe
tanu al
vinsi şi

.

:

pi
multe şi sângerâse lupte, marele căpisecolului al XIX, Napoleon I, este întrimisă. să m6ră ca martiri „pe stânca

de la sânta Elena.

-

-.

|

Tiranii au - reuşitii ca să înăbușâscă unii : momentii suflarea cea, dătătore. de: viaţă a libertă-

(i; dar acestă: schintee . divină, care: pătrunsese

odată. in' sufletulă -omenirei, ' nu mai. putea, să

pâră cu desăverşire.. Ca: unii: germine dătători

de viaţă ce. emâna

chiar. din principiulii de vizţă

al. creaţiunei, ea căta să dea omenirei fructele

sale cele bine-făcătore, :

aa

În urma triumfului santer. alianţe, mal în tâte
statele Europei se formase societăţi: secrete. -Aceste societăţi, ca Carbonarii în Italia, Pracma-

sonii în: Franţa .şi Spania; Eteriştii în provinciile
"locuite de greci, aveai de scopii liberarea' pop6relorii de sub iveala +tiraniei şi restabilirea li-

bertăţil.

”

Încă de la 1812, grecii îofiinţase în Atena
o societate cunoscută. de Fleria Amicilorii -muse-

lori. Între membrii. acestei societăţi figurau chiar
capele

încoronate

ca, regele Bavariei şi al Viu.
.

29

388

ISTORIA GENERALA A ROMANILORU

temburgului şi Alexandru impăratulă Rusiei. Acestă societate se prefăcu peste doi ani în o socie-

tate politică: numită IEteriu care dete naştere la.
rescularea grecilor în 1821 şi. proclamarea ei de
statii independenti în 1822.

La 1$21 se afla: doă partide politice în România: Una, naţională în capuli căria erai Grigorie Bălenu

şi

Episcopulii

de' Argeşi

Ilarion;

alta fanariotă, care avea de capii.pe C. Samur-

caşi, uni. fanariotă

influenti

şi rafinată, Capii

partidului naţionali iniţiaseră .în secretulii revoluţiunei ce proiectaii pe o mulţime de boeri între cari Filipescu (vulpe), Scarlat Grădiştenu, N.
Văcărescu, Câmpinânu, Mihăiţă Filipescu, Grigore
Filipescu, Stefan Bălânu, precum şi pe mitropolitulii Lupu. Scopulii. tutulorii acestora era emanciparea ţării de sub jugulu grecilori.
|

Dar
ca să
felu şi
acesta,

daca. fusese lesne pentru boerii: pâbrioţi
proiecteze o revoluţiune, nu. era toti astăpentru
: punerea 'e) în esecutare. Penţru
le trebuia unii braţi.vigurosi care să ri-

dice, stindardulii revoluţiunei, unii braţi devotatii

pentru o: asemenea 'sântă

causă,

un bărbati a

căruia: voce să aibă eco în poporiă, care trebuia
să lupte: pentru triumfulii acestei. revoluţiuni.

Boerii îşi ţintiră ochii asupra lui Tudor. Vladimirescu care reunea t6te aceste condițiuni; ..
Grigore Bălenu şi Ilarion luară -sarcina de a
iniţia pe Tudor: în

secretuli

întreprinderii lori

şi a-l determina ca să se pue îu capuli acţiu-

- TUDOR - VLADIMIRESCU

nej,

când:se.va

da

.

93,
339

semnalulă sculării. Tudor ac-

-ceptă cu bucurie acâstă, propunere, căci eli vedea
într'ensa realisarea planului la care lucra în taină

-de mai multi timpă.

|

Boerii patrioţi, spre.
a se asigura mai bine de
concursulii celi eficace al lui Tudor, într'o întreprindere naţională - atâtii de. importantă, S'aii
legatit: cu densulii chiar prin iurămeânţiă înscrisă,

prestatii în mănăstirea “Tismana.
„ Prin mijlocirea lui Ilarion, Tudor făcu CUN0ş:
tinţă cu C. Samurcaşi: care era sufletuli Eteriei

: din Ţera-Românescă. Acesta apoi puse pe Tudor.
în contac
cu tii
"căpitanii
. Tordache Olimpianuli,
capuli guardiei domneşti, compusă de arnăuţi.

"Partida fanarioţilorii, în care intrase toţi boerii
fanarioți şi o mulţime de boeri români fanariotisaţi şi corupți, aveati de scopii rescularea Şi

liberarea Greciei de sub jugulăi otomană, învin-gerea păgâniloră şi înfiinţarea unui imperii grec,
în care să intre tâte popsrele. creştine din .peninsula Balcanică.
a
i
Scopulii dar al amendurora partidelorii revo-

Juţionare: urzite pe pămentuli românescă diferea
cu totulă unulii de altul: Grecii aspirat la -iberarea, Patriei lori .. de. sub juguli . păgâniloriă,
triumfândii cu armele 'asupra lori. Românii: tin-

deau-:la desființarea domnilor. fanarioți, la:.gonirea din ţâră-a tutulorii: greciloriă. Şi ciocoiloriă,
cari o exploataii. într'unii modii intămii, menţiină e
Pi

.
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"ânsă cu turcii raporturile
lori braciate,

ce resultaii din vechile

Ş IL
Despre începutulă şii desvoltarea Eter iat. Scufas şi alţi doi” greci fondesă Eteria în' România. Tudor şi căpi" tanti Iordache se ligă prin jurământă pentru a-şi da.
+ concursul în veroluțiunea ce avea să isbucnescă. Ileriştiă ceri începerea luptei. Căpeniile partidelorii, revoluţionare din Bucureşti, decidi asasinarea lui Alezandru- vodă Șuţi. Șah este învveninatii de doctor ul.

Apalti,

Lăsândi

ună “momentii pe > Tudor Vladimirescu

la ocupaţiunile sale pregătitore pantru revoluţiunea naţională,

să

ne întârcemiă: privirea

Eterieişi să, vedemi

asupra.

naşterea şi desvoltarea «i

„până în momentului acţiunei.

„La 1812, precum am menţionatii mal susi,
se infiinţase în Atena o societate literară sub nu-'

„melede -„Eteria amicilori, de Aluse.* Peste duot
ani dupe

înfiinţarea,

acestei

societăți,

se. înființase o altă societate

cu

totulă

la

1814,

politică

sub numele de Eterie, care avea de scopi libsrarea grecilorii de sub jugulii turcescii, precum

şi a tutulorii 'creştinilorii din imperiul otomanii.

-. În” spiritul şi în scopulii
înființase asemenea. societăţi
cele principale ale Europei.
dova, unde elementulii grecă

şi unde

acestei societăţi se
mai în tâte oraşele
În România şi Molera forte numerosii

avea avantagiulii de a

fi la câstele im-

TUDOR . VLADIMIRESCU

periului

34

Otomanii, se formă chiar de la
începutii

centrul celii maj însemnatii de acţi
une al Eteriei,
-. Tniţiatorulii acestei societăţi in Rom
ânia Şi Mol- .
dov
a

„Scufas

era unii comerciantii greci din Arta
,
care se. afla în Odesa.

Şi alţi comercianți

necunoscuți

anume

Eli îşi mai usocie

ca,şi densulii, pe

Atanasie 'Tzalacofr şi pe E. Osantos.
Societatea fondată în România de
aceşti greci,

inspirați şi conduşi

numi

„leria

de

foculii

amnicilori,*

patriotismului

şi scopuli

se

ei secretii

era armarea tutulori greciloră în
contra turcilori.

"Ca să dea mai multă autorita
te societăţii lorii,
capil Eteriei inventară o pute
re .misterisă Nu-

mită doi, (principii, sufletul
eteriei), care avea
să se dea pe faţă în momentuli
i acţiunei. Ei ]ă-

sau a se înțelege şi toţi afidaţii cred
eai că acelti

dp/h era Rusia, sub aripa căreia
grecil aveai
lupte spre a-şi dobândi libertatea.
|

să

Dupe ce acei trei capi aj Eteriei.
îşi făcuse
destui aderenţi, Scufas se stabili
în Constantino-

pole (Aprilie 1818) de unde
să se pue în raporti, prin agenţii săi, cu eteri
ştii' din diferitele |
centruri ale Europei. Din nefe
ricire ensă acestii
înfocatii patriotial grecilorii,
nu putu conduce
mai departe importanta sa intr
eprindere. Mortea
îlă răpi dintre cei vii (Iulie
1818) mai înainte |
de a'şi ajunge scopul.
Pa
Dupe mârtea lui Scufas, comitetu
lii. dirigentii

al Eteriei se mai mări cu alţi ş6pt
e membri între cari şi Leventis, dragomanulii
consulatului

N
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rusescii pentru Bucureşti. Rusia protejea pe faţă.
Eteria. Acâsta încuragea pe eterişti şi-i făcea cutezători. lnsuşi boerii ţării începuse a. privi
Eteria

cu

ochi buni.

Căpitanii

Iordake,

şefulit

guardei domneşti fu unulii din cei Wânteii. ini-ţiaţi în eterie. Eli era agentulii celii mai ener-

gică şi celă mai

utili, căci avea sub densulii:

cea maj mare parte din forţa armată a domnitorului pe care la timpi
ciulu Eteriei.

avea s'o pue în servi-.

Numărul eteriştilorii sporisă atâti de multi:
în câtii, la anulii 1820, Eteria numera peste
200,000 afidaţi înscrişi 'pe la diferitele comitete
din oraşele principale ale Europei.
Căpitană Iordake înțelesese din vreme impor-

tanţa ce Tudor Vladimirescu avea în revoluţiunea ce se organisa,

atâtă

din puntulii de vedere

al vitejiei sale personale, câtii şi al influenţei ceelu avea asupra ţăranilorii. De aceea el cătă.
sălii atragă in partida Bteriei.
Tudor, din partea sa, vădendi că din raporturile ce ar lega cu Eteria ar resulta unii mare

avantagii pentru reuşit

causei sale naţionale,

nu esită a contracta Gre-cari legături cu acesti
agentii însemnatii al Eteriei. Astă-felii dar Tudor se legă prin jurământă cu căpitanii lordake-

în biserica lul sântu Sava,

faţă

şi cu căpitanit

Parmake. Legătura 6nsă ce 'Tudor contractă cu
căpitanii Iordake nu restrângea întru nimici li-

bertatea de acţiune a lui “Tudor în ceea ce pri-
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vea causa sa naţională. Elă promise

prin jură-

mentii lui căpitană Iordake. numai: „Că va înlesni cu pandurii. si trecerea grecilorii peste
Dunăre, unde avea să fie tâtruli resbeluluj.
Lucrările Eteriei erau deja forte înaintate. Grecii,
intusiasmaţi

de

a începe

lupta

cereau

să li se

facă cunoscuti pe ași. Între Capodistria . ŞI: Alexandru Ipsilanti, majoritatea. capilorii Eteriei
aleseră -pe Ipsilanti.
|
E
Dupe cunâşterea lui înfiu grecii nu-şi mai putea domina entusiasmulii. Ei cereau să încâpă
lupta îndată. De. aceea căpeteniile Eteriei trebui

să, se. adune ca să hotărască locul şi dioa, unde
şi când să înc6pă mişcarea.
i

În privinţa fixării timpului şi locului pentru
începerea r&sc6lei, opiniunile erai f6rte împăr=
țite intre capii Eteriei. Unik. propuneaiă ca stindarduli revoltei să se ridice în Muntenia. „Ipsi-

lanti susţinea ca lupta să încâpă în Peloponesi.

Alţii erai pentru temporisare.
Ipsilanti fixă dioa de 14 Noembre

1820 pen-

tru ridicarea stindardului revoluţiunei în Moldova.
Dar diferite circumstanţe şi neînţelegerea' dintre

şefi, fâcu pe Ipsilanti ca să revâce acestă di.
Curend €nsă şi dupe acâstă din urmă hotărire, Ipsilanti se convinse că întreprinderea sa

era condusă cu multă uşurinţă şi imprudenţă şi

că causa, sacră a grecilorii era cu totulii compromisă. Dar lucrurile eraii atâtii de. înaintate
în câtă îi era imposibilii a se mai da înapoi. Ip-
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silanti trimite dar ordini fratelui s&i Dimitrie
să trâcă în Pelopones. În câtă pentru densuli,
cl se decide atrece cu celi-Valtii frate al săi
în Principate, de unde să mârgă apoi în ajuto:
rul grecilori, trecendi prin Bulgaria, Rumelia

şi Macedonia, spre a le rescula

în

trecerea sa.

- Ridicarea, stindardului revoluţiunei
nia, întempina

uni

mare

obstacoli

lui Alexandru-vodă

Şuţu.

Acesta

nu

putuse

în persâna

nu numai că

fi atrasi în partea Eteriej, dar luândii

cunoştinţă “despre mişcările
organisait

în Româă-

pe

revoluţionare ce se

pămentuli românescă în contra tur-

ciloră, se silea să descopere pe autorii ei, spre
a-i da pe mâna

turcilori.

Ac6sta

determină

pe

capii amendurora partidelorii revoluţionare din
Muntenia să decidă mârtea lui Alexandru Şuţu.
Complotul pentru uciderea lui Şuţu se. urzi
chiar -în

casa lui

Grigore

dake fu insăreinatii.cu
jurase

Bălânu.

uciderea

cu deplină -convicţiune

cisiunea capilor revoluţiunei;
acţiunei

Căpitan lor-

lui Şuţu.

ca să esecute

Eli
de-

dar în momentulă

curagiuli: Pa abandonati, precum a măr-

turisit'o €nsuși. Atunci eteriştii ai insăcinatii cu

uciderea, lui Şuţu pe doctorulii

Apalti

care i-a

înveninati fântâneaoa ce avea la braţul stângii
şi din care-i s'a trasii mortea.
|
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Alovtea lui vodă
tenta, Tudor
nui. Prima
Tudor lucreză

Şuţu este semnalulii
trece peste Oltii, cu
proclamaţie a lui
cu activitate peste

revoluţiumei în Mununii numeri de arTudor către poporii
Olli pentru adunare

„de 6ste, Ispravniculii de Mehedinţi
Ostea! guvernului

trimisă

să

fuge

pr indă pe

la Craiova.
Tudor ,

trece

sub stâgulii sc,

Alexanâru Şuţu încetâză, din viaţă la 19 Ia:
nuarie 1$21. Căpitanii: Iordake, fără a mai aştepta

vre-uni, ordini

superioră, hotăraşte să dea,

semnalulii. revoluţiunei în Muntenia. Eli porneşte pe Tudor. peste Oltii chiar în dioa de 18 Ianuarie cu 25 de arnăuţi din trupa sa, puşi suv comanda lui Dimitrie Macedonski, fosti ofiţerii în

armata rusescă şi stabiliti în Bucureşti dupe res-

belulii din 1807—1812. În cale, spre Piteşti, alţi
15 arnăuţi se unescii cu

cel-lalţi

25,

şi trupa

sub ordinele lui Tudor devine asti-felti mai puternică.
'Pudor trece Oltulii la 19 Tanuarie pe la satulii Budeşti din Vâlcea. A doa di, indreptânduse către Gorji, întâlneşte pe vechilulii vătafului
plaiului Horezu care venea. de la, casieria. districtului Vâlcea cu vre-o 92000 galbeni. "Tudor
îi ordonă să-l urmeze.

La 21 Ianuarie, "Tudor soseşte în Tergu-Jiului.
şi se opreşte la amiculă
meşulii judeţului.

Aflândă

săi Vasile Mângă,
că unulu

sa-

din isprav-
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nicil judeţului, cluceru Dincă Oteteleşânu se aila
în oraş, Tudor trimite cinci erau de-lă aduce
înaintea sa,
Dupe medulă nopţii, Tudor DlScă cicu trupa sa.
Dâja el pornise sub bună pază pe Oteteleşânu

la Tismana.

A doa di toţi boeril din Tergu-Jiuliă

se alarmară despre cele ce se petrecuse. Arestarea ispravnicului Oteteleşânu îi făcuse să bă-

nuiască scopulii lui Tudor şi unii din
spre

a-şi

asigura

ei „Îugiră,

viaţa.

Pe la mijlocul gilei soseşte în oraşii şi celă
d'alu doilea ispravnică, Văcărescu. Aflândii despre cele ce se petrecuse, eli adună. îndată tote

catanele isprăvniciei şi cele de poteră; totii: de
odată trimite curierila Bucureşti, arătând cele
întemplate.

Totii în dioa de 22 Tanuarie, soseşte în TerguJiului prima proclamaţiune

ce Tudor

dedese că-

tre poporii, chemându-lit la arme pentru a-şi dobândi drepturile strămoşeşti. Ac6stă proclamaţie
umple de spaimă pe toţi funcţionarii greci şi pe
ciocol. Boerii cei mici, meseriașii şi plugarii, a-

plaudară la acestă, fericită ştire şi făcură lui Tudor. urări căldurâse de reuşită.
Pe când proclamația revoluţiunei se citea cu
sensaţiune în 'Tergu-Jiului şi prin alte oraşe pe
unde ajunsese, 'Tuder călătorea spre mănăstirea
“Tismana unde ajunse către sâră. Peste n6pte elii

uduce înaintea sa pe Oteteleşânu şi lii pune să

dea, ordine către zapcii şi vătaşii de plaiii. din

TUDOR VLADIMIRESCU
districtulii

Gorjiii pentru

47

a se strânge plăiaşii la

diferitele punte indicate de densuli. Oteteleşânu
mai

dete ordini

şi pentru

aprovisionarea cu ce-

reale şi vite a câtor-va mănăstiri de peste Oltii.
A doa qi Tudor plecă din Tismana,

lăsândi pe

Oietelegenu sub bună pază.

Sica

De la Tismana Tudor se îndreptâză spre plaiuli Cloşanii. Aci elii află pe Dumitru Gârbea,
ună afidatii al sii cu o câtă de 100 panduri ce
adunase

în

pripă.

Eli

dă

ordini
să

se

adune

toți pandurii din plaii, precum şi cel ce nu eraii
în activitate, promiţendu-le lefuri şi uşurarede
podvedi.
Toti

de aci Tudor

expediază

în Gorjii

şi în

„Mehedinţi pe verii săi Columbeni pe Ioniţă Creţescu, pe căpitani Url6nu- şi alţi 6meni de confienţă ca să adune voluntari.
Din pandurii ce adunase, 'Tudor trimise câte:
o câtă la fie-care din. mănăstirile Tismana, Stre-

haia, Horezu Motru şi altele,

pe care

le desti-

nase ca cetaţide apărare în contra turcilorii sait
a greciloră, depuindi în ele totii felului de provisii.
De

Proclamaţia lui Tudor sculase în picidre tâtă
populaţia

suferindă,

care alerga

cu grămada sub

stindardulă liberatorului. În câte-va dile se adunase

împrejurulă:

lui

“Tudor

peste

600

plăiaşi

armaţi -cu totii felulii de arme. Oltenii adunându-se din tâte părţile: împrejurulii lui “Tudor,
numiaii Domnulă 'Tudor.

îl
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Tudor adreseză îndatăşi o petiție către pașa

de la Vidin

pe lângă

cure îi. alătură şi o doie-

anţă (arzi) către Sultanuli

din

partea poporu-

lui-cu rugăciune
-ca s'0 trimiţă la Portă. În acea
doleanţă Tudor descria tte miseriile ce poporulă suferea din partea greciloriă uniţi cu boerii

şi cu mitropolitul,
mânu,

[li

făcea

care era ocara n&mului roprotestaţiile. cele

mai vii de

credință şi supunere către inalta Pârtă, pe care
o ruga să trimiță unii comisar imperială ca să

se incredinţeze cu ochii de fiinţa adevărului.

Tudor era acum în fruntea unei însemnate
trupe de panduri. Ca măsuri de garanţie, spre
a nu fi impedicati în acţiunea sa, 'Tudor puse

mâna

pe

zapcii

ce se aflaii în judeţii şi-i trimise

în arestii la 'Tismana. Dupe aceea eli dă ordini
către locuitori a nu mai plăti ispravnicilori şi

Zapciilorii nici o contribuţiune.

Aflândă despre :scularea lui Tudorii, ispravniculă de Mehedinţi, clucerulii Ralet, porneşte in
contra lui pe polcovnicu de poteră, Pavel Nico» licescu ca să-lii prindă morti sai viu; elui îi
dă ca ajutori şi alţi căpitani de panduri.

Tudorse întâlneşte cu trupa, lui Nicolicescu
la o depărtare trei ore de la Cerneţi. Pandurii
acestuia cum, vină în faţă cu stea lui Tudor,

treci cu toţii sub stâguli lui. Nicolicuscu este
trimisă la mănăştirea Strehaia, dupe ce.i se ia
din

mâni

ordinele

ispravnicului.

dor scrie ispravnicului Ralet. Eli

Dupe aceea Tu-

îi arată Sco-
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pulii naţionali ală sculări! sale şi-lii invită, daca
este patrioti,

să vie să se unâscă

cu: Adunarea

Norodului. În fine îlii ameninţă că va atrage asu-

pră'i urgia poporului,

dacă ze va mai încerca să

facă ceva în contra sculării sale.

-

Scris6rea lui Tudor către Ralet produse o mare

„spaimă -asupra ispravnicilorii şi a cetățenilorii din

Mehedinţi. Ispravniculi Balet şi-samieşulii Poroin6nu fugiră la Craiova.

Cu “tote astea,

cei

trei

căpitani, Boboc, Colţan şi Orăinie6nu cart sosiră,

cu pandurii în Cerneţi, pornesci din propria lori

iniţiativă în contra

lui Tudor.

Timna, plăiaşii lori

fraternisară cu

Dar

la comuna
pandurii

Şi

arnăuţii lui Tudori. Ei sunt prinşi şi duşi legaţi

pe drumii

Ostea lu.

către Strehaia, unde 'Tudor pornise cu

:

a

Ca

e

În drumulă către Strehaia, 'Tudor este înt6m-

pinaii de ţărani cari îl salută ca pe uni liberatorii, strigându-i „Să trăiască, domnul 'Tudor
ii“.
Intusiasmulit era forte mare. Cei juni se:
înro-

laii de bună voe sub stindardulii
bătrâni şi femeile îl căra

nile step
Din

ordinuli

divanului

Strehaia era ocupată

săi,

cei mai

cu spinarea provisiuCraiovei,

mănăstirea

de o câtă de plăeşi sub co-

manda lui Ceauşi Costake. Somatii de Tudor ca,
să se predea, ceauşi Costak, dupe Gre-care esi-

„tare, deschide porţile mănăstirei, care se
ocupă
îndată de stea lui 'Pudor. Căpitanii Crăinicânu

-
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şi Bărbucenu Presicânu fură Jochişi în clopotniţa
mănăstirei.
Dupe ce intăreşte Strehaia

cu

panduri Şi pro-

visii, Tudor porneşte la mănăstirea Motru.: În
acestă Mănăstire se aflati întăriți cu o câtă de
panduri,

ispravnicii

de

Mehedinţi,

Căminarulii

Ştefan. Bibescu şi stolniculii Viişornu, numiţă: de
căimăcămia ţării. Tudor îi somâză să se predea
dar ei refuză. În urma, acestui refusii, 'Pudor recurge. la,. forţa; armelorii. Eli ordonă a trage cu
puscile într'ensii; dar. asediaţii sunt protegiaţi de
Zidurile mănăstirei, Tudor perde vre-o unspre-dece
panduri şi arnăuţi.. Cu tâte astea ispravnicii, v&-dendi că nu voră putea resista, mulţi timpi
lui 'Tudor, îi: trimite parlamentari prin care îl
spune că ei îi predă mănăstirea, dacă îl lasă să
-6să liberi. Tudor admite propunerea și ocupă mă-

năstirea Motru. În urma acestora eli îşi

aşdă

tabăra la 'Ţinţăreni, aşteptândii evenimentele.
Pe când

Tudor

ridicase cu atâta succesii stin-

-darduli revoluţiunei naţionale şi proclamația sa
inspirase intusiasmulii 'celii mai mare în populaţia oltână, ce se petrecea în Bucureşti?
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Ş V.
Căimăcămia

numită

de

Vodă-Șuţu

înaintea morții

sale.

Alesuri energice luate de caimăcămie ca: să înțrângă
- pe Tudor. Caimacamii şi Voerii ţtrii vaporteză la Portă
despre mişcarea lui Tiidor şi cere, ajutorătd pentru săt-.
primavea revoluțiunei, -

Voda-Şuţu, presimţindu-şi mrtea, numise la.
15 Ianuarie 1821, o Căimăcămie de Şepte boeri
din. divanulii domnescii. Aceşti caimacami,. dicea
ordinuliă

de :numire,

la casă

de vacanţă. a, tro-

nului, vori „guverna ţera penă Ja. numirea . altui
domnii.

| “Căimăcămia, numită

de. Voaa- Sua

se „compu-,

nea din:
10. ]Mitropolitul, ca preşedinte.
90, Biyel- Ban Grigorie Brâncovânu.

30. Bivel-Ban Constantin Oroguleseu.,
40. Bivel-Ban. Grigore Ghica...

50. Bivel- Ban Barbu Văcărescu, |

6%. Bivel-Vistieru Grigore Filipescu.
„79. Bivel-Postelnic, Iacovake

Rizu.

Primulă acti al. căimăcămiei, dupe mârtea lui
Voaă- -Şuţu, fu de a informa pe portă despre va-

canţa tronului şi de a ruga să trimiţă domnii pe
cine va, găsi de cuviinţă. Deşi circumstanţele po-

litice erai, destulii de. încuragetâre pentru.ca ro-,
mânii să facă, unii actii naţionali şi patriotic, ce-

rondii de la Portă, ca şi altă dată să le. respec
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„tese dreptulii de a-şi alege pe domnitorii, totuşi
marea majoritate a boerilori din 1821, degeneraţi
prin regimulii celi corupti al fanarioţilori, nu mai
fură: capabili de asemenea fapte patriotice.
|
Totii cu. data de: 19 Ianuarie, Caimacamil de-

teră o circulară. către toţi ispravnicii anunțând

țării întregi mortea
ispravnicilorii ca să

lui Vodă-Şuţu.Ei ordona

fie cu îngrijire

pentru

pasa

ordinei şi respectarea dreptului fie căruia.
' Caimacamil

țării nu ştia încă: nimici: despre

scularea lui Tudor. Când avură: cunoştinţă

des-

pre, mişcările 'de peste Olt, prin Caimacamuliă
Craiovei, ei luară tote. măsurile : “putinei6se - pen-

tra împedicarea, lăţirii reului ce luase naştere şi
pentru

stârpirea lui. “EI sculară în

picidre

tâtă

forța lorii armată de peste Olti, şi porniră' din
Bucureşti orl-ce trupe le fu :cu putinţă, ca în
celii mai

scurtă! timpii să învingă Şi să pue mâna

pe Tudori, viii sai morti.
i
:
Dar popularitatea şi prestigiulit: lui 'Tudorii era
aşa de mare, în câţi forţele materiale ale - Cai-

macamiloră şi ale voerilorii se nimiciră în - faţa
forţei morale -ale lui 'Tudor. Mai tote trupele trimise în contra lui, abandonară pe apăsătorii - şi
tiranii poporului şi alergară sub stindardul
beratorului lori, Domnul Tudor.

Căimăcămia ţării vedendii că cu

forţa

li-

mate-

rială nu pote învinge pe Tudor cercă, prin con=

silil şi promisiuni, a-lii face să renunțe la întreprinderea

sa

cea

pericul6să,

în care

scopil ÎI tri

TUDOR

mise

0. carte obștescă.
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acestii mijlocii nu

reuşi maj mullii de câti celt
d'ântâii,
«Fără să aștepte răspunsul luf.
Tudor

la car-

tea ce'j-:trimisese, Căimăcămia Şi
obştea boeri-loră „trimitiă- la „P6rtă. o :petiţiune
în care îl arată,
tote .mişcările, lui: Tudorşi măsurile
ce-ei '“între-

„buinţase pentru înlăturarea r&ul
ui. „Bl esprimaii
„toti de o dată temerea: ce: avea
i de a, nu..putea să, restabilească; ordinea. turburat
ă Şi rugaii pe
-Pârtă casă ia măsurile cele mai
eficace pentru

învingerea acestori tâlhari 3...»

e,

E

- Caimacamil.şi boerii ţării cugetară
uni mo“mentii ca să. tragă din. mânele .luj Tud
or elemen-

-tulă -popularii care făcea t6tă forţa
lui; În
-Scopi ej :cercară -a rivalisa, . cu
Tudor.în
-Nnătăţirea . sârtei Poporului.. Ei
dai ordine
-eftenâscă articolile pentru hran
a -poporului
tescă de contribuţii pe toţi. pand
urii câţi
-Până aci in activitate ;. începi
a pedepsi pe

acestii
imbuca.să
; scufuseşe
fonc- :

ționarii prevaricatori Şi a-i îndatora
să despăgu-

* bâscă pa locuitori de jafurile suf
eriteşi altele de
asemenea natură. |
|
ea,
Dar poporul care perduse de:
mulţi. confi-

ența în boerii ţării, 'rămase fideli
lui Tudor care

„Se sculase pentru

drepturile lori. ... i

Caimacamil țării neajungândi la nică
ună

re-

„Sultatii
cu mijlâcele întrebuințate „Până
aci,. se

-- 1. Boerit do la 1821 ca şi cel de la
1818 tratati do tânar
se sculaser

„po cei ce
ţionale.

,

ă pentru redobândirea

'drepturiloră :na23
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vădu nevoiţi Să, alerge” la măsuri mal energice.
Ei dai ordine severe către tote autorităţile din
eră

ca să ia-tâte măsurile

necesare

pentru a-po-

pri întinderea şi desvoltarea: revoluţiune). . :
Forţa, armată din Bucureşti era pusă sub

c0-

a lui căpitanii Iordamanda, lui căminaru Sava,

che şi Farmache, pe care îl. autorisară să mal

recruteze oşteni dintre bulgarii familiştă din ţeră.
"Sava, recrută Chiar albanezi vagabonzi din. cari,
-cu::0. bună: disciplină, făcu nişte adevăraţi soldaţi. Apoi eli mai organisă. milităreşte şi brasla
“tabacilorii care se urcaii la uni num&rit de peste

“1000 Gmeni buni de luptă. Se întăriră mănăs-

-tirile Radu-Vodă, Mitropolia, Mihaii-Vodă şi Antimulă, „puindu- se în âe-care câte o mică garni-

'sonă. Tâte aceste măsuri calmară 6re

cum

te-

merile locuitorilorii capitalei a căria pază - se în-

„credinţase lui Sâvă.
Dar: t6te acestea nu micşorat întru nimi2 pe-vicolulă ce creştea -necontenitii dincolo de Oltii.

Boerii Craiovei anunţâii pe Caimacami că Tudor
se apropie

de Craiova şi că eli a deveniti o pu-

tere redutabilăîn tâtă Oltenia...
““Disperaţă

de nuvelele cele -rele ce priimiai ne

_" contenitit din Craiova, Caimacamii şi boeril din
“Bucureşti se decise a face o -jalbă către Portă,
prin care să-i ceră

să

intre cu 6ste în ţâră ca

șă restabilescă ordinea. Dar acestă, măsură es„tremă şi cu 'totuli ne patriotică se înlătura din

TUDOR VLADIMIKESCU.
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-causa . opunerii consolului * Tusescii, care fu, consultatii la 4 Februarie, până anu; porni peliiunea

la

Portă.

pă

,

"SV:
"Tabăra de la Țintăreni
cărescu. comandanti.

„

şi de la Coţofeni.
supremi,

al

Nicolae vă.

oştilorii.. din Oltenia.

Căpitanii, Iordache şi Farmache, „trimişi cau 6ste peste
-. Olhi în contra lui Tudor. Gstea luă Solomon, Giuvara

| şi Băltenu, fraternisâză ca 6stea lui Tudor. Văcărescu,
îi îmlocuitii cu Samurcaşii. “Căpitan Jovdache şi Tudor

"- “în 'tabăra'de la Colofeni. Căpitan: o dache şi Solomon
la: Craiova. ERIE Ia
Ia
:

-Dupe ocuparea

mănăstirel

Motru,

precum am

arătată mai susii, “Tudor, işi .aşedase | tabăra la
“Ţinţăreni. Divanul Craiovei, de care pericoluli

era f6rte apr6pe, luase tâte.
-:sese: prin putinţă, - pentru a
Elă trimisese plăeşii de cari
„serdaruli Diamandi Giuvara.

măsurile câte îi fudesarma pe “Tudor.
putea dispune şi pe
cu trupa, sa de 150:

- de panduri şi arnăuţi, cari se „aşedară.. în”. tabăra

de. la Coțofeni, aprope de tabăra lui "Todor de la

„Pabărenl,
; Dar

Giuvara, fiind unul "din afidaţii lut 'Pudor

- în. revoluţiune, . scrise .divanului Craiovei; că elu
„nu

cuteză a se lovi.cu

6stea luj Tudor. care era

:de vre-o 4,000 panduri Şi. arnăuţi.. Atunci divanuli Oraiovei dă . ordin lui Solomon şi lui Bal-

“t6nu ca să- ŞI ungscă

trupa lori de 600. luptători
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ISTORIA GENERALA A ROSIÂSILORU

eu 6stea:de la. Coțofeni: şi să năvălescă cu toţii
Se
pi
- asupra lui Tudor.
Caimacamii din Bucureşti pentru asi asigura.
mai bine triumfulii asupra lui Tudor, luară âncă
doă măsuri eficace. .Mai ântâiu, el numiră pe

Vel-Vornicu Nicolae Văcărescu ca comandanti
- supremii. al. tutuloră oştilorii. din Oltenia, cu în--Sărcihare de a 'sdrobi: pe tâlharuli de Tudor.: Pe:
lingă - acesta; “el

mai : trimiti

chiar

pe. căpitanii

Iordăche, pe Farmache şi Enache, cu 0 parte:
din 6stea, lori în ajutorulii armatei! din Oltenia,
ca să lupte cu; forţe . „unite în contra Ii "Tudor.

EI mai trimiti şi pe Pavel
lui Dumitru

Macedonski,

Macedonski,

care

fratele:

se afla în tabăra

lui “Tudor, ca să-l induplece să renunţe la întreprinderea

lorii; dar

na

pututii avea: nici

“resultatii: satisfăcător.
a
Văcărescu; conformii * instrueţiuriloră

- de la Căimacami,

încârcă

unii

Ati
eă avea.

mai ântiiă prin mid-

“16ce' pacefice. să induplece pe 'Tudor a se lăsa de:

“ periculosa lui întreprindere. Dar Tudor r&mâind'
ne: strămutați

mă lui Giuvara;

în: hotărârea sa, Văcărescu

Solomon

ordo--

şi Băltânu să lov6seu

cu armele 6stea lui 'Ludor.
Ş
Abia! se începuse focurile şi uni -apelă căldu-

"rosit'la înfrățire se aude eşindii din rîndurile 6s-.
“ter lui TPador. Arnăuţii săi: strigau către arnăuţii
„din

stea “guvernului :

.

„ incetaţi. cu focurile, căci suntemii toţi creştini.
- şi ne-am sculatii numai pentru lege şi dreptate.“

"TUDOR VLADIMIRESCU
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„Atuncă arnăuţii lui Solomon se îmbrăţişeză cu
cei din stea lui Tudor şi lupta, încetâză. .Solo-:
mon. se vede nevoitii a se retrage în tabăra de

la Coțofeni.
i
„ Văcărescu, . luândii : cunoştinţa - de | la Baltânu
despre. fraternisarea; trupelorii. guvernului

cu. in-

surgențţii, incepua dispera: despre causa

boeri-

rilorii.

Eli trimite-dar. Caimacamilori

esactă. despre

starea. lucrurilori,

o relaţiune -

făcendi toti-de

0 dată cunoscutii că cu forţele de care dispune.
nu:îi

este cu putinţă:a înfrânge pe Tudor.

-

: Pe când Văcărescu: aştepta la Craiova r&spun-.
suli Caimacamilorii, sosesc şi. cei: 500 arnăuţi,
de sub comanda căpitanilorii Iordache şi Farmache. O sută din ei, cari erai din .6stea lui Sava,.

sub comarda căpitanilorii Deli-başa Mihale 'Tufecci-başa Bojin. şi Buluc-başa Ghencea, sunt.
porniţi înainte în lagărului de la Coțofeni. ... |
"Văcărescu, dupe sosirea acestori! nuoi “trape.
işi reluase curagiulii şi hotărâse a reincepe lupta.

Tote eraii gata ; se fixase.chiar dioa pentru începerea atacului, când soseşte ordinulii, Caimacamilori că Vâăcărescu. este inlocuitii cu Samurcaşi..
Numirea, lui Văcărescu

ca comandanti . gene-.

vali al oştilorii de peste Oltii,. făcuse o forte rea,
impresiune Eteriştilorii. Ei se temeaii ca acesti.
boeri inteligentii şi energică, dar. care nu făcea.
parte din. Eterie, să nu le facă neajunsuri în im-

portanta lori întreprindere. Cu ori ce preţii dar.
el

trebuia
să

fie revocati.

a:

-
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"A fosiiide ajunsi .numai şâse dile intrigilorit
fanariote
.ca să. determine : pe Caimacami să rechemepe Văcărescu din misiunea sa şi în 'loculit
lui să trimiţă pe C. Samureaşi, unii. fanariotii.
rafinâti, care 'era :sufletulii Eteriei din Bucureşti.
- Samurcaşi-avea carte deschisă de la Caimăcă-mie să stingă ' revoluţiunea prin 'ori ce .miglocit:
va putea. Eli mai luase din partea

Căimăcămiei.

şi o carte de ertare' pentru Tudor. Samurcaşi se
opreşte în' Craiova, de unde; incepe corespondenţă,

cu 'Tudor, prin Hagi Prodan. .Elii îi trimite prin-:
trensulii 90,000 lei din" 172, 000 lei. ce priimise |
de la Căimăcămie..
:
“ Căpitan. Iordache şi Parmiache se: duse şi ei în:
tabăra

de

la Coţoteni,

în fruntea 'arnăuţilorii .ce-:

comandati. Scopulii lui căpitan Iordache nu era
ca să se baltă cu 'Pudor, ci să se înţelâgă cu den-

sulii. În -puţinele dile câtii şedu la Coțofeni, căpitanii Iordache,

se întâlnea n6ptea

cu 'Tudor la.

"uni loci hotărâtii de dânşii.
„Nici ună istorici n'a reprodusă convorbirea:
lori, dar se “înţelege lesne că Iordache a trebuitit
să câră lui "Tudor
maţiunei dată de
„nu numai 'boerii
căpitană Iordache

esplicaţiuni în privinţa procladensulii, în care se condemnaii
dar şi grecii. Nu se ştie daca.
a rămasă mulţumit de espli-

cările lui "Tudor, în destulii că ei s'a despărțiti
ca buni amici, dândi lui. Tudor chiar bani şi mu„niţiuni.
. Căpitani

e
Iordache .se întârce

cu

Ostea sa .la..

„TUDON

VLADIMIRESCU
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Craiova. „În curând porneşte: şi Solomon

cu ca-

tanale sale. -Elu fușese îndemnatii. de Tudor ca
să se intâinâscă -cu căpitanii Iordache pentru a-i
esplica Şi a-l inerecinţa despre scopului mişcă
rii sale,
|
„Când Solomon: se apropie de Graiova, căpitani
Iordache îi trimise

vorbă

să se

oprâscă' cu trupa

sa afară din Craiova, până va. avea:0 înţelegere
cu densuli. Ei se întâlniră în: faţa 6ztei lori, şi:
se îmbrăţişeră cu cordialitate.in vederea trupe-

lorii lori. Căpitanii Iordache

dete apoi lui: Solo-

mon -0 -scrisore din. partea lui 'Tudor,: prin care
ii recomanda să aibă t6tă -increderea într'ânsuli:

şi să cregă totii ce-i.va spune.;Solomon în fine
jură şi se legă cu căpitanii Iordache.pe viaţăşi
pe morte.

Trupele

amândorora

fraternis6ză şi ele

“ dupe esempluli şefilorii. Astă-felii înfrăţite, trupele amândorora comandanţilorii, intră în Craiova

cu cântece de libertate şi cu strigări de ura.
Acum

faptele vorbiaii de sine.

Căpitanii Ior-

dache se declară pe faţă că era organii intimi
al Eteriei şi că-şi atrăsese în parte-i şi pe Solo-mon. A doa-di, toţi ofiţerii din amendoă trupele,.
cu căpitanii Iordache şi cu Solomon în frunte,
jurară în catedrala Craiovei că vorii lupta ca fraţii pentru patrie şi lege. Despre acâstă înfrățire

se face cunoscutii îndată şi lui Tudor la mănăs-.
tirea Motru.

|

Samureaşi, instrumentulu inteligenti şi devo-.
tatii al Eteriei, îşi ajunsese

scopuli

pentru care;

-
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atâta. stăruința

* ca să fie” trimisă: peste

Oltă în loculii: lui Văcărescu. Elii venise aci ca
să ocrotâscă: pe 'Tudor, pe care îlii credea devo-

tatii: Bteriei, iar nu să-l sdrobâscă. Misiunea: lui
era dar împlinită şi plecă la București, Eli îndâmnă şi pe boerii ce se mai alai acolo să facă
ca densulu.
-Căimăcămia

|
acum

Ie
nu mai: putea intreprinde

nimici în contra: lui 'Tudor.. 'Tâte -midlcele el

eraii slei-te.
Tudor devenise “domnii peste cele
cinci judeţe de peste Oltii.: Eli dar numi isprav-.
„nici, Gmeni! cunoscuţi şi de încredere. La Dolji
numeşte. pe Slugeru “Solomon, la. Romanați pe
„ Diamandi Giuvara, la Meedihţi pe 'Vistieru Crăinicânu, la Gorji pe Vasile > Mongă șI la Valcea.
pe Gheimegtnu.
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A sa fasă a. reralaţane
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i
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1ni Tudor Vladimiresoa

"SI

Tudor. ridică taăra de la Țimdărereni şi por neşte spre
Bu
cureştă. Caimacamii lui Calimah sosescii în Baicureşti.

Tudor. se luptă să pue disciplină în armata sa. Ja:
furie şi tâlhăriile Eteriştilorui. Tudor face csemple
înspăimântătore

“oştire.

ca sd inspire respectului disciplinei în!

' Dupe plecarea la Bucureşti a. ut Samurcași, a
Caimacamului Craiovei şi a boerilori, la 28 Fe-:
bruarie, Craiova se deşertase, forte multi de I-

cuitori.
i
- Tudor, stăpâni absolutit peste tota Oltenia, ridică tabăra de la Ţinţăreni şi se îndreptă către.

Bucureşti în fruntea unei 6ste de 4000 de voinici,
bine armaţi şi plini de.intusiasmi. Afară dea-.
cestă ste îlii mai însoțeau şi 2000 săteni! ar-

maţi

cu c6se.şi

cu

lănci, precum

şi trupa lui

Prodan şi Macedonski, care ' număra mal
sute de sârbi şi bulgari.
- Între acestea,

Caimacamii ţării

multe

priimesci

Şti-

ință de la Scarlat Calimah că s'a numitii domnă

în” Muntenia. EX-ii espediară indată prin curieri:
espres
uni raport
ii i pe largii ; despre tote cele
„ce se întâmplase în țeră de la 19 Ianuarie-până la:
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10 Februarie 1521,
rea lui în eră.

rugându-lii să grăbâscă

veni-

La 24 Februarie 1821-sosescii în Bucureşti şi
Caimacamii lui.Calimah : Vel Postelnicii, Costache

Negri, Biv-Vel Hatman

Ştefan, Yogoridi şi I6n

Samurcaşi cari anunţa sosirea lul Vodă Calimah,

În fine se înt6rce şi 0. Samurcaşi de la Craiova care ca resultatii ali misiunei sale, aduce
următârele propuneri din partea lui - Tudor.
10 Încetarea domniloră. greci. şi numirea de
domnii pământânii.
|
20 Înfiinţarea unei oştiri naţionale celu puţinii
de 12,000 6meni.
: 80 Pixarea dărilorii către statii prin adunarea
ţării.
- 40 Ertarea pentru patru .ani a birurilorii către vistierie, .

- 50: Darea . unei sume de 500: mii lei, plati
lui 'Tudor îndată pentru: cheltuelile oştirii. ..
„ Divanulii 'respinge propunerile.
lui Tador. Eli
scrie din noii lui. Calimah să. se gătescă să vie

în ţ6ră şi cere de astă dată şi ajutorii

armatii

de la Turcia. Tudor face cunoscutii celoră trei
caimacami ai lui Calimah că elă. nu-l va lăsa
să trecă Dunărea în ţeră.
a

- Astă-felă stăteaii lucrurile în privinţa revoluțiunei “naţionale, când Eteria începe şi ea să
se6tă capulii. Caimacamii primescii ştirea .că e"teristulă

. Vasile

Caravia:

a măcelăriti

pe. toți

Turcii din..Galaţi. Acâsta mări. spaima... de. .care:

TUDOR

VLADIMIRESCU
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era. coprinsă propulaţiunea capitălei. Ne maj cre-.
dendu-se în siguranţă, locuitorii Bucureşteni. în-cepit :să emigreze: care: „incotro ) Putea, Spre al
garanta. viaţa.
:

„ Dupe: 'ce 'Tudoi ridică. tabăra

de la inţătrent

şi- se îndreptă cu 6stea către: Bucureşti,: dete ordin lui Macedonski: ca să 6să înaintea . boerilori.

fugari şi să-i întârcă la urma lori, „fară: să le facă.

nici uni răi.

i

Ridicândii stindardul revoluţie naţionale,
Tudor avea să lupte şi să invingă.o mulţime de
dificultăţi. Una 'din' cele. mai teribile şi care îi.

fu fatală, era lipsa de disciplină. mai 'cu:s6mă a.
trupeloră care se compuneaii din streini de toti
felulă.
„i
i
' La ridicarea revolaţiunet,- Tudor a fostii -ne-.
„Yoitii, prin forţa lucrurilorii, până, să- -ŞI formeze.
0 6ste naţională, să se serve cu streini mercenari
de care se serveaii şi domnii fanarioți ca. să îm-.
pilese şi să jefuiască poporulii.. Acesta . dete naş-

tere la o mulţime de turburări ! şi

abusuri. Pe

lângă .acestă tristă necesitate 'pe'care n'a pututii.

„So evite, 'Tudor -a. comisii: şi o greşelă: politică
capitală. În prima -sa proclamaţie către ţsră,
dupe ce recomandă cu seriositate Şi cu căldură,
ca

nimeni

să

nat

se

atingă,

măcar

de: uni

de binele sai de casa vre unui neguțatori,
sai țerană sai, de altii

7 dnăte

orăşeni

ali vreunui. locuitorii,

a,

avută nefericita. inspiraţie să: mai adaoge, ca să
stimulese. nsgreşitii scularea. poporului,
de . cât

2064:
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numai Dunusile şi averile cele rtii a gonisite: ale tina:

milorii. boeri. să le jefuiască. „i.
i:
e
„„Ac6stă din urmă frasă.puse, ţâra în complectă,
anarhie şi jafii. Nu era destulii că stea mercenară,. conipusă de streini! cari: n'aveai nici unii
dorii de. țeră comiteai
abuzurile :cele. mai. des:
"frenate, nu era destulit că gundele oraşelorii cari.
se recrutati pentru Eterie, îşi permiteai toti felulă de jafuri şi de violări, la aceştia se mai

socia. şi o: marei parte din :locuitorii

a-:

români.':

: "Peranii,. înterpretândii frasa din proclamația lui:

Tudori, azerile răi agonisite, în sensuli lorit, con: :
sideraii tote :averile
ca răi. câştigate-şi prin ur-

mare ca, avendii drepti să le jefuiască.

DE

Se veilea în tote. judeţele formându-se cete:
de sârbi, de bulgari şi: de. ţărani, armaţi cu toti felulă de arme,

dendii nivală: asupra

proprieta- -

rilori şi arendaşilorii şi. jefuindu-i
de toti ce a-.
veai.

Pe

de. altă parte,. acel .ce se înrolaii .sub,

stindarduli Eteriej,. se -formaii în bande de 10
— 15. indlvide : şi luând... diferite direcțiuni, sub
curentă că se duciiîn „tabăra lui Ipsilanti, cutreerai. țâra, “ţineau drumurile, omoraii şi jefuiai -pe toţi cei ce aveau ne-fericirea să le 6să
în 'cale..
e
- "Tudor care vedea tâte aceste atrociţăţi, era
nevoiti

să înghiţă veninulii amărăciunei în sine,

aşteptendi

capătă

momentulii

oportună,

când

să

pue.

la tote aceste desordine care îl compro-

- miteaii mişcarea sa naţională.

TUDOR VUADIMIRESZU

"În călătoria

sa.de

- :

la: “"Ţinţăreni

"965

spre:

Slatina,

-

“ca să vie la':Bucureşti,- Tudor primeşte : O. scri“s6re de la Iordache : Oteteleşânu prin” care..."
T6gă- să vie. în grabă în.âjutorulii

s&ii la satulă

Băneşti: unde. o: câtă as Arnăuţă ameninţa viaţa
“sa şi:a: "mai multorii familil boereşti, care se 'adă"postise' acolo. -'Tâlharii. cari înconjurase

casele lui

Oteteleşânu'lă, Băneşti: era:0 -bandă .de - 10-:bul"gari! din trupa'lui Macedonski : şi: Prodan pe care

“Tudor îl :trimesese să intârcă. pe.:. boeril fugari
"din: “Craiova..'Ei se rupuseseră din acea trupă ' sub
conducerea a; doi capl.ai Ioră şi se. apucase de

jăfuri şi de tilhării.!
:
„o
Tudor lăsă stea. sa la. Oteteieşii şi. însoțit nu-n

mai de o câtă de Panduri. călări. al6rgă în ajutorul: celoriă :în- pericolii.: Tudor. „soseşte la timpii
şi scapă viaţa, lui. Otetelişânu :şi a altorii optii
familii cari formaii împreună 32 .de suflete. "Dupe ce :scăpă de la morte pe acei: boeri, “Tu-

dor le dă 11:-panduri sub comanda. unui ceauşi

Ivancea, spre a-i conduce

la mânăstirea . Orezu,

“Ela le mai dete şi 200 .ler-de

cheltuială. şi le

“procură care să le ansporteze bagagele pană
la disa mânăstiie.
* ::
“f
În urma. acestora, Tudor da orăină. de adună,
pe. toţi :zapcii rebeli, 'pe - cari if. porneşte. sub es-

“sortă la Oteteleşi. Eli plâcă dupe denşii,
ţitii de: Macedonski şi Prodan.

|

înso-

„Lui Tudor i se presentase 0. ocasiune favorabilă ca să facă unii esemplu înspăimântători în

-

266
-o!

ISTORIA GENERALA

A. ROMÂNILORU

contra acelora ce viola. cu atâta nepăsare disciplina, militară.: Cu ajutorulă guarde! - 'sale..perssonale, Tudor omoră. chiar în acea n6pte pe cei
-doi capi „al: rebeliloră,::anume Ivan..şi Enciu,

-care ameninţase viaţa boerilori.la Beneşti,.
Spre a băga. terdrea:

taşilori, Tudoră,

în. inima

tuturori

os-

a.doa gi de dimineţă aşezăpe

“panduri:în ordine. de.bătae..Pe Arnăuţi

îi pune

la midlociă. Apoi.aduce cele dous capete tăiate
“pe -care. le pune în prăjini, spre vederea tutuloră.
” Tudor,:animati -de dorinţa : de a. facepe :toţi

“-ostaşii ce-lii înconjuraii să înţelâgă câ elii nu. a
ridicătii stindardul revoluţiunei 'pentru' a. da în
- “pradă ţera şi pe locuitorii ei, 'le esplică : cu cu-“vinte lămurite că scopuli sculării sale este toc“mai. ca să scape țâra şi pe locuitorii el. de ja-

“ful 'apăsătorii sub care zăcea mai bine de unii
secolii, să stirpâscă abuzurile să uşureze :.dările
--cele grele,în fine să . schimbe şi: să imbunătă“A6âscă starea lucrurilorii. Eli le arată speranţele

ce are pentru reuşită spuindu-le că in curândil
ai să intreşi oştirile ruseştica să le dea ajutorii.
„.. Tudor le spuse că pentru a atinge acestii seopi

atât de bine făcătorii pentru i6tă lumea,ei mai
cu s6mă,. ca ostaşi apărători

ai dreptăţii, trebue

“să dea. esemple de disciplină şi de respectii pen--tru averea

altuia. În “fine. terminândă,

elii le a-

rată capetele celurii doi rebeli tâlhari şi.le: de--clară că astii-felii vorii fi pedepsiţi
toţi. acei” cari
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vorii: nesocoti ordinile superioriloră lorii şi „dis-

ciplina,

n
Ş II.

Tudor se întâlnește la Slatina cu Soloman, Căpitan Jor„

dache, Farmache şi alții, Căpitan Iordache şi Farmu-

che chemaţi la Bucureşti de căimăcănie pentru: paza
07 agului,

|

Sosindii la Slatina; Tudoră se opreşte aci cate- -va
ile. Solomon vine şi eli la Slatina în capuli
Pandurilorii

săi, insoţitii

şi de căpitani Iordache

-şi Parmache, de Mihalea şi Ghencea. EI țin cu
„toţii ună. consilii

de resbeli.

În acesti

consiliii

„se decide ca. Tudor, căpitani Iordache Şi cel--Palţă
„Să mergă la Bucureşti; iar. Solomon căruia i se
va mai .da vre-o sută de sârbI. Şi: Arnăuţi, să se
„întârcă la Craiova ca împreună cu pandurii lui,
să oprâscă trecerea tureiloriă în ţeră.

Solomon cu pandurii săi: se înt6rce a doa qi
„în Craiova. Eli întăreşte mănăstirea Jiţianu,. lasă
în Craiova :0 câtă de panduri pentru. pasa. ordineji, apoi işi aş6dă lagărulii imprejurul Craiovei,

Din lagărulii săi Solomon dedea ordine

mandantii

supremi

ca

co-

peste tâtă Oltenia şi se ne-

voia să ţie disciplina între panduri şi arnăuţi.
„Cu tâte că boerii perduseră, increderea în Căpitan Iordache şi Farmache, totuşi Căimacămia
il chemă în Bucureşti ca împreună cu Sava să
păzescă

capitala.
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Ostea: lut Iordache şi Farmache se desparte la

Slatina

în doă

grupe;

Bucureşti pe la

una

ia

direcţiunea: spre

Piteşti şi Găeşti, iar

cea-l'altă,

pe la Talpa şi Vadu-latii, ca să vie toti în BuCureşti. Amendoă aceste trupe de arnăuţi comitii
_pe drumulii lorii totii felulii de tâlhării, viol6să femei, spargi şi jefuescii chiar, Biserici. EI ajungi la
Bucureşti încăreaţi cu prădi.
Lipsiţi cu totuli de spiritului de discipină, ei de-

"veniră.. semeţi şi aroganţi. Căpitan Iordache Şi
Farmache se ducii cu ameninţări la vorniculii
“Gheorghe Filipescu să'i câră lefile soldaţilorii.
"Când acesta le” spuse că vistieria era sleită de bani,

“Arnăuţii îi insultară şi-l ameninţară cu mortea.
Filipescu îospăimentatii, 'se duce cu Samurcaşi la, |
“ consululă rusescii căruia 'se plânge de violenţa lui
"căpitană Iordache. Consululii ch6mă pe căpitariă
' Iordache inaintea sa şi-i face aspre reproşuri, spu„indu-ă că asemenea „procedări compromite causa
Eteriei.
| Capitanit Iordache plâcă supăratii cu trupa sa.
“la Ipsilanti, lăsândii paza Capitalei pe sâma Ar

„năuţiloră lui Sava.

ez

-

E

Ipsilanti trece Prutul,

.

pe la

PI

SS

DPI

Sculeni

Proclamaţia

po

lui,
„Ipsilanti Către. Poporulii „Aoldovei,
Debutul, hui. Ipsilantiîn, vevoluțiune, Sfinţirea slegu
lui,. Eteriştii jură.
credinţă lui Ipsilanti.
Ia

„ Pe

cândi Tudor înainta cu st
easa către Bu-:

cureşti, Alexandru. Ipsilanti con
ducea, de d'incolo

.:
de Prută. firile. Eteriei în Mol
dova. “Ipsilanti, „în: .
„unire cu cele-'alte căpetenii
ale Eteriei, fixase pen-:
tru dioa de 25 Martie 1821 scu
larea grecilorii în .
„diferitele puncte'ale Europei.
Dar circumstanţe imperi6se determinară pe Ipsilant
i :să incâpă mişea-:
rea cu'muliii mai înainte de gio
a fixată, . ..-.

.
” În_sâra de 22 Fevruarie
1821, Alexandru Ipsilanti trece Prutu îritr'o bar
că lângă Sculeni, pe:
la

şâse ore dupe amiagi. Eli era
însoţitii de fraţii ,
s6i Nicolae şi Gheorghe,: de
“Pri
ncipele . G.

Can-.

tacozino (fosti coloneli de
husari în armia rus6scă),

de coloneluliă Garnovski, 'da G.
Manu, de Cavaleropolu şi de Spiru din Corcira. Eli este
primiti de:
200 călăreţi sub comanda lui
Gherasim :Orfano :
şi V. 'Teodor, tufecci-başa, car
e-l însoţescii pâna

la Galata, uni cuartii de oră
departe de Iaşi, unde

petrecii nâptea.

Da

.

o

A doa gi, arnăuţii din guarda, dom
nescă cari erai .
iniţiaţi în Eterie, se punii toţi
sub stindardulii lui

Ipsilanti.

|
ă
|
|
Nihaiii Şuţu, domnulti Moldovei,
se intelneşte
24
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cuau Ipsilanti în casa lui Rizu, Ipsilanti încredinţesă

pe Şuţu că mişcarea făcută de dânsulii este făcută cu ştirea Rusiei care a promisii să vie să
o “susţie cu armele.
“ Tpsilanti dă chiar a doa di (23: Februarie) o
proclamaţie către popurulă Moldovei prin care îi
face cunoscutii că Grecii s'aii sculatii pentru li-

berarea Greciei şi că voriă să trâcă Dunărea pentru a-şi libera patria cu ajutorulii grecilori din
„ ambele principate. [li asigură pe.poporuli Moldovei că nu va avea să sufere nici o pagubă sai

nemulţumire

din partea. 6stei sale. .

- Ipsilanti debută în conducerea Eteriei prin nişte
fapte careo desconsidera forte multit. Chiar în
dioa în care dase proclamația către poporulit mol- .

" daviă, îi vine ştirea de la Galaţi despre măcelulii
turcilorii.. În loci să desaprobe fapta lui Caravia
care întărîta fanatismulii . turcilorii, Ipsilanti îl

felicită .printr'uni ordinii de di.
. Ună altii acti toti aşa de barbarii se repetă la
Iaşi.

Chiar. în n6ptea sosirei sale, Ipsilanti dă ox- .

dină să desarmeze şi să aresteze vre-o 70 de turci
ce se aflait în Iăşi. Ei sunti aruncaţi în temniţă
şi cea mai mare parte dintr'6nșii, măcelăriți.
- Dar „Ipsilanti nu se mulţumeşte numai cu asemenea

fapte

sângerâse

care

li caracterisă ca

omi crudă şi barbară. Eli se. cob6ră şi la fapte
mârşave şi degrădătore. .
|
Unii bancherii din Iaşi, anume Pavel Anăreca,
este piritii că arii: avea în deposită sume insem-
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mate de bani ca aparţinândă Eterier,
Somatii de

Ipsilanti ca să dea, acej bani, banc
herulti

spun

e
că. denunţarea nu este adevărată.
Ipsilanti îl ares“t6să, îl calcă cantorul şi îl esamin
ă registrele.
Nici

o urmă. de dovadă

nu se

găseşte

pentru

existența unorii asemenea bani.
Cu tote astea,
bancherulă este siliti să numere
lui Ipsilanti
:600,000 lei pentru a-Ş rescumpăr
a viaţa Şi li-

“bertatea.

|

|

Cu astii-felă de. fapte Eteria nu avea nici
unt
dre

pti să aştepte ceva de la încreder
ea şi sim-

patia

Românilorii.

'voltaă tâte inimile

Asemenea

escese

barbare

re-

oneste şi compromit6ii causa,

“cea sântă -a greciloră.

“Ipsilanti, în dioa de 24 “Pebruar
ie mai dete
-doă proclamaţii, una către Eterişti
şi alta către

"popolulii elenii. Prin amânqoă aces
te proclamaţii :
lu le lăuda entuisiasmuli pent
ru liberarea Gre- .

ciei şi îi stimula la curagii şi sacrificii
. Ipsilanti
le mai întărea, credinţa că Rusia
are să vie în.
“curend cu armele în contra păgâ
niloru.

|
” În intervalu de trej dile, de la:25
la 28 Fe..

“vruarie, Ipsilanti organis6să

armata

şi se pro-

-clamă prin decreti. căpitanul
ei supremă. În
fine în timpulii acesta se găti
ră diferitele uni-.

“forme pentru

ostaşii Eteriei, .se adunară arme,

“cal şi bani. La 28 Fevruarie se Sfinţiră

drape-

lurile în catedrala, celorii trei. Iera
rşi. Sub oficiarea Mitropolitului se cânta ună
te-deum cu tâtă.

:solemnitatea. ce reclama gravitat
ea faptului;

totă,
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Gstea era sub arme.

pe Ipsilanti. cu
pentru

Mitropolitulii incinge singurii.

sabia

şi-i face

învingerea. dușmanului.

jurămentuli

urări

căldurose.

Ostaşii

depuseră.

de credinţă şi devotamentii.

ŞIV.
Ipsilanti porneşte la Bucureşti. Nuvele descurăjetore. ]p-.
silanti

la Focşani.

Ipsilanti către
“Colentina.

Batalionuli,

Românii. din

sacru.

Proclamaţia luă”

Auntenia.

Ipsilanti la.

Ipsilanti părăseşte Iaşulii în dioa de 1 Martie.
îndreptându-se spre Bucureşti. Eli încredinţâsă..
lui Pendedeca paza capitalei Moldovei.
Ajungendi lu Tirgu-Frumosi, Ipsilanti decide:
să trimiţă pe fratele săi Dimitrie in Peloponesii.

pentru a conduce. acolo iinsurecţiunea. Pe cândit
se afla aci, eli priimeşte mai multe nuvele 'descuragetore: I se comunică că Sârbii ameninţaţi:
de Austria, nu se vorii scula în contra turci-.
lori; că Rpiscopulă din Filipopoli, ce era insărcinatii cu rescularea Bulgariei, fusese asasinati ;.
că emisarulii Papa Aristidi, fiindii prinsi de către

turcă,

se aruncase

în

apă

dupe

o stâncă, ca.

să scape de tortură.
De la 'Tirgu-Frumosiă, Ipsilanti. se opreşte | la.
Roman. De aci el trimite, la 5 Martie, o adresă.

Divanului din Bucureşti prin care. îl face cunoscutiă scopulu sculării sale.. Eli da încredințare
că nimeni n'are se! fie. turburati în liniştea şi
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:averea sa din partea 6stei sale; asigura Divanulii
“despre ajutorulii armati ali Ruşilori pentru liberarea Greciei etc.; şi în fine ruga Divanulii 'să
„îngrijescă «de aprovisionarea oştilori saleşi ale
"Rusiei.
-

La ştpte Martie Ipsilanti soseşte la Focşani.
“Eli se opreşte aci câte-va gile, aşteptândii pe
eteriştii -ce trebuia să-i vie din Bassarabia şi
din Odesa. Aci îlii. aştepta Caravia şi Arghirocastru cu 200 eterişti şi cu câte-va tunuri luate
:de la turci la
Toti aci se
cari, părăsindii
să se înroleze
lanti formâză

Galaţi.
adunară o mulţime de juni greci
băncile Universităţilori, veniseră
sub stindardulii patriei lori. Ipsidintr'enşii o trupă separată căria

"i dă numele de

batalionul -saciu (& ea

Fi eraii pedestri, şi purtaii cocardă
forma lorii era nâgră, de unde şi
VIOfOrI “(Mavprzapiza). Pe stindard
'ciula lorii era desinată o căpăţină

dyna).

tricolsră. Uninumele de Maca şi pe căde: omii mortii

cu doă 6se încrucişate sub dânsa , devisa lori era,

""mârte sai libertate. (Oase: ş Teba, „Armele

lori erai puşca şi sulița.
„Ipsilanti puse în capuli batalionului sacru pe
“G. Cantacozino. Ca sutaşi elii dete, pe Spiridon
Dracula din Itaca, pe Luca Balsamaki, chefalo“niti, pe Andronicii Peloponesianuli, pe Crochia

hioticulii şi alţii.
Să
- Din Focşani Ipsilanti dete O proclamaţie către

Românii din Muntenia

prin

care le. făcea cunos-
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cutii că

elii va trece prin ţâră

pentru

a merge:

să-şi libereze patria. În fine elii promitea că 6stea
sa -va observa disciplina. Între Focşani şi Buzăi,
Ipsilanti este întempinati

de căpitanii Iordache,

de Ghencea şi de Mihale Delibaşa cu 200 arnăuţi.
_ În fine Ipsilanti, toti înaintândit pe cale, soseşte la Colentina în qioa de 25 Martie unde seaş6dă în casele Banului Grigore Ghica. Cu totepromisiunile -date de Ipsilanti prin proclamaţiile
sale că va pădi ordinea şi va respecta, proprietatea.

fie-căruia, 6stea sa formată din vagabongii capitalelorii, '6meni corupți şi ne disciplinaţi, îşi în--s&mnă calea 'de la Iaşi şi până la Bucureşti prin
totii

felulii

de jaturi şi de tâlhării..

Ei însuflară.

asupra poporului românii spaima ce însuflase o:
dată -venirea tătarilori şi a turciloră în ţ6ră.
$vV
Scrisovea lui Ipsilanti către. împăratul Rusiei la Lai-Vah. Ipsilanti desaprobati de împâraluli, Alexandru.
- Tudor îşi dă pe faţă politica sa naţională în mişca-

vea de la 1821.

Ă

„- Alexandru Ipsilanti, aprinsă de dorinţa ardătâre de a-şi, vedea, patria liberată de sub jugulii
păgâniloră, ridicase stindardulii Eteriei. Dar elil.

„nu era, nici la înălțimea unei intreprinderi atâtă.
de importante, nici nu avea destulă maturitate,
ca să înțelâgăşi să cumpănâscă circumstanţele.
politice ale epocii în care voia. să lucreze.

|
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aminte de cuvintele

tatălui

săi care-i gicea, să nu aștepte nici odată nimici,
de la Rusia; daca își aducea, aminte că Alexan-

dru al Rusiei, de la care elii spera liberarea Greciei, se legase cu Austria şi cu Prusia prin tractatulă sântei alianţe de la 1815 ca să sugrume
“Şi să sdrobâscă capul hidrei revoluţionare -ori
unde sar ivi, elii nu şi-ar fi. permisii să arunce
-Grecia întrâgă într'o revoluţiune din care puţini
a lipsiti să fie esterminată de iataganuli păganului.
|
ie
Mai "nainte de a porni din Iaşi, Alexandru Ip.
silanti trimite împăratului - Alexanâru al Rusiei
o epistolă în coprinderea următore, cu data de
24 Februarie 1821:

„Sire!
„ Impulsiunile generâse ale naţiunelorii vinii
+
de

la Dumnezei;
spirațiunne

şi negreşitii

Grecii,

printr'o

in-

divină, se ridică astă-di în gl6te.pen-

tru a scutura jugulii ne suferitii ce-i împileză de
patru

secoli. Datoria mea

către patrie şi ultima,

voință a tatălui mei îmi ordonă imperiosă a mă
devota; împreunăcu

fraţii mei, :pentru o causă

atâtă de justă, la salvarea ţării mele.
„Sire, mai multii. de doă : sute' adrese, subscrise de mai multii

de şâse. sute mil

notabili

din tote clasele şi provinciile Greciei, mă ch6mă
să m&

pună. în

fruntea,

lorii pentru

a. învinge

sau a muţi cu denşii. Cu. toţii:am făcutii-acestii
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jurământii, pe care "ii vomi implini rieapărati.
„MB văgii siliti a insemna aci pe scurtii chipulii cumi ai ajunsi grecii a se :decide la a-

cesta. Sunt câţi-va ani

de când s'a formatii

o

societate secretă alit căria scopii este salvarea
Greciei. Ac6stă societate a crescuti repede, şi

ramificaţiile ei se intindu

astă-di în tote părţile

lumii unde se află. greci. Dumnezeii, care protepe causele cele juste, a bine-voitii a“şi arunca o privire de compătimire' asupra nenoroietei

mele Patrii, şi intunecă vederile tiranilori sei, cari
remaseră în-cea mai complectă apatie cu tâte a"vertismentele repetate ale Englesilorit şi cu toti
spiritulii de independinţă aluu grecilorii ce se manifesta cu tărie.
„ Politica Sultanului actualii de a estermina
pe “toţi paşii din Rumelia de care se teme, ridică” curagiulii: Grecilorii, şi resbelulii Porții con-

tra lui Ali-Pașa de la Ianina exaltă intusiasmulii

lorit. În' acesti momentii căpitanii Epirului batii
oştirile Sultanului, Sulioţii şi Parganioţii reintră in
patria lorii pentru a se declara libeni; tâte provinciile Greciei.
.se populează cu apărători indrăsneţi

al libertăţii ;: Moreea şi Arhipelulii se mişcă ; insula
Creta, se r&sc6lă ; Serbia, Bulgaria, Tracia şi Macedonia alârgă la arme; Valahia şi Moldova se ridică,

și Turcii înspăimântați stai la Constantinopole pe
unii vulcani

gata a-i înghiţi. Astu-felii este, Sire,

astă-di starea lucrurilorii în Grecia. Cutesii aasigura “pe Înălțimea Vâstră imperială că nici o
4

-

-
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sbori

generosi ali grecilorii, şi că resistenţala doTinţa generală a naţiunei pote o va perde pentru totu-d'a-una,

pe' când

daca entusiasmuli săti

ar avea unii conductori, se speră că va fi salvati,

„ Abandona-vei, Sire, pe greci, când: cu unii

“singurii

cuventă

monstrusă

îi poţi scăpa

de tirania cea mal

şi de. grozăviile. unei lupte! Aung şi

teribile?
„ Provedinţa va protege, fără îndoială, causa
n6stră atâtit de justă; suntemii în drepti, Sire,

a crede că Înălţimea Vostră să fiţi alesi a pune
capătii lungelorii n6stre suferințe,
„Nu

respingeți,

Sire, - rugăciunile a dece mi-

Jione de creştini cari, credincioși
tru Salvatoră,
ranilor lori,

întărată

divinului nos- .

chiar prin acesta ura ti-

„ Scapă-ne, Sire, scapă religiunea de persecu-

torii ei; dă-ne înapoi templele

şi altarele n6stre,

de unde lumina divinaă Evangeli
a ului
Iluminatii
marea naţiune ce guvernaţi. “Libereze-ne, : Sire.
Curăţă Europa de aceşti monstri sângeroși, şi
bine-voeşte a adăoga, pe lângă numele de Sal-

vatori ai Europei şi acela de liberatori al Greciei.
„Cu cea mai profundă incredere în mărinimia

Maiestăţii Vostre Imperiale, cutesii a 'cere- protecţiunea vâstră pentru maica mea, pentru toţi
consăgenii mei, şi pentru tâte familiile grecilorii
ce s'au devotati patriei lori. Vă jurii ps ondre

- „24
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consâgenii - mei nu

proiectele mele.
a
„ Cutesii a spera că Maiestatea

rială, va bine-voi

a ordona

cunoştea

Vâstră

Impe-

ca ofiţerii greci-ce

sunt în serviţiulii Rusiei, să potă părăsi servițiuli fâră greutate, spre a se devota patriei lorit.

„Ei şi traţit mei ceremă respectuosi demisia
n6stră din serviţiulă M. V. 1. În tote imprejurările vieţei n6stre, devotamentulu nostru pentru persâna Maiestăţii Vostre va fi, Sire, fără
margini.
Sunt, Sire, cu celii mai

profunâii respecti, al

Maiestăţii Vostre Imperiale,
prea

umili

şi prea

supusi

servitori.

|

Alexandru Ipsilanti.

Iaşi, 24 Februare,

- Împăratulii

1821.

Alexandru

|

se

afla: atunci în con-

gresulii. de la Laibah, când priimi epistola lui
Ipsilanti. Dupe citirea ei, elii adresă colegilorit
sei următorele

cuvinte:

ke „Etă, o bombă

ce ne

.

trimită

revoluționarii,

da care. nu va face esplosie. «
„Apoi adaogă :
„Acâsta este efectulii esaltării ce > caracterisă,
epoca actuală ; iar în ceea ce priveşte pe Ipsilanti,

ac6sta dovedeşte uşurinţa, şi ne esperienţa juneței sale.“
Alaxandru' ordonă îndată, ca vrimisulii lui Ipsilanti să plece înapoi în 24 de ore. Eli însăr-
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cin6să dupe aceea, pe Capodistria să răspundă lui
Ipsilanti în numele său, că desaprobă în mod

solemnii şi radicală întreprinderea sa,

Spre a se vedea. maj bine ce temei poti pune

Grecii şi toţi creștinii din Orientii pe promisiu-

nile şi pe protecţiunea Rusiei,

reproducemii

aci

textuală r&spunsulă ce Capodistria, în numele
împăratului Rusiei, dete lui Alexanâru Ipsilanti,
cu data de 1*/-; Martie 1821, ain Laibah.
Principe,

„ Priimindi scriscrea Vostră de la 24. Februa-

rie, Împăratulii a simţitii o mâhnire cu atâti mai
profundă, cu câții apreciase nobleţa, simţimentelorii de care i-aţi dati probe în serviciului său.

-Maiestatea

Sa

Imperială,

a

fosti

prin

urmare

Surpinsă vădându-v& urmândii esemplulii acelora.
«cari în secolulii nostru caută, prin uitarea, pri* -meloră lorii datorii, o fericire ce nu o .pote afla,
de câtii în stricta observare a preceptelorii reli-

giunei şi moralei.
|
a
„ Strălucirea naşterii Vâstre, cariera ce ai fosti
îmbrăţişetii, justa, consideraţiune
. ce .căpătaseşi,
totulu iţi impunea datoria a lumina despre adeVeratele lorii interese pe nobilii Greci ce-ţi arătaii
o încredere atâti de firâscă.
„ Negreşitii, este în natura omului a dori îmbunătăţirea sortei sale ; negreşitii mai multe împre-

Jurări ai inspiratii grecilori dorinţa. de a nu r&-
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mârnea streini de propria lorii ursită ; dar 6re prin

„revoltă şi resbelii civili speră că a realisa dorinţa lori? Ore prin machinaţiuni obscure şi prin
comploturi

întunecâse

pote spera unii popoliu să

'învieze şi să se ridice in rinduli naţiuniloră în“dependente? Împăratulii nu crede astă-feli. Eli
s'a grăbiti. a asigura grecilorii protecţiunea sa

prin tractate încheiate între Rusia şi P6rtă.
„ Astădi aceste avantage sunt nesocotite ; căile
legitime sunt părăsite ; şi voi vă siliți a lega nu-

mele vostru de nişte evenimente pe cari Majestatea Sa Imperială nu pote de câtii a le desaproba

pe faţă.
„Rusia este în. pace cu imperiulii Otomani.
Rescdla ce a isbucnitii in Moldova nu pte justifica, sub nici uni cuvântii, o ruptură între cele
-doă State. Ar fi dar a rupe cu guvernului turcesci, ar fi a se purta vrăjmăşeşte cu dânsuli,

-a nesocoti credinţa tractatelor, daca Rusia ar favoriza, fie-chiar printr'o aprobare tacită, o revoltă ce are de scopii dărâmarea unei puteri cu

care Rusia a deciasatii şi declară că e hotărâtă
a fi în relaţiuni statornice de pace
şi amicie:
„ Apoi

P6rta?

ce

momentii

aţi alesii voi spre a ataca

Chiar momentuli în care negoţiaţiuni, ce

producii pe 16tă dioa resultate fericite, încongiură

acâstă pace

de

nuoi

garanţii; momentulii

cererile familiei “vostre

când

erai să fie satisfăcute;

când ştiajl- că: Sultanului era dispusi a vă face
dreptate deplină. Când cunoşteţi aceste împreju-

.
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Tări şi maximile ce voră dirige totii-de una politica Imp&ratului, cum v'aţi putută face ilusiune
în privinţa hotărârilorii ce Maiestatea

ia? Cum

Sa era să

aţi cutesatii: să promiteţi 'locuitorilorii

din Principate sprijinulii unei mari puteri 2? Daca
aţi crequtiă că puteţi comptape Rusia, compatrioţii voştri o vori vedea nemişcată, şi peste.
puţinii ei v& vorii imputa acâstă procedare ne-

socotită ; curând

veţi

simţi

totă

greutatea r&s-

punderii unei întreprinderi pe care nişte pasiuni
în delirii o putea consilia.

„Cu tâte astea nu este âncă prea, târdiit pentru a reveni la rațiune şi la adevării, Salvarea
Gmenilorii rătăciţi ce vă încongidră stă în mânele.
vostre. Singurii le puteţi arăta consecinţele uneiasemenea întreprinderi. Int6rceţi-vă de la o asemenea, orbire -funestă, ca să. scăpaţi şi voi pe
compatrioţii voştri de r&sbunarea unui guverniă
ale căruia. interese îi comanda a se purta fârte

aspru cu voi.

|

„Nici ună ajntori directi sai indirectă 1nu
puteţi spera de la: Impăratuli ; căci, o repetii,
este ne demnii de densulii a săpa temelia impe-.
riului turcii în complicitate cu o culpabilă societate secretă. Daca Rusia ar avea motive legitime.

_de nemulţumire în contra Porții,
şi daca Porta
ar refusaa vă satisface, daca într'unii cuventil:
întrebuinţarea forţei armate ar deveni inevitabilă,
numai la acea forţă Impă&ratuli ar avea recursi.
Din contra, relaţiuni cu totulii pacifice s'ai sta-
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bilită între cele doă puteri,. şi negocierile începute de miniştrii lori asigură dindi în gi mai.

multii unii succesii fericitii.

|

E

„ Cumpănește, Principe, aceste observaţiuni ce

vă adresâză Impăratuli şi prin care vă dă o ultimă

probă

despre. bunătăţile

Sale.

acestii salutariii avertismentii.
al făcutii.

Intempină

Profită de.

Repară r&ulă ce

nenorocirea

ce o să atragi

asupra frumâsei şi nenorocitei vâstre patrii. „De ne veți arăta midlâcele prin care puteti
face să înceteze turburările, fără a călca. tractatele existente între Rusia şi Portă, Imp&ratuli

nu va, refusa. intervenirea sa pe lingă guvernul
" turcescii, angagiându-se a lua măsuri înțelepte,
care să

pâtă

readuce

în

Principate

liniştea de

care ele ai atâtii de mare nevoie. În ori ce altă
ipotesă, Rusia nu va fi de câtii privitore a eveni-

mentelor, şi 'oştirile imperiale nu se vorii mişca
din locul lori. |
» VB anunţii că nică voi, nică fraţii voştri, nu
mai sunteţi în serviciul Maiestăţii Sale Imperiale.

Principesa

Ipsilanti

va

continua

cu tâte

astea a se bucura de pratecţiunea sa ; iar în ceea, .
ce vă priveşte personalii, Impăratulii nu va permite în nici o ipotesă a reintra în Rusia.
„Ac6stă serisore o veţi priimi prin D-nu Ba:
ron de Stroganov, care,.dupe ce o va comunica

„ Porții, este autorisatii a v'o transmite. D. Baron

TUDOR VLADIMIRESCU
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_ova însoţi de consiliile ce. Imperotulu vă îndâmmă amcă, o« dată a le urma.
Capodistrias.
Acestă

epistolă

ambasadorulii Rusiei

se 'trimise prin

la Constantinopole, cu or-

_ dinti ca s'o comunice mai

ântiiii cabinetului Oto-.

a-lii asigura

manti. pentru

Stroganov,

despre

sinceritatea,

- Rusiei. Ipsilanti o priimi oficială dupe sosirea sa.
Să
la, Colintina.
- Pentru a da:0 şi mai mare > garanţie puterilorii
cu cară. subscrisese vractatulii de la Viena, Alexanâru al Rusiei, ordonă să se publice chiar in
gazetele greceşti 'de la Viena -desaprobarea for-

mală ce dedese seulării lui Ipsilanti.

Se mai îndeplini şi o mulţime de alte forma-.
lităţi de către agenţii diplomaţi al Rusiei, spre
a. se face bine cunoscutii şi în tote ţările că scularea, lui Ipsilanti nu era făcută prin ştirea Şi

impulsiunea Rusiei, că: Ipsilanti era uni amăgitori şi unii impostoril.
- Acâstă. desaprobare :a lui Alexandru fu ca'0
lovitură de trăsnetii .pentru. Ipsilanti. Ea. dedea.
Eteriei o lovitură mortală. Ipsilanti perduse toti

prestigiul săi, chiar în faţa, Eteriştilori.
de

legiunea

sacra,

6stea,

lui Ipsilanti

Afară

căduse

în-

two anarhie complectă, şefii de trupe nu se mai .
înțelegeau intre dânşii, soldaţii nu mai ascultai
.
de şefii lori.
Dintr” acesta

Românii

cunoscură

mai bine si-
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tuaţiunea lorii politică. Tudor dete pe faţă modulii săi de acţiune care era curati naţionali.
Ipsilanti, rănită în suileti de conduita cea
perfidă a Rusiei, îşi aduse aminte de cuvintele
tatălui săi care il disese: „Grecii să nu se razeme de câtii pe propriele Iorit forţe Şi să nu

se încrâdă în Rusia.“
Ş'apoi a cui era culpa daca Ipsilanti fu amăgitii de Rusia? Pentru ce uita elii istoria?!

Nu ştia elii că în anulii 1770 Rusia. înderanase
pe grecii din Moreea să se sc6le în contra turcilorii ; că dupe pacea de'la Cainargi, ea îi lăsase.
la r&sbunarea' păgânilorii, cari îi măcelăriră fără.

cruțare şi făcendu-le alte multe neajunsuri?

În 1788 şi.1798, Lambru, Canzonis şi Andru-.
ZOs,. amăgiţi

de emisarii

ruşi, resculase pe greci

în contra Porții; ei perdură mica lori flotă în
bătălia de la insula Zeea; iar

celebrulii Riga.

prinsi la Triestii de. poliţia “austriacă

paşii de la Vidini,

fu ucisi

şi predatii

cu alţi patru „S%.

al sti.
Ce făcea Rusia pentru aceşti martiri,
reait în numele el? Nimică !

cari pe-

TUDOR VLADIMIRESCU
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"Boerii fugii în Transilvania. Consolii Rusiei şi Austriei
“- plâcă din Bucureşti. Caimacamii hui Calimah se retragi,
la Rusciucii, Aspectulii Capitalii dupe fuga boerilorit>
a consolilorii şi a (aimacamilovi. Ilarion intervine la
Tudor ca să rruţe viaţa botrilorii.: Tudor. soseşte ca 6s„tea la Bolintinu din Vale. Proclamaţia lui Tudor către

| locuitorii Capitalei.

Cele doă căpetenii ale revoluţiunei din 1821,
unulu

românii

n6oşi, Tudor

Vladimirescu,

ridicase peste Oltu stindardulii

'care

rovolăţiunei- na-

ționale, ca să scape țera de greci şi de ciocoi!) ;
altul fanariot de: sânge şi de origine, Alexandru Ipsilanti, care se pusese în: capul: Eteriei

la Iaşi, cu scopii de a înlesni scularea grecilorii
de sub jugul

Turciei, pentru

a-ŞĂ. dobândi inde-

pendința, pornise la Bucureşti din doă- direcţiuni
opuse ale Principateloriă.
Apropierea lui Tudor şi a lui Tosilanti de Bucureşti,

produse panica

în

tâtă “lumea, iar mai

„cu s6mă asupra boeriloriă. Temerea: boerilorii era
îndoită : ăntiiti pentru. că augise că Tudor ar fl
mu

19
e

7 Prin ciocoi, Tudor Vladimirescu înţelegea atatia pe. toerii
fanarioți, creați de „diferiţii domni fanarioți şi cari se încuibase
în ţeră, câtti-si pe acei 'dini: vechii boori al țerii cari, adăpându-se din conrupţiunea regimului fanariotii şi fanariotisându- -se,
deveniră nişte instrumente rbe ale domnilor fanarioți si je
îuiai și storceari tera maj răi de câţi grecii.
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împănată

drumurile

ce

duceaii în Transilvania,

al doilea că, ar fi hotărâti să tae măcară 12
boeri divaniţi. De aceea, făcendu-şi pregătirile
necesarii, ei trecură cu grămada în Transilvania.

Peste doă trei dile dupe
cară

tuga

boerilori, - ple-

şi consolii Rusiei şi Austriei, pe care îi mai

însoţiră âncă unii numără

de

boeri.

În

Bucu-

-reşti rămase, Mitropolituli, Episcopii de Argeşi
şi Rimnici, Vorniculi Grigore Bălenu, Vorniculii Mihaii Manu, Vorniculă Iordache Slătin€nu, Logofătul Scarlatii Grădiştânu, Vorniculă

N. Golescu, Logofătul. Fotache
tul

Alexandru

Nenciulescu

Stirbei, Logofă-

Filipescu, Vorniculii

Alexandru

şi alţi boeri mari şi mici. lar paza

capitalei fu încredinţată lui Sava, care priveghea
....
dioa şi nâptea pentru. menţinerea ordinei.
Plecarea consolilorii determină pe caimacamil
„lui Calimah şi pe. Beşli-Aga să plece şi ei la
-Rusciuci.

Cu tâtă severitatea lui Sava pentru “menţine:
rea ordinei, turburarea era forte mare în oraşi.
Eta cum descrie unii martori oculari aspectulă

capitalei în acele gile de spaimă generală.
„Locuitorii alerga

uimiţi pe

strade, .unii

cu

bagagele în spinare, alţii încărcândii în care fa- |
miliile spre a fugi, alţii transportândă în Mănăs-.

tirl şi pe la hanurile cele mai sigure lăgile cu
averea lori. Prăvăliile comercianţilorii şi casele

boerilorii eraii închise, stradele eraii pline de trăsuri cu bagage, copii şi femei; pânea şi carnea

.
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lipsâi, căci tote isnafurile încetase lucrulii lori;
bani nu se mai găsea; mulţi erai siliţi a vinde
obiecte de mare preţii pe care le cumpăraii
Evreii şi Armenii pe nimici. Capitala cu: o po“pulaţiune de 90 mil locuitori, părea pustie; pe

strade se vadâii numai vagabondi, cari umblaii
dupe plâşcă, cu tâtă străşnicia lui Sava.
„Evreii; Armenii şi parte din neguţători şi meseriași, lipsiţi de midl6ce, se inchiseră prin Mănăsturi, unde şedâii grămădiţi cu familiile lori,
sub, corturi de rogojini, în prada fâmei şi a fri-

cel; cel cu avere fug6ă, unii pe la Mănăstirile
de prin prejurulă

Bucureştilorii,

alţii pela mo-

şii, cei ma: mulţi pe la oraşele de sub munţi şi
în Austria.
a
Me
|
„Adaogă la acâsta asprimea timpului, unti timpi
frigurosii, cu zăpadă, ventă şi ploe; drumurile

erau desfundate şi pline

de cete de

cari

din acestea lectorulii îşi

prădai

pe călători;

vagabond,

pote face o idee slabă de suferințele nefericiţioră locuitori ai capitalei cari, credândii că a scaăpatii de unui r&i dedea peste altulii mal mare 1).
Boerii

mari

şi

mici

cari

r&măsese

“eşti, temendu-se de urgia lui Tudor,
episcopulu Ilarion ca să 6să inaintea

în: Bucu-

rugară pe
lui Tudor

la Sarmurcăşeşti, unde tăbărise in n6ptea de
15 Martie şi să stăruiască a-lu imblândi ca să

-1) Lettres

sur la Valachie,

par F. A. R. Paris

1821.
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nu sacrifice pe vre-unulă dintr'enşii, precum eşise
vorba.
.
,
- Ilarion, induplecatii. de rugăciunile boerilor, se
duse de află pe Tudor în tabăra sa. Dupe mai
multă ostenslă ce îşi dete, induplecă pe. Tudor
de a. renunţa la hotărirea ce luase de a tăia.
câţi-va boeri cu barbă, ca pildă pentru urmaşi.
Discuţiunea dintre Ilarion cu 'Tudor. fiindu ca-

racteristică, o reproducemii aci în părţile ei esenţiale.
Dupe

o lunsă convorbire

Ilarion. aduse

vorba

care Tudor.se

plângea.

—: Ai

fugiti

frica dumitale,

despie

mulţi

căci

boeri,

relativă la mioara

boerii divaniţi,
Arhon

de

s'a respânditi. vorba că

o:

|

să-X tai.

—

Slugere,

Îi voit. scurta de o palmă,

pe câţi

suntii

boeri divaniţi, răspunse "Tudor. seriosti.
— Nu vei face acesta, Arhor Slugere, observă
Ilarion cu seriositate.
—. Şi cine mă pote opri, într6bă Tudor, . încruntândii, sprâncâna..
|
—: Chiar

interesulii ţării.

—: Interesulă ţării este casă scapi: ţ6ra de
„acei Balauri, cari ai suptit sângele norodului, în
unire cu Grecii, mai multă
-de o sută .de ani.

— . Cu. acâsta vei da pricină vrăjmaşiloră D-le
și ai ţării ca să te inegrâscă în ochii 'Turciloru
şi ai Muscalilorii, luându-te drepti zavergiă ; şi
nu-ţi

vei

ajunge

scopulă

pentru

care

te-ai

suu-
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gi

lati ; vei băga ţâra în robie, şi țera va r&ămânea iar pe mâna Greecilori.
E
"— Dar trebue pilde pentru urmași, răspunse
Tudor aprinsă, plimbându-se prin camera sa, pe
gânduri.

a

i

_—
Asemenea pilde faci unei țări mai, multi
răi de câti bine. Ciocoii trebuescii: omcriţi . politiceşte, iar nu trupeşte. I mai grea morte pentru '€ei, cândă

fără slujbe,
Mici,

se vorii vedea

şi smeriţi

cari se vori

fără

privilegiuri şi

inaintea, boerilorii celoră

urca pe: scaunele

loră în

vaniă, în adunare.şi în slujbele cele mari.
—

Nu

Grangorii

trăimii

cei Mari

noi

să

vedemit acesta ;

âitotu

vor fi în capuli bucatelori ;

de aceea trehue 'omoriţi ca în locului loră să -vie
români pătrioţi ; o braslă nouă de boeri patrioți.
— Mă temă să nu cădemi din lacii în puţii ;
şi rătăcirea cea din urmă să nu fie: mai rea de

câtu cea d'ântâiu.
e
— Dar bine, popo, aj uitati ce ai făcutii acești

Balauri şi ţării şi nouă tutulorii?
: Aj uitati: ju-.

decăţile şi ale mele şi. ale ..bieţiloră -săteni,:
pe.
care le-am perduti din pricina lori? Nu: mat
îndemuatii ei 6re, şi prin .graiă Şi. prin scrisă,
ca să mă ridici cu pandurii mei pentru ca, să
Scăpămu ţera de liftele streine? Şi-apoi nu totii:
ei mă facâii; tâlhari, în tote poruncile lori că-

tre

ispravnici,

în .tâte proclamaţiile lori. către.

ţeră, şi în tote plângerile lori către Paşi, către
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Calimah,

către

Sultanului

şi

către

impăratul

Rusiei?

— Erau

siliţi, Arhon

astii-felii, pentru

ca

Sluger, ca să

să

nu

se de6che

Turcilorit şi ai Muscalilorii; căci D-ta

lucregeîn ochii:

bine

ştii

"că revoluțiile nu le facii cei ca d'alde ei, ci cei
ca d'alde vol; apoi daca esti hotăriti să tai pe:
boeri pentru că te-ai! necinstitii şi că ai trimisi

oste ca să te omsre, atunci cată să mă tai şi pe
mine căci. şi ei am iscălitii multe hârtii. împo-triva

D-tale,

alături cu el.

— E! daca n'ai fi cine eşti, n'ai grige că nu
te-aşi cruța; dar pe lângă câţi-va berbeci graşi,
am.să taiii şi câţi-va ţapi.
— Să nu-mi al blagoslovenia daca. vei face una
ca 'acâsta. Da câte-ori m'ai ascultatii nu te-at:

căiti; ascultă-mă şi acum

că nu greşești.

boeril cel mai indărătnică,

care pâte

Apoi

merita si-i

tai, ai şters'o la sănătosa, cei-ce ali rămasă pu-tâi

să fugă

şi ei, ca

aii r&ămasii, este

cei-ce. aii dositii, şi

daca,

că le pare bine în sufletulă lorii

de ceea ce:s'a făcută ; şi multi ajutori ţi-a dati.
„pe sub mână, şi âncă de mare folosii poti să-ți
fie; căci “ei vorii să prindă şârpele cu mâna al-

tuia, fiindă că sunt fricoşi; dar adevărații boeri:

pămenteni suntiă patrioţi. Apoi, te întrebi, drepti
este

ca unil' să scape,

cei mai

vinovaţi

pote, 3

alţii să fie tăiaţi, cel patrioţi? |

—

Cei ce aii scăpată

a fosti.

Ciobanulă

când

cu fuga,

are

Si
noroculii

lori.

să facă praznici,.
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malege berbecele din turmă, îlă ia din grămadă.
—

Arhon

Sluger,

te-am

cunoscutii

toti:

de

una omii cu minte, care nu faci -nimicii fără a
te gândi; gândeşte-te matori la urmările aces-

tei fapte nesăbuite, care de o vei săvârşi, CoM-:

promitariseşti

t6tă

lucrarea ce

aj începută,

vomi r&mânea de siguri totii pe: mâna
lorii. Dupe

părerea

mea

vei închide pe boerii
pune

eşti mat câştigat

carii

şi

greci-

ai r&masi,

daca,

şii vei

să iscălâscă tote hârtiile cele de folosii ob-

„Ştescii; cu chipulii acesta, cererile dumitale
norodi

vorii avea

către

mai multă greutate; iar pe de

alta, vădându- se compromişi, vori fi siliţi să sprijine

cu

tărie

drepturile

ţării

pentru

care

te-ai

sculață ; şi când vori sosi trimişii de la Portă,
ca să se încredinţeze

lui, sprijinulii

despre

plângerile

norodu-

boerilorii într'acâsta îţi va

folosi; căci de!

totă el sunti

fi de

stâlpii ţării;

şi

în ochii celorii doă Curți, glasul loriă va fi mai
lesne ascultați de câţi ali nostru. Ştii cât

sunt

imi

de uriţi ciocoii, în câtii, de aşi putea, i-aşi

stinge pe toţi dupe faţa pămentului,

şi nu ei te-

aşi opri ca să'i scurtedi pe toţi pe sub barbă;

dar, în împrejurările de faţă, nu e politicii a face

acesta. Fă-ţi ântâii trâba cu denşi şi apol ne vomii
mal

chibzui.

— Bine, popo, te-ascultii ; dar sunt legati de
Arhierei, căci am făcutii jurămentă cu arhierei

ca să taiii măcarii 12 din cei cu barbă

(proti-
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* pendadă), ca, pildă pentru
„Pentru urmaşi...

„—
multă

indreptarea

Dar nu sunt Şi eii Arhiereu ? şi ceva mai
de câtii Arhiereu ; te voii - deslega

jurămenti

;; căci .scrisii

este:

putere aveți

şi a deslega, în numele lui Isus
lui Dumnezei.

—

răului Și
-

A! popo!

ei de
a lega

Hristosu

fiuli

.

dise Tudor

ottândă. AI să dar

sema. inairitea,. lui Dumnezei că nu mai lăsată
să taii câţi-va. câini de. ciocoi, cari şi-aii datit

câstele. cu: lupii

de Greci,

şi au deciuitii biata

turmă . a: norodului mai multi de 100 de ani.
„— Fie. păcatulii mei ! respunse ]larion. Voiii
da ei s6ma, înaintea lui Dumnezeii! O iati în
suflețulii mei acesta.
|
—. Aide, deslegă-me de jurămentă ; şi fii tu

r&spungătorii înaintea ţării, daca. va eşi altu-felui ;
dar „ține. minte că lupului îşi

l6pădă părul, nu

şi năravu ; şi. vei vedea ce. vori face cânii ăştia
dupe, mârtea mea. «e NI

În fine Tudor: soseşte, cu Osea, sa
« în . gioa

de

16 Martie; la Bolintinuli din vale unde tăbări
ca să poposscă. De aci eli trimite o proclama-.

ţie către locuitorii din Bucureşti. În acea proclamaţie Tudor dicea : că drepturile strămoşeşti
ale
în
lui
tea
de

poporului fiind nimicite de Domnii Fanarioţă
unirecu boerii, s'a pusă. în capul pPoporuspre a.i le redobândi; că elă se află în frununei armii de 16,000 Români; că districtele,
peste Oltii până la Argeşi și Teleorman sunt

TUDOR VLADIMIRESCU:
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în deplina lui supunere şi ascultare ;
că a intărit şi a aprovisionati mânaăstirile cel6
cu posiţiuni strategice, etc. Dupe aceea el porn
eşte o

parte din oşlire cu ordinii de a: tăbăriîn
câm-

pia de la Cotroceni Şi a aştetpa acolo sosir
ea sa.

"-

Tudor în tabăra de la Cotroceni. Intrarea
lui Tudor în;
Bucureşti. Boerii cu JMitropolituli vint
să facă act
de supunere lui Tudoy. Turcii ameninţă
să între în, feră..

Tudor

vine în tabăra

de la Cotroceni
- chiar în

dioa: de 16 Martie pe seră. Ostea -cu. care
se aŞ6dă în lagăriă se compune

de vre o 5000 -pan-

duri şi de 500 arnăuţi ai lui Prodanşi
'Mace-

donski. Acâstă

6ste spori

tarii ce

rânduri, rânduri

soseaii

treptată

prin

volun-.

cu căpitanii

ce-l

Yecrutase. Acâstă oştire 'Tudor o numia
în pro-.
clamaţia sa: Adunarea poporului, Da
“În dioa de 17 Martie, 'Tudor intră căla
re în.

Bucureşti prin bariera podulii Caliţiîn frunt
ea a.

"1000

de panduri voinici.

Dupe dânşii. venea ar-.

năuţii: lui Macedonski,
toți călări, La drepta lui.

Tudor mergea uni preotii cu crucea
în, mână ;,
la stânga, locotenentuli săi Teodor Mace
don6nu.
Uni căpitanii de panduri purta unii -steg
i de.

mătase, culorile naţionale. .

ai

“Tudor ţinenâu. în mână o pâne. mare,
simbolulii de abondenţă, se indreptă spre
Curtea-Veche -
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şi de aci spre Mitropolie.

Mitropolia

era ocupată

„ de arnăuţii lui Sava. "Tudor ca să evite vre uni
conflicti inutili, ordonăde i se deschide porţile:
casei. Brâncovânului de sub Mitropolie. Eli se.
instalesă aci, puindii sentinele de pasă.
Stradele pe unde trecea 'Tudor, precum şi d6lulii Mitropoliei erai pline de popori care eşise
să vadă pe Tudor şi pe pandurii săi, fără a se

teme de nimici.. Căpitanii lui “Tudor -străbătură

capitala, cetindi. pe . la .r&spântii proclamaţiunea
„scrisă de la Bolintinii ; iar -preoţii intonait im-:
nuri bisericeşti.
|
-:Deşi Sava şi Tudor nu aveati încredere unuliă
în altulă, căci Sava apăra interesele: domnului:
Calimah ce se numise de Portă; iar Tudor interesele Patriei, totuşi ei se menagâră unul pe:

altuli.

Ie

Boerii, cu “Mitropolitulii în frunte, veniră in
corpore să facă acti de supunere lui: Tudor pe
care până ierl îlă tratase de tâlhari ; iar astă-ai il.
salutat ca, pe unii capi ali statului. Tudor pri-

meşte pe boeri cu tâtă buna voinţă.-Eli ii consiliasă să-l. dea, totii concursulii lori, fiind-că ri-dicarea

poporului

era pentru

interesele generale-

ale ţări).
|
|
- Chiar în dioa sosire! sale, Tudor, dete ordine
severe. panduriloră şi . arnăuţiloră să nu comită
jafuri sai desordine, sub pedâpsă de morte. Pentru a împiedica.pe boeri de a fugi, precum şi.

pentru a avea de ştire la timpii când vorii trece:

TUDOR VLADIMIRESCU
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turcii -in ţ6ră sai când grecii Şi arnăuţi

Eteriei

„Ar cugera să-li atace fără de veste, Tudor puse

sentinele atâti pe la barierile capitalei, câti şi
afară. din capitală, spre Colentina, -spre - Binesa.
şi spre Giurgiu.
Dar Caimacamii lui Calimah cari fugise la Rusciuci

nu

stai

în

ne-activitate.

lârgă Paşii de la Dunăre ca

El insistat

pe

să ia măsuri pen-

tru stingerea revoluţiunei în țeră.

Peste câte-va dile de la sosirea sa în :Bucureşti. Tudor priimeşte de la Solomon o stafetă,
însoţită de doă proclamaţii,. una din

partea

lui

Derviş-Paşa din Vidini, alta de la caimacamulit

Șamurcaşi. Prin aceste proclamaţii se anunţa,
“intrarea, tureilori în Principate, daca nu va de-.
pune armele îndată. Tudor scrise lut: Solomon

„ca să promiţă turcilorii că vori depune armele
şi se vorii preda “toţi, însă mal târdit. Iar-daca.
oştile turceşti voră intra în. țeră, eli, Solomon,
să se retragă

în mânăstirile cele întărite cu. oste

şi cu provisiuni. :
"O altă epistolă priimeşte - Tudor de la Solomon peste câte-va gile. În acâstă epistolă îl spu-.

nea că a, venită
de la Vidinii Medelniceru I6n:
Poroin6nu, ataşati pe lângă Samurcaşi, cu serisore din partea Paşii şi a Caimacamului. Prin
acestă scrisore Paşa şi Caimacamulii ispitea. pe
Solomon
cu

totii feluli de promisiuni

ca să se:

predea cu toţi ai lui; dar şi acestă incercare r&-

mase fără resultată.

|
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Tudor recumâşte gaer
ș
aul provisor di lăsată de Vodă. Sub
şi guvernă țâra în unire cu densulă. Petiţia locuitori-

„lori către împeralulă, Rusiei.
luă Tudor

Cartea de adever ire dată

de boerii țerii. Petiţia

Voerilorii către Portă,

prin care justifică revoluţiunea lui "Tudor.

Tudor

reuşise pe deplinii în ridicarea revolu-

ţiunei ; autoritatea sa acum se întindea peste t6tă
țera şi poporului întregi ilu considera ca. uni
salvatorii .alii : Patriei. -Dar acesta nu era de câtii
ună buni începutii. Tudor trebuia! să lucreze a-

cum: pe calea diplomatică ca revoluţiunea
sa să
se recundscă

de faptă: împlinită şi să atingă sco-

pulii pentru care se ridicase..
Ca să dea guvernului săii ună caracterii legali, -

Tudor,

ascultând de consiliile lui Iarion şi 'Biân-

| cov6nu,. recundşte guvernului provisoriii formatii,

de Alexandru Şuţu inaintea morţii sale. Eli în-,
locueşte numai în acestii guverni pe boerii ce
fugise cu. .din .boerii patrioţi cari r&măseseîn
eră, apoi, guvernă
ţâra în unire cu boerii. 'Tudor: numeşte ispravnici în mai multe: judeţe din
România- "Mare, şi ia măsuri pentru. strângere de
provisii..:
A recunoşte guvernulii numită de fostulii domnit
şi a guverna. ţera împreună
uni actii

da

înaltă

politică

cu dânsuli,a fosti
din partea lui Tudor,

inspirati negreşitu de Episcopului

Ilarion.

Prin

Pi
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acesta elă dedea mişcării sale unit caracteri de

legalitate, făcândi pe boeri solidari cu poporulii;
iar pe de alta inspira şi mai multi. confiență.
naţiune.
”
.
Recunoscândii guvernulii. boerilorii, "Tudor nu
avea de scopii a se servi cu denşii numai pen-

tru administraţia din lăuntru a ţării, Scopul săi
era

ca

să-i pue

să. facă Gre-cari

o-mai. mare importanţă,
fără voia lori.
La :18 Martie, Tudor
s6să, împ&ratului Rusiei
tifică scularea poporului,

acte

politice

de.

eli voi Să-i facă patrioţi
a
7pune pe boeri de. adreo petiţiune prin care jusca provocatil de jafurile

şi impilările domniloriă fanarioți, cari adusese pe

poporii. la culmea disperării. . Spre a se - vedea
mai bine modulii lori de a espune cestiunea,
reproducemii aci textulă .acestei petiţiuni:
Sire.

„Subserişii îndrăsnimi 'a ne prosterna

cidrele tronului Maiestăţii Vostre

gând'o. ferbinte
gerile

M. V.

unei

pi-

imperiale,. ru-.

ca să; bine-voiască a asculta plân-

naţiuni,

imperială;

la

din : norocire

da

din.

protectată

nenorocire

de

gemândii

sub jugulii admiristraţiunei turco- -fanarioţilorii: din

Constantinopole. |
3
„Biata Românie. gustase fericirea în cei şspte
ani aj resbelului din urmă,. bucurându-se de ve„ derea neînvinselorii trupe ale Maiestăţii Vostre

ortodoxe, şi se. legănase

cu

dulcea speranţă. a
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complectei sale mântuiri ; dar, văgendi retragerea
trupelorii şi fiind lăsată :iarăşi la disposiţiunea
“vechiului s&ii guvernămentui, n'avea mângâiere
.de câtii în mărinimâsa protecţiune a M. Y. impe:
| riale, pentru păstrarea privilegiilorii sale şi a bunei
-ordine în organisarea administraţiei sale ; insă „vai

totulii a fostii zădărnicitii ! În deşertă consolii ru:seşti se aflau faţă ; fiiud-că cu tâte infocatele rugăciuni ale celorii mai mari al naţiunei către ospodari,

cu t6te legitimele observaţiuni ale numiţilorii consoli,

crudii ospodari,

cu

cei de: pe lingă

denșii,

profitândi de ori-ce ocasiune şi favorisaţi une-ori
-de imprejurări, alte ori de vre-o trebuinţă a ţării,
„Şi-aii insuşitii ne pedepsiţi caracterului de tirani; şi
purtându-se ca inamici şi ca către

şi bucurându-se de

o ţâră

streină,

protecţiunea ortodoxă

a M.

“V. imperiale, câte rele n'ai făcută patriei n6stre !

„ Neareptăţi şi împilări nenumărate către săr“-manii locuitori contribuabili;

“mai de frunte al naţiunei;

asasinate

neințelegeri

către

cei

(intrigi)

-virite între. compatrioți spre a le întorce în folosulă lori privati; desfiinţarea drepturiloră şi

-obiceiuriloru stabilite de ani ne

numărați, prin

mărinimâsa protecţiune a Rusiei;
„ce

drâptă

observaţie,

dispreţi la orl-

desonorândă

şi înjuriindă

şi esilândii nejudecaţi şi fără probe legale pe cel
«ce făcea umbră ; considerândii

în fine ca o pradă

a lori acâstă nefericită

el au persecutată

totii, nimicindui

ţ6ră,

orl-ce privilegii,

până

când îm-

-pinşila disperare, cei mai mulţi din nenorociţii

|
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contribuabil din: România
revolta,

- 899

mică fară siliţi a se

ne mai putândii suferi nedreptele şi neo-

menosele cereri şi plăţi.

» Subscrişii, in faţa. acestei

|
triste

E

împrejurări

în câre națiunea îşi reclamă drepturile! er pe calea unei revolte, spre a nu cădea în categoria
unei cooperaţiuni sub-înţelâsă, am făcuti totulii

a 0: linişti, fără a cruța nici rugăciuni, nici bani,

cu speranţa d'a împăca d'o parte insurecţiunea
şi despre alta d'a recurge la umanitatea M. V.

imperiale, ca să aducemiă la cunoştinţa sa şi cau- -

sele şi privilegiile naţiunei, tote călcate în picidre; dar indeşerti, vai! ne-am datii atâta os-

tenlă, fiindi-că .nu numai nu sperămi a linişti
pe deplinii națiunea,

redusă la ultima disperare,

„dar celi mai mare” pericol
viaţa n6stră,

căci turcii dupe

ameninţă de obşte
marginea Dunării,

adună oştiri cu care să înnece țâra, măcelărinaii
fără milă bătrâni şi flăcăi, până Şi chiar copii
de ţiţă. .
E
Sa
„În numele lui Dumnezeu, Sire, fie ca umanitatea M. V. imperiale să nu sufere stingerea
nenorocitel n6stre patrii, protegâtă de î. V., şi
Q'a-

ceiaşi religie cu dânsa. Bine-voiţi a ordona intrarea puternicilori vâstre oştiri în nenorocita
ț6ră a suferindei Românii, care se află în cel

mai mare periculii. Fie ca M. V. imperială
să
scape acâstă
infortunată provincie „ortodoxă,
şi să-l asigure din noi privilegiele şi drepturile
"sale, dupe mărinimâsele promisiuni date prin ma-
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nifestuli comandantului-şefi, nemuritorulii generalu Michelson, cu ocasiunea intrării trupelorii
sale în România.
„ Îndrăsnimii 'a repeta rugăciunile nostre, Sire,
și conjurămiă pe M. V. imperială, în numele
Damnezeului a totu .putinte,. casă bine-voiască
a scăpa câtii mai neintârdiatii mai multi de unii
milionii de. suilete, în pericolit da fi sacrificate.
- Sire, a

“A NM. V.. imperiale, prea

umiliți

şi prea su-

puşi servitori :
n
N

Grigorie. Bil6nu.
- Mihail Manu.
Scarlat Grădiștenu.
* Grigore Ralea
- AL.

N.

Nenciulescu,.

Filipescu,

| N. Văcărescu.

Istrate Creţulescu.
Fotache Stirbei.
Alexandru

Filipescu

.

,

(vulpe).

Grigore Florescu.
Al. Vilara.
|

Ta

„i
Bucuresti, 18 Martie

20. Vantti6,. Tudor. mai

dete âncă.do&

1821.

pro--

clamaţii, una adresată către „locuitorii Capitalei.
București, iar alta către toţi locuitorii de prin
„oraşe şi sate din tâtă ţâra. Prin aceste procla-.
maţii elii arăta âncă odată că s'a sculatii pen-.
tru

redobândirea . drepturiloră strămoşeşti pe care

le-a usurpatii şi le-a nimicitii fanarioți.

Eli în--

TUDOR VLADIMIRESCU,
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“demna pe tâtă lumea a susţine” „mişcarea 'ridi„cată de densulii în folosulii tutulor. În' fine
el

declara că este decisa susține cu armele revendicarea drepturilorii violate ale. ţării, făcendu

apelii la toţi locuitorir: ce sunti în Stare a purta

0 armă, ca să vie sub stindardulă săi,

La venirea lui Tudor în Bucureşti se maj
:a-

flai aci numai vre-o '60 din boeril mari şi
mici.
Pentru a da mişcării revoluţionare -0 consistenţ
ă
şi mai mare, ei deteră lui Tudor, la: 283 Marti
e,

o cârte de adeverire. Prin acestă carte
boerii re-

. cunoşteaii că “mişcarea liberatorulul Sluge
ru Tudor este în' interesul şi folosulii ţării, din
care
causă locuitorii capitalei şi ţ&ra, - întrâg
a ă,
-priimiti pe 'Tudor
cu braţele deschise.
-:
„Reproducem

aci acestii actii pentru importanţa

lui politică în causa:. --. |
Cartede

adeverire

1

dată Slugerului

Todor, Si

„În numele Prea sânţitei şi nedespărţite
i 'Troiţe,

„unuia adevăratului Dumnezei..
i:
» Încredințămii cei mai jos iscăliţă, cu acestii
inscrisial nostru,

nirea Dumnslui

cum

că am cunoscutii că por-

Slugeru Tudor. Vladimirescu

nu

este rea şi vătămătâre, nici în parte. fie-c
ăruia,

nici patriei, ci folositore .şi isbivitore, şi noro-

dului spre uşurinţă,

pe care, ca şi pe

unulii de

binele ţării voitorii,.şi de- trebuinţa obştei noro
dului, Vai priimitii - t6tă politia. Bucureştii,
cu
26
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dragi şi braţe deschise. Dreptii aceea şi ne jurămi

din parte-ne sub

aceste iscălituri, pre nu-

mele marelui şi unuia adevăratului Dumnezei,
că nici odată nu vom cugeta împotriva vieţii
şi cinstei Dumnâluj; şi ne vom uni pentru tote
bunele cugetări câte se vori chibzui intre d-lui
şi toţi cel uniţi cu D-lui printr'aceste iscălituri,
„şi cari cugete se vori- dovedi într'adevără că
vorii privi, fără nici o părtinire, la folosulii,
„nebântuirea, pacinica şi de cinstita. petrecere a

„acestui norodii

al: Valahiei, patriei nâstre;

iar

„când. vomă urma împotrivă, şi purtându-ne.cu
„vicleşugii împotriva obştescului folosii şi cele.mai
sustii făgăduite,

vomii călca: vre-una dintr'ânsele,

atunci, ca, nişte temători de Dumnezei,şi vrăjmaşi ai patriei nostre şi binelui obştescii, nu
numai înaintea, înfricoşatei judecăţi să avemii piră
pe Dumnezei şi să fimiu lipsiţi de bunătăţile cereşti, ci şi aici, judecându-ne de către toţi cei
înfrăţiți la acâstă sfântă legătură, şi dovedindu-se
prin destoinice arătări învinovăţiţi, să ne pedepsimi dupe hotărirea pravilelorii ; -şi spre înere-

dinţare, am iscăliti 'Enşine cu mâinele n6stre.
1821 Martie 93.
Ali Ungrovlahiei Dionisie.
Gherasie Buzeulii,

Ilarion Argeşiă.
Istrate Creţulescu,
Grigorie Bălânu.
Mihalache Manu,

-
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Gheorghe Slătinânu..
Nicolae Golescu. :
"-- Fotache Ştirbei,
I6n Ştirbej.
Scarlat Grădiştenu.
Alexanâru Filipescu.
N. Filipescu.

Al. Nenciulescu,

-

Al. Vilara,
-N. Vacărescu,
Mih. Cornescu. .
C. Golescu.
Dim. Filipescu.

Filip Lenşu. :
C. Creţulescu.
Iordache Stirbei.
Dionisie Fotino, serdaru,

Antonie Papazolu.

- “Stefan Bujorânu. .
].: Fălecianu.:

I6n Cătunânu.
Răducanu

|

Serdaru.

Manolache Nânoianu,
Alexandru
Mihaii

Slugeru,

-

Pitaru..

C. Bujorânu.
“Preda

Săulescu.

Gheorghe

Lehliu.

I6n Clincenu.
Ştefan Orăşânu.
l6n Jianu.
. Alexanâru Serdaru.

C.. Borănescu. .
Panţica, Veicea.

Constantin, biv. vătafă iusbaşa,
e
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C. Grecânu.
: Constantin Slugeru.
Alexandru Andronescu. “
Nicolae Catacaţii..
I6n Stolnicu.
Bănică Bălăcenu,
16n Pitaru.
C.. Andronescu.

|

Hristodor Serdaru. .
Teodosie vel Slugeru.
I6n Lăcânu.
Nica Serdaru.
„Alexie. Slugeru, |
Gheorghe

'Tufânu..

Matei Grecânu,

Medelniceru,

În fine, boerii mai adresară,la 27 Martie, şi
către Portă o petiție din partea poporului întregi.

În acestă

petiție se făcea

cunoscutii

Porţi că,

Tudor a veniti în Bucureşti cu uni numărit
forte mare de săteni, 'că ţâra sa sculati din
causa jafurilorii: nesuferite comise de domnii fanarioţi, etc.
Reproducemii şi acâs ta petiție, spre a se vedea,
mai bine modulii cum boerii interveneaii la Portă
în favrea sătenilori.
Petiţia câtre Pârtă din partea boeriloră
recțiunei:

în favârea inst

Noi, prea plecaţi robi ai prea: puternicei împărăţii,. Mitropolitulă

Boerii

mari şi
3

ţării,

Episcopii, Egumenii,

mici, căpitanii, mazilii

şi totă

"TUDOR: VLADIMIRESCU : !

obştea

405

locuitorilorii părnântului : ţării “Valahiei,

vechiulii Cheleri împărătesc, cu cele până
Ja
pămentii aşternute prea plecatele' nostre
închinăciuni, facem 'arătare prea puternicei împă
răţii,
că, sosindi până aici la. Bucureşti Tudor
Vlagimirescu,. insoţitii cu: mulţime 'de norodii,
cu la-:
crăme de umilinţă, îmbrăcaţiîn v&şmentulii
jale

Şi a cei. desăverşitii: prăpădiţi şi săraci,

acum

Când erea vremea muncii câmpului, “pentru
jafurile ce in multe chip
aiiur
cerei
ată, şi pentru”
perderea, drepturilor

şi a privilegiuriloră
ce din :

vechime a- avutii ţâra acesta, cu milostivire ară.

tată de prea puternica ' împărăție, către
noi supuşii ei, iar acum călc
şi ajun
at
se emai cu totulii
ase perde, nu din. pricina 'n6străa
boerilorii pămenteni, precum bănuia “norouliă,ci
din pricina

*

oblăduitoriloră Domni ce at. statii,. cărora,
din :
slăbiciune, de nevoie, . trebuisă
a ne plecămi şi

noi, supuşi şi credincioşii prea puternic
ei împă- Tăţii, boeril pământului, pentru. care:
apururea

găsind vreme de îndeletnicire, nu am încetați
a:
ne plânge către

prea

puternica. împărăție, pre-

cum Şi -acum am fostii siliți, dupe datorie,a
as-

culta, dreptele plângeri ale ticălosului
Norodi, nu
cu chipă de împotrivitori către prea
puternica
împărăție, ci cu chipul celei mai adân
ci supuneri şi plecăciuni ; privindii ar la vred
nica de
jale plângerea lorii, de patimele ce
ai cercatii,

“şi

“face

părintâsca

cunoscutii

datorie împlinindi,
către

prea

îndrăsnimii a

puternica

împărăție

-
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ale sale. drepte rugăciuni, însoţite
şi cu cele de
înferbinţelă din. partene, ca

se dea voe'a

cu

milostivire

să ni

argta mai pe largii greutăţile ce a

suferitii acestii norodi din pricina numiţiloră oblăduitori, şi a perderii drepturiloră şi a privilegiu- rilorii
ce din

vechime

a:-avutii,

cu

milostivire

hărăzite de către prea, puternica
şi a n6stră hră-.
nitâre, împărăție,

rugându-ne. ca şi acum

să ne

umbrâscă cu cea, deplină obicinuită milostivire a.
sa, acoperind cu densa pe. acestii norodi cre- .
dinciosă, „Şi: despre o parte impilatii, iar despre
alta, îngrozitii: de întemplările ce-i poti să-i vină.
asupră-i, şi să șe întempine, ori ce năvălire; că,

dupe. cum ne-am -încredinţatii chiar din. cele ce.
am văduti acum unu ani, ridicarea norodului nu priveşte. spre împotrivire, ci spre cererea: drep--

turiloră- sale, care, inşine. noi

vomit

îndrăsni a

le arăta, când prea puternica împărăție se va
milostivi a.ne da voe ca să “facem o ar&tare:
ca, acâsta din partea supusului şi credinciosului
NOrodi. ..:
„Aşteptămii. dară cea milostiv, prea înaltă şi
sântă poruncă a prea, puternicei împărăți.
1821, Martie 27,
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Ipsilanti în lagări la Colintina. Grecii din Bucure
şti
ridică stindardulii libertăţii. Tudor, are cu Ipsilan
ti 0.
„lungă şi animală esplicaţiune.

Pe când 'Tudor se stabilise în Bucureşti şi ad- ă
ministra ţ6ra în unire cu guvernulii ei legală,
numiti de fostulii domnit Alexandru Şuţu, 50seşte şi Ipsilanti la Colintina, în gioa, de 25 Martie 1821, unde îŞI aşedă lagărul. Eli nu voise:
să se stabilescă în Bucureşti, ne avendii destulă

încredere nici în Tudor, nici în Sava.
A doa; qi dupe sosirea lui Ipsilanti, Mitropo-:

lituli şi Boeril

s'aii

dusii

să-i facă o visită de

politeţă. “El se plânse' pentru escăsele 'comise
de

arnăuţii săi şi-l Tugară să ia măsuri ca să facă

să înceteze asemenea turburări, Ipsilanti promi
se
că va pune capăti acestorii. desordine, dar nu

făcu nimici,
|

Dupe venirea lui Ipsilanti, grecii cari se! aflati

în Bucureşti se deciseră să: facă: c mânifestare in
favoruli Eteriel, Tidicândă şi ei stindardulit liber:
tăţii. Acâstă manifestare se făcu în dioa de Du-

minică 27 Martie, „cu 1 multă

entusiasmii.
Ipsilanti aştepta

ca Sava

pompă Şi cu
€ mare

aia
şi Tudor să issa

se pună sub ordinile sale, dupe cum” făcuse că»

pitană Iordache şi Farmache. “Ne vtdenâi însă
„

.
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nică o mişcare din partea lori,
pe secretarulă

În urma
cu Sava,

stă intimi

trimise la Sava

Lassanis.

esplicaţiunilori ce Lassanis a avutii
acesta

decise

a se duce la Colintina,,

spre a, se închina, capului insurecţiunei. greceşti. Eli se arătă, cu 'totulii' devotatii pentru causa
Bteriei, risipindi prepusurile ce Ipsilanti concepuse:în contra lui. .
E
„Ipsilanţi. invită şi pe. Tudor, „în: doă,. rânduri,

tot prin: căpitanii. Iordache, ca şt. mârgă-la den-

suli; dar Tudor. refusă, temendu-se: de “vre o

cursă. Ca să-i! asigure. de bunele intenţiuni ale
lui Ipsilanti, Sava, îi „propune. să x&mâe. ca, ostatice în tabăra lui. Atunci. "Tudor se decise să
mârgă la Colintina.,. unde se duse insoţită de
Ilarion. -.. ;
|
“Dacă, anunti din, generalii lui Ipsilanti, Îi propune ca să ombre pe Tudor. Ipsilanti se opune

făcendui : :observaţiuni . aspre, şi. amintindu-i că
atunci ar. perde şi pe Sava. Cu atatii maj bine,
respunse Duca ; ; scăpămii de amendoi, căci. amen- ,
doi 'nu ne; inspiră încredere. Ipsilanti refusă. .

„Aşa dar,. mrtea, lui 'Pudor: era hotărată în Cu-.
getulii Bteriştilori . âncă. de la - finele lui Martie.
_-Nimeni nu .pste spune. într? unii modit „esactăi
convorbirea . ce Tudor a. avută cu Ipsilanti la Co-

lintina. Yoini reproduce dar aci în esenţă ceea ,
ce. sa „ Xaportati. din acestă. onvorbire. [iC către
Late

cele raportate de martori oculari. Na
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Tudor este priimitit de. Ipsilanti cu - multă, po:
liteţă şi vorbeşte cu multă afabilitate, Dupe ce
“li invită să şâgă lengă densulii, Ipsilanti îl dice.
surigendii.. —.

M& bucuri

ger. Unde

de vederea D-tale, Arhon. Slu-

este oştirea de 30,000 de panduri ce

mi-ai. promisii. să aduci?

:

i

—. Dar cei 30, 000 de Tuși ce, luminăţia ta. ni

i-al promisil . în proclamaţiă, „unde: sunt? îl înirebă Tudor pe acelaşi tonă,
— Muscaliă ai, să vie de siguri, răspunde Ipsilanti, îndată: ce turcii vorii trece Dunărea. .
—

Nat

si vie. muscalii,

Beizade.

Turcii vori .

intra. în ț6ră, dar ruşii -n'aii să vie. să-i gonsscă,
căci nu-i lasă cele. Valte puteri. 'Târe «puterile, cu
Rusia în frunte, vori să sugrume revoluţiunile
ori unde 'se ivesci. De. aceea, luminăţia ta tre“bue să treci Dunărea, cum, aj. gisii în proclama.

țiile către români. Noi îţi vomil. înlesni trecerea

peste Dunăre,

unde

creştinii te :aştâptă cu bra-.

ţele. deschise.. “Aşa a fostii înţelegerea

mea. cu

căpitan. Iordache; În Grecia. este oculiă de luptă,
al. grecilori, iar. nu în România. ..

„—. Nu te înţelegi, Arhon

Slugeri. -

— Nol, avemi .doă scopuri cu totolă. diferite,

Dumneav6stră V "aţi, sculati ca să, liberaţă Grecia
de sub ,jugulii. turcescii.;.nol ne-am . sculatii ca să
scăpămi. ţera: Romansscă. de domniile ; streine. .
Turcii, sunt, aliaţii. noştri, şi, nu .ne putemii bate :
cu „denşii. Prin. el, „ Sperămii.: noi „să ne redobân--
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dimă

drepturile violare de: către: domnii streini.

—

Şi credi dumneata. că turci! te privescii cu

ochi mai

buni de cati pe mine?. Când

tra turcii în ţâră
tâte jelbile cu

n'aii

genuchi

să te 'cruţe de: loci, cu
plecate

ce al trimisă

Portă.
—

vori inla

a
Nu

poti

să

ştii

cugetulii

turcilorii ; dar

ştii că'noi nu trebue să le dămii pricină ca să
rob6scă tera. La casti de'a intra 'Turcil, noi ne
vomii trage în mănăstirile de peste Olti, pe cari
le-am umpluti cu. provisil şi cu Panduri. Acolo
eu

m

voii

ţine dol

trei ani,

până

voii

căpăta

drepturile ţări. Să- “i ajute şi D-tale Dumnegeii.
să isbuteşti în planurile luminăţiei tale ; dar de:
la Români nu poţi aştepta nici: uni 'ajutorii. Numai “in Moreea poţi să dal de lucru: tureilorii, mai
alesi de se vori scula Serbii şi Bulgarii. Aşa e.
hotărârea şi părerea mea.
— Aşa

dar, Arhon Slugerii, iţi» calci jurămen-

tală ce ai dati luă căpitanii Iordâche?
— Nici de cum,

Beizade, ' Am: juratit să lupti

cu pandurii mei, alături cu Serbil şi cu Grecii,
sub stâgurile 6stei ruseşti, dupe cum ne- al încredinţatii chiar luminăţia ta prin tâte: scrisorile Şi
proclamaţiile. Daca venea ruşii, luptamii'cu to" ii în contra turcilorii; dar fiindă-că ruşii nu vină,
noi: nu putemii

fi

agresorii

turcilorii.

Noi

spe-

rămă că plângerile poporului voriă fi ascultate de
Inalta Portă, daca poporulii se va arăta supusil.

Interesele nostre, Beizade, ne povăţuescii. ca să

"TUDOR VLADIMIRESCU:

su

fimii bine cu turcii; iar. interesulii Greciei, este
ca D-ta să treci Dunărea.
.In Grecia este loculii

Greciloră şi în România 'este locul Românilori. |

„Doă săbil nu încăpii într'o tecă, adaogă 'Tudor. Nâlbitorulit” nu pote lucra, la, unii loci cu .
cărbunaruli. Nu. putemii comarida. amândoj în

acelaşi loci. Daca Măria Ta vei rămânea în ţeră,

vorii intra Turcii ca să te Bon6scă, era va Î
supusă la mare peire.
Pe. când Tudor cobora scară. ca să; plece, Episcopulii Ilarion, dise lui Ipsilanti în limba grâcă:

—

Turcă

Să'mă: cregi Măria Ta, 'o puşcă” dată în
de catre români,

le va da motivi să TO-.

bâscă țera Şi s'o: refacă: pote în: „paşălâcii, ceea
ce nu cregii că este în: cugetuliă: Mărie: tale. —

Nam

t6mă- de

tură,

căci ! am

la spate

60,000 de: ruşi, îndată ce: turcii Voril: trece: Dunărea.

"—

Să dea Dumnezea

Românii

vori

“Atunci” Ar sigurii că Şi

lupta alături cu grecii. :

n

“În -urma acestei întrevederi cu Tudor, Ipsilanti

i jură morte,. căcă
cu turcii. “Toti de
Iordache, face a se
Tudor, sperândii a

pondență

îl consideră; aliatii in' secretii
o dată Tpsilanti; prin căpitani
îndoi privigherea: asupra luypune mâna: „pe vre: 0 cores-

cu turcii,
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Ipsilanti renamţă de a« mai tr ece

Dunărea.

Tudor. îşi se-.

„pară acțiunea, de a lui Ipsilanti şi Sata. -- Matropoli„tul şi. boeri ză închişi la Belvedere. Paşa de. la Silistra
se înțormeză

despre starea

spiritelorăăd

în ţeră.

“anti prinde o: par le din2 corespondența, di
Turcii: e iti.
i.

dist,

Tudor :

Situaţiunea lui Ipsilanti devenise forte critică
în faţa unei. intreprinderi

atâtă de

cutezătore,

condusă cu „atâta, uşurinţă şi necumpănire; Deja,
Rusia, prin. desaprobarea. sa formală, îi Jedese o
Jovitură. fatală, care. ilă. desconsiderase în, Ochii:

tutuloră creştinilor din Orientii. Tudor i se ară-.
tase ostili şi Sava nu-i inspira nicio. încredere. |
Oştirea sa, din Principate,

afară

de batalionulii

sacru, compusii. din adunătuni Şi lipsită, cu totulii de simţimentuli disciplinei, nu era in stare
să se m&sore,:cu oștirea
a turcilor,

|

numersă „Şi. fanatică
-

e

--Tâte aceste, împrejurări determinară

Janti, să nu. mai. trecă: Dunărea.

pe Tpsi-

I se păru multi,

mal comodii. lui Ipsilantţi. să „aştepte pe. Turci
în 'Țera-Româhâscă, „de câtă să mergă. a afla în era ori. În casii- cand. turcii voril trece Du-

nărea, elii va avea multe avantage în țeră ; |
g'apol totii îşi mai făcea ilusiuni că daca Turcii
vorii intra în Principate, Rusia

greşită resbelii.
Acum situațiunaa era

le va declara ne:

lămurită.

“Trei. factori

TUDOR YI, ADIMIRESCU
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își disputat supremaţiă acţiuner in revoluţiunea.
de la 1821. Ipsilanti, care era recunoscuti
ca.
căpetenie” a Eteriei, “avea pretenţiunea de'a grupa

sub mâna sa totii:ce era forţă armată în ţeră,

spre a putea face faţă, - evenimenteloră

pe

care

le aştepta să-li găsâscă în: 'P6ra- Român6scă; Sava,

omil .ipocritii şi ambițios, lucra prin totă. telulă

de intrigi şi cabale să triumfe' causa lui Calirnahi,
de

la care aştepta

mari

recompense,

daca,

se: va

stabili ca donâniă în Muntenia. Tudor, omii francă,

loailii şi devotată binelui generalii ali ării, ina-

ugurase âncă 'de la îoceputii o politică naţională,
care nu se acorda nici cu interesele luy Ipsilanti,
nică cu acelea ale lui Sava. De acea, luândii in

mână, destinele ţării. sale, elti lucra, în “iacordă
cu guvernulă legali ali ţării, la: reuşita causei

sale „naţionale.
Pentru ca să fie mai la adapost

de: intrigile

şi mişeliile dușmaniloră, Tudor, pe la finele luj

Martie,

se

strămută

soţi: Episcopulii

la Qotroceni.

Jarion,

Aci' îl

G&ni şi Chinopsi,

în-

cari

se instalară cu Tudor în acea mânăstire.
Ilarion servea lui Tudor de consilierii intimi
şi îl seria în limba francesă actele - diplomatice
pentru cabinetele streine. Chinopsi,! în calitate de
secretarii, scria, actele publice în limba, grecâscă
pe care apoi le traducea, în: româneşte Petrache

Poenaru. Actele destinate pentru Paşi şi pentru

Sultânuli se redacta de: Chinopsi, apoi se traducea în limba turcâscă: 'Todor apoi,' care: era
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fârte-prepuitori, controla. acea. iraanoţiune” prin
Gmeni de încredere.
e

Tudor ţinea. regulatii consiliăi cu boeriă despre
afacerile ţării, iar în. speciali .se ocupa cu marele Vistierii: (Vulpe). pentru strângerea, contribuţiunilorii şi aprovisionarea oştirei.

Deşi Tudor, . când boerii veneai .la Cotroceni
pentru .visită sau în consiliu, îi trata cu. multă

politeţă, le vorbia, . cu .blândeţe şi le arăta tota
încrederea, totuşi boerii aveaii mare frică de eli.
Încredinţarea- ce luase boerii că Ruşii: nu. vină
în ajutorul: Grecilorii ;

intrigile

lui Ipsilanti

şi.

ale lui Sava, deşteptase în inima lori o temere
şi mai mare despre Tudor şi despre turci. Acesta îi decise să

se

retragă la

Câmpu-Lungi,

ca de aci să potă trece mai cu înlesnire in Austria. Tudor,

prindândi

de veste despre. hotărirea

boeriloră, închise vre o cinci-spre-dece dintr'ânşii
la Belvedere,

în casele lui

Dinicu

Golescu,

îm-

preună cu Mitropolitul. 'Tudor încredințase pada
acestorii boeri la 300 “de panduri aleşi, puşi sub

comanda

căpitanului Ioniţă,

in care avea mare

confienţă.
Tudor stăruia să convingă pe Portă că, Romanii
S'aii sculatii numai din causa jafurilorii şi apăsări-

lorii ce li se făceaii de către domnii fanarioți, dar că
ei: sunt supuşi Porţi! de la care aşteptă îndreptare, În- acesti scopi elii mai trimite şi alte petiţii subscrise:de boeri ca .din partea ţării, adresate către paşii dupe marginea Dunării. În acele

TUDOR
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petiţil. se cerea, ca Paşii să trimiţă câţi-va Efendi
credincioşi cunoscători de limba, grecâscă
. sali ro„mână,ca, să se încredinţeze că. cele arătate prin
--Petiţiuni sunt adevărate. Apoi ei să midlocâscă
.
la Pârtă ca „să se. satisfacă, legitimele dorinţe ale
poporului.
e
a
Aceste reclamaţiuni. avură uni resultatii satisfăcătorii. Paşa de la Silistraa trimisi câţi-va

Efendisă afle adevărulii. Tudor, aflând despre

venirea lori, adunăla sine pe toţi căpitanii de
„Panduri. Eli le qă ordinii ca toţi pandurii să-şi
ascundă armele, spre a se încredința, trimişi! Paşii că. poporul. s'a sculati. fără arme. Iar când
voră fi intrebaţi,. ei să declare că s'au. sculati
pentru

gonirea grecilorii din ţeră şi pentru

rarea poporului de birurile

cele

uşu-

grele ce îi a-

pasă ; să întărâscă în fine că. vori fi supuş
i Por-

il ca şi în trecutii, şi că vori plăti tributului legiuitii.
|
Ii
Mergendi la. Cotroceni, trimişi turcă se plimbară prin tabără. Pandurii, desarmaţi, îi primiră
cu strigăte de: „Să trăiască Sultanul ! să le
facă
dreptate, satisfacendii dreptele cereri ale poporului.

Trimişii Paşii r&maseră mulţumiţi de priimirea
ce li se tăcuse şi se încredinţară că adevărate

eraii plângerile poporului. Ei

promiseră» că tote

cererile lorii se vorii comunica Padişahului. care
„va face negreşitii îndestulare. Despărţindu-se de
Tudor acei trimişi îli consiliară ca el să cu.
reţe mai ântâiii ţâra de rebelii cari se sculaseră
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cu armele. în contra Turciei. Cu acesta vei da
o dovadă de credinţă către Portă, şi vei atinge
mai lesne scopulii ce urmăreşti. Tudor le r&spunse că ia acestă sarcină cu condiţiune însă ca
Turcii să nu intre în ţâră. Trimişii turci promise
a comunica, tote acestea Paşilorii ca, şi aceştia,

la” rândulii lori, să le comunicela Portă. Alţi turci, trimişi incognito de Paşil de la Vidin şi de la Rusciucii, : se strecurară în lagărulii
de la Cotroceni, spre a afla adevărului. Tudor

care luase de ştire despre venirea lori, dete căpitanilorii instrucţiunile

de mai nainte ; iar ei

să. se prefacă: că nu ştiă cine sunt. Turcii se
preumblară prin tabără, şi ÎŞI făoură. „observaţiu-

nil6 de care aveati trebuinţă. În “urma acestora, Tudor

intră

în

dență secretă cu Pașii de la Dunăre

corespon-

în contra.

Greciloriişi a lui Sava. Ipsilanti care avea mari
prepusuri

asupra lui Tudor

reuşise, prin spionii

ce avea între arnăuţii lui Prodan şi Macedonski.
să pue mâna

denţă.

pe o par te din - acestă

corespon- -

„+, TUDOR VLADIMIRESCU.
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Ipsilanti se amestecă

în

ez

a

Se
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are

administraţia “firii.

Menținevca
„ordinei în capitală. Activitatea din
tabăra
de la Co_ troceni. Sara voește 'să lilereze
pe Voeri): închişi la
' Belvedere. RELE
ea

A „i

DEEE

SO

IN

pet

Pe

ee
- “Dupe venirea lui Ipsilantila Colentin
a: administrațiunea, unei. părți de ,jsră era: dis
putată între Tudor. şi, Ipsilanti, Tudor, precum
ştim, nu-

mişe -ispravnică . în i6te. judeţele
. țării... Ipsilanti
numise.şi elii ispravnici în „Yre
-o cinci. judeţe
cari: se'aflaii ocupate de. oştirea
lui. : Locuitoriă
din judeţele ocupate de Eterişti:
se plângeaii ne"contenitii. lut. Tudor ;pentru : jatu
rile şi, maltratările ce sufereau. din. partea Oste
l.nedisciplinaţă a

lui, Ipsilanti. Acesta sili pe Tudor să
lucreze pe
faţă în contra. Eteriştilorii.
a,
- "Tudor ordonă. ispravnicilori săi şi
căpitanilorii
de pandur
ca.isă pedeps6acă cu morte pe
făcătorii de rele. Toti de odată elii
paralisa ordinele
ce de.d
Ipsie
lant
a
i, în cele cinci judeţe ocupat
e
de eli .pentru bani Şi -Provizi
uni, destitminqi
chiar pe ispravnicii. S6i;, La rând
ulii său, Ipsilanti
usa, de, represali- iîn contra
lui “Tudor, luând
provisiunile şi „banii , destinaţi:
pentru: Gstea sa.

Ipsilanti,

vecsată

forte tare

de. conduita

lui
Tudor, trimite la densulii pe căpitanii
Iordache,

ca să-i câră esplicaţii. Tudor

îi răspunde

că eli
27

.

_
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şi cu Divanuli

compuni: guvernulă legali al ţă-

rii, că ordinea publică este în respunderea sa. -„Doă
cuțite într'o tecă nu încapii“ adăogă Tudor. Prin
urmare. find: că muscalii. nu vină, Ipsilanti să
trâcă Dunărea, precum. s'a. legati prin proclama:

ţiile. sale. -Altii-feli . Românii vori fi siliţi să go-.
n6scă pe greci din t6ră,

ca să înlăture | venirea

turcilor în -ţâră şi s'o scape de robie.
-:: Căpitaniă Iordache: plâcă forte supărată pe Tusi
dor. pentru: limbagiulii ce i-a inutil.
:
“Pe când locuitorii - din judeţe: sufereaii jafari

şi maltratări . din partea, 'zavergiilori, locuitorii
din capitală aveai 4 îndura: jafurile comise de
” „vagabondii- ce se înrola sub: stâgulă * “lui Ipsi-

lanti şi chiar din partea arnăuţiloriă lui Sava.:
În urma observaţiunilorii - ce - Tudor: făcu: lui”
Sava:că nu pune tâtă; activitatea şi energia 'necesară- pentru a menţine” ordinea în: Capitală, ei

„cădură de acordă şi deteră. ordini ca toţi locui:
torii să: se armeze şi să omâre pe orl-cine' s'ar
mai

încerca să-i jefuiască.

“ înceteze '6re- cum

Acesta făcu să mai

desordinea. :

În timpulit acesta în' tabără - lui Tudor de la
Cotroceni domnea

o activitate extraordinară. A-

tati oştenii lui Tudor din tabără, câtii şi o mulţime de-săteni din comunele vecine, şi chiar arestanţii de prin închisori erati ocupați cu săpare
de şanţuri şi facere: de “meteresuri împrejurul
mănăstirii Cotrocenii. Sute de meşteri ferari şi
"Totari eraii ocupați, sub privegherea pandurilorii,

-
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cu dregerea şi facerea de arme,
facere de râte pentru tunuri.

precum şi cu
a
ă

Oştirea lui Tudor se esercita nec
urm

mânuirea „armelorii, făcendii : maîni. atii la
tote, dilele

6serciţi! . dupe sistemul . rusesc
ă, ca să fie: gata
pentru. lupta eventuală. 'Sai în:
contra - greciloră
sai în contra tureilori,
a

„Savanu inceta 'cu intrigile în cont
ra lui 'Tu-.
dor. Profitându de frica "care intrase.
în inima
” boerilorii, de cână' Tu. d
il' secf
oestr
rase la: Bel:
vedere, el le: propuse
'ca să vie 'într'g n6pte
să-l libereze. Tudor,- aflându : despre
planului lui
Sava, ordonă căpitanului Ioniţă ca
să spue boeTilo

rit că 'are- ordini de la Tudor, când
va veni
“Sa

va ca să-I ia cu: forţa.de acolo, elit
sa-i dea,
însă
mai scurţi de-o palmă,

e

“Când Savase presentă într'o nâp
te cu 400
de

arnăuţila porta. caselor de la Bel
vedere,

boeril alergară la portăşi Tugară
pe Sava sa se
tragă înapoi, faăcendu-i cunoscutii
că căpitanulii
gua
rdei lori 'de pasă are ordini
de la Tudor să-i

dea morţi iar nu vii.
Sava

se întârse

ruşinatii,

a

frămentându-se

“cu
„mintea să afle vre-un -mij
locă “pentru a perde
pe Tudor,
|
i
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Pa
Linia de! conduită
a lui Todor în vevoluțiunea de la.
„1821.. Asprimea lui Tudor pentru a împune disciplina.
„ Tudor perde simpatia multora din ostaşii;săi,...: :: :

|

n
"Tudor, „deși, dintr'o condițiune cocială forte modestă, deşi nu avusese ocasiune să-i cultive spiritul prin. niscar' -va studii, totuşi era dotatii de :
la natură cu nişte calităţi. cari distingi pe omulii
superiori de semenii

săi de. rând.

Eli avea, simţimentulit, justiţiei

şi al cavale-

rismului întrunit: "gradă . superiorii, avea multă
tărie de caracterii în câti nu şovăia nică, odată.

în .resoluţiunile sale. El. era născutii cu aplicaţiuni, resbelnice. .Contactulit cu ruşii. li facuse
să înţelsgă importanța disciplinei

într'o

armată,

îl convinsese că, 0 armată. fără disciplină. este
de. nici, .0 valdre, lar. Juptele ce a avută cu tur-

cil în cursii. de mal mulţi ani cât s'a bătutu
sub stindardulit Rusiei, Pa făcuti să fie câte o
dată crudă şi sângerosii..
Tudor dar, cu tâtă lipsa de cunoştinţe în-afaceri de stati, toti a tostii la înălţimea rolului
celui importanti ce'şi luase asupră. Eli înţelese
de' la inceputii cari eraii adevăratele interese ale

ţării, pe care ştiuse cu atâta buni simţi să le
distingă, de acelea ale Eteriei.

La iînceputi elii a ştiut să profite de ajuto-

-
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rul ce i Pa data Eteria prin căpitan
1ordache,
ca să potă ridica peste Oltă stindard
ul revoluţiunei şi să--Ş formeze “apoi o, armată
naţională

cu care să:şI susţie scopulii; ce urmărea. Eli
era

sinceri şi fermii hotăritii să 'se' lupte
cu pandurii săi alături «i "grecii sub” stindardul
ti rusesci,
pentru că: numai astu- fel” spera ! el
să redo-

bândescă drepturile violate ale țări.

Dar când. Alexandru al Rusiei desaprob
ă în
faţa, Europei. pe “Ipsilanti, când nu mai
era nici

0 speranţă: de 2jutorii muscălescii, când!
grecii şi
românii erai “lăsaţi la propria oră s6rtă
, Tudor

a ştiuti să separe Causa României de a
Greciel.
Eli a spusii verde n ochi! lui Ipsilanti
: „Treci
Dunărea

interesele
Interesele
grecilorii

cu Osea” d-tale, căci: acolo

vitale

te

chiamă

ale Grecie şi datoria D-tale.

Românilorit

diferă cu

şi grecii nu poti Coopera

totuliă de ale
cu Românii

pe. pămentulii românesc.“
“Dar toemal acestă declaraţiune francă.
şi leală
a luf Tudor, făcu din Ipsilanti ună duşm
anii al

său neîmpăcatii,

care

a aşteptatii de câtu

i-a juratii morte.

ocusiunea

Eli nu

în care să potă

a-ŞI satisface laşa sa resbunare.
Din nefericire. circumstanţele ce încongiu
raii
acţiunea lui "Tudor erai ferte dificile
Şi deschi-

-deaii o pârtă largă intrigilorii lui
Sava:

„Ceea

ce preocupa Şi frămenta mai multi cu-

getarea lui Tudor era de a: ajunge
să potă menţine ordinea Publică, prin care să gara
nteze ave-

|
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rea, “ondrea

şi. viaţa cetăţenilorii, şi prin care să.

inspire încredere, Rusiei
era, lucru

A HOSĂNILORU

şi "Turciei. Dar. acesta.

celii maj dificilă.

În, oștirea lul
lipsa, cu totulă a
“plătiţi. de. visterie
teaii . multe jafuri

-

|

|

Ipsilanti domnea desordiniea şi.
disciplinei, “Arnăuţii lui Savă
ca . să: 'menţie, ordinea, comi-;
şi desordini. Aceste rele esem-

ple îndemnară, chiar pe. pandurii

lui "Tudor Şi pe

arnăuţii lui Macedonski şi Prodan. să se dea, la.
fapte rele şi turburătore ordinei publice.
. Tudor. se văgu nevoiti a întrebuința, măsurile:
cele, mal aspre. în contra tutulorii acelora, fie ei
chiar. Panduri d'ai săi, cari călca, disciplina militară şi comiteaii jafuri. Ca să bage spaima în
inima, celorii - hoţomani, cum îi numea eli, 'Tudor spângură pe, unii din ei de .nişte sălcii ce:
erai în marginea taberil de la Cotroceni, iar pe

„alţii i 'sugrumă în secretă,

.

Tudor, ca, să, stirpescă năravulă. talnăriilorii
care, se înrădăcinase atâtii de tare .în inime os-taşilorii săi. şi care ÎL, compromitea, causa ce apăra, . fa siliti a merge | până la crugimi.
Într'o gi Tudor, plimbându- -se cu Ilarion prin.
"tabără se opri într ună loci cam obscurit. “Aci,
ridicândă o zeiche, lăsă să se vadă. trei capete:

de omii.. Ilarion. înspăimentati îl. întrebă:

ce "I-ai tăiatii şi ale cul. capete sunt ?*

„De.

|

„Sunt capetele a. trei 'hoţomani de pan—
duri de peste. Oltă, cari ai vendutii la turcă vitela unori săteni dai lori.

TUDOR

VLADISIIRESCU

a.
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__—. Crudule! dise. Ilarion, cum. al putut. lua
viaţă de omii, când nu poţi face o muscă?
„_— EI. popo; „Nu 'se. pote altă-felii, „căci: o ste
fară ascultare” este. mai rea, de. cata o: „Baită de
lupi flămengi. Aceşti. panduri pe care i- am tăiată
„trebuia să :apere pe: fraţii lorii săteni, iar nu SE

jefuiască. „Daca. de săteni, fraţi cu: dănşii 1nu le e
lori milă, „apoi ce. trebue

să. sufere

albăstrimea -

de la danşii?
„Pe fie-care di: Tudor era silită «să. “pedepsescă,
de față sati într” ascunsă, pe cel. ce. făcâit desordine. :

-.

i

i

| Acâstă, conauită aspră prin. care > Tudor credea
că va

putea

înlătura,

unii. răi

vătămători

cau-

sei ce apăra, r&ci inima: mal multor căpitani dal
«

erau, "forte devotaţi.: AA
ni

Bucurie pe dusa

săi şi-i prepară. peirea.

a

t

Se
-

5 nr |

Turcii intă în fâră. “Tudor 3se decide a st ămuta
cu Turcii peste Olt. Sava

lupta

se întăreşte la Ar cuța şi

Phumbuiia. " Protestuli: 'Voeriloii de la Belvedere. Boeri dă
"de la 'Belvodeee puşi în liber tate,

“între. acestea. Turcii. intră în târa.. În. urma
atâtorii probe de credinţă şi devotamentii ce ţâra
arătase către Pârtă, Tudorii totii nu putea crede

că turcii intrase în ţâră 'ca: duşmani

ai româ-
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nilorii,. Eli
grecilorii.

oredea. că a venii nurmal în contra
ini

ta

i

,

E

Pe "la finele lut! “Aprilie, Tudor primeşte" O scri-

sore de: la Solomon prin. care îlă anunţă că tur:
cii de Ja. “Adacâle, de “la Cladova,

de la: Vidinit

şi de la. „Nicopole, trecuse: -Dunărea şi se îndreptase “spre. Craiova: "Aceste nuvele de la Solomon
încredinţară pe Tudor: că turcii 'veriâi caa duş
mani af Românilori.
Dă
|

Cu câte- va 'gile mal "mâinte: dei. intrarea turcilori în: eră, “Tudor ocupase: cu pandurii săi mă:

năştirile Radu-Vodă,

Antimulă, _Mihaiu-Vodă

şi:

Mitropolia: pe care 'le ocupase “până aci Sava.
Acestii din urmă își concentrâse 6stea sa în ha-

mnurile din Şerban-Vodă şi de la: Sântu Gheorghe.
. Dupe ce- Tudor află de trecerea turcilor peste

Dunăre, el se înţelese cu Sava ca să- să unâscă
forţele spre a lupta împreună în contra turcilorit

chiar în marginea Bucureştiului. În gioa de s8
Maiii ei făcură sfeştaniela Mitropolie şi ridicară

stindardulii libertăţii, precum. făcuse şi Eteriştii.
„Daca, unirea

ce. Sava

făcuse

cu “Tudor ar fi

fost, sinceră, negreşitii că . Tudorii ar fi obținută
bune, vesultate în contra turciloriă.. Dar Tudor se

încredinţă îndată că alianța, lui Sava - era .0 curată perfidie.

Sava

voia să-l trădese

turcilorii

ca şi pe Ipsilanti. Tudor dar luă hotărirea să lucrede singură, dupe ccum: Al

stanţele,
„-Cu: tote că Tudor

va povăţui circum-

aaa
facuse

t6te pregătirile ne-

|
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cesarit pentru 0 luptă "seridsă. cu turcii ;; deşi lagărulu de la Cotroceni: era: bine: întărită, totuşi
elă :înţelese că lupta cu turcii. în' marginea: Bu-

cureştiului ar fi: pututi să aibă! consecinţe forte
desastrâse; Atatu: oraşulii cati şi locuitorii lui ar
fi pututi să: “cagă- prada. sabiel.- şi foculul : pagănilorii. De aceea elii hotări a: se “trage “în “mă
năstirile de peste” Oltii: unde 'era preparătii pen-

tru o resistență sigură şi durabilă.
Tudor

își amâhă plecarea până':la: apropierea

'Turcilorii: de Bucureşti. “Acâsta. o făcu Tudor în
scopii de a: putea afla mai 'bine care avea. să

fie atitudinea lori atat în privinţa greciloră câtă
+
Şi a Românilor.” :: -;
A
ae
Sava. părăseşte capitala înainte de plecarea lu
Tudor, întărindu-se provisoriă în mănăstirile Măr-

cuţa şi Plumbuita.

Cu tâte astea eli lasă în Bu-

cureştă destui păzitori ca să apere

de jafuri mă-

năstirile sântu Gheorghe -şi Şerban- Vodă, unde |
se adăpostise o mulţime de familii cu! averile Joriă.
La 13 Maiii, Tudor priimeşte ştire că 'Turciă
de ia Silistra sosiseră la Obileştă ; iar la 14, că
cei de la Giurgiu ajunsese - până la 'Copăcent.
Tudor începe atunci a se pregăti de plecare.

Toti în gioa de'18 Maiii, Tudor liber6să
pe
boerii' cei deţinea la: Belvedere. Eli îi pune -de
subscrie unii” protesti către potentaţii adunaţi la

Laibah pentru violarea.. teritoriului români: de
către turci, precum şi în contra jafuriloră şi uciderilorii ce comită

Eteriştil. EI îl ruga

să ia în
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consideraţiune dreptele plângeri ale ţării şi să dea
satisfacţiune.; Tudor, însărcină cu ducerea şi: presentarea 'acestui protestii la congresulii. de la Laibah: pe -Ilarion,.pe: Petrache Poenaru şi pe Gâni.
Despărţindu-se de boeri, Tudor. le uresă călătorie. bună să trecăin Austria. Eli le recomandă

ca şi din .Braşoviă să lucrese'cu căldură “pentru
dobândirea -sfintelorii drepturi ale. Patriei. :

Când Ilarion 'se despărţi .de: "Tudor, : acesta L-a
disii coborândii scara de mână:
Mă
Vei" da. s6mă.. lui -Dumneze că, nu m'ai

lă-

sati să taiti pe câinii ăştia: de ciocoi + Măcar dece
din ei aşi fi voiti să-i trimiţii umpluţi cu pae, ca
- ploconi

pe la împărăţii.

Vei vedea:ce voră face

câinii ăştia mai târgiii când le-oră veni bine! Ţine
minte vorba-mea; dar totii ami omoritii - vre-o
sepie lupi. :
i
— Prea răi al facută, Arhon Sluger. Ommulă
nu trebue -să ridice. viaţă . de' omii.. “Cine trage
sabia de sabie va muri. Ia sâma bine să nu te
ombre Grecii.
Sa
II
— Lasă. să mă omâre: de voră f ei may tari.

Acâsta nu mă înfricoşâgă. De când m'am îmbrăcati cu cămaşa. nmorţii, în totii minutuliă aşteptă
mortea.
=
Cei. doi amici se despărțiră ca. să nu se mai
întelnâscă de câti în lumea spiritelorii,
La. plecarea boeriloriă, Tudor. le dedese spre
pasă '70 de -panduri
sub comanda. unui. căpitan
de încredere, care să-i însoţescă până la hotarulă

„TUDOR e VLADIMIRESCU, _

Austriel.

Acesti

cretii ordinii

căpitan
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însă „Priimise. în

se-

de la Tudor. ca să ducă . pe. boeri |

la mănăstirea Cozia, iar nu la, Braşovii. El voia
„cu acâsta

pe de o parte

a se mal, servi de, ej, .

precum. se servise penă aci ; iar pe. de. alta să-l
' împedice ds a lucra cu streini în „contra inte-

„Teselorii ţării, dupe, cum avâi. ei obicei,
Boeril cercară, prin rugăciuni şi prin bani să
conrupă pe căpitanul guardei cei însoțea ca, să-i

ducă la Braşovii. Dar căpitanulii. nu voia cu nici
unii. preţă să. înfrângă ordinulit şefului săi. Bo„erii. disperaţi cerură atunci intervenirea. Mitropo-

litulul. Înaltultă prelatii ușă de t6tă autoritatua,
sa spirituală, pronunţândii chiar anatema asupra
căpitanului Pandurilorii, pentru a-li decide.să ducă,
pe boeri la hotarulit Austriei. “Căpitanuliă asupra
căruia

religiunea,

avea,

o mare putere, cedâsă

ini

sistenţei Mitropolitul.
:
„CAP. III
"A treia fasă a rovolaţianei lui Tudor Vladimirescu.

SI
Tudor ridică talăra de la “Cotroceni. Intrigile” şi machinaţianile

lui

Udrischi:

Boerik

esti înaintea

lui

Che-

haia- Bei. Simptome de rebeliune îîn armata lui Tudor.

în dioa de 15 Mail, Tudor plecă de la Gotroceni cu t6tă 6stea sa. Eli avea 4000 de Panduri toţi bine armaţi şi 500 de Bulgari călări,
sub comanda lui Prodan şi. Macedenski. „Dupe
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densulu mal venea o mulţime de care, cu pro| visiuni. “şi cu “diferite machine. de” resbelii.
"Tudor, "pornind de la Cotroceni nu apucă dru| mul” celă maj directi” „pentru a merge peste

Oltu, Elu “luă drumul către Piteşti, Câre, puse.
pe mulţi în mirare, A trece pe la Piteşti, 'Tudor
se espunea la o “ticăerare” cu ante- -guarda armiei
lui Ipsilanti câre era comandată de căpitan Iordache. Pie- -care dar se într6bă ce a silită pe Tu-

dor ca să- ŞI schimbe planul?

:

"May în tote întreprinderile. cele: mari,

_
bărbaţii

cari Şi ai luati dificila sarcină, de” a le conduce,
ai avutii şi Tăul! oră! geniă. "Tudor, Ipsilanti şi
Sava ai avuță, în revoluţiunea de Ja 1821, pe
Udrischi, secretaruli consolului austriăcii, 0 vulpe
astuţi6să, mefistofeles din “infernă.
|
| Pe când Chehaia-Bei se apropia de Bucureşti
în fruntea 6stei turceşti, Uarischi, cu, geniuli săi
infernalii, concepuse unii plan prin care să pârdă,
unuli printr” altul, pe câte'trei capii revoluţiu-

nei din' 1821. .În urna: corespondenţei ce Tudor
ar fi avut cu Chehaia-Bei, prin mijlocirea lui
Uârischi, eli, Tudor, ar fi adoptată planuli stă

care căta să aibă de. resultatii curățirea. ţării « de |
Eterişti. Combinaţiunea era .ca Tudor să lovâscă
ante-guarda oştirei lui Ipsilanti de la Pitești, pe
cână Sava cu'turcii vori lovi grosuli - armatei
Greceşii: dela Târgovişte, puindă astil- felu pe Ip

silanti între 'doă focuri.
Amendoj

:

capii de armate, Tudor şi Sava, aflați

„TCDOR VLADIMIRESCU . .....-
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lui. Udrischi avanta-

gele lori. Tudor îşi dicea: Odată ce “ţera va scăpa
de Eterişti, Porta Îi promitea: acordarea tutulori
cererilorii sale. "Sava. vedea, în aplicarea, acestul
plană, posibilitatea de. a „perde pe. Tudor, singu“Sava dar, la: 16 Martie, “comunică lui Ipsilanti
scopuliă lui 'Tudor Și trimite lui Căpitan Iordache 400 Arnăuţi, „pentru | a-i înlesni prinderea lui

Tudor. Eli ensuşi plecă. apoi. la “Tergoveşte cu
restulii „arnăuţilorii să,

însoţită şi de Buluc- -Başa

Ghencea, de Mihale . și de "Tufecci- -Başa cu arnăuţi lori. Sava însă trăda şi pe "Tudor, şi pe.Ipsilanti, urmânii” orbește consiliile. lui "Udrischi.

În gioa de 16 Maii, " Boerii rămaşi în Bucu-reşti, însoţiţi de

Băltăreţu,

cianţiloriă, precum

ca. din partea, comer-

Şi, de Udrischi, se . ducă îna-

întea, lui Chehaia- Bei “a satulii „Căţelu, unde tăbărise cu corpulii. săi, de 6ste. EI fâciă actii. de
supunere. către Paşa. de la. Silistra, garantândii

cu capăli lori despre liniştea locuitorilorii. Chehaia-Pei ii primeşte cu. bună- voinţă, promiţendu- .
le protecţiunea

târce în

sa.

Liu „apoi

le ordonă

a

se în-

Bucureşti. şi a îngriji de provisiuni

şi

de conace. pentru oştire, ccăci a doua, d voeşte
să intre în. Bucureşti.

|

Tudor inainta cu 6siea sa pe calea Piteştilorii
în

ordinea

următore:

Înainte

erea

pedestrimea,

compusă de panduri ; la miglocă. erai. tunurile;
iar călărimea lui Prodan şi: Macedonski forma
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arierti-guarda. în, astă ordine. călătorind Tudor,
ajunge. „peste. patru gil6 la Goleşti; |
E

“ Âncă din dioa când. Tudor a ridicata stindar.
dulii revoluţiuriei, el a recomanăătii necontenittă
oştenilorii să, nu se atingă de averea cui-va, Şi
să observe. cu, religiositate ordinile, sale. Dar cu

tote ordinile cele severe date de "Tudor, mulţi
dintre oşteni se dedeaii la pradă Şi la desordine,
Tudor alergă la pedepse capitale, “sperând că prin
terdre să indrepteze pe cei răi nărăviţă.
E

De la Bolintin

până la. Găeşti, Tudor omoră

peste doă- -deci de Panduri şi Sârbi pentru jafuri.

Alţii susțină că, ar. fi omorâtii 33, pe unii spângurându-i înaintea oştenilorii, „pe alţi ucigonăuri
cu măciuca chiar cu mâna sa.
"La poştia Carcinovu, Tudor fu silită să spân:

dure şi alţi panduri toti pentru furtişaguri. Ca
măsură may eficace

| pentru

a stârpi acesti răi,

“Tudor cere de la Găpitani declaraţie că nu se vorii
mal întompla asemenea jafuri din' partea „pandurilorii ce comandaii. Vre-o patru dintre căpitanii

Tui Tudor, I6n Oarcă, Ghiţă Cuţoiu, Iene Ienescu
Şi I6n. Urdărenu, refusă'de a da o asemenea 'declaraţiune. i respundii lui Tudor că ei nu poti
pădi

crângulii

cu

epuri, şi că Tudor

n'are nevoe

de înscrisuli lori Pentru a- 1 putea ucide orii când

ar voi.
„O asemenea
pitani era

o

atitudine din partea acestori cătristă simtomă de rebeliune.

'Tudor

„TUDOR VLADIMIRESCU.

|

431

işi. stăpâni mânia, aşteptândii 'ocasiunea favora_bilă pentru

a pedepsi pe aceşti! “rebeli, cari for-,

„mai in ostea, sa0o „cangrenă. periculosă,

sa.
Tudor cu stea la. Goleşti. “Prodan, şi. Macedonski conspiră
în contra lui Tudor.
.

În gioa de 17 Maiii;si ve când” oștirea, tăbărase

între Găeşti şi Cârcinov, Tudor: priimeşte o seris6re din. Piteşti 'de la căpitanii Iordache, . Prin
acea :schis6re - Tudor | era

prevenită

înainta spre Piteşti, el îlă

că daca va

va ataca cu arnăuţii

săi. Aprinsii de o legitimă indignare, Tudor cite„şte acea scrisore în augulii căpitanilorii, să. "Apoi
le gice :
„ V'am spusii în „multe rahduri ca Iordache
mă goneşte pe faţă şi cugetă mortea. mea. Ce
„este dar de făcuti cu omulii acesta? Spuneţi
„ Noi suntemii de patru ori mai tari de câtii

densă şi avemii şi tunuri, cum cutâsă eli să-mi
scrie asti-felă?4
In urma

consultării ce

avu cu

căpitanii sti,

Tudor trimite pe Macedonski şi pe Alexandru la
căpitanii Iordache ca să-i ceră esplicaţii. Dupe
apusulii s6relui, cei doi trimişi aduse r&spunsii
că căpitanii Iordache are grele prepusuri despre

credinţa lui “Tudor şi că-lii aştâptă la Goleşti ca
să se esplice împreună.

Tudor âncă avea bănueli
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asupra lul- Prodan şi -Macedonski-că ar fi: în înțelegere, cu căpitanii Iordăche. : ii
TAR

La 18, Maiii,: Tudor. tăbăra cu. oștirea, Tur) pe

câmpia de la Goleşti, unde-lii aşteptaii căpitanii
Iordache şi Parmache cu tâtă câta lori de Arnăuţi. Tudor aş6dă oștirea sa în ordine de bătae ;
căpitanii Iordache

face asemenea.

Superioritatea numărului 6ster lui Tudor şi entusiasmulii Pandurilorii, facii ' pe“ Iordache să--ȘI
schimbe planul... Presimţindu că; va, fi învins

in luptă deschisă,. „preferi a-şi. ajunge scopulii prin

trădare. „Elă, cere. dar.lui Tudor o esplicare faţă
cu martori,

Tudor.

consimte. „Ambele

căpetenii

se intelnescii în faţa oştilorii - lori: în depărtare
de o .bătae de puşcă; însoți. fie-care de câță-va.
oșteni aleşi.
In urma esplicațiuniloriă ce Tudor dete. lut Jor-

dache, acesta se: preface. cu

totulii satisfăcutii.

Cei dol. adversari îşi întind mâna, se sărută şi
îşi jură din. nuoii credinţă şi dragoste. “Ei decid
ca Tudor

să .se oprescă la Goleşti ca.să

aştepte

aci întrunirea oştirei - sale. cu a Eteriştilorii.. Se

descarcă tunulii. celii mare în semn de pace şi
înfrățire, :se închină stegurile
ambeloră. armate

şi oștenii fraternis6să.

a

Ostea - lui: Tudor tabără apoj.: pe câmpia “din
fața caselorii, lui Dinu. Golescu, azedendu-se .în
colSne şi puindii |tunurile. înaintea porții. Iar Tudor cu căpitanii Iordache Şi Farmache şi cu “parte

"TUDOR VLADIMIRESCU

din căpitani, se urcă în foişorii

unde mărâncă împreună.

-
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d'asupra poiţii.

e

„Pe când 'Tudor, căpitanii Iordache şi cel Valţi

se aflaii în „Pavilionii, : vine

acolo şi

între capii ambelorii armate.

Ipsilanti se întârce

principele

Gheorghe Ipsilanti, care mal. întăreşte înfrăţirea

apoi la Piteşti, însoţit de căpitanii Iordache, şi

Farmache, cu toţi arnăuţii lorii. Ei lasă, pe
Macedonski ca să prepare tărimulă pentru r&pu
nerea

ui Tudor,

Capii Bulgarilori şi parte din oştenii

lori se aşedarăîn casele Golescului,

'Tudor ră- |

mase în foişorulii de d'asupra porţii unde dorm
i

doă nopţi.

e

- Cu tâte legăturile de amicie ce se formase din

nuci prin jurămentii şi prin declaraţiuni
înserise

între 'Tudor de o parte, căpitanii Iordache şi cei

l'alţi de alta; neincrederea rodea necontenitii îni-

ma tutuloră. Tudor mai perduse încrederea
şi în
căpitanii săi, Macedonski şi Prodan, cari
comandau trupa de bulgari călări, bănuindu-i ca
complici ai lui căpitanii Iordache, care voia
să-li

psrgă.

|

Tudor descopere prin spioni că cei patru căpitani ai ti, cari se arătase rebeli ordin
ilori

sale, sunt în înţelegere cu arnăuţii lui Iordache.
Elă voisă curmede Ja începută uni răi care

ilu ameninţa, dar modulit cum a, voitii a-şi ating
e

acestii scopii a. fostii r&i alesii şi. fatalti pentru

- elă. 6nsuşi.

"În

i

nptea de 19 spre 20 Mai,

i

'Tudor, 'înso=
28

|
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ţitu de confidenţii să, Cioranu şi Cacaleţânu şi
de câţi-va panduri devotați din guarda sa, s'a
- dusi să visitese posturile de guardă. Aflându-se
în visitarea sentineleloră, ordonă să-i aducă pe

cei patru căpitani. Doi dintr'enşii, Orcă şi Coţofenu, se ascunseră. Trimişii aduse numai pe lene
şi pe UrdărânuTudor, însoţitii de cei doi căpitani şi de Gmeniji săi, se opreşte In dreptulii unorii sălcii ce se
aflau. pe o movilă, la Gre-care depărtare de foişorii. Aci, Tudor ordonă guardilorii săi să-i spân-

gure pe amendoi, ca rebeli şi ca hoţi.!) Urdărânu

este spânguratii de sălcii; dar lene este. ertati în urma rugăciunilorii lui Cioranu şi Cacaleţânu.

Totuşi lene este legatii aprâpe de sălciile

unde se spândurase
țatu despre acesta,

Urdărânu.

Prodan, înştiin-

alârgă de-lu libereză.

D Despre Urdărenu se asigură, dupe .spusa lui Chiriac Popescu, că Tudor videndi intro qi la Urdărenu o tavă mare de
argintă, Pa întrebatude undo o are? Urdărânu a respunsui că
de la tată-stu.
— Minţi, porciă do câine! îl observă. Tudor. Tată-ttu a mâncată din vase de lemniă și de pămentiă, iar nu din vase de argintu. O să v& spânduri hoțomanilorii, că nu vă mal lăsaţi:

de hoţii

:

.

-
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S III
Tudor acusatii că conspiră cu turcii în contr
a creştinilorii,
Tudor, arestati la Golești. Tudor dusi
înaintea luă

Ipsilanti.

-

În urma acestora, Tudor, se sue în foişori
şi
“se culcă. Sub foişori dormiai Ciorânu şi
Carcaleţenu. .Dupe câte-va ore se 'adună sub foişor
ii
toţi căpitanii principali ai Ostei, între cari,
Vasile Crăpatu, Frunte Lată, Barbu Urlsnu,
Ghelmegânu, I6n Oreţescu şi alţii, toți cari
aveaii

mai multă influenţă asupra Pandurilor. Mulţi
dintr'enşii erai rudă cu Urdărânu. Privind
la
cadavrulii să,
lui 'Pudor.

el incepi
-

să murmure
A
e

în contra
a

-"- Macedonski, înştiinţatii despre mârtea.
lui Ur-

_-dărânu,

vine în migloculi

căpitanilorii şi le face

imputări amari fiindu-că suferă să-i omore
ca pe
câni şi le gice că aceiaşi sârtă ij aştâptă pe
toţi.

Căpitanii revoltați, răspundu că 'sunt la ordinile
lui Macedonski. În urma înţelegerii ce avu
cu

căpitanii, Macedonski încalecă caluli şi
plâcă la
Piteşti. Căpitanii trădători se risipesc prin
tabără şi începă propaganda între Panduri,
în con- tra lui Tudor.
ae

„Tudor dormia liniștitii, ne Ştiindii că mort
ea
sa era deja hotărâtă. Cioranu. Şi Cacaleţânu,.
au-

-dise toti

ce se

petrecuse,

dar le fu imposibil

-
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unii minutii între patru

Nici unulii din ei nu avu cura-

giulii devotamentului, spre a-şi espune viaţa pen-

tru. a conserva (lilele atâţii de preţiose ale aceluia
ce se .devotase pentru salvarea Patriei.
A doa-gi, 2i Maiui, Tudor se duce în lagării,

unde este încongiuratii de toţi căpitanii. Eli inţelese greşala ce comisese în nptea de 19—20
Maiu, căci pe faţa tutulorii se citea nemulţumirea,şi r&c6la. Căpitanii Iordache ceru în acea qi
lui Tudor o a doa întrevorbire faţă cu căpitanii.
Eli pretextă; că are să-i facă, comunicări importante în numele lui Ipsilanti.

: Chiar în acea gi de 21
ore dupe

amiadi,

soseşte

Mail, pe la 4 sau 5
căpitanii Iordache

din

Pitești, insoţitii de căpitani Farmache, de Ghe“ncea, şi de Mihale, cu vre-o 30 de arnăuţi aleşi.
Alţi vre-o 300 ocupase mai multe puncte strategice, gata, să alerge la semnalulă
“Căpitanii

ce le va da. .

Iordache se urcă în . foişorii la Tudor,

urmati de câţi-va căpitani d'ai acestuia şi cu
parte din arnăuţii să!.. Cei l'alţi ocupară locul
sentinelelorii de la scară...

Venindii în faţa lui 'Tudor, Capitante. Iordache
îi face imputări severe că şi-a călcati jurământuli.. .Dupe aceea îi spune că este trimisă din
partea lui Ipsilanti să-i declare că nu mai are :

încredere

într'ânsuli de

adi

inainte, căci cons-

piră cu turciiîn contra creştinilori.

|

“Iordache seste din.sânii nişte scrisori trimise

TUDOR VLADIMIRESCU
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de Tudor de la Goleşti către Chehaia-Bei. Eli le
citeşte cu glas tare în audulii Pandurilorii.

- În urmă, adresându-se către căpitani, Iordache
le face unii tabloi fârte colorati despre condu“ita cea barbară cu care Tudor a tratati până -acum stea şi pe căpitanii ei. Elu le: atrage a-

tenţiunea că Tudor şi-a, călcatii de mai multe ori
jurămentuli şi că voeşte a se servi de-el cade!
nişte instrumente 6rbe pentru a-i face să verse

sângele creştinilorii, „pentru apărarea cărora ai
luatii armele.
Când căpitanii. Iordache ceti mânia aprinsă pe
faţă căpitanilorn şi. a pandurilorii, le zice:

- — Mal vreţi voi să fiţi comandaţi

de

acelui

care vă omoră făra nici o culpă şi nejudecaţi ?
de acela care lucrâză pe ascunsă cu turcii,. ca

să VE facă să vărsaţi sângele creştinilor? .
„—

—

Nu-lă

mal vremi,

răspundii toţi de o dată.

Pe cine alegeţi să, vă comande?

— Pe gospodin Macedonski
Prodan, strigaii căpitanii.

—

şi

pe > gospodin
:

încuviințaţi” dar mergerea, lui "ador la prin-

cipele Ipsilanti ? .
— Să mârgă! să mergi, respunâu, cu toţi.
— Aidemi dar la: principele Ipsilanti, dice Ior-

„dache lui Tudor. Şi la unii semnii daţi, arnăuți. iau pistblele nu Tudor din. cuiii,: precum: şi o
pereche

de

dăsagi

cu hani Şi unii geamantanii

cu haine şi hârtii.
Trădati de toţi 'al săi, “Tudor se resenanâsă
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şi se supune

ssrtei. Trecând

pe

lângă căpitanii:

săi, elu le dise:
» M8 ducii la Ipsilanti, căci aşa aţi voit?o ; sufletuli imi spune că n'am să.. mă maiîntorei..
De voia muri, sângele meii cadi asupra vâstră,
şi a copiilorii voştri. ,

Ş IV.
Tudor la Târgoveşte. Asasinarea

lui Tudor.

Trădarea reuşisepe deplini ; Tudor era acum:
în ghiarele duşmanilorii săi. Pe la apusulii s6re-

lui, căpitanii Iordache porneşte pe Tudor la Piteşti pe. unii caliai cărui dirlogi ii ţinea Ghen-cea, iar 'Tudor ţinea numai căpăstru. Eli era escortatu .de vre o 20 arnăuţi.

Tudor este poiniti de la Piteşti la Targoveştea -doa di după

amiagi;

iar dupe

plecare

oştirea lui la Piteşti. Tudor fu pornită
căruciorii

sosi şi

întruni:

de poştie ; lângă densulă sta unii Manu,

adjotantii alii lui Ipsilanti. Dupe el venea alte
trei cărucidre de poştie ; în fie-care din ele erati.
câte dol arnăuţi armaţi; venea apol o escortă
de mavrofori călări. Elă fu trimisă la 'Târgoveşte
pe la Câmpu-Lungi.
.
Tudor soseşte la Câmpu-Lungi în murguli
serii unde şi petrece n6âptea. A doua di eli este

pornită la Târgoveşte pecte muşcele, sub o es-cortă mai numerâsă. Eli

ajunge

la Târgoveşte.

TUDOR VLADIMIRESCU

pe
de
di,
pe
gată
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la medulii nopţii, dar este opriti până la dioă
unii ante-postii ali 6stel Etoriştilorii. A. doa,
sosindii în marginea oraşului, 'Pudor este pusi
unii calii ordinari, cu scări de lemnii şi lede picidre pe Sub

sirăbătu

burta

elit vechea capitală

calului.

Astii-feliă

a României şi fu

dusă până în curtea lui Ipsilanti.
Laşulii şi famfaronulă fanariotă, eşindii in fo-

işori înaintea lui Tudor, îli insultă cu vorbe înjuri6se şi-li trimite să-lă închidă în Metropolie,
dându-lii sub pasa lui Caravia.
Etă ce ni s'a transmisii de scritorii

cei

bine informaţi, despre asasinarea lui Tudor:

mai

În n6ptea de 26 spre 27 Maiii, Orfano (chefalonitulii). 0. Cavaleropolu (peleponesianu) şi Garnovski, adjotantulii lu Ipsilanti, s'aii presentatii
in arestulii lui Tudor cerendu-lă de la: Caravia
în numele lui Ipsilanti.

Eşindu cu Tudor afară din mânăstire, dupe
meduli nopţii, ei se îndreptase spre roserită, :afară din şEnţurile cetăţii.
|
i
— Unde mă duceţi? întrebă Tudor.

_—

La al tei, răspunse unulii cu ironie.

— Nu vădă ei că drumulii acesta nu duce
într'acolo.
— Mergi înainte, iir&spunse celit-l! altă în modit
brutală.
|
EI se oprescii lângă iazuli morii, aprâpe de'
grădina lui Gârtoglu. Aci aşteptat dot” greci,

Varnava şi Parga, -
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Acestii din urmă gise lui Tudor în limba grâcă.
Sperjure,

—

pentru ertarea păcatelorii.

nezei,

—

fă- -Ui ultima rugăciune către Dum

N aveţi nici unulă

tolă ! gise Tudor

din

unii pis-

voi vre

cu resemnarea

unui martirii.

Dreptil răspunsii, gâzii lui Tudor începit a-lii
lovi cu iataganele. Lungă şi durer6să a fostii agomia lui 'Pudor. ..
:
Dupe ce-lu omorâră, îi luară veșmitnele, spre
a nu fi recunoscute de nimeni. „Apoi îl aruncară,
în puţuli lui Geartoglu, aruncândii pămentă peste
densuli. Eteristii se temeai mai cu sâmă de

Panduri, cară țineau . forte multii la 'Tudor. De
aceea mortea lui a şi fosti multi timpi ţinută
secretii.

|

|

Ragbaud (pag. .237) gice că Orfano a omorâtii
pe 'Tudor; apoi la pag. 238 face Eteriştiloriă uni
ae
|
elogii fârte ironică.
„» N'ar trebui să impute cine-va adjotanţilorii
„lui Ipsilanti că nu sati servită de sabia lori

„în espediţiunea Grecilorii din România, contra
„ Turcilorii ; "dovadă uzul ce. ai “ficat

de sa-

„bia lorii în casulii acesta.
Astii-felti „peri, trădatii şi

părăsit

de. ai “săi,

măcelărită în modulii celii mai laşi de „nişte asasini fanarioți acelii Românii care rupsese lanţulii
sclaviei ce apăsa de unii secolii asupra Românilori. Perise Tudor Vladimirescu ; dar el aruncase deja pe pământuli Romaniei sămânţa, li-..

bertăţii, Sângele: săii îecundă

acea,
e
sămânță bine

TUDOR

făcătore

VLADIMIRESCU
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care îşi dete rGdele sale. Mortea sa .con-

vinse cu desăvârşire pe Turci câţi le eraii de
perfigi Grecii şi câtit de. credincioşi Românii. Porta,
dar recunoscu

Românilorii

autonomia

şi dreptu-

rile lorii seculare.

CAP.IV
-

Ipsilanti, Turcii şi nimicirea, Eteriei

ŞI
Situațiunea” luă Ipsilanti în Bteri ia de In 182 21. Ipsilanti
"cu

osteala

Târgoveşte,

Atr ocitaţile Eteriştilorii lui Ip-

silanti. Anarhia în âstea eteriştilorii. Saca

la Târgo-

„ veşte.

Pana aci am văgutu diferitele înse prin care A.
trecuti revoluţiunea de la 1821 şi sfârşitul celii
tragic ali lui Tudor Vladimirescu. Acum vomii
vedea care a fostii . sorta pandurilorii lui 'Pudor

dupe mortea, să Şi care a fostă sorta, Eteriei şi
a capilorii ei.

Când Ipsilanti veni să se aşede

cu
« tabăra

la

Colintina (25 Martie), elu ştia deja că impăratulii
Rusiei îlu desaprobase în Mod solemnii în totă
Europa, Ştia că nu mai putea spera nici ună ajutorii din partea Rusiei. Cu tâte astea, ne mal

putendiă a se da înapoi de la o acţiune care luase proporţiuni atâta de pronunţate, se decise
“a lucra -cu proprieie lui forţe. Elii totii îşi mai
făcea ilusiuni că timpuli si împrejurările ar pu-
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tea aduce vre o schimbare în politica Rusiei.
Cândi însă se convinse că nu putea, pune vre
uni temeii pe concursuli celit importanti ali
lui Tudor, descuragârea, lui fu completă. Eli nu
se mal preocupa cum să învingă pe Turci ci
cum

să p6tă

fugi

mai

cu

siguranţă

spre a-şi scăpa prețisele sale dile,

in

Austria,

la casi

pericolii.

de

Turcii nu trecuse încă Dunărea Şi Ipsilanti, la
1 Aprilie, îşi ridică tabăra de la Colentina şi se

retrage la Târgoveşte. Pe când Tudor guverna
ţ6ra cu concursulii boerilorii, precum, am arătată mai susi, Ipsilanti ocupa milităreşte câte-va,

districte precum, Demboviţa, Muscelu, Prahova,
Secuenii şi Buzeii, avândi în fie-care şi câte unii *
ispravnicii pentru împlinirea contribuţiunilorii de

la locuitori în scopă

jefuia şi ardea ţera.

de a-Şi plăti Gstea, sa care

Nică o dată biciul lui Dumnezeii nua trecutii
mai distrugătorii peste ţeră ca în timpul Eteteriei lui Ipsilanti.

Nu numai Românii,

dar şi autorii

chiar Grecii stigmatisară

streini * Şi

acele desastruri car] a-

mintescii timpil de terdre ai 'Tureilorii şi al 'Tătariloră, care însemnase prin sabie şi focii tre-

„

cerea lorii prin aceste nefericite ţări.

Astu-felii Palasov dice :
„ Arnăuţii lui Ipsilanti

„dache

şai lui căpitanii

Ior-

ai făcutii mari rele Românilori, jefuinaii

» omorând şi argenda totii pe unde treceai,
„a

a
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dice:

a suta

parte

Turcii

nai esercitatii gro--

„ Zăviile săvârşite de acea oştire ne disciplinată,
» compusă,

„cei

din: gundele

tutulorii naţiunilorii, căcă

oneşti. erai în forte puţină

numări ; toţi se s

credeai fraţi şi - căpitani Şi de aci proveneaii
atâtea desordine.«

“ Rabbe, în memoriul
„Pe

lui Raybaud,

dice :

când Ipsilanti mânca, bea, şi danţa

la cu-

„ artierulii generali, oştirea, lui jefuia ţ&ra ; pro„ Visiile nu se plăteai şi capii fâceaii o scanda» lOsă consumaţie, unii luxi de mâncare ne: a„uditii, numai din -spinarea -betului ţărani,“
Etă ce dică şi istoricii greci.
Teodor Csenu dice:
» Căpitanii şi ostaşii lui Ipsilanti erai nesu» puşi, neînfrânaţi şi încuragâţi la hrăpiri ; era
„biciulă lui Dumnezeii pentru oraşele şi “satele
„pe unde tăbărai,
Fotino dice:
Suferințele Românilorii din partea Grecilorii
„nu le pâte spune condeiulii ; iar dedulcirea lori
„la jafuri făcea pe kterişti a perde din vedere:
-„Scopulii pentru care luase armele. |

În oştirea Eteriei domnea

anarhie. Nimeni

cea

mai

nu mai recunoştea

completă
nici o

au-

toritate. Soldaţii, lipsiţi de orl-ce- sentimente de.
disciplină, nu se mai supuneaii ordinilorii şefilorii
loră. Între
desbinarea.

capil: Eteriştilori intrase. intriga şi.
Generalismuli Ipsilanti se încongiura.

-
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de nişte intimi ca Orfano, Lassani şi Scufu, cari
şe mâncau între dânşii ca cânil. Acela care avea
mai multă influență asupra lui Ipsilanti era Lasani, secretarulii săi intimi. Toti acesta suflă

„discordia între. Cantacuzino şi Ipsilanti care îi luă,
“comânda batalionului sacru şi o dete lui Caravia.
Indignatii de a vedea pe Ipsilanti sub influenţa lui. Lassani,- pe unii brigantii.ca Duca la co-

manda

oştirei şi pe Caravia comandantuli bata-

lonului, sacru, principele. Oantacozino părăseşte
Tirgoveştea la.9 Maii,
„Cu astii-felă de 6meni. al. cărora nume miîn„jaşte hârtia, . zice

Laurenson,

se încongiura

ge-

„neralismuli 6stei independenţei Greciei“,
Când sosi ştirea deșpre .trecerea turcilori în
țsră, o mulţime de Eterişti desertară; iar când
la 10. Maii,

Ipsilanti. priimi

turcii

aprâpe, de

fură

sunt
coprinşi

de

ştirea

Bucureşti,

positivă

toţi Eteriştii

spaimă.

La 16 aiii, Sava plecă şi eli.la
cu

1000

că
|

Tirgoveşte

de arnăuţi:călări bine. echipați. Duca se

afla tăbăriti la Băicoiii lăsândii streji la Ploeşti,

la Câmpina şi la Mărgineni şi trimiţendă spioni
la Bucureşti. ca „să-l raportese despre mişcările
turciloră. .

Sava tăbărâse may antai la comuna Văcareştil „de lângă Tirgoveşte. Dupe aceea elu se întări:
“în mănăstirea: Mărgineni, de unde sc6se pe 'ar-

năuţii lui Parmache.

chemati

Când însă, la 25 .Maii, fu

să vie
în ajutorul

grecilorii,

elă stătu

ETEIA
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nemișcatii intăritii în mănăstire ca într'o cetate.
La 26 Maii, Ipsilanti
îli châmă pentru
Gră, spuindu-i că turcii se apropie de oraşii.
în loci. să r&spungă la apeluli lui Ipsilanti
lui Duca să vie cu '6stea sa la Mărgineni
acolo să pornâscă impreună la Tirgoveşte.

a doa
Sava
scrie
ca, de
Duca,

bănuindă buna lui credință, refusă de'a merge;
dar spre a-1 sonda intenţiunea, eli' îl adresâsă o .
epistolă prin care îlii întreba:

Ce

gândeşte

elii

despre mişcările turcilorii? şi ce ar fi de făcută.
Sava, inspirati: negreşitii de Udrischi care=li însoţise, ca un Mefistofeles în mănăstirea Mărgi-

neni, îi r&spunse intr'ună modii apocalipticii :
„Lupta este inevitabilă, victoria este la norocii

„Şi să ne vedemiă sănătoşi.
Acesta dete îndestulii să se ințelâgă, Berişiloră

că nu aveii

nimic de aşteptati: de la Sava.
Ş IL

ChehaiaBei
- aştdă

lagărul

la

Colintina. Primele

ale Eteriştilori cu Turcii. Eleriştii părăsesci,

lupte

'Tirgo-

veştea. Sava şi căpitanisci
i se închină turcilorii.' Taptele
luă Solomon cu Turcii la satuli Clenam, la Cireşti şi
la Zăvideni. Dupe uciderea lui Tudor mare parte din
Panduri se întorci la casele lori. Solomon trece în
Transilvania.

Chehaia-bei intrase în Bucureşti la 17 Maiă
aşedendu şi 6stea în lagără la Colintina. La 25
Maiii elii porneşte spre Tirgoveşte în fruntea, unei
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Gste de - 6000 călăreți turci şi 4000 pedeştri,
avendi de călăuză pe Enache Băltăreţu. Pentru

paza Bucureştiului Chehaia-bei lăsase pe Tagir„Aga cu 300.turci şi pe Slugeru Alecu Aslanoglu.

Chehaia-bei îşi impărţise 6stea în doă corpuri
ordonândă ca, să înainteze una la drepta şi alta
la stânga,

spre a ataca anti- guarda

lui Ipsilanti.

„În gioa de 27 Maiă, Ipsilanti ordonă lui I6n Co-.
locotroni şi lui Gherasie Orfano să se aşede. la
mănăstirea Nucetu cu parte din oştire; iar lui
Duca, lângă. 0 pădure la Cornățel.
Duca, care. avea sub comanda sa 400 de arnăuţi şi 25 de Albanesi,- se batu cu turcii vre-o
-doă ore in pădurea Cornăţelii. În astă luptă se
'ucidii. şi se rănescă vre-o 15 turci. Victoria ar
fi fostă de sigură a Eteriştilori ; dar Duca, spăi-

-mentatii de nums&ruli turciloră, dete semnalulii
de

retragere.
Lupta fu multii

Nucetu;

ea

“dupe amiadi.

ţinu

mai

seri6să

de la răsăritul

Diutre

turci căduse

la

mănăstirea

srelui până
peste

o

sută,

morţi şi răniţi şi forte puţini” dintre Eterişti. Dar
'Ortano,. spăimentati şi elă. de numărul tureiloră şi stirşindă şi muniţia,

părăseşte

mănăsti-

rea. Ion Colocotroni şi. Lahini erai fortificaţi în
mănăstire cu 800 ostaşi. Bi se luptară până la
apusuli sorelui, dar sfirşindii şi ei muniţiunile,

fugiră . n6ptea la 'Tirgovişte.
Ipsilanti voia să reincepă lupta a doua Qi, însă
„cel doi comandanţi se opuseră, adresândi luă Ip-

.„ ETERIA GBECILORO a
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silanti. vorbe impertinente. În nptea.de 28 Mai

se ţine uni consilii de resbelit în: care se decide ca Eteriştil să: trecă cu t6tă ostea la Rimnecu-Vilci unde, ajutaţi de. situaţia locurilorii şi
de stea lui Tudor; vor lupta mai cu. succesii
în contra turciloril.
Gstea, se împarte în doă corpuri; unulii sub

comanda lui Duca, celii- Paltii

sub

comanda.

lui

din urmă
Tpsilanti, Caravia, Oifano şi alţii. Acesti,
acolo
uni
se
a
corpi căta să trâcă la Piteşti, spre
cu corpuli lui Duca, cu al lui căpitanii Tordache
şi, cu al lui Hagi-Prodan.- Corpulii lui Duca, trebuia, să vie la Piteşti pe drumuli Găeştilori:- Dar

Duca, Gheorghe Manu şi alţi comanâiri -tugiră
din. Piteşti în 'Transilvania.
La 29 Maiu, Chehaia-bei intră în 'Tirgoveşte
care era, deşartă de. locuitori. Ostea.: sa. se aşegă
în tabără

pe

câmpia

de la Suseni. În acea,

di

“Ghencea merge de se închină, lui: Chehaia cu câţi
va ostaşi d'ai lui Savă. A doa qi, Sava cu DeliBaşa Mihale şi cu Ciucitie Ciolacii, însoţiţi de
Udrischi şi. de Tagir-Aga, vine în fruntea a 1000
* de. Arnăuţi şi Albanesi călări şi se. închină lui:

Chehaia-bel care îi primeşte cu multă bună- voinţă.
Peste câte-va -dile Chehaia-bei ' plecă cu totă
Gstea la Piteşti, în g6na rebelilor. Dar la, Găeşti află că Ipsilanti. trecuse . Oltu. Tot aci elii
priimeşte ordinii de la paşade la Silistra, să mârgă
să guvernese era, până. la
îndată la Bucureşti
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venirea noului domnii: Chehaia dă comanda a 3000
“turcă lui Siricoglu care impreună cu stea, lui
Sava, să se ducă în' gâna rebelilorii.
Ancă de pe la începutulă lui Martie, 'Tudor
numise pe Solomon

ca comandanti

supremii al

Olteniei şi îli trimisese la Craiova ca să observe
de acolo mişcările Turcilorii şi să le oprâscă trecerea peste Dunăre. Pe lângă 6stea sa de Panduri, i se mai dete de Tudor âncă vre-o sută

„de Sârbi şi Arnăuţi.

|

Către finele lui Aprilie Turcii de la

Adacale,

de la Cladova, de la, Vidinii, de la Rahova şi de
la Nicopole trecuseră Dunărea. Ostea, otomană de
la Vidin, care trecuse în România pe la Calafat, era precedată, de O ante- guardă de 200
turci,

Pandurii de la Calafat se retragi la satului Olenovulă. Aci ei se unescii cu câta lui Anastasie

Mihaloglu

de 150 bulgari şi Panduri

şi aşteptă

sosirea turciloriă, Păgânii nu întardiază de a veni.
Revoluţionarii se luptă cu multă vitejie. -Ca la

130 turci caci morţi şi răniţi. Din partea creş-

tinilorii: cădură

numai

Turcii cari scăpase, ca

serica satului.

doi morţi

şi 16

răniţi.

la 70, se închise

în bi-

Încongiuraţi

acilea

de Solomon,

turci se predară- si se liberară fără, arme,
O altă câtă de turci se lovesciă: cu Solomon,

la Cireşii; dar şi aci turcii sunt învinşi.
Dupe maj multe alte victorii, tâte aceste cete
de rebeli,

în numără

ca la

650

Panduri

ames-

- ETERIA GRECILORU.

tecaţi

cu: Bulgari şi cu

.

:

419

greci sub

comanda

luj

Solomon,. Mihaloglu, Zotu Diamandi şi alţii, por-

nescii către Rimnicu-Vilci spre a “aştepta acolo
pe 'Tudor, despre care aflase că a:plecată cu t6tă

Ostea sa. din Bucureşti ca să, vie peste Oltu. La
„26 Maiă, totă acestă 6ste tabări pe nişte dâluri
“la satulă Zăvidenii, ca la gece chilometre . departe de Drăgăşani, stând gata de luptă,

-

„Turcii sosesc şi ei îndată dupe aceea. Solo-

mon care avea comanda generală, aprinsii de
foculii juneţei şi basatii : pe vitejia Pandurilorii

săi, ese din posiţiunea sa, cea avantajosă şi se.

cobâră în câmpii

luciii ca să atace pe duşmani.

Turcii, în numării ca. la 3000 avendii şi tunuri,

punii Gstea lui Solomon

Solomon “a înțelesi

la mijlociă.

îndată

a. comisii de ia-şi abandona

marea greşală,ce

posiţiunea strategică

„ce ocupa. Dar unii vit6zii: căpitanii ştie totii de
una să 6să dintr'o situaţiune dificilă. Solomon
ordonă.

îndată

Panduriloră

să

spargă

rindurile

turcilori. Pandurii animați: de vocea căpitanului

lori, îşi faci loci cu iataganuliă
Şi

îşi

redobândescii

perdândă
lupta. cu

ca

la

100

succes

posiţiunea

dintr'enşii.

până în

-

printre 'păgâni
de

mai:

Ei

nâpte,- dupe

“nainte,

continuară
care :tre-

cură la .Rimneci.
Sa
Pe când Tudor, trădatii de ai săi murea la
Tirgoveşte de mânele grecilorii perfidi şi asasini

“pe

care Patria

sa ii-nutrise şi îl adăpostise

atâta

-
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timpi, Solomon şi Pandurii săi făcâi minuni de
vitejie peste Oltii, fară să ştie nimicit de cala„mitatea ce-i lovise.-

"Îndată dupe arestarea
predarea lui în mânele.
la. Tirgoveşte, Pandurii
„prinşi de o căinţă plină
g6ţi de

lui Tudor la. Golești şi
Eteriştilorii ca să-lii ducă
lui de la Goleşti fură code remuşcare. Descura- -

perderea : căpeteniei

lori

şi ne avendiă

nici o. confienţă în căpitanii Greci şi sârbi

cari

trebuia să-i. comande, ei începură a deserta. cu
cirdulii spre a se întorce pe la casele lori. Astii-

„felii din 4000 de Panduri ce veniseră cu Tudor
„la Goleşti nici pe jumătate nu rămăsese ca să
„continue

lupta cu păgânii.

Desertorii. cari se întorseră peste Olt, deteră
alarma despre prinderea lui Tudor. Acesta de-

moralisă f6rte mult și pe Pandurii lui Solomon
şi ai celoră-lalţi căpitani şi incepură şi ei să se
întârcă pe la casele lori.

„Pe când

Solomon

se afla âncă la Ramnecă

“priimeşte o scriscre de la Ipsilanti şi căpitani |
Jordache, trimisă prin curierii înadinsiă. Prin acea
„sciis6re pe de o parte îi lăuda vitejia cu care:
sa luptatii în contra Tureilorii, iar pe de alta

îi anunţa că Tudor este
invită să vie acolo

prisonierulii

cu stea

împreună în contra 'Turcilori.

sa pentru

lori

şi-l

a lupta

|

Solomon rămase înmărmuriti la ac6stă nuvelă; dar când peste trei dile află şi despre asasinarea lui Tudor, hotărirea lui fu luată. Eli adună

|
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la sine pe. toţi căpitanir- sti, le . face. cunoscutii

nefericirea, ce i-a lovită şi-i într6bă-daca mai tre.
„Due să lupte.in contra 'Turcilorii alături cu Grecii.
Căpitanii r&spundui cu toţii că ei nu..se bati
- sub Ipsilanti, că ei ai familii în țeră, şi'nu vorit

„ale: espune “la robia. Turcilori.. Prin urmare.

ei |

conchidii ca :să se intârcă prin. păduri în'senulă
familiilorii lori. Solo
care
mon
aprobă hotărirea

lori, plecă la Cozia, însoţită de mar: mulţi Panduri. Aci elii asigură pe toţi că Muscalii nu vint
să se bată cu turcii. De

„soţiti

de vre-o .50

la Cozia

Panduri

Solomonii, în-

devotați, trece

în

Austria de unde se întârce tocmai în August; 1826.

SII
Jpsilanti trece cu stea peste Oltu la Râmnic. Bătălia
de la Drăgăşani. Mavroforii. Alexandru Ipsilanti fuge
în Transilvania.

Dupe fuga sa din Tirgoveşte (28 Maii) Ipsilanti trece la
Câmpu-Lungii, iar de aci la: Ar-

geşi. Ipsilanti dă comanda batalionului sacru fra-

telui s&ii- Necolae; iar eli, unindu-se cu corpulă
lui Căpitanii Iordache, plâcă la 1 Iunie spre Rimnicu-Vilci.
Ante-guarda Gstei lui Ipsilanti trecuse deja,
"Oltu pe la finele lui Mai; iar Ipsilanti cu cor.
„pulă armatei ' soseşte în margi.nea
Oltului la 3
: Iunie, de unde apâi la 4 lunie-trece Oltu şi se

aş6dă

la Rimneci.
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Dupe trecerea lui
din pandurii săi cari
- cu turcii, se puseră
- Când se audi despre

Solomon în
mai voiait să
sub comanda;
sosirea lui

Austria, parte
continue lupta :
lui Mihaloglu.
Ipsilanti peste

Oltii, bucuria fu generală, căci toţi credeai că.
el vine cu Muscalii. Dar când Pandurii vădură
că nici Tudor nu era cu Ipsilanti, ei se întristară şi se descurajară forte multi.
Vre-o 40 de panduri, mai toţicăpitani d'ai lui
Tudor adresară lui Ipsilanti o petiţiune prin care
“ii: cereaii să le dea pe Tudor, la vocea căruia ei

se sculase şi în care aveail mare încredere. Ipsi-:
- lanti se afla forte turburatii la cetirea acestei
petiţii; dar sperândii că va putea amăgi pe Pan-

duri,le gise: că Tudor este
de împăratul

Alexandru,

chematii in Rusia

că va trimite petiția.

lorii acolo şi Tudor nu va întârdia să vie.
: Căpitanii nu numa! că înţeleseră viclenia Fanariotului, dar' se şi convinseră că Tudor era.
deja: răpusii,

dupe

cum

se audise

- blicii, Acâsta făcu pe mulţi
-'serteze,

din svonu pu-

panduri ca

să de-

-!

Una, din: bătăliile. cele. mai. insemnate ale Ete-

_riştilori, dar totii de odată şi cea mal nefericită.
care merită a fi menţioată, este-aceea de la Dră“găşâni. La 6 Iunie, o 6ste de 2000 turci .ocu„pase. Drăgăşsnii. Căpitanii Iordache luase posiţie
pe o.movilă d'asupra oraşului 'Drăgăşenii, pentru 'a apăra unii.podii peste-unii loci băltosii;
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iar. N. Ipsilanti

şi Caravia

..

E
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se -aşegară în faţa

Drăgăşâniloră, la marginea unui: şanţii ce se lega,
cu podu.
- Oştirea Eteriştilori, afară de panduri, număra,
ca la 5000

pedestri,

2500 : călăreţi

şi 5 «tunuri...

" Turcii eraii numai vre-o 2000 şi fără tunuri. În
dioa de 7 Iuniese incepură escarmuşurile, ocupându-se de posiţiunile favorabile pentru a pune
pe turci la mijlocii.

- T6te disposiţiunile erai bine luate şi victoria
ai fi încoronati coragiulă creştinilor, daca Caravia, aflându-se în stare de beţie, nu ar fi atrasi
desastru. asupra 6stel creştine.
. Comandantulii. turcilori, Carafeiz,

tărise în Drăgăşâni,
case,
care
cesti
lori.

deduse foci

|
care se în-

la mai multe

ca să p6tă opera fără obstacolii. Caravia,
era cu capul aprinsii de băutură, luă aincendii ca unii semni de fugă al turciÎn furia lui cea necumpătată, Caravia, co-.

mandă

celori S00 călăreţi ce avea sub dânsulii

să trecă podulii. Turcii cari veniseră pe josii la
luptă se retrag dW'ânaintea furiei dușmanului. Ca- ,
ravia luândă acestă stratagemă a turcilorii drepti
frică, dă şi mal multi năvală asupra lori. Dar.
turcii încălecând iute pe cai, dai năvală asupra

„Mavroforilorii şi le tace o confusiune teribilă.
N. Ipsilanti ne putândă.. opri pe
Caravia, de;
la atacul săi celii necumpăniti, este nevoită
să intre în luptă cu' batalionulii Sacru. Turcii.
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în ajutorit pe turcii din:

mănăstirile,: Şerbăneştii, Strejeştii şi Manu Și punik
pe g6nă trupa lui Caravia.
'Timpulii: era -fârte ploios, dar Mavrotoril. se:
luptară vitejeşte;: cu tote âstea ei fură învinşi şi

puşi-pe g6nă. Mavroforii ar fi fostii esterminaţi
până Ja unulă, daca nu venea căpitanii Iordache
să oprâscă pe .turci din g6nă şi să le dea pasii
să fugă. N. Ipsilanti scăpă ca. printr'o minune;

Caravia doseşte din luptă, iar ogtenii

lui se ri-

sipesciă prin “munți.
Victoria strălucită ce turcii câştigase

pe nea--

așteptate asupra Eteriştilorii, pl6ia care imuiase
prafulă de puşcă, care .făcuse arumurile impracticabile, -fuga lui. Caravia şi risipirea 6stei sale,.
înfrângerea. batalionului sacru, perderea totală a
muniţiunei,:
fură atâtea cause cari nu mai permiseră reinceperea luptei a doa di, dar care puse
capătii campaniei eteriştilorii din România.
|

Pe când batalionulii sacru şi cea-laltă 6ste a
Eteriei mureai ca eroi şi ca victime inocente pe:
câmpulii de bătae de la Drăgăşeni, zilezuli generalisimii Alexandru Ipsilanti, sta în depărtare .
de trei ore de câmpuli luptei!
“Mulţi din Eterişti cari: scăpaseră prin fugă de
iataganulii păgânului se retrăseseră în mănăsti- -

rea, Cozia. -Ipsilanti: vine - şi elit aci. la 29 Iunie
însoţit de. fraţii şi - favoriţii
la Cogia. patru
mise

pe

dile. În acesti

secretarulii

săi

sei. Ipsilanti şeduintervală. elit tri-.

Lassani

la

vama

aus-
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triacă ca să obţie permisiunea de a trece în
Austria. Dupe ce Ipsilanti dobândi permisiunea
de trecere, fugi într'o nâpte cu favoriţii săi peste

graniţă, lăsând pe toți cel-l'alţi în voia întâm-

plăriă.

Asii-felii ŞI indeplini Alexanăru

Tosilanti în-

nalta. misiune ce-şi impusese de a libera Grecia
de sub jugulii pagâniloră. Eli a începutii ca unii

tanfaroni şi a terminată ca unii laşit aventurarii, .

_$

IV

Căminarulă | Sava.

Sara dă gână
Ghencea

Eleriştilori,

şi : Mihale

în unire cu

turcii, Sasa,

asasinați de. Chehaia-Bei.

Terorea.:

în Bucureşti. Lupta eroică a li Anastasie himariotu. .
Porta

recunâşte

Domni. Banul
Munteniei.

Româniloră,

Grigore

dreptuli, de a-şi alege pe.

Ghica

munită,

Domni ali

Âncă de la ridicarea stindardului revoluţiunei,
Sava jucase unii rolii de duplicitate,

Eli se de-

dea când de partida lui Tudor câna de a lui Ipsilanţi; dar în inima sa

Sava

trăda pe amendol.:

Dupe mortea lui. Tudor Sava avea să înșele numai pe Ipsilanti, până

a veni momentul

rabili ca să-şi rupă masca.

favo-

Am văgutii că-la 16 Maiii, Sava “plecase cu

Gstea lui la 'Tergoveşte - ca să se pue sub-ordinile lui Ipsilanti. Dar în loci de a face acâsta,
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elu tăbărâse mal ânteii. la comuna Văcăreştii de
lângă
: Târgoveşte, apoi se: întărise cu totă -6stea
sa, în mănăstirea Mărgineni, -aşteptândă în reservă cursulii evenimentelorii pentru a lua ho-

tărire decisivă. Acâstă di nu întârdie multi.
“Când

armia

turcâscă' se apropiase

de Târgo-

veşte, Ipsilanti chemase în. do& rînduri (la 25 şi
26

Maiii) pe

Sava

ca să

jutorulii Eteriştilori;
bilă

la aceste

vie

cu

dar-eli

căldurose

stea

sa

r&măsese

în

a-

impasi-

apeluri.

Dupe plecarea lui Ipsilanti cu t6tă 6stea din
'Tergoveşte ca să mârgă peste Olti, sprea lupta
„mai cu succesii în contra turcilorii, Save mer:

sese de se închinase cu tâtă 6stea sa (30 Maiii)
lui Chehaia-bel, care ocupase 'Tergoveştea. Acum

Sava işi trăsese Jinia sa de conduită;

el se pu-

sese. sub 'stindarduli Semilunei pentru a se bate
- în contra creștinilorii, cu' speranţă că prin turcă

îşi va satisface: aspiraţiunile

ambiţiose

de care

se nutrea.

În noua situaţiune în;care intrase, Sava, ca
toţi renegaţii, trebuia să dea turcilori dovadă de
bună credință, de devotamenţi: şi de vitejie. Eli
dar,
„ruia
turcă,
În
urmă

împreunându-şi stea cu a lui Sericoglu căChehaia-bei ii dedese sub comandă 3000 de
plâcă în gâna creştinilorii.
marginea Dâmboviţei, Sava ajunge de pe
posti-guarda lui Ipsilanti. Vre-o 60 de Ma-

vrofori: se înecară în Dâmboviţa, voindiă să scape
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în mânele duş-

manilori.' Sava, le tae. capetele pe care le trimite lui Chehaia-bei, ca să se recomande.
|
“Sava luându-se în g6na lui Ipsilanti care trecuse Oltulii,. sosi tocmai dupe învingerea Eteriş-

tiloră la Drăgăşâni, Eli nu avea acum de câti
să urmărâscă sfarămăturile 6stei Eteriştilorii cari
dupe fuga: lui Ipsilanti rătăceati prin munţi şi se
adăposteau prin mănăstiri şi prin alte locuri
strategice.

„Sava

află că serdaruliă Iamandi

se întărise în

mănăstirea Cozia cu 160 Panduri şi Bulgari bine
armaţi, avendi şi do& tunuri rămase de la Ipsilanti. Sava reclamase ondrea ca, elii singurii să
învingă"
şi să prinda pe acesti. căpitanii. de in-

surgenţi. Iamanăi,. luptându-se vitejeşte doă dile,
causă mari. perderi în arnăuţii lui Sava. Acesta,
"vedândi că este dificilua învinge.pe Iamandi
cu armele, alârgăla mijl6ce viclene.

Sava adresâză o serisre lui Iamandi, dândui-o
eli
ta
în

peste zidă într'unii proţapit. În acea scrisore
promitea lui Iamandi cu. jurămentiă libertasa şi a pandurilorii si,. daca se va preda;
fine el îl mai promitea şi păstrarea rangu-

lui săi de Kire-serdar. Iamandi încregându-se în
promisiunile lui Sava, se predă cu t6tă stea.
Dar, Sava, uitându-şi jurământul, îl predă în
mânele turcilorii.

“Iamandi cu 70 de panduri

şi. bulgari este tri-

.
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misi în Bucureşti la Ghehaia-bei. Acesta îi trimite la Silistra,

apoi

la Constantinopole,

fură toţi măcelăriți.

unde

|

De la Cozia Sava se duce .la, Anin6sa, apol în :
alte locuri în g6na pandurilorii şi a--grecilori.:
Dupe ce: Sava impreună cu Sericoglu -curăţiră
țera de rebeli, ei primiră ordini de la Chehaiabei pe la finele lui Iulie ca să vie în Bucureşt:,.
spre a. fi. recompensaţi -pentru serviciile lori. -

Sava soseşte în Capitală la 5 Augustii şi trage

drepti la casa sa. din tabaci. Eli era însoţitii
de 300 arnăuţi pe care ii dete îri cuartirii în:
suburbia Olari şi Potropopu. Alţi vre-o 600 ar-.

năuţi r&maseră la Ciorogârlă.
Sâmbătă

la 6. Augustii

Sava se

presintă

la.

Chehaia-bei împreună cu Delibaşa Mihale şi cu Ghencea..Ei sunt priimiţi cu t6te onorurile unorii. |
Agale.

Dupe

aceea

Chehaia-bei îi învită

pentru

a doa di spre a fi imbrăcaţi cuo caitană din OL-dinulă Sultanului.
Duminică, 7 August, pe la arele 10, Sava, indemnatii de Udriski, se: duce la, Chehaia- bei. Eli

era călare într'unii costumii strălucitii, însoţitii de-:
Ghenceaşi Mihale şi de 25 arnăuţi din cel mai

bravi.

Chehaia-bei avea

cuartirulă

săi în casa.

lui Belu. În curtea acelei case stati înşiruiţă - ca.
la -300 turci. armaţi; ei 'priimiră pe Sava cu 'onorurile

militare.

De ambele laturi ale scării pre--.

cum şi în sala din capulit scării. erati
turci armaţi de amerdoă părţile.

înşiruiţi
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Pe când Sava, însoţitii de Ghencea şi Mihale. :
„se găteau să intreîn camera lui Chehaia.bei, se.
aude o detunătură de pusci. Sava cade
îndată
;. Mihale se apără cu sabia până în
scării unde cade mortii, iar Ghecea, voindii
pe ferestră, cade străpunsii de mai multe

Când
turcii

se audi
cari

pocnetulii

eraii în curte

dea

din

sală,

începi măcelulii asupra.

arnăuţilorii lui Sava. Din

Ei alergară să

armelorii

mortii:
capulii
să sară
glânţe.

25 numai dot scapară..

de ştire cemaragi oră

despre trădarea, tureilorii.
-Mârtea lui Sava se respândi

loriă,.
|

în tâtă Capitala,

ca .prin electricitate. Chehaia-bei temendu-se ca:
Arnăuţii lu Sava să nu.se sedle cu armele ca..
să r&sbune mortea şefului lorii, promise turcilorii
săi câte o mahmudea (25 lei) pentru fie-care
capi

de

arnăutii.

Atunci

terdrea

cea

mai

înfri-

coșâtă domnea
.pe tote stradele Bucureştilorii.
- În cursă de trei ore câţi a duratii acestă orgie de sânge, multe capete creştine ai căduti.

sub paloşulii păgâniloră. Turcii,

coprinşi de qo-

rinţa câştigului, tăia capuli ori-cuiîi eşia înainte, . fie arnăutii sai nu, şi alerga -la 'paşa ca să-şi

priimâscă
o piramidă

mahmudsoa.
infiorătâre

unde şedea
. Chehaia-bei.
petele din

care

În mai puţin de trei ore;
se făcuse

Câud

se . formase

la scara

casei.

se numerară caacea. piramidă,

se.

vădu că numărul lorii era de trei ori mai mare..

„de câtă, număruli arnăuţiloră lui Sava.
Înspăimântaţi

de acesti

-:

:..

flagelii care -căduse.
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asupra locuitorilorii Capitalei, Băltăreţu, Udriski
Şi câţi-va boeri curagioşi alergară la Chehaia-bei
şi-i cerură să facă să inceteze aceste crudimi în-

grozitsre. Chehaia, convinsi

şi elit de abuzulă:

ce se făcuse, dete îndată ordini prin pristavi ca .
nimeni să nu mal aducă vre-unii capii de omă,
sub pedepsă de morte.

„ Amnăuţii lui

Sava,

terorisaţi

prin

asasinarea

şefilori loră şi prin proseripţiunea capetelorii
lori, nu mai cugetară de câtii cum să-şi scape
viaţa prin fugă. Unii fugiră prin viile dWimprejurulu Bucureştilorii, alţii se ascunseră prin piv-

niţi şi prin podurile caselorii;

Anastasie Himariotuli
turla, bisericii Olteni.

în îrunte

iar vre-o: 80, cu
see inchiseră în

"Aci ei ţinură o di şi o n6pte o luptă crâncenă,
cu 200! turci ce aveai şi doă tunuri. Arnăuţii,
ca să atragă
pe turcă aprâpe de dânșii, aruncati
josii vasele şi ornamentele “bisericei asupra cărora, turcii alergaii cu grămada ca să le adune.

Arnăuţii descăreai armele asupra. lori
ceraii ca, iarba.
În: fine 'Turcii isbutiră. cu cele doă

3! îl se-,
tunuri să

aprindă turla şi uşile bisericel. Arnăuţii,

vădân- -

du-se !a, estremitateşi fiind-că isprăvise

şi

ful de puşcă, hotărâră să moră ca eroi.

pra-.

Ei îşi

puseră 'iataganele îu: gură şi-şi luară pist6lele în
mâni, apoi deschidendii uşile bisericei fără.veste,
sloboziră mai ântâii pistâlele în grămada 'Tureilori, făceudii unii goli simţitoră şi puindu-l ună

_ CAMINARULU SAVA

461

momentii în învălmăşlă. Dupe aceea, cu iataganele în mână

măcelăriră

- țele se sleiră şi cădură cu
„Din

pe 'Turci până

armele în

ce for-

mână.

cei 30. de Arnăuţi numai doi putură scăpa

cu viață ; iar num&rulii 'Tureilorii morţi şi răniţi
se urca la vre o 800 sute.
.
Pe la finele lui Septembrie se. dete amnistie
generală. Cu tâte astea, prin, abusii, totii mai

continuară uciderile în consra celorii: bănuiţi ca
rebeli, până la finele lui Octombrie.

|

„În fine revoluţiunea era învinsă cu desăvâr- şire şi era trebuia acum să intre in starea ei
normală de pace şi stabilitate prin numirea, unui
Domni.
Pârta

se convinsese

|
pe deplină

din trista ex-

perienţă ce făcuse, că domnii fanarioți cărora ea

dedese în cursii de unii secolii acâstă

nefericită

țsră în exploatare, eraii perfidi şi. ingraţi. Pe de
altă parte ea se. încredinţă, mai cu s6mă dupe
asasinarea lui Tudor, că Româniiîi eraii credin-

cioşi şi devotați. De aceea,

chiar în

interesul

ei proprii, Porta se decise să redea Românilorii
dreptulă ce-li avusese din vechime de a-şi alege pe Domni.
În urma ordinului ce priimise de la Sultanulă,

Paşa de la Silistra, la 23. Martie 1822 ordonă
ca şâpte boeri din- Muntenia să mârgă la Constantinopole,. fiindii chemaţi de Sultanul în înteresele ţării. .
Boerii, sfătuindu-se între danşii aleseră Cat
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pe,

Banuli

Grigorie

“Ghica, Banului Barbu Văcărescu, Vorniculii . Nicolae Golescu,

Spătarulii Scarlat Mihălescu, Clu-

ceru Mihăiţă Filipescu, Cluceru Filip Lenşi şi pe
-Căminarulu. I6n Cocoiescu.
Aceşti trimişi ai. ţării la Constantinopole presintară

Sultanului

neai, în 21 de

uni

memorii

în

care:

expu-

articole, reforniele de care

ţâra

„avea -nevoe, în urma evenimentelorii ce trecuse
„peste dânsa. „Cel şâpte boerl ai țării aşteptară doă luni şi
„jumătate la Constantinopole decisiunea Sultanu-

lu. În dioa de 1 Ilie, Porta, numeşte

în Muntenia pe unuli
"banul Grigorie Ghica.

Domni

din cei şepte boeri, pe
La trei Iulie nouli dom-

nitorii este îmbrăcată cu caftanii de către

Sul-

“Vanulă,. dupe care, la 11 Augustă, plecă din Constantinopole. El soseşte la Silistra Ja 27 Augustii, unde

“ întârgiadă 18 ile. În fine la 9 Septembrie Paşa
Silistrei îi dă semnele domniei, Ghica îşi face
intrarea: în Bucureşti în dioa -de 18 Septembrie

1892.
Cu venirea, lui Grigore Voas Ghica pe vronulti
“ Munteniei 'se. începe o eră nouă, pentru România.

Spiritulii naționali, deşteptatii prin şeâla lui LaZără, şi cultivată în urmă. „eu mare zel şi de- *

“votamenti de discepolulii” săii,, “On Heliade Ră-dulescu, începe a: lua lo- destoltare prodigi6să.

Cultura” limbei naţionale, operă totii: a 'nemu
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ritorului ncstru I. H. Rădulescu, a dati naștere
la, desvoltarea, literaturei române, care a pregătiti spiritile pentru o stare de lucruri mai con-

formă cu ideile secolului. Artele, ştiinţele şi industria, âncă începură a lua naştere şi a se des-:
volta în ră.

Iar mişcarea politico-sociată de la 1845 a dati

|

o lovitură mortală protectoratului ucigătorii ali
Ţarului şi sistemului oligarhici, coruputii Şi degrădătorii

care

apăsa

de

atâta

timpă asupra

po- -

porului Românii. Acestă importantă şi memorabilă mișcare

naţională,

deschise

poporului

Ro-

mânii porţile acelui mare viitori care ne-a adusă
treptatii la starea politicăşi socială de astădi.

PINELE

VOLUMULUI

Si
( CESTRAA UTA

CU

III

|

