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PRECUVÎNTARE
LA

Lia EDIȚIUNE,

TIPĂRITĂ

LA

1877,

Îndeplinesc astădi una din cele mai vii şi mai

stăruitore ale mele dorinţe: aceia de a scote la
iumină Istoria Românilor sub Mihai Vodă Vi(Eul, lucrarea de căpetenie a eminentului şi multdeplânsului nostru istoric Nicolae Bălcescu, care
tot de odată, este şi o scriere de frunte în lite„rele românesci,

De două-deci şi cinci de ani,
Bălcescu

a

murit,

înstrăinat

de

cânâ

de

pr6-iubita

Nicolae
şi

pr&dorita sa ţ6ră, ei unul n'am pregetat un
moment de a căuta mijloc spre a face cunoscută

publicului românesc acâstă frumâsă operă, în
care îşi pironise mintea şi puterile sale un om
de un rar talent, pe care, de copi: încă, mă deprinsesem a-l respecta, a-l iubi, a-l admira,
Cinci-spre-dece ani din. aceştia, am păstrat cu

sfinţenie la mine: manuscriptele- Lu
f;
ţi”

E

îi

-s.

.

_

.
.

i

i

cercându-mă

—

6

—

de cate ori 'mi-a stat în putere, a da publicităţei
cel puţin o parte din ele. Dar, spre ruşinarea
nâstră de penă acum,

a trecut

un

pătrar

de se-

col de la mârtea Bălcescului mai nainte ca să
pâtă fi pus sub ochii naţiunei române, tot ceiace dînsul lucrase întru cea mai mare a ei onoie.
A trebuit ca o radă din acel foc de vitejie
strămoşâscă, care ardea cu dor inima lui N. Balcescu, să străbată în sfârşit în vinele tutulor
Românilor, pentru ca să afle timpul priincios de
a eşi la

ivâlă

patrioticele

pagine

scrise de pana

lui, muiată şi oțelită în sângele atâtor eroi ai
Românilor din trecut!
„AG într'adevăr e timp ca națiunea română să
„audă şi tot de odată să simţă adânc cugetele
învietore şi spornicele cuvinte ale acelui nobil
suflet, ale acelei întinse inteligenţe românesti,
care odată se numea, Nicolae Bălcescu 1... Nicolae
Bălcescu,

despre carele ne spune

d. V.

Alecsanări

că: „cuprins de entusiasm la privirea, flăcăilor ro-

„mâni ce dăntuiai cu pleteleîn vînt, dicea: „O!
„mândră

6ste va av6

România,

când îi

va vai

„Și ei rândul pe lume!“!)
1) Wicolae Bălcescu, Suvenire de V. Alecsanâri. Un frag
ment în fezisţa Română pentru sciinte. litere și arte. Bucure:ci
Tom. =
Il. 1862. p. 312

—D—

Şi negreşit la virtuțile ostăşesci

ale poporului

român se gândea fără preget Nicolae Bălcescu,
de Ore-ce el, abi6 în vîrstă de 19 ani (era născut
în Bucuresci la 29 iunie 1819), intră în oştire și
dumai

cu

rangul

de

cadet

(iunkă&r),

doritor

să

impărtăşescă, soţilor săi de arme cunoscinţele ce
mintea-i ageră și studi6să dobindise încă din
juneţe, ceru să instituie în casarmă o scâlă pen: “
tru soldaţi, unde însuşi fu învăţător. Apoi, după
ce fu prigonit şi închis cât-va timp la mănăs
tirea, Mărginenii pentru ideile sale liberale, to:
către oştire își îndreptă el gândurile, când spre
a intra în căriera literară, el tipări în laşi la 1844, începutul unui studiii asupra Putere ar-mate la Români.!)

P6n8

studii

la

anul

1858,

petrecându-și

istorice, când la Paris,

timpul

în

când în ţsră, el

scrise diferite lucrări de un mare

interes pentru

istoria, naţională, şi le publică în Magazinul istorie pentru Dacia, pe care îl redacta în unire

cu A. Treb. Laurianu.?)
1) Acest studiă,
lași,
mată
fâni
supra

publicat îu dia

sciinzifică şi literară din

şi apoi şi în făşioră separată, portă titlul: Pozzrea arși arta militară de la întemeiera principatului Valachiei
acum. — EL se completeză printr'un asemenea studiii a.
principatului Moldovei, tipărit în Magazinul istorie fentru >.

Dacia,

din

Bucuresci.

2) Scrierile lui Bălcescu, care ai apărut in Maşa:inul îsto.

—

3 —

La anul 1848, el luă parte activă la mişcarea
națională, atât în țâa Românâscă, cât şi, mai

apol, în Ard6l.

Însuşi

el, în scrierile sale date

de noi la lumină, ne descrie ades6 simţirile
înduioşate ce a încercat; inima luă în mijlocul aaspirări

celor

confuse

naţional, pe care
să, le măs6re, în
cu măsura uriaşă
Fără însă de a

ale

deşieptării

spiritului

el, singur pote pe atunci, scia
mintea sa erudită şi patriotică,
a gloriilor trecutului.
perde curagiul în aceste sterpe

lupte, tocmai când văgu de tote părţile avintuuile
generâse ale poporului român înfrânte sub juguri
străine şi asupritore, tocmai în tomna anului
1849, el se întârse în Franţa şi se consacră mai

cu

totul

ric sânt

cele

lucrărei

următâre:

capitale

Tomul

a

ÎI. (1845):

vieţei

Caziut

sale,

po-

preliminarii

despre isvârele istorie! Românilor. — Românii şi Fanarioţiă,
— Foan Tinutul, mare logoftt al Moldovei. — Logofătul Miron
Costin, istoricul Moldovei. — Spătarul Joan Cantacuzino. —
Postelnicul Constantin Cantacuzino.
Tom. Îl. (1846): Puterea armată şi arta militară. la Mel.
; dozeni în timpul mărirei lor. — Despre starea socială a munN citorilor piugari în principatele Române, în deosebite timpuri.
Tom. 1V. (1847): Campania Românilor în contra Turcilor
de la anul 1393. — Puteti despre portretele principilor fărct

Roniâneșei și ai Meldoviti, ce se află în
la Biblioteca

regală

ain

Paris,

Cabinetul de_stainpe de

-.

vestirei

marilor

fapte

Q

——

răsboinice

ale Românilor

din al “XVI-lea, secel,1)
Dar să-l lăsăm să-şi descrie însuși starea, lui
fisică, şi sufletâscă, şi să ne mărginim a decopia
aci o notă pe care am aflat'o printre chârtiile
lui, scrisă cu o mână slăbită, când se afla la
<Hytres, dechemwrie în 17, anul 1850:
„Minutele în care scrii sunt pline de amar şi
„întristare. Pe când Europa întrâgă se pregătia
„a saluta triumful libertăţii, eroica Franţă, de la
„care ca tot da-una se aștepta semnalul, Franţa
1) N. Bălcescu, în timpul revoluţiunei de la 1848 din Bucuresci, a scris în diarul lui Bolintinânu, Poporul Suocram !
câte-va articole, din care extragem liniile următâre:
«Părinţii nostri aii vărsat preţiosul lor sânge pentru a ne
clăsa de moştenire arepturile n6stre politice, şi datoria n6stră
ceste a le păstra cu același putere pentru fiii noştri. Timpul
«ma venit ca să dobindim o independenţă absolută. Posiţia
politică,

«n6stră

de pe

tractate,

este bună;

numai

trebuie a

fi

«păzită de înalta Portă, a fi sprijinită cu statornicie de noi.
«Să nu uităm că suntem datori a apăra naționalitatea şi dreptu«rile n6stre, de vom fi nevoiți, chiar vărsând sângele. De vom
„căd€

în

acestă

luptă

sfintă,

să cidem

înca

bărbăteşte,

astfel

«cum aii trăit părinții noştri, şi ca dînşii să strigăm: Mai bine
«făra nâstră să se prefacă întrun întins mormâîni, numai să
«rimână tot pia Românilor !>
Mergând apoi la Paris, pe când se ocupa de marea lui operă istorică şi, osebit de o întinsă corespondență şi de redactarea unor acte atingătore de faptele emigrațiunei revoluţio-

„prin

fatalitate şi prin neunirea fiilor sti, cade

„gem6nd

în neputinţă subt un jug umilitor.

Fii

„fără-de-legei triumfâză în tâte părţile şi înte„meiază spurcata lor tiranie. Sufletele gener6se,

„Sdrobite şi rănite de morte, vădii apuind

din ve-

„derea, lor dioa, mântuirei. Însumi eă, cu o inimă

„sfâșiată, de

„neîmblândită,

„0 întrece

durere, mă lupt cu o bâlă crudă Şi
caut a câştiga timp

asupră-i şi a

în iuţelă, ca să pot lăsa, fraţilor mei

„aceste pagine din viâta părinţilor noştri, şi cad
„Sleit de puteri, mistuit prin silinţele ce fac. Cu
«

narilor români,

2

el publică în Șozrnal/ des Eronomistes

din

Paris

1850, o importantă lucrare în limba irancesă, sub titlul Ouestion €conomigue des Principautis danubiennes. Printre manuscriptele rămase

de

la

al acestui memorii.

dinsul

se

Tot

acolo

află

şi o parte din textul român

găsim şi un însemnat fragment

dinw'o lucrare încă inedită, purtând titlul: Manualul
bunului
Nkomân, dialoş între un sătean și un comisar
de Propagandă,
Find la Paris, Bălcescu mat compuse cuvîntul săii
asupra Mi.

N cără Românilor din 4rdil la 1848, pe care îl tipări întrun
gdiar român de acolo, Yunimea Română din 1851; apoi con.
lucră saii traduse poema în prosă ce pOrtă numirea de
Cântarea
României şi care fu mai întinii tipărită la Paris în broşura
România viitâre din 18Ş1, şi apoi reprodusă de d. V. Alecsand
riîn România literară din Iaşi, 1855, unde s'a tipărit şi un fragment din cartea Ill-a a /sforict Românilor sub Michaiă
Vodă
Vitizul,

sub

titlul:

Răzvan- Vodă.

Acestea sunt, pare-mi-se,
1848 pent la mârtea luf.

i6te

scrierile

Bălcescului de la

„tâte aceste temeiuri de descuragiare, sufletu-mi
„te slăvesce încă, îndeită libertate, şi deşi 6menii
„sângiurilor ai învelit cu maramă n6gră dulce
„fața ta, crede că va, veni qioa fericită, dioa is„bîndirei, când omenirea întrâgă se va scula spre
„a sfâşia acest văl şi duşmanii tăi se vori îm-

„petri la vederea s6relui săi de lumină, atunci
„nu va mai fi nică un om rob, nică popor stăpân “
“po altul, ci domnirea Dreptăţei Frăției.
şi
A„ceste cuvinte, ce o dată am dat de
devisă
de
naţiei
“mele, vorii domni lumea; atunci aşteptarea, vi„sarea vieţei mele se va împlini; atunci totă
„Românii vori fi una, liberi şi fraţi! Vai! nu
„voiu av6 noroc a vede acestă di, deşi eu a;
„semeni am muncit şi am pătimit pentru drep„tate, şi cel din urmă al mei cuvînt va, fi încă
„un imn tie, ţâra mea mult dragă!“
Acea lucrare despre care el vorbesce cu un

aşa, dureros

entusiasm,

este

Istoria

Românilor

sub Mihai Vodă Vitezul, la care lucra de mai
mult timp şi din care scrise o mare parte în
anii cei din urmă ai vieţii sale. lată, de pre o
altă însemnare manuscrisă ce s'a găsit tot printre chârtiile lui, împărţirea ce el voia să dea,
operei sale:
„omul 1: Introducerea. — Cartea 1. Liberta-

tatea Naţională

(1593— Aprilie 1595).

— Cartea

—
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—

„Il. Călugăreni (Aprilie 1595—Dechemvirie 1595)
„— Cartea III. Robirea Ţăranului (Decbemvrie

„1595—Aprilie 1599). — Acte adaose.“
„Lomul II: Cartea IV. Unitatea Naţională (A„prilie 1569-—1ulie 1600).— Cartea V. Mirisieu

„August 1600 — Ianuarie 1601). — Cartea VI.
„Guruslăi, (Ianuarie 1601 — Septemvrie 1601).—
„Acte adaose. — Lista isvrelor acestei istorii.“
Cartea, înţiiii, de pre cum însuşi însemn6ză
pe acestă ultimă notă, a fost scrisă la Paris în
i6rna anului 1851 (martie şi aprilie) cu tote că
o mare parte fusese publicată la 1847, în Magazinul istoric, sub titlul „Campania Românilor în

„contra 'Purcilor, de la anul 1595“; a treia carte
a seris'o în satul Ville d'Avray, lângă Paris, la
1851 (maiu până la august); a patra la Hyăres,
în Franţa meridională, la 1852 (maii şi aprilie),
în

sfirşit

o

parte

stantinopele,

tot

din

la

a, cincea

1852,

dar

e scrisă la Con-

ea nu este

sfir-

şită.D) Se vede că pe a a şesea nici c'o înce»
puse încă, căci nu există nici un manuscris. Actele adaose sunt adunate in mare parte, deşi
1) Manuscrisul

acestei a V-a

cărţi, scris în mare parte de

însăși mâna cu totul slăbită a Bălcescului, se opresce la pagina
138 cu însemnarea numtrului capitolului <XXXIII», cu care
avea să urmeze texiul s&ii. D. Greg. Tocilescu, în interesanta
monografie

ce

a

publicat

asupra

:

lui

Micoze

Bălcescu;

ziaja,

|

i mai fost încă puse în orînduială de
„despre lista, isvorelor, aflăm în notele
a mai mult de"225 scrieri vechi şi
felurite limbi, ce le-a consultat

s6i

Din Introducere,

el punea să i le facă.

care

în traduceri,

autor; cât
lui, titlurile
moderne în
da dreptul

se vede, de pre sumariul ce ne

a lăsat, că voia, să facă un tabel al vieţei sociale

a Românilor din trecut, dar ast-fel cum o avem
ea, este mai mult un schelet al lucrărei proiectate.

Nicolae

Bălcescu

nu

dar timpul să-şi a-

avi

ducă până la capăt întreprinderea, sa. Muncit de
dorul ţărei, luptându-se cu o repede bolă de pept
şi mai ades6 şi cu neaverea şi isolarea în ţră
străină, el se decise a se porni la Constantinopole ca, să, obţină voia de a se reîntorce la căminul părintesc; acolo însă i se refusă favorea
timpul şi operele sale, 1819—1852.
ian

a d-lvi B.

P. Hasdei,

(tipărit în Columna luă Zra-

Bucuresci,

1876,

No.

ş,

şi apoY în

făşioră separată) face următârea curi6să observaţiune:
«Aci se opresce pana lui Nicolae Bălcescu.
«Era capitolul 33 al scrierei sale, care corespunde la ca«pitolul 33 al vieței sale, vîrsta în care a murit!... Este o
cîntimplare curi6să, analogă cu aceia a lui Napoleon cel mare, ,
cîn manuscriptele căruia s'a găsit un manual de geografie, scris
cîn junețea sa, neterminat și care se oprea tocmai la insula |

«S-ta Elena, unde,
«să-şi sfirşescă

30 ani

cariera.»

mai în

urmă,

e
marele împărat avea ,

-

14
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de a ved6

pâmintul

săi de

cu

întristat,

cu

sufletul

nascere,

și atunci

puterile slăbite, singur

Şi lipsit mai de tâte, se înt6rse

tot pe mare

tre apus, purtând mereii cu sine scumpul
vut, manuscriptele sale.

La

5 octomvrie

că-

s&ă a1852

el

ajunse în Palermo, unde spera să afle, sub clima,
căldurâsă a Siciliei, alinare pentru suferinţele
peptului său atacat; dar după şâse săptămâni
de viţă tristă şi isolată, la 16 noemvrie, el își
dete sufletul departe

„pustit

pe

* cu limbă

patul

unei

de ori ce inimă

ospătării

amică,

nă-

şi lăsând numai

de morte tâte scrierile sale, unuia din

“prietenii săi, d-lui Ion Ghica.
IE nu avea la sine mai mult decât o sumă
de 30 franci; nu era nimeni acolo ca să-i cum-

pere măcar un loc la cimitir. Cioclii ridicară ca:
davrul străinului din ospătăria f,alla Trinacria
şi-l afundară în grâpa de obşte a săracilor din
mănăstirea

Capucinilor

de la Palermo.

+ Când la 1868, ca ministru al instrucţiunei
publice, am cerut şi am obţinut de la Domnitorul Alexandru
Joan Cuza, carele iubise şi
scia să preţuiască, pe Bilcescu, autorisaţiunea
de a trămite

din partea, guvemului

român

ca să

ridice de pre țărmul străin şi să, aducă în patrie,
osele acelui bărbat cu care națiunea română, se
pote mândri, trămisul nostru d-nul Nicolae 10-

—

15
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nescu, a putut numai să constate la faţa loculu
că trupul lui Nicolae Bălcescu era pentru vecie
amestecat printre osemintele sărăcimei din Palermo. D-lui ne aduse de acolo numai ultimele
voințe ale ilustrului r&posat,?)

Abi6 astăgi însă, duoă-decă şi cinci de ani după a
lui morte, ele se îndeplinescii în parte.?) D. Ion Ghica
A:

lui

1) Testamentul
lonescu

de la

Palermo,

NN.

Bălcescu,
se

şi care

pe

care

păstreză

la

la

adus d. N.

Ministerul

In-

strucţiunei publice al României, împreună cu raportul trămisu.
lu! nostru, fusese încredinţat de însuși răposatul, consulului turcesc din acea localitate. Simţind sfîrşitul săii, el puse să i se
facă o listă amănunţită de tot ce poseda cu sine, în care arătă
că voinţa

sa este ca manuscrisele

lut să se dea

d-lui Ion Ghica,

carele se află pe atunci în Turcia. Un preot grec din vecinătate
priimi, de pre cererea sa, cea după urmă a lui mărturisire și
cel dupt urmă al lui suspin, Lădiţa cu obiectele rimase de la
Bălcescu a fost de mult trămisă familiei sale de către proprietarul ospătăriei alla Trinacria>. Ast-fel s'a. întimplat ca d-nul
C. Bălcescu, care avea manuscriptele la sine, să mi le încredințeze încă de la 1861 spre a le tipări în Revista Română.
De atunci ele aii stat până estimp la mine (1876).
Pe de altă parte, testamentul adus în ţcră de d. N. Ionescu

la 1863, rămasese şi el uitat în dosarele Ministerului.
In fine
Bălcescu şi

abia acum, prin
al meiă, voinţele

concursul d-lor Ion Ghica, C.
ilustrului răposat începi a-şi că-

păta a lor realisare.
2) Bălcescu,

într'o adresă către

patronii

Asociaţie: lilevave

române, arăta că scrierea sa asupra Epocă /ui Michatii

Vittzu/

îb =

a oferit Societăţei Academice Române preţissele
manuscripte ale lui Bălcescu, care de la anul
1861 ai stat în păstrarea mea, încredințate fiindu-mi de fratele r&posatului, de d-l Costache Bălcescu.

Încă de atunci am început a tipări în Revista
Română, o parte din
hai Vodă Vitezul;")

Istoria Românilor sub Midar nu am putut merge

fiind aprâpe terminată și având numai câte-va lunt de lucru
spre a o sfîrşi, el doresce ca ea să fie tipărită în două frum6se volume în 8%, de pre împărțirea expusă ma! sus, şi tot
de o dată să fie ornată cu un portret al luf Mihai Vit&zul,
gravat pe oţel, de pre al lui Sadeler, făcut în Viena la 1601,
precum

şi

alte

patru

executate

în

xilografie.

Doresce

asemeni

să se trămită vn june inginer român în ț6ra ca să ridice pla:
nurile deosebitelor localități mai împortante, citate în cursul
operei, Aceste cheltujeii cere de la Asociafie ca să le facă ; iar
pentru ostenelile sale proprii și pentru tâte cheltutelile făcute
cu cumptrări de cărţi rare și cu traducțiuni, el nu reclamă
nici o indemnisare, nici măcar cele 400 exemplare din opera
sa, pe care i le acordă statutele Asociaziei,
El se întemeiază
însă a crede că, dacă nu meritele operei, dar negreșit faptele

ce ea cuprinde sânt de natură a deștepta în inimile Românilor

simțiminte spornice pentru realțarea și întemeierea

naționalitățeY

n6stre,

1) Revista Română pentru sciințe, litere și arte cuprinde în
volumul 1. (1861) Jn7roducerea, Cartea şi parte din Carta 17;
în vol. IL (1862) urmare din Carrea 7 până la sfîrșitul et; în

vol. III (1363) o parte din Carhea J77,

mai departe de cât până pela mijlocul cărții a Ul-a,
Societatea, Academică Română, fericindu-se de
preţiosul dar ce a priimit şi doritore de a se
pune

la, înălțimea, misiunei

sale, răspândind

prin-

tre Români, mai cu s6mă productiunile literare
şi seiinţifice ale geniului naţional, n'a voit să întârdie câtuşi de puţin spre a da publicitate măreţei opere a nemuritorului N. Bălcescu.
Mi-a acordat mie dorita, onre de a dirige acestă
grabnică tipărire, în care s'a, socotit mai oportun

de a înlătura de o cam dată tâte notele indicăt6re de autorii consultaţi de Bălcescu în erudita
şi consciinţi6sa sa, lucrare, şi dea tipări scrierea,
originală în aşa chip ca ea să fie mai lesne de
citit pentru 'orice clasă de cititori.!)
Sperăm şi credem că acâstă carte, aşa cum
este, va aduce folos şi întărire cugetului naţional
al întregei Românimi!
Bucures,
i

1) Pentru

10 Woemurie
acâsta,

am

A. |. Odobescu.

1877,
adoptat

un

format

mai

mic

și mai

-purtăreţ decât cum dorea Bălcescu, şi ne am servit de o or+ Dtografie română care, fără de a exlude caracterele etimologice
Cale

cuvintelor,

părtate

întrebuințâză

din scrierea

însă

accentele

românâscă

dincolo

şi codiţele

de

(cedille),

Carpaţi.

Acesta

"este și felul de ortografie cu care se servea Bălcescu, când
scriea cu litere latine. Tot manuscrisul Istoriei Românilor sub
Afihaiii
40263.

Vodă
Aut.

Vitizul
Row.

este

de

pară luk, Şeris “Cain
a:

W, Bălcescu [|

Da

într” ast

sa sallă 27 Îi

fel,
2

INTRODUCERE

SUMARIU.
Partea Z. — Idea progresului; legea istorică ; tabloii des
pre istoria Românilor de la început până acum.
Partea Îl. — 1. Care este calea nâstră naţională? — Uni
tatea naţională? — 2. Scopul social care este? — Încotro trebuie a alerga?— 3. Revoluţia socială. — Cestia proprietăţii. —
4. Revoluţia politică. — Libertatea individuală. — Egalitatea şi
speciile ei, — Votul universal. — Suveranitatea naţională, —
Juriul. — Tiparul. — Asociaţiunile. — ş. Puterea sâii guvernul.

—

Camera şi Domnul. —

terea

armată,

—

8.

6. Legile. — Judicătoria,

Dajdii. —

10. Bunurile mănăstiresc, —

g.

Educaţie.

—

—

7, Pu-

Instrucție. —

sr. Comunităţr.!)

Î.

Sânt opt-spre-dece secoli și jumătate de când
Christos întreprinse a răsturna lumea vechie, civilisaţia
1) În
posedem

păgână

ce

representa

schiţa necompletă,

scrisă

din /p7roducerea autorului,

principiul
repede

din afară

și fără ordine, ce

cele mal multe vuncte din

—
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al naturei și ali silei, substituind în locu-i

o altă lume, o altă civilisație întemeiată pe principiul din lăuntru, subiectiv, pe desvoltarea absolută a cugetării și a lucrării omenesci în timp şi
în spaţii şi prin identitatea între esența naturei
spirituale a omului și esența naturei divine ; el descoperi fie-cărui individ legea libertăţii, a demnităţii, a moralității și a perfectibilităţii absolute.
După ce în Evangelie Mântuitorul ne arată legea
morală, absolută, nemărginită, Legea Zrepiăziă şi
aruncă omenirea, pe calea nemărginită a unei desvoltări regulate, progresive, supuind natura, sila,
lumea din afară sub preponderanța absolută a
minţii și a cugetării, prin sângele săi vărsati,
prin

mârtea

lucrării,

legea

sa, el ne arătă

jertfirii,

legea

practică,

legea

a iubirei și a frafiei, chi-

pul cu care ne putem mântui, putem învinge răul
și îndeplini menirea morală a omenirei, adică mai
întîiii prin cuvint, prin idee, pe urmă prin lucrare, jertându-ne individul familiei, acesta patriei,
patria omenirei, viitorului.
Legea evangelică, descoperind spiritului causa
acest cadru așa de întins, alt rămas neatinse; însă multe din
ideile ce elii voia să desvolte în acest tabel preliminarii, se

află în alte lucrări ale sale, seci tipărite în Magazia? istorie
pentru Dacia şi aiurea, s6ă încă inedite printre manuscr:ptele
păstrate de la dînsul,

—
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absolută, proclamând menirea omenirei şi a lumet,
împinse mintea omenâscă la demonstrarea şi realisarea

pe

ei.

De

conceptul

experiență,

vechi,

atunci

legilor

pe calcul,

revoluţionarea

moralei,

politicei,

sciința

nouă

spiritului,
a continuat

sai

întemeindu-se

pe observaţie, pe
sdrobirea

perfecţionarea

societăţei întregi,

lumei

religiei,

nimicind

ori-

ce domnie individuală, supuind acţiunea omenescă
legei absolută și universale a libertăţii şi a sciinţei,
căutând realisarea în omenire a Zreptăze? şi a
frăției,

aceste

două

temelii

ale ordinei

absolute,

perfecte, ale ordinei divine. De atunci omenirea
a intrat în calea care o duce gradat către perfecţia sa, către absolut, către nemărginit, către
Dumnegeii. Care Gre va fi resultatul final al aces-

tei căi?

Acâstă

un termen?
nirea

mișcare

de

perfecția

ave-va 6re

Răul peri-va de tot din lume?

ajunge-va

vre

o-dată

a-și

identifica

Omeîn

esența divină? Acest secret, mintea omenescă
pote incă pătrunde. Aceia ce scim este că,
transformaţii în transformaţii, omenirea merge
tr'un progres continuă, a cărui mișcare e cu

mai repede cu cât mai mult înainteză,

pas al vieţei
care

o apropie

tot

nu-l
din
în- x
atât

că fie-care

omenirei este un pas în acestă cale
de Dumnegeii;

că fie-care pas al

ci este un triumf al binelui asupra r&ului.

Misia istorici este a ne arăta, a ne demonstra

—
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acestă transformaţie continuă, acestă mișcare progresivă a omenirei, acestă desvoltare a simţimintului şi a vieţii omenesci, sub tote formele din
lăuntru şi din afară, în timp şi în spaţii.
Subt ochiul Provedinţei, după legile şi către ţinta
hotărîtă de

dinsa

mai

de

'nainte,

omenirea

înain-

teză în evoluţiunile sale istorice.
Prin împărţirea funcţiilor, naţiunile în omenire,
ca şi individele în societate, producii chiar prin diversitatea

lor, armonia

totului,

unitatea.

Ori ce nație, dar, precum şi ori-ce individ,

are

“o misie a îndeplini în omenire, adică, a concurge
după natura şi geniul săi propriă, ia triumful sciinței asupra naturei, la perfecționarea înţelegerei
și a simţimiîntului omenesc, potrivit legei divine
şi eterne care guvernă ursitele omenirei şi ale
lumei.
Dar pentru că este o Provedinţă care păstreză
ordinea creaţiei și care dirige faptele omului, prin

aceia nu urmeză că omul este un instrument orb
- al fatalităţii, prin aceia nu se stinge libera lui voinţă. Dumnedeii nu a inzestrat pe om numai cu
minte spre a deoscbi binele din r&ă, arătându-i și
legile prin care se pote povăţui în calea binelui
și invinge răul, dar încă el l'a inzestratcu poză,
lăsându-l liber în alegerea sa. Vai dar, de acea
nație care calcă voia lui Dumnedeii, care preferă

_ 23 —
rul, binelui! Dumnedei o părăsesce; viaţa ei se
stinge în viaţa omenirei şi ea expicză printr'un
lung martir călcarea legii lui Dumnedeii. Acest
timp de expiaţie ce o nație seci chiar omenirea
întregă sufere sub legile lui Dumnedei şi ale gândirei, se pare ades€ un repaos, o stare în calea
progresului, un pas înapoi, o oscilație istorică;
dar mai ades€ suferința este un bold mai muit
către perfecţionare şi din eccesul răului ese binele.
> «Mersul general al omenirei, — dice învățatul istoric
«Cantu,—în căile ce Provedinţa pregătesce, aduce
«acele minunate reînoiri ce se facii pe pămînt și
«scoti binele din r&ă. Dar Dumnegeii este răbdă«tor,

căci

«traiul să

este

etern,

scurt,

în vreme ce omul, care simte

ar dori

ca tot lucrul să se înde-

«plinescă în acest moment
«să sufere, să expieze,

iute în care el vine ca

să se amelioreze şi să moră.

«Așa astronomul ar dori ca cursul Uranulni să se
«pripescă, ca ast-fel, fenomenele sale reproducân«du-se, să confirme adevărul

calculelor lui. Numai

cignorantul crede că o cometă este accidentală,
«fiind-că nu vine în fie-care an. Viaţa adevărată
«se întemeieză în lucrarea lui Dumnegei asupra
«zidirilor sale şi a omenirei colective asupra flă«cărui om în parte, în unirea materiei cu spiritul,
cal Eului cu lumea din afară : pentru aceia, Pas«cal dicea că tote părțile lumei sfint lănţuite fntr'ast-

-

NS

—

24

—

«fel de chip, că e peste putință a cunâsce una
«fără cele-l-alte şi fără totul. — Mintea, înălțându«se

prin

umilinţă,

scie

observa

crespect cărările divine ; ea pote
«nâsce cât pote și în loc de a-și
«împotriva unor stavili nebiruite,
«treză în drepte hotare şi astfel se
«Provedinţei.»

cu

confienţă

şi

mult, căci curăsipi puterile
ea le concenface ajutătorea

IL
Dacă fie-care nație are o misie evangelică de
implinit pe pămînt, să cercetăm și să întrebăm și
pe acestă nație română atât doritâre astădi de
viață, ce a făcut? Ce lupte a purtat pentru realisarea legei lui Dumnedeii, atât în sinul s&ă cât
şi în omenire? Istoria, lumea are drept a-i cere
astă semă,

căci

nu trebuie a uita că cu tâtă sfin-

ţenia dreptului săi, astădi nu e destul ca o nație
să şi aibă un loc pe charta lumei, s6i să-și reclame
acest loc și libertatea sa în numele suvenirelor istorice, pentru ca dreptul săi să ajungă a fi respectat şi recunoscut de cele-l-alte naţii ; trebuie tot
de-o-dată ca ea să potă dovedi folosul ce a adus
și pote aduce lumei? trebuie să arate formula înjelegătore

ce

ea

representă

în marea

țelegerei și a isto:ici omenesci,

carte a în-

—
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Să aruncăm dar o ochire asupra 2utului acestei naţii române și să vedem ce a făcut în aceşti opt-spre-dece secoli, de când se află statornicită pe pămîntul săi. Acestă ochire ne va da
înțelegerea revoluțiilor ei de faţă și a revoluțiilor
ei viitore.
III.

Adusă de marele Traian în Dacia, după nimicirea locuitorilor ei, favorisată de imperaţii următori, de care atîrna da dreptul acestă feră, colonia romană, în vreme de 160 ani, ajunse într'o
stare fârte înfloritâre şi deveni una din cele mai
frumâse provincii ale întinsei împărăţii romane.
Mai mult de şepte-deci cetăţi, împreunate cu dru.
muri minunate, aşternute cu'petră, basilicele, templurile,

amfiteatiele,

băile,

apeductele,

ale

ruine încă se găsescii, ne o dovedescii în
Dar,

alături

cu

acestă

mare

civilisație

căror

destul.

materială,

două rele mari care mistuiaii împărăţia şiii pregătiati căderea, robia și proprietatea cea mare,
trebuiră să producă în noua colonie stricăciunile
lor, înghițind cu încetul proprietăţile mici ce fiecare colon dobindise la început şi substituind robi
la Gmenii cei liberi.
_Ostenită de aţâtea rele ce o rodeaii în sineși,

—
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.

impărăţia romană trebui să cadă; unitatea falsă
la care ea supusese prin silă lumea, trebui să se
sfarme ca să facă loc unei organisări progresive,
unei unități mai

produsă

adevărate,

prin armonia

naționalităților libere. IDumnegei atunci, ca să
schimbe faţa lumei vechi şi să o întinerescă, împinse potâpe de naţii barbare asupră-i.
IV.

Aşedată

la porţile împărăției

şi în

trecătârea

Barbarilor, Dacia nâstră mai mult de opt secoli
îi vădu trecând şi retrecend pe pămintul ei. Colonii romani din acestă ţeră nu pregetară a apăra
cu bărbăţie patria lor adoptivă și chiar împărăția
ce-i părăsise, iar când se vădură copleșiți de numărul duşmanilor, ei se traseră în munții Carpaţi, unde-și păstrară naționalitatea şi independenţa
lor.

Chiar

în acele vremi

Romanii Daciei
nire.

furtunâse

și nenorocite,

nu uitară că aii o misie în ome-

Prin relaţiile lor cu Barbarii,

ei întroduseră

între dînșii cele d'intii cunoscințe de agricultură,
artele folositâre și cuviinţele vieţei civilisate, şi
-. prin legăturile de interes și de comerciii, ei schimbară

st&lbătecia

şi

dușmănia

lor asupra

imperiului

roman, într'o prietenie folositâre şi siliră pe Barbari a căuta să se statornicescă și să se civiliseze.
Pe la anul 865, Bulgarii, popor finez, prin Ro-

—
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ină și
mânii din Dacia nouă priimescii religia creşt
aînfrăţiți împreună, întemeiază un stat puternic,

regi

legându-și

dintre

Români.

Pe la începutul

secolului al XI-lea, acest regat cădând în turbu
l
rări civile, se subjugă de Vasilie II-lea împăratu
penă
Orientului și rămâne sub puterea Grecilor
rnic
la al Xll-lea secol, când el reînvie mai pute
dupt o
sub frații români Petru, Asan şi loan și,
sub
existență glori6să de duoi secoli, cade la 1392
Turci.
resufla
Românii din Dacia veche, când putură
ră dede Barbari, eşind din asilurile lor, intemeia
şi al
osebite staturi mici, pe la secolul al X-lea
XIV-lea,
XIlea, care în secolii al XIII-lea şi al
în două
se întrupară printr'o mișcare de unitate
şi al Molstaturi neatirnate, al ţărei Românesci
dovei.

istorice +
Cu întemeierea acestor staturi, evoluţiile
viaţa
ale Românilor se facii mai lămurite; de atunci

|

lor ne este mai bine cunoscută.
V.

d'intiii epocă a întemeierei principateRomânesci şi Moldovei, care cuprinde

în cea
lor ţărei

tot secolul al XIV-lea (de la 1290 până la 1418),
vedem

că

aceste

state

se

aflară

amenințate

în

—
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naționalitatea și existența. lor politică, când de
Unguri, când de Poloni.
Dup& mai multe lupte îndelungate, aceste pretenții cadii sdrobite de vitejia Românilor. În aceste
răsboie ei se pregătescii, ca într'o scâlă, pentru alte
lupte mai mari ce îi aşteptă, cu o nație și mai
barbară

și mai

puternică, Turcii

Osmani,

care

pe

la 1360 năvălesci in Europa şi amenințăa o cuceri.
Încă

din

anul

1373,

Ladislaă,

voevod

al

Ţărei

Românesci, se opune acestor barbari și se încercă
a pune stavilă furiei lor de cuprinderi. O luptă
care trebuia să ţină aprope patru secoli începu

atunci,

luptă

în

care

Românii

vărsară

șirdie

de sânge și se jertfiră ca nisce martiri pentru
apărarea civilisației în contra barbariei. Impărăţia
româno-bulgară cade sub isbirile Turcilor (1392);
Mircea

cel bătrân,

unul

din

cei

mai

mari

şi mai

vestiți voevodi ai noştri, reclamă de la Turci acestă moştenire ; el voiesce a întrupa tâtă românimea într'un singur stat și caută a-și dobândi Bul-

garia' și Moldova.

Acum

întiiaşi dată vedem ideea

de unitate arătându-se, idee care va fi ţinta secolilor viitori și a tutulor voevodilor celor mari.
Strivit însă între Unguri și Turci, Mircea este
silit

a

părăși

o

parte

din

priimi încă şi suzeranitatea

concuistele

Porții.

sale

şi a

Tractatul

ce el încheie cu Baiazet la 1393 ask

Românilor

gureză

drepturile

următore

:

1. Dreptul de a profesa nesupăraţi religia lor,
de a-şi alege voevodii și de a se cârmui independent după legile lor.
2. Dreptul d'a face răsboiă s€ă pace.
Îndatorirea Românilor către Turci sta într'un
ușor tribut anual de 3000 bani TOȘI.

In Moldova,

cel. bun, ce domnia în

Alexandru

aceștă vreme nesupărat încă de Turci, apără vitejesce independența țării sale de către Poloni și
le răpesce Pocuția care, mai un secol, rămâne întrupată cu Moldova.
Cu acesti mari domni, Mircea şi Alezandru, se
incheie acestă epocă. Ei completară instituţiile
ţării lor.
“Să

aruncăm

din lăuntru

ganisarea

explica
trecu,

o privire

evoluţiile

asupra

acestora,

căci

or-

societăţii singură ne pâte

a

prin care naţia română

istorice
VI.

Domnul,

ales în ţâra

Românâscă,

moştenitor in

Moldova, cărmuia, era împreună cu un sfat de
duoi-spre-dece boieri, întocmit, în țera Românâscă

de Negru VV. Oră ce act însemnat al cârmuirei,
precum şi orice danie, trebuia să fie făcut cu în-

=
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voirea sfatului și subscris de dinsul. Puterea d'a
face legi, d'a scâte dăjdii sta în Adunarea să
Soborul a 1âlă era. Orig'nea acestor adunări isvorasce din municipal.tățile romane şi din soborele
Goţilor, care în lunga petrece“e a lor în Dacia
lăsară multe urme și obiceiuri între Români. A-

ceste adunări se convocaii de Domn pentru facerea legilor, pentru orânduirea dăjdiilor, pentru
hotărire de răsboiii scii de pace. Când tronul era
vacant, atunci mitropolitul le convoca pentru alegerea Domnului. Ele judecai asemenea în pricinile de vini mari politice, cum facă Camera Lordilor şi a Pairilor în Englitera şi Franţa. Ele se
compuneai :

1. de clerul, adecă mitropolitul
episcopii și egumenii mănăstirilor ;
2. de boieri, atât cei în slujbă

ca

president,

cât și cei din

afară ;

3. de deputaţii braslelor.

Clerul

ca și mănăstirile n'aveai la început pri-

vilegii deosebite şi eraii cu totul sub juridicția
statului.
Boierii erai slujbaşii ţării, adecă capii şi ofițerii
puterei armate, fiind țcra organisată ostășesce; ei
nu forma o clasă nobiliară ca în Europa, n'aveaii
nobilimea

dreptul

feodală,

d'a

de

fi singuri

concuistă,

de

origină,

proprietari de pămînt,

nici

d'a

moşteni titluri și slujbe, da fi osebiţi din legea
comună pentru toți. Aceste principie, care singure constituiescii o castă nobiliară, n'a fost nici

o dată recunoscute în ţările n6stre. Tot-d'auna
tot românul a avut dreptul a se face proprietar
de pămînt și a ocupa slujbele statului; titlurile
decât pe

n'aă fost

viaţă,

fără a lăsa drept la ur-

mași; ele nu existaii la început ca titluri, căci
nu se daii deosebit, ci representaii numai numirea
funcţiilor. Boierii ca toţi orășenii se numiaii Jzpană,

adecă

cetăţeni.

Braslele se alcătuiaii de re-cari slujbași mai
mici ai ţării și de deosebitele categorii ale burgesiei, locuitorilor din oraşe, ale moșnenilor şi
Gmenilor liberi.
Orașele ce îşi dobindiseră şi îşi păstrară liber:
tatea lor, constituindu-se pe principiul comunal, se
ocârmuiaii

de

o magistratură

al€să pe fie-care an

şi compusă de un Yu4zj și de duoi-spre-dece Pârgari.
Țera luă o organisaţie ostășescă și o centralisaţie puternică. Judeţele se daii sub comanda unui
căpitan care unia în mâna sa puterea administrativă, judecătorescă și ostășescă. Organisarea armatei

permanente,

a miliţei

și a giotelor

(Load:

sturm) făcea din tot Românul un soldat la nevoie
și singură păstră independența amenințată de
străini.

—

Dacă vom
găsim pe cei
mași, adecă
lângă dînșii,
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trece la organisaţie economică a țărei,
mai mulţi locuitori, moșneni şi rezeliberi și cu proprietățile lor; dară
sânt și proprietăţi mari pe care se

află locuitori servi, robi ai pămîntului, căci în urma
năvălirei Batbarilov robii romani se transformară

pretutindeni în robi ai pămîntului. Întocmai după
cum în Europa se obicinuise a se da acestor servi
numirea de Romani, aşa şi la noi servagiul fu
numit Românie şi Vecinătate, căci proprietarii din
fra de jos,

unde

mat cu

semă

erai

proprietăţile

mari, își adusese coloni din ţera de sus şi din
Românii din ţările vecine. Robirea completă z

acestora

veni

fârte târgii, căci la început

stăpânul!

pămîntului făcuse trei părți din pămîntul s&ă, din
care două le împărția în părți mici pe la coloni
și cea-l-altă era cultivată de aceștia în folosul stăpânului, prin mijlocul c/ăcz, adecă a unui număr
de dile de lucru obligat. Robirea completă a lor
veni însă forte târdiă, căci până în secolul al
XVll-lea, ei puteai a se muta de la o moşie la
alta, plătind gă/eta de eşire.
Dăjdiile erai aședate pe toți de o potrivă.
Acestea sânt liniile principale ale constituției
țErei pe la începutul secolului al XVII-lea. Idealul
ce Românii goniră în organisaţia lor era Bgalirafea în drepturi şi în stare. Dar, în acestă org..-

nisare,
timpului

erai

vițiuri

şi care

isvorite din ideile feodale ale

fură pricma

sdrobirei acestei con-

stituţii. În acestă republică răsboinică se aflaă,
deși slabe la începutul ei, elemente sociale monarchice, aristocratice și democratice. Puterea publică nu era delegată vremelniceşce de popor unor
aleși ai săi, dară se afla din drept în mâna capilor răsboinici ai țării. Era firesc lucru ca aceşti capi, care

concentra în mâna lor puterea politică și militară să
iea cu timpul o preponderanță deosebită asupra claselor de rând. Lipsa de comercii ne dând vre-o desvoltare stării de mijloc, ea, ca și poporul se afla slabă în privința boierilor și, după organisaţia militară
a țărei, era în dependenţa unui soldat către şeful
săi. Atât boierii în slujbe cât și cei afară de slujbe
Mazilii, fiind din drept membri ai adunăriior,
aceştia ajunseră a fi pr€ numeroşi.
Atunci boierii, împreună cu clerul, căutară mereii a se constitui în caste, dobândindu-'și privilegie
şi concentrând tâte drepturile în mânile lor; asemeni şi în proprietăţile cele mari, ei căutară să
absorbă proprietăţile cele mici.
Domnii ce representai principiul monarchic, favorisaţi prin centralisarea statului, căutară merci,
rezemați pe elementul popular, a'şi întemeia puterea lor despotică asupra boierilor și a se face
independenţi
40263.— Au?

de dinşii, constituindu-se
Rom.

W.

Băleesem.

ereditari.
3

Lupta

dar

elemente
al

trebuia

oposite

XIV-lea

secol,

să începă între aceste trei

și vrăjmașe.

Începută încă din

ea

în al XV-lea

continuă

XVl-iea.
Doborând
întiiii
monarchic, aristocrația dobori
tul popular și după aceste
cădu și ea sdrobită subt o
Fanarioți.

şi al

puterea elementului
în urmă și elemendouă ruine ostenită,
burgesie străină, sub

VII.
Istoria nâstră n'a fost de loc să a fost ră
scrisă penă acum. În luptele și revoiuţiile din lăuntru care ai umplut secolii al XV-lea și XVI-lea,
X istoricii n'a vădut decât nisce lupte de preten.
denţi la tron şi n'ai p&truns principiul şi interesele
ce fie-care pretendent representa. Întrun stat organisat ca al nostru, unde nici o familie n'avea
dreptul de stăpânire, cestia dinastică nu putea ave

loc după cum sa presupus de istorici.
Îndată dupE mârtea lui Mircea Liiii,
între care era ţera
dinsele,

fie-care

împărțită, începură

puindu-se

subt

unul

partidele
lupta între

din

fii săi.

Turcii şi Ungurii găsescă prilej a se amesteca între
deosebitele partide, susțiind când pe una, când pe
alta și a călca libertatea naţiei. Puterea Domnilor

însă, ajutată de elementul democratic, eși biruitâre
din aceste lupte între dușmanii

din lă-untru şi cei

din afară. W/ad-PDracul- Voevod ţinu sus şi puternic frânele guvernului, dobândind o glorie nemuritâre în luptele sale cu Turcii și sdrobind aristocraţia. Zegeș urmeză înainte și mai tare pe calea
lui; cu o asprime tiranică, dar dreptă, el nimicesce
facţiile din lă-untru şi respinge nenumăratele orde

turcesci, ce Mahomed al Îl-lea conducea asupra
Românilor. Silit mai târdii de nevoie să încheie
«n tractat cu Turcii, la 1460, el păstreză stipulaiile celui de la 1393, urcând numai tributul la
dece mii galbeni și recunoscând iarăși suzeranitatea, sâii supremația nominală a Porții. Acest trac-

tat încă și astădi formeză dreptu: public
scă, cum se numesce acum, Capitulațiile
Pârta. Aristocraţia atunci se aruncă în
Turcilor şi isbuti să gonescă din ţeră pe
cul Domn. Partida Domnilor îimnbrăţişa niai
d'a-una

pe Unguri:

al ţării
ei cu
braţele
energiîn tot

iar poporul mai adesc rămânea

indiferent într'aceste lupte, până când vedea libertatea

amenințată

de

vrăjmașii

el alerga la apărarea țărei
Adese

ocrotit

de Domni,

din

afară;

atunci

sub stegul Domnului.
el

insă

era

slab

către

cele-l-alte partide, căci toți capii ce eşiaii din popor intraii firesce şi se identificaii cu una din partidele dominante.
Lupta, cu deosebite alternative între ambele
principie, continuă penă le Aadu/ cel mare (1493

—
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— 1508), care se încercă cu o politică de conciliaţie,
fără de a isbuti. EI cercă atunci a balanţa puterea
boierilor, dar revoluţionând organisaţia democratică a clerului și făcându-l un corp privilegiat, îi
creă interese conforme cu ale boierilor şi le dete
un auxilar. Radu-cel-mare fu dar un sprijin pu-

ternic al aristocrației.

Cu acest Domn

se încheie acestă epocă.

În Moldova asemen€, după mortea lui Alexandru-cel-bun, boierii caută a dobori puterea Dom-

nilor, constuită acolo şi mai tare pe principiul
ereditar. Polonii se amestecă în ambele partide
cu scop de a domina și de a supune ţera; din
mijlocul acestor sfășieri care ameninţată peirea,
ese un om puternic, care intârce spiritul nestatornic al partidelor către duşmanii din afară. Acesta fu Șrefan-cel-mare.
Patru-deci de ani de-a
purur€ călare, pe câmpul bătăliei, el apără voinicesce ţera și creștinătatea. Moldavia e atunci în
culmea sa și trage asupră-și mirarea lumei. Papa

numesce pe Ștefan, so/dazul Îui Christos. ...... 1)
.

1) E învederat

că

-

Lă

.

.

.

.

.

.

.

.

-

de aci înainte textul autorului se com-

pune numai de note, fără de redacțiune definitivă; totuși am
socotit că va fi mai bine a reproduce după menuscript, elementele din care Bălcescu proiectase a'şi forma Jpiroducerea la mărâța sa operă istorică.
Pofta editorului.

Ștefan iea proiectul lui Mircea și caută a uni
ţErile, dar spiritul individual al Românilor sdrobesce întreprinderea marii . . ..
În aceste timpuri frații noștri din Transilvania,
deşi Huniad și fiul săi cârmuiră sârta Ungariei,
perdii drepturile lor. ....
Dacă acest secol fu pentru Români un secol
în care începură luptele din lă-untru, dacă resultatu) lui fu stingerea democraţiei, tot fu însă secolul cel mai glorios, secolul prin care se renumiră
şi în care se luptară puternic pentru libertate,
Cei mai mari bărbaţi ce produse acest secol în
omenire, fură Rormnânii Dracula- Voevod, Vlad. Ţepeş, Iran Huniad cu fiiul stă Mataş şi în sfîrşit
Șrefan-cel-mare; ei plană asupra acestui secol
glorios. ..... .
Boierii ţEr&i recrutându-se tot merei din elementul popular desfășdră pe lângă dorinţa de a
constitui libertatea lor asupra tronului, o vitejie
rară împrotiva vrăjmașilor din afară. .....,

Dar isolându-se

de popor“încet cu

încet, facii :4,

pe acesta apatic. era slăbesce şi Turcii îndrăznescă mai mult şi, în secolul următor, ea cade cu
totul sub domnirea lor.
VIII.

După mortea lui Ştefan, în Moldova Bogdan,
fiul săi şi Pezru Rareş calcă pe pasurile lui, țină

—
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cu strășnicie liniștea în lă-untru şi apără și întindă
hotarele ţtrii de dușmanii din afară. Dar, presurați de dinşii, ei caută de se învoiescii de bună-

„voie cu cel

mai

putersic,

cu Turcii, sub condiţii

încă mai favorabile decât Muntenii. Dar boierii,
ca să isbutescă, nu se apără nici de asasinat, nică

de trădare și caută a sdrobi puterea Domnilor; se
aliază

cu Turcii

și isbutescă

a lua preponderanţa

ttă în eră, a face tronul electiv și cu totul în
disposiţia lor. [ra cade în groznice sfășieri şi abusuri ; Lăpușuenul răsbună crud ţera asupra boierilor,
În

aceste

sfăşieri,

nisce

creaturi

ale

Turcului,

străini favorisaţi de popor în ură asupra boierilor,
iaii puterea. Desgot voiesce a civilisa. .... Unul
din aceștia, /ox- Vodă caută a se rezima în contra
boierilor şi a Turcilor, declarând răsboi acestora.

Trădat, el cade glorios în luptă. "Țera cade atunci
cu totul sub puterea şi în prada Turcilor, care îi
răpescii penă

şi dreptul de a-şi alege Domnii

și a-

ceştia ajungi a fi mai puţin decât un pașă.
În țera Românâscă, după Radul-cel-mare, M;/4nea iea cu putere, înţelepciune și patriotisin, cârma
țării, dară boierii nu-l potă

suferi şi, având

în ca-

pul lor pe Basarabesci sâii Pârvulesci, numiţi astfel după banul Pârvul, ei isbutesci, prin ajutorul
TPurcilor a-l depărta, ba încă a-l și ucide în Ardel,
unde se trăsese. Pârvulescii numescă pe W/ăaur

Domn, dar, vădend peacesta că voiesce a se libera
de epitropia lor, il ucidi și daii puterea unuia dintr'înșii, lui MVeagoe Basarab. Bun şi blând, acest
Domn face pe popor să ierte triumful boierilor şi
ale clerului. El robesce o mare parte a ţării mănăstirilor şi o mare parte a mănăstirilor ca mes
tâşe străine grecesci. După mârtea lui, partidele
se răscâlă ; fiă-care își numesce un Domn şi Turcii
intervină

cu multă îndemânare, punti mâna

pe ţcră

și o declară pașalic. Acestă isbire deșteptă pe
Români ; primejdia îi unesce și sub Radul de la
Afumaţi, ei se luptă pentru drepturile naţionale
şi triumfă.
De la mortea acestui Domn, 1552—1592, lupta
continuă

cu

deosebite

a numi singură
surat;!) dajdiile

alternative.

Domnii;
asemeni.

Porta

începe

tributul se mări nemt&"Țera ajunse într'o tică-

1) Găsim într'o condică de note manuscrise a lui N. Bălcescu, următorea însemnare asupra tributului țării, pe care am
socotit de folos a o publica aict:
Nota editorubiă.
«3 mil bani roși la 1593,
cIO mii galbeni la 1460.
«Pe

urmă

se urcă

la 12

mi!

de

galbeni,

«14 mii galbeni la 1524, adăogiţi de Radul al VII de la
«Afamaţi,

«La 1564 Petru II, feciorul

lui Mircea III, mai adaogă ş

«mii galbeni şi făcu ast-fel tributul de

19 mii galbeni,

—
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loşie mare şi mergea cu pași repedi spre o ruinare tolală, când braţul de fer al lui Mkaiu o
opri la marginea prăpastiei Lupta pentru independență reîncepe cu glorie. După ce acâsta se
asigură, Mihaiu întreprinde Unirea Românilor.
Spiritul şi individualitatea naţiei se întrupeză în
tr'insul. . . . . Mai norocit decât Ştefan, el isbutesce, dar cade în acestă luptă, întimpinând vrăjmăşia
Austriei, care scâlă pe Unguri împotriva Românilor. Aceste naţii generâse, cărora atâtea interese
le impunii datorinţa d'a trăi frățesce împreună, se
sdrobescii una de alta în folosul Austriei.
Mihaiu cade ucis hoţesce de Austriaci și cu
dinsul cade şi puterea Românilor şi sperările ce
creştinătatea, cu tote naţiile Orientului, pusese în

Români,

pe al căror şef îl numea

S7/va /or de

la Răsărul.

<Sub Mihnea II fful lui Alexandru II (1577—15837), Tur.
_«cil eraii aiâv de puternici încât cereaii un tribut pe an de
«150 mii galbeni.
«Petru Il, la 1583, făgădui Sultanului 80 mit galbeni
«pentru numirea sa pe tron; dar nu își ținu făgăduiala şi fugi
«în “lransilvania, luând cu sine din vistieria (&rif 400 mil gal«beni.
«La 1587, beiul Rumeliei smulse de la fie-care din Domni!
«Valachiei şi Moldaviei câte 10 mii galbeni.
«La 1591, Turcii cerură a mail urca tributul.>

într'aceşti duoi secoli întregi, Românii se arătară
vrednici de sine şi de menirea lor. Clasa boierilor mai cu semă, întinerită tot mere prin elementul energic ce eşia din popor şi se absorbea
întrinsa, făcu ţării şi omenirei slujbe mări. Viteză,
roditâre în fapte eroice, în exemple sublime de
jertfire, ea representă simţimîntul răsboinic al
naţiei şi udă cu sângele săi laurii patrică.
Naţiile în care simţimîntul prevaleză, dacă nu
slujescii omenire prin desvoltarea minţei, ca Francesii, Englesii şi Germanii, dar prin lucrare, prin
jertfire îi egală și îi întrecii și le dai r&paosul d'a
lucra. Astfel Dumnedei împarte funcţiile între
naţii și, prin lucrarea comună, omenirea se desăvirşesce.
De la începutul secolului al XV-lea lupta se încinsese între principiul libertăţii, care voia a mar:
gini puterea prinților, şi principiul autorităței care
voia a o întări.1)
1) În Europa acâstă luptă fu câştigată şi despotismul regi
lor fu un mare principii de unitate şi de conservaţie, în vreme
ce la noi izbinda aristocrației adusa slăbiciunea statului cu
slăbirea autorităţei, Două chipuri sunt d'a ave un guvern puautorităţei să-și aibă isvorul
Trebuie ca principiul
jernic,
cuvint nu
întrun
jos din popor;
scă de sus, sâii de
sunt decât două guverne puternice: Despotismul şi Democraţia.
Ori-ce principii! intermediar este un prineipiii de slăbiciune,

—

42

=

Ajutaţi ades€ de principiul popula
r ce ei repre.
sentaii, boierii isbutiră să dea
triumful libertăţii,

dar

biruitorii făcură

legiă al lor.
vilegiată,

din acestă

libertate un privi-

Er căutară a se forma în castă pri-

a-și întemeia

puterea

şi fericirea

lor pe

robirea glâtelor. Isvoriţi din pop
or, iar nu din
Principiul, concuistei, ei nu puteaii
a se constitui
pe basele aristocrației feudale
europene; ei nu
puteaii în drept să violeze egalit
atea ; ei își măr-

A. giniră dar naţia lor în rânduiala
economică. A
înghiţi proprietăţile cele mici con
centrându-le în
proprietăți

mari,

a răpi de o dată cu proprietatea

şi libertatea individuală a ţăranilo
r. prefăcendu-i
în servi, a dobîndi dreptul de a se
scuti de cele
mai multe dăjdii, acesta fu ţinta lor,
Astfel, prin
reformarea legilor economice ale țEre
i, o ţeră întregă ajunse r6ba unor particulari.
La sfîrşitul
“acestui secol robia deveni com
pletă. .
Clasa răsboinicilor se întemeiază d'a
supra mănăs-

tirilor.

.

Societatea întregă se 'alcătuiesce pe

un șir de privilegii şi clase, fie-care clasă
cu privilegii

deosebite;

fie-care

individ

are

privilegii:

întins

Despotismul tot-d'auna a fost şi este
peste putință între Români, nu numai căci respectul către
cel mare ,., ci căct ej
sunt v nație fârte mobilă, care nu pote
suferi alt suvern decât
cel întemeiat pe caracterul național,
cel care organisâză egaliiatea adecă democraţia.

superpuse una asupra alteia

eșafodagiii de tiranii
şi

apăsând

tote

pe

popor,

pe

ţăranul

muncitor.

„_„„. Acestă fără-de-lege a boierilor fu expiată
prin perderea ţării. Osinda o urmă de aprope.
Cine va veni să sdrobescă acestă clasă apostată
care, eşind din sînul poporului, robise pe fraţii şi
pe părinţii s&i şi ocărise omenirea? Iată-i că so:
sescii; ci sunt nisce robi și pentru ca pedepsa și
rușinea să fie și mai mare, sunt nisce robi străini
IX.

Ce sunt acești străini care vinii să revoluţioneze

şi să schimbe sârta unei naţii întregi? Cum nisce
străini potii ei dobori o societate puternic întemeiată? Ce principii de interes vital al societăţii representă ei? Prin ce luptă, prin ce mijlâce ajungi
la putere

și la domnire

căderea

După

Românilor?

asupra

imperiului Orientului întreg sub

puterea Turcilor, mulți Greci din Constantinopole

şi din Rumelia își căutară o scăpare în Principate,
care

bucuraii

se

de

Săraci,

libertate.

ei se apu-

cară de negoţul mărunt și de meserii și ajunseră
a lua astfel în mână tâtă industruia şi comerciul
ţării și a alcătui o burgesie. inavuţindu-se, se insurară

turi. şi

cu

pămintence,

încăpură

dobindiră

în boierii,

EX

prin

se

acesta drep-

înălțai la pu

:

tere după cum s'a înălțat burgesia în Europa a.
pusană ; se faceati apărătorii poporului !) impotriva
apăsirei aristocraților și căuta a le dobori privilegiile.
Ast-fel îşi facii partidă puternică în țări și începi
lupta în contra boierilor pământeni. Răi, întriganți. . .
„» (40dlod despre dinşi); . . .
ci nai decât o ţintă fiscală. Voră să dobâre tte
privilegiile, să pună mâna pe stat, să emancipeze

pe

ţ&rani

de

boieri,

ca

să-i

pâtă

despoia

ei, în

„numele statului. Dar poporul nu-i cunâsce; vede
că ei sunt vrășmașii boierilor ce-lă tiranisai şi
pentru aceia el îi sprijină.
“Încă

din

vremea

lui Mihaiă-Voevod,

Grecii s-

făcuseră nesuferiți pământenilor. Acesta ni se do
vedesce,.. (după Magazinul istoric Pentru Dacia).
„+ În Moldovia. .
Domnia dul Brâncovenu mai prelung...
el
representă spiritul boierilor. . . . Aristocraţia nu

mai

avea nici un caracter, perduse virtuțile militare,

se corupsese. Desunirile poporului cu boierii; stricarea armatei spre a face clăcași. .
Cagă dar acâstă aristocrație: infamă! Vină Fa.
narioţii care să răsbune suferinţele poporului, şi
ori cât răi arii aduce ci ţării, când poporul v>
1) Chrisovul lut Ştefan Racoviţă.

ved€
a-i

că

misia

mătura

tre,

lor

din

de

sdrobire

s'a

ţcră şi naționalitatea

sfîrşit, va sci
va eși birui-

mai frumâsă și mai puternicăl.

După

vitejesce

mortea lui Mihaiii, Rau

pe

Români

asupra

.

Șerban

. . .«

răsbună

Ungurilor şi Moldo-

venii, sub Zomşa, pedepsescii pe Poloni care, protegiând pe Movilesci, se "'ncârcă a-şi redobiîndi
influenţa asupra Moldaviei.!) Aceste lupte slăbescii
puterea şi a Românilor și a Ungurilor şi a Polonilor, și le pregătescii comuna nenorocire.

Mihnea...
Radu al X-lea se urcă pe tron la 1611. EI fu
cel d'intiii Domn care veni în scaun însoțit de o
mulțime de Greci. Boerii pământeni se turbură la
acestă vedere și de neorânduielele Grecilor și formeEză comploturi împotriva lor și a Domnului.
Stolnicul Bărcan de la Mărăcineni se pune în
fruntea acestor comploturi; dar capul lui și ale
soţilor sti cadă sub securea gâdei și o luptă înverşunată, care ţinu duoi secoli, începe atunci între

Greci şi boieri. Cinci ant după aceia, vestitul Pe.
Rarnic

Lupul

şi

Căpitanul

i) Letopiseţile Moldovii,

Buzdugan

pradă

şi

—
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măcelărescii pe toți Grecii din ţeră. Dar sub dom:
niile următâre, de la 1618 până la 1631, Grecii
favorisaţi se îmmulțescă și caută a-și răsbuna. Boi-

erimea atunci în desperanță se revoltă.

În zadar

Leon- Voevod, la 1631, isgonesce toţi Grecii din
țeră, căci era pre târdiii. Boierii isbutescii a alege
“Domn pe Maze Basarab, capul partidei boieresci.
Tot atunci în Moldova, boierii ajutoraţi de popor,
gonescii pe Greci şi pe A/exandru- Voevod-ilzeş,
iar

Vasile

Lupul

se numesce

Domn.

Dorinţa

de

unire a ţărilor aprinde din nenorocire un răsboiii
crud între ambele ţări surori şi pregătesce slăbiciunea lor. Subt impresia uneltirilor Grecilor ce voră
să desnaţionaliseze pe Români, Maze: şi Wasz/e
caută a întemeia puternic naționalitatea: limba
românescă

se întroduce

în scoli,

biserici,

adminis-

trații; scoli se ridică; tipografii se întemeiază și
ţările se inavuţescii cu condici de legi. Din nenorocire

interesul

egoist al boierilor

îi face să uite

interesul naţional. În loc da ușura pe popor, «i
îl împovăreză cu dajdii și Condica nouă întăresce
:“ şi mai mult robia. Poporul sufere și strigă; armata se revoltă şi ţera cade în cea mai groznică
anarchie

Constantin

Basarab

isbutesce,

prin ajutorul străin, a stinge
armata și slăbind era.

anarchia

desfăcend

Un

militară.

Grec

Mzhnea-VWoevod

se

urcă

atunci

pe

tron, la 1638, şi răsbună cumplit purtarea cea ne.
omen6să a boierilor către popor. În domnia acestuia, a lui GZeorghie şi Grigorie Ghica şi a lui
Radu Leon, Grecii se înmulţescii iarăși în ţcră și
cu dinșii și suferințele ei. La 1669, boierii ajutaţi

de popor, se ridică din noii asupra Grecilor și isbutescii a-i goni din ţâră şi a dobindi un Domn
ales de dinșii, dar pentru scurt timp, căci la 1672,
cu Grigorie Ghica şi în urmă cu Duca- Voevod,
Grecii iarăși se reintorcii.
În Moldova, în acest an boierii,

sub

comanda

Flăncescilor, caută a goni pe Greci din ţeră împreună cu Duca- Poevod, dar sunt biruiţi de dînșii,
cu ajutorăl” Tătcilor. Acest patronagii ce le dă
Turcii, aruncă privirile Moldovenilor către Nemţi
Puterea Grecilor în ţâra Românsscă nu inu
mult în rândul acesta. Ajutaţi de Turci, boierii
isbutescii a numi Domn pe Șerban Cantacuzino.
Sub domnia acestuia și a lui Brâncovenu, în ţera
Românescă, şi sub a Can/emirescilor în Moldova,
intrigile Grecilor se precurmară și boierii stăpiniră
ţările în pace de dinșii, în vreme de trei-geci de
ani şi mai

mult.

Din nenorocire,

boierii

nu sciură

a se folosi de acest timp; în loc da se uni între
dînșii spre a se apropria de popor, spre a-l ridica
până la ei, ei se isoliră de dînsul. Corupţi și de-

gradați, ei perdură pînă şi virtuțile militare cu
care se făleai odinidră şi nu mai representai nică
unul din simțimintele poporului. Puterea armată
a ţării, în vremea Brâncovenului, se desorgani:
seză și ostașii se facii clăcași pe la moșii. În loc
„da căuta puterea în popor împotriva Turcilor,
care din ce în ce se făceaii mai asupritori, călcând legămintele ţărei, mărindu-i tributul şi globind'o în tâte chipurile, ei alergară după falșa

protecţie, când a Nemţilor, când a Rușşilor. Afară
de acesta, caracterul lor mobil și nestatornic băgă
discordia între Domnitor și dînşii. Odioşi ţării,
bănuiţi de Turci, ei fură lesne surpaţi de Fanarioți, din care unii, precum

Mavrocordajii,

luaseră

o mare înfluență pre lângă Pârtă și ast-fel capetele
celor mai însemnate familii ale ţării cadă sub securea Turcilor sci sânt silite a scăpa la Nemţi şi
la Ruși, unde, împreună cu dînșii, mergi să concure puternic la civilisarea acestei colosale impărății ce era ursită a atîrna atât de mult în viitorul nostru; iar Fanarioţii dobîndescii pe semă-le
domnirea statornică a ambelor ţări.
Boierii

români

cel

puţin

muriră

cu demnitate,

cu curagii şi istoria, la acest spectacol trist, aruncă un văl asupra greșelelor, asupra crimelor lor,
spre

a pute

da o lacrimă

telor lor nenorociri.

de compătimire

cumpli-

Acei ce mai rămâni în ţeră se încercă a se mat
lupta ; dar Grecii îi doboră, sărăcindu-i prin coatribuţii, prin confiscără şi prin omoruri. Cei mai
mulți se tragii la ţcră şi ruinați, intră în popor,
penă ce ajungi la starea de clăcași de unde eșiseră,..

Urmarea

lipsescecu totul*),

*) Conţinutul acestei schiţe informe a unei /pz/roduceri pe
care Bălcescu n'a redactato nici completă, nici definitivă, nu
corespunde de fel cu Szmariuj, ce "'ntocmat dupt manuscriptul
autorului, lam reprodus în capul acestei părți întroductive. Mai

potrivite, ca sumariii
„arii

fi indicaţiunile

al lucrării astfel cum

ea este în realitate,

următâre:

Î. Misiunea

providențială a naţiunilor. — II, Care e mi
siunea națiunei române P — ÎI], Coloniele romane în Dacia. —
ZV. Românii subt învasiunile Barbarilor. — V, Întemeierea
Principatelor. —
Mircea-cel-betrân şi Alexandru-cel-bun. —
VI. Întocmirea veche a Statelor române. — VII, Luptă între
Boierii și Domnie. — Dracula,
Țepeș, Ștefan-cel-mare,
I6n
Huniad. — VIII. De la Bogdan și Petru Rareş până la MihaiuVitezul, — ZĂ. Zuplă între Fanarioți şi Români.
Nota editoruhă. i
40.263.—Aut.

Rom. N. Bălcescu,
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CARTEA

1
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LIBERTATEA

NAȚIONALĂ

(1593.— ARIE

1595),

SUMARIU.
I. Cuprinderea şi scopul acestei scrieri, — II, Starea
Mole
dovel şi a Țării românesci subt Aron-Vodă și subt Alexan
dru»
Iliaș. — III. Mihaiii fitul lui Pătrașcu-Vodă, stă Ban la
Craiova.
— IV. El scapă din osînda morții. — V. Fuge în Ard€l
și apoi la Constantinopole, unde e numit Domn al Ţări! române
sct.
— VI. Greutățile întâmpinate de dînsul la începutul
domnie!
sale. — VII. Starea imperiului otoman. — Murat III
și SinanPaşa. — Răsbotul cu Ungaria (1592). — VIIL. Rudolf
II, împăratul Germaniei. — Dieta de la Ratisbona, adunată
pentru a
hotări răsbotul cu Turcil. — IX. Hotărtrile acestei diete.
—
Polonia refuză concursul săi în contra Turcilor. — X
Sigismund Bathori, prințul Ardâlului. — Mișcări întracâstă t&ă
din
pricina răsbolului cu Turcii. — XI. Urmare a ostilită
ților. —

Bătaia de la Sisek. — Sinan-Paşa în capul oştirel. — XII, Pre-

ocupările lui Mihai în nevoile de faţă ale ţării. — Purtarea
asupritâre a Turcilor. — Tractatul de alianţă între Mihaiii, Aron

şi Sigismund Bathor, încheiat în Bucuresci (1594). — XIII.

Nouk

mişcări ale Turcilor din Țâra românescă. — Complot în contra
lor. — Anecdota lui Ali-Gian. — XIV. Măcelărirea Tuicilor în
Bucuresci și apoi în t6tă Ţera. — XV. Tabăra lui Mihaiă lingă
Bucuresci, — Un emir sosesce cu 6ste turcâscă în ŢEră. —

XVI. Albert Kiraly trămis de Sigismund în ajutorul lui Mihai;

—
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el trece Dunărea şi Yea Silistra. — XVII. Importanţa țărilor ro-

mâne pentru imperiul otoman pe acele timpuri. — XVIII. Lupta
Românilor cu Hanul tătăresc. — Isbîndile de la Putineiii, Stă-

nesci şi Scărpătesci.

— Hanul fuge înfrânt. — XIX.

Asediarea

Ruşciukului de Mihai. — XX. Arderea acestui oraș. — Isbîngile lui Kiraly, banului Mihalcea şi Buzescilor, pe malurile
Dunărei, — XXI. Răsc6lă şi victorii în Bulgaria. — XXII. Luplui Aron-Vodă cu Tătarif. Mihai îi vine în ajutor. —
+ , | tele
XXIII. Căsătoria lut Sigismund Bathori cu Maria-Christina, ar” chiducesă

“—
=

z3

de

Austria.

—

Tractatul

închetat cu acesta

ocasie

și

însemnătatea luf. — XXIV. Isbîndile Românilor în Dobrogea.
— Asediarea şi predarea Brăilei. — XXV. Facţii între boierii
din ț€ră cu banul Mania în cap. —Insurecţia între Sârbii din
Craiova, potolită. — Farcaș, trădat pe lîngă Vidin. — XXVI, Resumarea acestei campani! și importanța ef.

I

Deschid stînta carte unde se află înscrisă gloria

României,

ca să

câte-va pagine

din

pun

dinainte

viaţa

eroică

ochilor
a

Voiu arăta acele lupte uriașe pentru
unitatea naţională, cu care Românii,
celui mai

vestit şi mai

mare

fiilor

părinţilor

ei
lor.

libertatea și
sub povaţa

din Voevodii

lor, în-

cheiară vecul al XVI-lea. Povestirea mea va cuprinde numai opt ani, 1593—1601; dară anii din
istoria Românilor cei mai avuți. în fapte vitejesci,
în exemple minunate de jertfire către Patrie!
Timpuri de aducere aminte glori6să!
timpuri
de credinţă şi de jertfire! cand părinții noştrii,
credincioşi sublimi, îngenuchiaii pe câmpul bătăliilor, cerând de la Dumnedeul armatelor laurii

|

in.

“d

biruinței s€ă cununa martirilor,!și ast-fel îmbărbă-

taţi, ei năvăleaii unul împrotiva a dece prin mijlocul vrăjmașilor, şi Dumnedeii le da biruinţa, căci
E! e sprijinitorul pricinilor drepte, căci El a lăsat
libertatea pentru popore şi cei ce se luptă pentru
libertate, se luptă pentru Dumnedei!
Moștenitori ai drepturilor pentru păstrarea cărora părinţii noştrii sai luptat atâta în vecurile
trecute, fie ca aducerea aminte a acelor timpuri
eroice să deştepte în noi simţimîntul datorinţei ce
avem

da

prețisă

păstra și d'a mări

pentru viitorime acestă

moştenire !
II.

Aron-Vodă domnea în ţera Moldovei şi Alexandru Bogdan în ţera Românescă. Robi tremurând
în mijlocul desfătărilor, pe un tron cumpărat cu
bani, ei stai ocrotiţi împrotiva dreptei răsbanări
a poporului,

de paznici străini,

Turci

și

Unguri,

prădaii, chinuia şi îngrozeaii o ţcră ce nu o sciaiă
iubi. Mulţime de Ianiceri şi arendași turci, de la
care

ei luaseră bani

in camătă pentru

cumpărarea

domniei, îi însoțiseră în ţeră. Spre a se despăgubi
de banii lor, unii din Turci luară în arendă daj.
diile publice, alţii. umblai cu dăbilarii domnesci

pentru stringerea dajdiilor, alții țineaii
RX

drumurile

şi prădaii pe neguțători și toți resfăţându-se prin
tote unghiurile țărel, jăcuiai şi chinuiaii pe bieţii
țErani, despuindu-i de tot ce aveai, rușinându-le
muierile și fetele de faţă cu dinşiă şi răpindu-le al
decelea din feciori spre a'i pregăti la recrutarea
Ianicerimei 1). Înşişi boierii și jupânesele lor nu eraiă
scutiți de omor și siluire.
+. Veni o gi când aceste locuste sălbatice nu mai
găsiră ce prăda;: atunci cădură toți în sarcina
Domnilor. Aron Voevod, spre a se pute plăti de

datornici, izvodi ca de tot omul din ţeră să se
dea câte un boi, și orândui, spre a stringe acestă
nouă dajdie, Turci care, luând tote vitele de la cei
ce aveaii spre a împlini pentru acei ce nu aveai,
sleiră ţera și de vite, aceste s6ţe ale muncei ţăranului,

de rămaseră

Gmenii

fără

a

ave

cu

ce se

hrăni. Mult mai mare, de se pote, era asuprirea
în țera Românescă, unde Domnul, silit fiind a plăti
o dobindă grea creditorilor Turci, care nu mai
aveaii ce jăcui, urcă datoriile unei ţări sleite cu
totul, la suma peste măsură de mare, de dece po? Vore de aur. Toţi boierii țărei Românesc, care
scăpaseră de morte și pribegie şi a căror inimă
ofta după libertate, sângera pentru suferințele ţărei,
1) După

o lege vechie a împErăţiei turcesci la care însă până

atunci nu fuseseră supuse țtra Românâscă şi Moldova.

începură a se aduna, a se sfătui. După revolta
nenorocită din Moldova a Orcheienilor şi a Sorocenilor împrotiva

lui Aron,

neîndrăznind a se bizui

singuri numai pe sine în starea de slăbiciune în
care se afla ţera, cugetară la ajutâre și protecţii
“stiăine. XSpre acesta, se adresară republicei Veneţiei cerând protecţia şi suzeranitatea ei ca să se
mântuie de Turci; dar egoista republică, calculând
fol6sele cum şi pagubele ce i-ar pute veni de va priimi
acestă propunere, găsi cu cale că interesul nu o
iertă a priimi să mântuie o nație chinuită, de la
care puţin câştig putea să aibă.
După

înjosirea acestui act fără isbindă, Româniă

vădură că ce le mai rămâne de făcut este să caute
înşişi a se mântui şi că ţera lor a ajuns întrunul
din acele minute mari, când o nație trebuie să peră
sii, luând

inimă din suferința şi disperarea sa chiar,

printr'o silință mare şi puternică, însăși să se mântuiască. Împrejurări favoritâre din afară nu lipsiră
la dorinţa Gmenilor, nici Gmenii nu lipsiră împrejurărilor.
III.

În acel timp de chin şi de jale strălucea
Olt, în Craiova,

un

bărbat

ales,

vestit

peste

și lăudat

prin frumuseţea trupului s&ă, prin virtuțile lui mari

—

so

—

şi felurite, prin credința sa către Dumnedei, dragostea către patrie, îngăduiala către semeni,
omenia

către cei mai de jos, dreptatea către
toți de o
potrivă, prin sinceritatea, statornicia şi dărni
cia ce

împodobeaii mult lăudatul s&ii caracter. Aces
ta era
Mihaiu, banul Craiovei, fiă al lui Pătraşcu-Voe
vod
carele, pentru blândeţea cu care cârmui țera
de la
1554

până

la 1557,

se numesce

ce/ fun,

Strălucirea nascerii lui Mihaiu, sfatul lui cel
drept și priceput, cuvîntul lui blând și îmbelşugat,
iar mai cu s&mă faptele cunoscute ale lui,
îi
câştiga inima poporului şi trîmbițaă numele lui
în tote părțile țării. : El administra de câtă-va

vreme

-£

N,

banatul

Craiovei

și aduse

cu încetul

acestă

bănje în starea ei cea vechie de neatârnare admi.nistrativă, judecătorescă şi ostășescă, fără altă le.
gătură cu domnia ţărei decât plata unui tribut.
Ast-fel, în minutul când armata țErei era desor
ganisată de Domnul ce se temea de dinsa, el
își
organisă un trup de oştire, prin care ținea în frâne
împilările Turcilor şi ocrotea pe supușii săi,
|
Srta cea blândă sub care se afla locuitorii ba.
natului era pizmuită de Omenii de dincâce de Olt
şi slujea de glorificare numelui lui Mihâii dinai
n.
tea poporului. EI ajunse a fi sperarea tutul
or, resbunătorul atât de mult dorit și așteptat.

It

pr

Crudul Alexandru-Vodă nu întârdiă a se înspliătt *
mânta de acel mare nume al banului Mihai.
Voia să'l perdă cu ori-ce chip și neîndrăznind al
prigoni de iîață, trămise ucigaș! ca săl prindă şi
să'l aducă

la Bucuresci,

sei

să'l

ucidă

prin

taină.

Dar Banul descoperi din vreme cursa ce i se gătea și, cu tâtă dragostea ce avea pentru dinsul poporul, necredendu-se sigur în Craiova, fugi spre
Constantinopole,

unde

"|

chemase

socrul săi,

vi-

stierul Ion, ce era Capikehaia al ţării. Însă, prins
fiind în cale de Gmenii lui Alexandru, ce-l pândiaii, el fu adus în Bucuresci,x unde Domnul cătrănit
de mâniă, îl învinovăți de trădător şi rebel şi îl închise în pușcărie spre a fi pus la caznă şi apoi
UCIS.
Temându-se ca poporul să nu se ridice înfuriat
și să scape pe prinsul s&i, Alexandru-Vodă hotărî
a'i grăbi mârtea. Într'o di îl scâseră din pușcărie
legat şi îl porniră la locul osîndei. Mulțimea poporului urmărea, pe osindit, tristă, jalnică și tăcută,
vădând că cea din urmă sperare de mântuire se va
curma cu capul acelui june bărbat eroic. YÎn cale,

când pe lingă biserica

Albă, pe vremea

tre-

liturgică,

spunii că îl lăsară să intre în biserică și rugându-se
se tăgădui lui Sfîntu-Nicolae,

fiind hramul, că de:

va mântui,

are să'i facă mănăstire

în numele

luY,

precum a şi făcut, de se numesce acea biserică
acum Mijaii- Vodă 1).
“+Sosind în locul unde trebuia să priimescă mortea,
gâdea cu satirul în mână, cu inima crudă, cu ochii
sângeroși, se apropit de osindit; dar când aținti
privirea, asupra jertfei sale, când vădu acel trup
măreț, acea căutătură sălbatică şi înfiorătore, un
tremur groznic îl apucă; ridică satirul, voiesce a
isbi ; dar mâna-i cade, puterile-i slăbescii, groza îl
stăpiînesce și trântind la pămint satirul, fuge printre mulțimea adunată împrejur, strigând în gura
mare

că el nu

'ndrăznesce

a

ucide

pe

acest om.

Ast-fel, în acele mari timpuri bătrâne, un Cimbru
barbar se înfioră de vederea mărâță a lui Mariu
şi nu îndrăzni să ucidă pe cel ce sdrobise tot n€mul lui.
În zadar &menii

ce presidaii

la osîndă

cerură

a

se împlini porunca domnescă; nimeni nu se mai
găsi ca să voiască a lua locul gâdei.
Acestă întîmplare minunată înfioră mulțimea cu
o mişcare electrică; ea vădu întrînsa un semn ceresc prin care Dumnedei voia păstrarea acestui
om și un glas detunător de milă şi de iertare scapă
din peptul acelei glâte. Boieri şi popor luară pe
1) Acestă

biserică o zidi la anul

1598.

osîndit în mijlocul lor și, ducându-se la palat dinnaintea

Voevodului,

cerură iertare.

Vrând nevrând,

Domnul fu silit a se îmblândi şi a-i dărui viaţa.
Peste puţin, prin mijlocirea. vistierului Ion, Mihaiu
împăcându-se de tot cu Domnul, priimi iarăși cinstea și dregătoria

sa,

A
Nu trecu mult după aceia şi bănuitorul tiran
Alexandru începu iar a-l vâna cu mârte şi curse
şi-l sili a fugi în Ardcl, unde zăbovi douE săpttmâni la curtea lui Sigismund Bathori, Domnul țărei
Ard6lului. Acolo, prin mijlocirea lui Baltazar Bathori, vărul Domnului stăpînitor, dobîndi de la acesta,

ce

scris6re
Pașa,

avea

de

mare

trecere

la

Porta

turcescă,

o

întroducere către vestitul vizir Sinan-

prin care se recomanda

de a fi ales Domn

în era Românâscă, cum și alta către Eduard Barton, solul Elisabetei, regina Engliterei la Constantinopole, care avea mare credit pe lingă Turci.
Împuternicit cu aceste recomandaţii, Mihaiu se
porni de a doua ră la Constantinopole unde, la
sosirea sa,

fu bine priimit de vistierul Ion.

Acolo

sosiră atunci și duoi deputaţi dintre boieri spre a
se jălui de asupririle lui Alexandru Vodă; ei se
uniră cu Mihaiu și-l cerură la Sultan pe dinsul
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de Domn, arătând că țera totă îl
vrea. Spre a isbuti mai sigur în cererile lor, trebuiră
să astâmpere nesaţiul și lăcomia de bani
a Turcilor; de

aceia,

nevoia

vistierului

Ion,

sili pe
patru

Mihaiu

sute

mii

a

Greci şi Evrei, cu camătă grea.

dete numai lui Sinan vizirul,

lua,

pe

creditul

florinți de la Turci,

Din acestă sumă

dou&-deci mii galbeni;

cea-l'altă o împărţi în daruri la Sult
anul şi Ja ceil-alți miniștrii şi ast-fel deschise cale
a cererilor sale.
Sultanul în sfîrșit priimi acestă cere
re a ţării şi
dete lui Mihaiu stegul şi sabia, sem
nele domniei,
iar oştirea ce boierii cerea a i se
da spre a-l însoţi, o refusă, sub pretext că de vre
me ce ţera
totă îl cere, nu pote ave nevoie de
Gste spre a
goni pe Alexandru.
Mihaiu, însoţit de partidul ce voia să-l
pună pe

tron,

plecă îndată,

1592,

către

țeră,

de

unde

A-

lexandru Bogdan, aflând de mazilia
sa, €eși ca să
se întârcă la Constantinopole. El abic
domnise un
an și trei luni, dar acestă vreme-i fu
de ajuns ca
să tragă asupră-şi ura şi blestemul popo
rului, Fără.
de-legile domniei lui se rEsplătiră cu
a sa msrte.

La 1597, în dumineca Floriilor, prin
intrigile Dom.
nului Moldovei, Ieremia, al cărui tron
el căuta să
coprindă, Alexandru, din porunca Sult
anului, fu

luat din casa sa şi, în haine de paradă dom
nesci,
asvirlit în mare.
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VI.
Într'acest chip Mihaiu-Voevod
țării Românesci,

la 1593,

se urcă pe tronul

fiind atunci în virstă de

trei-deci și cinci ani. Înălţarea lui fu priimită cu
cea mai vie bucurie de toți locuitorii ţărei, mulţumiți că aă scăpat de tiraniile lui Alexandru; ei
arătară acea bucuriă sgomotâsă, acele sperări fără
de margini, făcându-și ilusiile, nedespărţite în inima
poporului român de ori-ce domnie nouă, ilusii
pentru care și istoria ni-l arată că în tot-d'a-una
gata a fost. Mihaiu avea în ochii mulțimei meritul de a fi fost un candidat popular, în care mai
de mult naţia își pusese sperările. Dar cu totă
statornicia,

energia şi buna

sa voința, noul Domn

se vădu cu totul în neputinţă de a pune un capăt relelor şi orânduială anarhiei, în care se afla
ţera. Ea era împovorată de datorii grele şi împilată de mari nevoi şi trebuinţe. Turcii, în contra
tractatelor vechi acuma uitate, începuseră a se aşeda în ţeră, zidindu-și case și gătindu-se chiar a
face și giamii (meceturi). -Pe lingă datornicii ce
eraii în ț€ră subt Alexandru, se mai adăogiseră și
alți Turci şi numărul lor se urca la patru mii Ianiceri şi ofițeri de cavalerie. Turcii dupE margini
făceaii ca şi cei din ţeră, mereii şi tără temere,
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năvăliri şi jafuri prin ținuturi; în tâtă
luna cete
de Turci şi Tătari veneaiă pe pământul
românesc
și, ca să pâtă hălădui lumea în pace,
era silit Domnul a le ţine taberile icrna și vara,
a le da cele
de hrană și îmbrăcăminte de la țeră;
ast-fel în
cât nu numai că nu se puteai plăti dato
riile cele
vechi, dar nicia se birui şi a se ușura cele
de față.
Slujbaşii Porții, în loc să dea ascultare plân
gerilor
Domnului, căuta prilejul de a stârce
bani de la
dinsul scă de la dușmanii ce îl prigonea
i. O scmă
de boieri, dupe vechiul obiceiii, săpa pe
Domn lîngă
Sultan. Alţii se însoțiseră cu Turcii din
eră şi-i
ajutaii în prădarea și chinuirea poporulu
i. Armata
țării era desorganisată

și

grei

era de

ao

reîn-

fiinţa; energia poporului se tocise de
atâtea chinuri și asupriri; el desperase de mânt
uire. Mihaiu
nu se putea înţelege cu creditorii;
lipsindu-ă mij-

lâcele de a le plăti, vru să pună
stavilă la răpirile lor, dar nu isbuti decât ai
întărîta mai mult

și a-i revolta asupră-i. Fu silit, ca
să scape d'a fi
ucis, a se închide și a se ţine mere
ii în stare de
aptrare, în palatul s&ă, unde însă
de mai multe
ori Turcii năvălind, îl ocăraii, arunca
cu petre în
ferestre, răpeaii tot ce puteai din
mobilele sale, şi
tără sficlă băteaii şi răneai de
morte pe toţi boierii ce le picaii în mână.
În aceste minute durerose, care
ar fi desperat

pe ori şi cine, Mihai singur nu despereză, ci văgând că nu e nici un mijloc pacinic de mântuire,
hotărasce a deștepta era, a o scula şi a ridica
sabia r&sbunătâre în contra barbarilor tirani. Evenimentele ce începuseră în megieșie, încuragiară
şi înlesniră
asupra

vrednica

acestor

sa hotărire. Să dă

evenimente.

. ae
| Ș

VII.

a:
ș "Schire

si

za

pi

|

Laza î
sere

Împărăţia turcescă începuse a apune din culmele
mărirei la care ajunsese sub Soleiman; ea însă,

afară de ţinuturile cele întinse ce stăpînea în Asia
şi Africa, care erai împărţite în trei-deci şi dou&
de guverne, tot cuprindea încă opt guverne în Europa și se întindea până la Raab, conţiind ast-fel
partea cea mai mare din Ungaria, afară de cele

patru

tri

tributare: Transilvania,

Valachia,

Mol-

dova și Republica Raguzei; nu numai atât, dar
chiar şi împărăţia Austriei și regatul Poloniei erati
de mai multă vreme supuse la un tribut anual.
Murat

al III-lea, care domnea

la

1575,

spirit slab şi superstițios, un om dulce
dar iute la mânie și ades€ atunci și la
dedat cu totul la misticism, la poesie şi
tate, amator de danț și de musică, de
spirit, ba încă şi de mucalzz/icuri, iubind

era un

la trai
crudime,
la volupvorbe cu
mecanica,
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ciasornicăria și actele

de

representaţie;

el trăia

înconjurat de tălmăcitori de vise, de astrologi, de
şeici, de poeţi, de muieri, de pitici şi de nebuni,
lăsând domnia în mâna femeilor din saraiă. Subt

o mână

așa de slabă, corupția intră în tâte ramu-

rile administraţiei.

Acel

spirit de revoltă al oştiior,

care era menit a sdrobi împărăţia, începuse de
atunci nu numai între laniceri, ci și între Spahii.
Spre a da însă o altă cale acestui spirit de insubordinaţie, era nevoie de a trămite oștile împrotiva vrăjmașilor

de peste hotare.

Dar

luptele

din

Persia se sfirșiseră cu noroc și Divanul stătu mult
de se chibzui dacă trebuie a porni răsboiul în contra Fezului,

a

Maltei,

a

Spaniei,

a

Veneţiei,

a

Neapolului să a Ungariei. Un vizir vestit în bătălii, dușman crud și feros al creştinătăţii, Sinan-

Pașa, cuceritorul Zunisulii şi al lemenului, acărui
singură gândire era răsboiul cu Ungaria și cu împă&ratul Germaniei sâii zege/e Pienei, cum îl numiaii Turcii, împinse prin tote mijlâcele spre acesta pe Sultan.
Aşa dar, fără declarație de răsboiii, pacea se
călcă

la

1592,

de

guvernatorul

Bosniei,

care

isbi

niște casteluri din Ungaria, Chrastovitz, Gora, Bihaci (aprilie 1592); dar opriţi dinaintea Sisekului,
pe care nu-l putură lua, Turcii își răsbunară crud

in contra creștinilor ce le picară

în

mână.

Trei

—

sute

din

acei

triumf pe
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nenorociţi
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prisonieri

fură

duşi

dinaintea locuinţei ambasadorului

în

împă-

rătesc; in capul cortegiului umblaii nisce musicanți
ce făceaii să se augă sunetele cele mai barbare;
apoi o trupă cu armele câştigate; pe urmă veneaii
carele încărcate cu pradă şi în sfirşit nenorocitele
jertfe ale robiei, bărbaţi, femei, copii și bătrâni,
împinși înainte cu isbiri tară de bică sâă de toiege,
ca nisce turme de vite prâste, mergând în mijlocul
chiotelor

de bucurie

sălbatică

ale

fe vinduţi în târg (Octomvrie,

Turcilor,

ca să

1592)

VIII.

Crâncenele fără-de-legi și amenințările

Turcilor

mișcară totă creştinătatea. Scriitori însemnați din
totă Europa începură prin tipar a trezi opinia publică şi a deștepta zelul cruciatelor religi6se împro-

tiva barbariei păgâne.
Pe scaunul Cesarilor Germaniei ședea în acea
vreme Rudolf al II-lea. Cu un caracter şi cu virtuți ce arii fi fost de lăudat într'o posiţie mai puţin
înaltă, acest prinț era un domnitor nevrednic. El

lăsa d'o parte trebile Statului spre a se ocupa de
sciinţele naturale și de antichități, pentru
sleise finanţele,

iar mai cu semă

gice care împlură mintea sa, din
40,263. —Aut.

Rom, N. Bălcescu.

care își

de visări astrolo-

natură

posomo5

—

rită şi sfiici6să,
rîs şi funeste.

de

o
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mulţime

Înconjurat

de

superstiții

de minerale,

de

de fosili, de

medalii, de ochiene, de vase și de instrumente de
chimie,

ce

el sta închis în laboratoriul săi, în vreme

zavistia

şi

afară ameninţaii

revolta

înăuntru

sdrobirea

și

împărăției

răsboiul
lui.

din

Crescut

în Spania, într'acea ţcră clasică a papismului, el fu
în t6tă viața lui jucăria viclenelor uneltiri ale Iesuiţilor şi ale sfaturilor pasionate ale curții Spaniei.
Țipetele jertfelor cădute sub Turci pă&trunseră
însă până la cabinetul lui Rudolf al II-lea și deșteptară indolența lui. El porunci să sune tocsinul
în tâtă sfânta Împtrăţie romană și în Ungaria, ca
să învite pe credincioși, dimincța, la amEzi și sera,
a invoca

ajutorul

cerului

în contra

păgânilor.

În-

tr'aceiaşi vreme, solii săi alerga în Roma la Papa
și convocaii pe toți principii Germaniei la o adunare generală în Ratisbona, spre a lua măsuri
pentru interesul comun al creștinătății.
Clement al VIII-lea, ce şedea atunci pe scaunul!
Sfintului Petru, priimi în audinţă, într'un consistoriiă
public, pe solii împărătescă și, ascultând cu multă
bună-voinţă elocuentul cuvînt al lui Rudolf Coradatio, cel mai însemnat

dintre soli,

hotărî cu ob-

ştescă învoire a Senatului, să iea tâtă partea la
acestă faptă de bine public şi de cinste pentru
Dumnegei.
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O congregaţie de cardinali fu convocată din porunca, pontificelui spre a chibzui pentru trebuinţele

acestui răsboii și, nemulțumindu-se a aduce numai
ajutorul săi, hotări a învita în numele lui Christos

şi pe alţi prinți, pentru
săi în Spania

şi Italia.

care și porni îndată nuncii
Posomoritul și crudul

Filip

al II-lea, ce domnea în Spania, priimi bucuros și
făgădui ajutorul s&ă, iar în Italia zelul religios fu
mai puţin ferbinte şi numai ducele de Toscana
Ferdinand, şi ducele de Mantova Vicenzo, priimiră
a da ajutor. Ducele de Ferrara, se folosi de ocasie
şi, pentru 6re-care ajutor de bani daţi, dobindi
trei oraşe de la împărat.
Tot atunci Papa însărcină pe canonicul de Andrianopole,

Cornelius

Denona,

să mergă la marele

principe al Moscoviei spre a'l îndemna să iea
parte la răsboiul creştinătăţii, îndatorind pe sol ca
la întârcere, să trecă pe la Sigismund Bathori,
prințul Transilvaniei,

şi pe la

Aron

domnul

Mol-

dovei, ca să-i tragă şi pe dinşii în legătura domnilor obștei creştine împrotiva dușmanului comun,

sculând ast-fel tâte

popsrele de la Nistru

și Du-

năre şi din vecina Polonie; iar la Mihaiii i se
porunci a nu se duce, din pricina posiţiei critice

în care acest Domn se afla, fiind siguri de scopurile sale; se hotărî numai ca, prin mijlocirea prin-

ţului Transilvaniei,

să-l îndemne

a se sfătui

cât
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mai în grabă cu boierii

cheia

o legătură

şi

seriâsă

poporul

prin

care

s&ă

și a în-

să

se pâtă

mântui.
|
Era acum a patru-spre-dlecea Gră de la orig
inea
împerăţiei otomane, de când puterile creș
tine se
uneai împreună împrotiva dușmanului moşt
enesc
al legei lui Christos, ca să întreprindă o cruc
iată
care și dinsa,ca cea mai din urmă de la
I57I,
ce se nemuri prin bătaia navală de la Lepa
nta,
luă numele de Sfânia Lzgă.
IX.

În vremea acesta, prinții Germaniei,

adunaţi la

Ratisbona în dieta convocată şi deschisă de îm.
păratul în pers6nă, vădând tristele întimplări ale
răsboiului, porunciră a se ridica din Germania o

oștire de 20,000 pedestrași și 5000 călăreți (2 Iuni€, 1594). Acolo încă se hotărî ca Maiestatea Sa
împtrătescă să scrie și să trămiță soli la prinții
străini spre a le cere ajutor; ca ea să solicite asemen€ concursul nobilimei ce nu atîrna d'a dreptul
şi absolut de împărăție, precum şi al oraşelor maritime ; se vorbi apoi și de chipul d'a impune şi
da stringe dajdiile şi se porunci ca în tste pro-

vinciile,

în tâte orașele,

satele Germaniei,

în tâte tirgurile şi în tâte

să se pună un trunchiă sei cutie

nimaa A nina
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la ușa bisericilor și ca preoții și predicatorii să
ațițe zelul poporului, spre a-l îndemna a contribui
la cheltuielile răsboiului în contra păgânilor; se recomandă iarăși preoților și predicatorilor d'a, propovedui poporului pocăință, d'a-l aduna în tote gilele, cu sunetul clopotului,
pentru o fericită isbîndă.

spre

a

face rugăciuni

Se trămiseră apoi și soli atât din partea împăratului cât și dintr'a electorilor de Brandenburg
şi de Saxonia,

la adunarea

staturilor

polone

din

Cracovia, spre a le îndemna ca să se ridice în
ajutorul creștinătății.
Si
În Polonia, după mârtea lui Stefan Bathori, treDuind a se face o nouă alegere de rege, mulţi

stăpînitori,

prin

solii

lor,

concurseră

spre a

fi

aleşi: între aceştia, voturile se împărţiră între Si-

gismund,

fiul lui Ion regele Suediei, şi Maximilian,

archiducele de Austria, şi amândoi fură aleşi; dar
partidul cel mai numeros, având de cap pe vestitul Zamoisky, cancelarul cel mare, ținea cu suedul.
Maximilian. văgend că nu pâte dobiîndi tronul de
cât numai cu puterea, luă 6ste de la fratele stă
împăratul Rudolf al II-lea şi intră de o dată armat în Polonia. Zamoisky însă, priimind un ajutor
de călărime din Transilvania, de la Sigismund Bathori, pe a cărui soră o avea de soţie, dete Nem-

ților bătaie cu mare norocire, le înfrânse cu totul
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armata și însuși Maximilian fu prins. Ast-fel Sigismund dobindi corâna Poloniei. Atunci Mazi-

milian, lepădându-se de pretenţiile sale,

fu liberat

şi o nepstă

Ana,

a împăratului,

Archiducesa

fata

archiducelui Carol, fu luată de soţie de Sigismund;
dar prisonierul, vădându-se liber, pretinse că un
act făcut în închiscre nu pote ave temeiii și începu a se întitula din noii Rege a/ Poloniei. Tocmai în acest an, când se porniră deputaţii Germaniei Ja Cracovia, Maximilian, după îndemnul Papei,
declară că renunță cu totul la acest titlu. Cu tâte
acestea, legaţii germani nu isbutiră în solia lor.

Polonia, de mai mult de 180 de ani era în pace

cu Turcii, și Zamoisky, care avea mare înrîurire
în dietă, care întorcea inima regelui cum voia şi
care

ura pe Nemţi,

după

o lungă discuţie

în adu-

nare, înduplecă pe toţi la părerea sa d'a ţine pacea
cu Turcii. Ast-fel legaţii se întârsera fără ispravă.

Cesarul isbuti mai mult în Moscovia, unde trămisese pe un june silesian anume Varkusky. Acest

trămis fu bine priimit de marele duce Teodor sc
Feodor L-ii, care îi şi făgădui o mare sumă de
banice

se îndatora

a o plăti pe tot anul,

cu con-

diție d'a nu precurma răsboiul cu Turcii. Aci Varkusky întîlni pe un ambasador al Persiei ce venise
să propună o

ligă în contra

cu dînsul o alianță, prin

care

Turcilor;

se jura

el

negociă

în numele

—
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craiului săi, că dacă împăratul se va ţine de răsboiii, şahul Persiei nu va face pace cu Turcul.
X.
Silinţele împăratului fură norocite în Transilvania. Sigismund Bathori ţinea domnia acestei ţări.
El

era fecior

lui Christofor

Bathori,

frate vestitului Ştefan Bathori, ce
teii prinţ şi apoi a strălucit pe
EI fusese ales la 1ş81 a urma pe
săi tată, fiind numai în vîrstă de

și

nepot

de

a fost mai întronul Poloniei.
tron răposatului
nouă ani. Nu-

mele strălucit şi iubit ţErei ce purta, singur îi dobiîndi alegerea la tron, de la care nisce prevestiri
sinistre părea a-l depărta; se gicea într'adevăr că
la nascerea

lui, la 1572,

turnul dela

Oradea-mare

se povârnise şi că dinsul se născuse cu mâna plină
de sânge. Imaginaţia poporului augurase de aci că
acest prunc va fi peirea ţării lui şi augurul pen€
în urmă s'a şi împlinit. În timpul istoriei de faţă,
pe la începutul anului 1594, Sigismund, în virstă
de 22 ani, liber de ori-ce tutelă, începu a'și desveli caracterul săi.
Semeţ, vitez şi răsboinic, calități însușite naţiei
sale,

dară

fără talente ostășesci, fără putere de con-

cepție şi fără stăruință, îl vom ved€, în cursul
acestei istorii, unde el va juca un rol mare și însemnat,

om

crud,

fără

măsură, necumpătat,

nesta-
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tornic și neastâmpărat la minte.
Era, tributar Turcilor și avu câtă-va vreme așa
mare credit la Pârtă,

încât

un minut,

la mortea

unchiului săi,

el spe-

rase că prin protecția ei, va dob
ândi tronul Poloniei ; pentru aceia și făgăduise
şo mii galbeni vizirului; dar sperările sale î] înș
elară, căci Porta nu
num
ai

că recunoscu

pe noul

craiii al Poloniei, dar

încă nu voi al îngădui să iea
de soție pe fata marelui duce de Toscana (Octom
vrie 1 592). Trămişii
lui la Poartă erai George
Ravazdi şi Ioan Boldog, car
e tractaii

cu Sinân

prin mijlocirea

renegatului Grigore Versmarti, acu
m ciauș Mahomet, şi
prin sangiacul Lipei, vestitul
Pavel Marchazi. De
față cu Sennyei, pe care-l
trămisese în urmă Ba.
thori, Sinan se întinsese asupra
cuprinderiior sale

de la Tunis,
Africa

de

la

şi Georgia,

Guletta,

adăogind

din

Arabia,

că în i&rna

Persia,
viitOr

e va
merge să dărîme Viena şi Pra
ga.
În sfirșit ciauşul Mustafa adu
se staturilor Transilvaniei şi lui Bathori scrisori
de la Sultanul, de
la marele vizir şi de la pașa din
Temiș6ra; prințul
rEs

punse

după

obicei

către padișahul;
tonul și a îngrozi

cu

protestaţii

de

credință

dar Sinan nu întârdie a schimb
a
pe Sigismund

prin înjurături

și
ameninţări. Când se înfăţișă din
aintea acestui vizir
George Ravazdi și-l rugă, în num
ele prinţului, să

nu

mai

îngreuieze Provincia,

urcând

tributul

peste
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cel ce se da pe timpul lui Ioan Sigismund,
o nesuferită trufie și cu obraznică îngâmfare,
rându-l cu numirea de câne, îi dise să tacă,
gând că loan Sigismund era socotit ca un

el cu
ocăadăofiii al

iui Soliman, în vreme ce acel ce cârmuiesce acum
Transilvania este sluga şi supusul împăratului; că

acesta stă în mâna-i a o dovedi.
gismund

Temerea

lui Si-

se mai adăogi încă prin porunca ce priimi

ca să se gătescă cu o ste de 5o mii lănceri şi
cu tote materialele de răsboiii, spre a merge la
Belgrad să se unescă cu oștirea Turcilor în contra
împăratului. Aceste amenințări primejdiose umplură
de spaimă inima junelui prinț. Partisanii împ&ratului sciură bine a exploata aceste temeri şi înduplecară pe Sigismund a se ridica asupra Turcilor.

Bathori avea lingă dinsul, ca duhovnic, pe un iesuit, părintele Alfons Carilio, spaniol născut la Alcala ; acesta îndemna mereii pe Sigismund să intre
în alianță cu împăratul și când Teuftenbach, prefectul

Casoviei,

trămisul Cesarului,

sosi în Transil-

vania, el găsi pe prinţul cu totul dispus în favârea
creștinătăţei. Sigismund începu a vorbi numai de
libertate, de greutatea jugului turcesc, a se plânge
de sârta creştinilor supuși lui, întrun cuvînt tâte
spusele şi tote faptele lui învederai hotărîrea sa
de a rupe legătura cu Turcii. Însă planurile lui
Sigismund întimpinară o mare oposiţie in nobilii

cei mai însemnați,

care învechiţi în aplecarea

lor

către Turci, nu voiaii nic! de cum să se lepede
de unirea cu Porta, temându-se de a se arunca în

valurile unui viitor nesigur şi d'a ajunge subt un
jug şi mai grei. Sigismund dicea: «Ce a slujit
<penă aci pacea cu Turcul? A obicinuit pe nesim<țite nenorocitele nostre popâre ca să pârte un
«jug greii şi nesuferit.

Mai

bine dar să-l

scuture,

«să se unescă cu cei-l'alţi prinți creştini, să se le«pede de alianţa cu Turcii, atât de Tuşinosă pre

«cât e şi primejdi6să

pentru

mântuire,

și Dumne-

<deii le va fi priincios la un proiect așa drept».
Acestea dicea Sigismund în public şi în particular,
şi Lesuiţii le însînuiai la urechile tuturor celor ce
spoveduiaii. Nobilimea cea jună și săracă intra
lesne în aceste planuri, măgulindu-se că răsboiul
îi va mai îmbuna sorta; dar cei bătrâni şi bogaţi
se împotriveaii, dicând că nu trebuie a părăsi ma-

ximele

străbune

care prescriaă

d'a nu lăsa nici. o

dată alianța cu Turcii; că de o sută de ori erati
audit acesta din gura înţeleptului Stefan Bathori,
şi când era prinţ al Transilvaniei, şi chiar după
ce se urcase pe tronul Poloniei; că mai bine este
a urma acestor sfaturi decât a pleca urechia la
zadarnicele făgăduieli ale unor Gmeni venetici în
Transilvania. Adăogaii ei: «Suntem re destui şi
«destul de puternici spre a ne împotrivi singuri

«la tâtă puterea Turcilor? Dacă nu suntem, cine
«chezăşuiesce pentru acele ajutâre ce se făgăduesc?
«Începuturile răsboiului ades€ sunt plăcute, dar
«sfirşitul e tot-d'a-una funest. Când un dușman
«atât de îngrozitor va apuca să-și împlânte cortu-.
«rile sale în mijlocul țărei nâstre, cât este de te«mut că acele ajutâre depărtate ce:ni se laudă,
«vorii sosi pre târdiă spre a ne mântui !>
Ast-fel vorbea în Ardâl ura şi neincrederea în
Nemţi; dar partisanii vechei sisteme, vEdend că
rugămintele lor sunt neputincioase în contra sfa-:
turilor Iesuiţilor şi cererilor

Papei,

hotăriră a de-

trona pe Sigismund și a pune în locu-i pe un altul
mai plecat lui Amurat. Se dicea că ei se înţeleseseră într'acesta cu ministrii Porții şi că, în vremea.
când Tătarii eraii să trecă din Podolia în Transilvania, li se dedese o poruncă secretă da pune
mâna pe Sigismund. Dar acesta se puse în laturi
de timpuriii și Tătarii pustiiră Valahia şi Transilvania fără d'a fi împedicați de generalul oștilor,
Bornemissa, sub pretext ca să nu strice alianța.
între Transilvania şi Turci, în care sta mântuirea
țărei.
Sigismund

convocă

o adunare

mare

de popor

armat la Turda. Aci oposiţia, în capul căreia sta
vărul s&i Baltazar Bathori, se arată așa de tare şi
de înverşunată încât, lăsând puterea în mâna lui
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Baltazar, Sigismund speriat abdică şi fugi spre
Chiidra, declarând pricina abdicărei sale şi acusând
pe oposanţi că vori să trăd€ țera Turcilor. Adunarea se mută atunci la Cluș, unde Baltazar Bathori fu aclamat de prinţ. Dar scrisorile lui Sigismund, citindu-se în adunare, opiniile unora se
schimbară şi 'Săcuii, împreună cu Saşii şi vre-o
câți-va din Unguri, declarară oposanţilor că ei nu
voiescii a cunbsce alt prinț; neputând atunci a le
sta împotrivă, adunarea tâtă fu silită a se uni cu
dinşii şi o deputaţie se trămise ca să chiăme pe
Sigismund înapoi. La 28 August 1504, adunarea
priimi a se trămite oştire în contra Turcilor. A
doua-di

se

arestară

capii

oposiţiei

în

număr

de

patru-spre-ece : Baltazar Bathori şi fiastrul săi, Ion

Ilfiu, Lupul Covaci cancelier, Alexandru Kendi pre-

sidentul senatului, Gabriel şi Francisc Kendi, unchii
lui, Grigorie Literatu, prefect de la Agria, Ion
Foro, Grigorie Diacu, Ion Gerundiu, Albert Lunai,

Georgie
de
după

Salanciu, Baltazar Silva; după

închisdre,

Sigismund

sfatul lui Gestio,

porunci

Proşcai

ca

săi

şi Iojica.

trei dile
omore,
Lui Ale-

xandru şi Gabriel Kendi, cu Ion Ilfu, Grigorie
Diacu și lon Foro, li se tăiară capetele la Cluş.
Pe când îi duceai la locul osîndei, Alexandru vădu
pe Sigismund carele, stând în picidre la o ferestră,
îi privea, şi el îi strigă: «Nici o lege dumnede-
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cescă scii omenâscă nu suferă osîndirea unui om
«făr' a-l asculta». Acesta însă nu mișcă întru nimic
pe Sigismund, obicinuit fiind din copilărie a ved€
vErsându-se sânge şi stând martur la tote osîndele
criminalilor. El stăt de față și privi cu r&celă
acestă tragedie.
Un ţigan, gâde

obicinuit

al locului,

veni

cu

o

sabie şi tăie capul lui Alexandru Kendi. Ilfiu se
urcă după dinsul pe eșafod, apoi Gabriel Kendi,
apoi lon

Foro,

care

în

zadar

ceru

o altă

sabie,

căci a gâdei nu mai tăia, şi în sfîrșit Grigorie Literatu.

Poporul

nepăsător

de

certele

celor mari,

privi înmărmurit acestă scenă; dar când vădu de
odată o plâie repede cădend şi spălând sîngele
morţilor, strigă că: «Nevinovaţi aă fost !> Lupul Covaci şi cu Baltazar Bathori fură duși la Unidra,
unde, după câte-va dile, pe ascuns, după obiceiul

turcesc, fură sugrumați. Când gâdea veni în închisoarea lui Baltazar Bathori cu laţul în mână, acesta
întrebă : «Cine ești?>—<Cel din urmă om cu care
ai să vorbeşti pe lume,» răspunse gâdea. Baltazar
blestemând amar pe Sigismund, după o luptă lungă
cu gâdea, fu sugrumat. Ast-fel peri împreună cu
Kendi şi loan Bornemisa, vestitul căpitan carele,
când

i se însciință că i-a sosit câsul, începu a cânta

un cântec de jale și apoi întinse grumazul gâdei.
Cei-l-alţi patru prisonieri fură iertaţi prin mijlocirea.
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unor prieteni ai lor; numai bunurile li se confiscară. Asemen€
lui Andrei și Stefan Bathori,
fraţii lui Baltazar, care apucaseră să fugă în Polonia,

li se confiscară bunurile,

declarându-i

trădători

şi isgoniţi pentru tot-d'a-una din patria lor. După
aceia, Sigismund, adunând o armată de patru-deci
mii Gmeni de tot felul, o trămise spre Timișora,
de

unde

deslipi o parte

din oștirea lui ca să pus-

tieze în prjma Oradiei şi să impedice ca nu cumva să mergă de acolo convoiul la armia otomană.
EI scrise apoi lui Teuffenbach ca să-l:r6ge să se
apropie de hotarele Transilvaniei, spre a-şi uni puterile cu ale lui

și a

isbi

împreună

pe

vrăjmaşi.

XI.

În vreme ce prin aceste tratații Papa şi Împăratul se cercaii a trage tâte stăpinirile Europei într'o legătură

împotriva

Turcilor,

şi dintr'altă parte

scriitorii şi oratorii cei mai însemnați lucraă asupra
opiniei publice și întăritaii popârele pentru
o nouă

cruciată în contra barbarilor, răsboiul își urma furiile sale. La 15 lunie 1593 se dete o bătălie sân-

ger6să între oștirea împărătescă și armata Turciei,
strîmtorată lîngă Sisek, în unghiul unde Kulpa se

unesce cu Ordra;

acolo peri cu totul oștirea oto-

inană, împreună cu cei mai însemnați

capi ai ci,

„Asan-Pașa şi junele Mahomet, nepotul sultanului.
Anul în care se văgu o așa mare învingere se
chiemă în istoria otomană aru/ peirei. Când se
află despre dinsa la Constantinopole, poporul exasperat ceru r&sbunare; ambasadorul austriac fu în-

chis cu tâtă suita sa;

a lua comanda

unei

marele vizir
oștiri

Sinan se găti

numerâse,

ast-fel cum

nu se mai v&duse alta din vremea lui Soliman, şi
porni spre Ungaria.
Duoi fraţi ai împăratului, archiducele Maximilian
şi archiducele

Matei,

comandaă,

unul

armia

din

Croaţia de 16,000 pedestri și 4,000 călăreți, şi cell-alt pe cea din Ungaria, de 20,000 pedestrii, 2,000
călăreți şi 2,000 dragoni.
Matei lovi Novigradul și asedi& în zadar Granul, de unde se trase; dar Maximilian fu mai no-

rocit în Croaţia; el cuprinsese Petrina, castelul
Chrastovitz și în sfirşit Sisekul, când Sinan sosi
cu armata lui în Ungaria. Archiducii își uniră atunci
oştirile, din porunca împăratului,
Armia îngrozitâre a lui Sinan, pe lingă care se
unise şi hanul Tătarilor, Ghazi-Gerei, cu 40,000
Omeni (17 lulie 1594), înainta în Ungaria, lăsând
în cale-i urme de furia sa şi, după mai multe isbingi parţiale la Vesprin, la cetățuia. Polata, cu-

prinse în sfîrşit (August) vestita cetate Raab, prin
trădarea

comandantului

ei,

comitele

Hardek.

Ce-
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tatea Papa fu cuprinsă şi ea, şi vizirul se oști împotriva Comornului, cu sperare sigură de a înainta

în curând spre Viena. Dar aceste isbîndi strălucite

care măriră
tul,

apuseră

trufia

lui Sinan

îndată

prin

și

îngroziră

ridicarea

unui

occidennoii

cam-

pion al creștinătăţei, care îşi aruncă sabia puternică în cumpEna răsboiului și chiamă biruința sub
stegurile

lui

Christos.

Acest

campion

glorios

fu

naţia română, care găsise acum un căpitan mare
ca Mircea, ca Dracul, ca Huniad și ca Stefan, spre
a o comanda. E vreme acum să ne întârcem spre
era Românescă.
XII.

Închis în palatul s&ă de nevoia Turcilor, ţipetele
de jale ale poporului goneaă somnul de la Mihaiiă:
posomorit şi tăcut, el se depărta de toţi cei ce
erai pe lingă dinsul, spre a se gândi di și nâpte
la mijlâcele de a mântui naţia sa. Asculta cu băgare de semă vestile răsboiului din Ungaria, se bucura cu inima

de

isbindile

creştinilor,

se întrista

pm

de perderile lor.
Crugimile Turcilor trecuseră peste măsură, în
vreme ce covirşirea strâmbătăţilor suferite sleiseră
răbdarea împilaţilor care cereaă o răsbunare strălucitre. Poporul român se cutremură de turbare
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ca un leii rănit greii, și acestă cutremurare pare
că era larma înăbușită ce prevestesce o vijelie mare,
Acestă vestire sili pe Mihaiu a nu perde vreme,
cu atât mai mult că poporul din ambele ţări era
aşa de întăritat, încât sar fi revoltat împotriva
Domnilor săi, dacă aceştia nu se revoltati împotriva
Turcilor.
Pe lingă relele ce făceaii Turcii în ţeră, ea avea
încă a suferi și trecerea glâtelor armiei tătăresci,
care pe la capătul anului 1593, călcând'o, trecură
în Ungaria. Tot pe atunci, priimind porunca d'a
trămite care pentru artileria armatei turcesci, Dom-

nul trămise ca la 300 pentru campania şi asedierea
Pesperinei. Nu trecu însă mult și iată sosiră alţi
noi mesiți ai vizirului, ce se afla atunci la Belgrad, cerând alte care și tribut. Cu tâtă silința ce
puse Domnul,

carele nu putură

sosi la vreme, până

a nu pleca vizirul din Belgrad; îl ajunseră tocmai
la Ianik.

Omenii

lui Mihaiu

ce aduseseră 400 care,

tributul şi ceva. daruri, se înfăţișară dininatea lui
Sinan ; dar crudul turc, furios de întârdierea lor,
porunci să-i ducă să le taie capul în privela tutulor,

Mehmet-Pașa,

faţă,

rugă

mult

feciorul vizirului,

pe

Sinan însă refusă
Mihaiu

din

tatăl

partea
Row.

şi le scăpă viaţa.

darurile și trămise
Sultanului,

sfirși campania, va purta
40,203. —ru?.

s&ă

ce se afla de

A.

Bâ?-escu.

că

răsboiul

răspuns
îndată

lui

ce va

în ţera Româ6

—_

nescă ; că este un lucru
provincie în cârmuirea
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nevrednic d'a lăsa acestă
necredincioşilor ce nu O

prisonieră și
meritaii. El opri pe Gmenii Domnului
se întorse
nu le dete drumul până mai întîi nu
la Belgrad.
răbdarea
Tâte aceste avanii ale Turcilor sleise
ri atunci
poporului și a lui Mihaiu, care se hotă
a ridica cu
a lucra și, unindu-se cu creştinătatea,
e ţera de
bărbăţie sabia asupra “Turcilor ca să scap
ci o aduacel jug greă al robiei. El strînse atun
eră și se
nare de toți boierii mari și mici din
Dumnedgei
sfătuiră cum vorii face ca să-i isbăvescă
ării tiradin mânile Turcilor. Mihaiu expuse adun
nia asupritorilor,

crudimile

ce făceaii ei în eră,

ti-

că alt mijloc
căloșia, poporului şi încheit arătând
la arme.
de mântuire nu este decât d'a alerga
de toţiși
Propunerea lui fu priimită întrun glas
cu prinții străini
hotăriră ca să între în confederație
iei. Boierii înşi să scuture nesuferitul jug al tiran
ci Mihatu, pocepură a se găti de răsboiă ; atun
ndi ajutor
trivit cu hotărîrea luată, se gândi a dobi
erul Radu Buşi din alte părţi şi trămise pe cluc
să se înțelegă
zescu sol la Sigismund Bathori ca
de ajutor. Asecu dînsul şi să iea de la el 6ste
în Moldova pe
men€ trămise şi la Aron-Voevod
lui Mihaiu găstolnicul Stroe Buzescu. Trămișii
şi bucuroși de
siră pe acești Domni bine dispuşi

ore

—

833

—

a se oști împreună. Sigismund r&spunse lui Mihaiu
prin Stefan lojica şi Pangratie Sennyei, iar AronVodă printr'un boier al s&ă. În 5 Noemvrie 1594
un tractat formal de alianță ofensivă şi defensivă

se iscăli în Bucuresci între Mihaiu și plenipotenţiarii domnilor Transilvaniei și Moldaviei. După
acest tractat, 2000 ostași transilvani sub comanda
lui Mihaiu Horvat şi Stefan Bekeș, trebuiaă să
stea pe ascuns la hotarul țărei Românesci, gata a
intra la chiemarea lui Mihaiu. Spre a pune dreptatea şi moderaţia în partea lor, prinții aliați trămiseră Sultanului o lungă listă de plângerile lor,
cerend îndreptare şi chiezăşuire temeinică de schimbarea sistemei pe viitor.

Nu

numai

că

aceste

re-

presentaţii rămaseră fără răspuns, dar încă o câtă
de 3000 laniceri intră în eră şi începu a pune
contribuţii pe țărani şi a face tot felul de rele.
După aceste fapte nu mai era de întârdiat.
XIII.
Un

complot întins atât

şi în Moldova,

hotărise

în țera
diua

de

Românâscă

cât

13 Noemvrie

în

care să se dea semnul insurecției, ucigând pe Turci
în tâte părțile ţerii unde s'ariă afla. Mihaiu trămise
porunci la oștile transilvane de la hotare ca să

intre în ţeră, pe când:și o câtă de Moldoveni sub

comanda hatmanului lui Aron, îi venea în ajutor.
Turcii din Bucuresci, în nepăsarea și necucerirea
lor, nu bănuiaii nimic din cele ce li se pregătea
și urmaiă turburările lor; nici o trădare din partea
Românilor nu veni să-i deștepte. Într'o di, când
„ăvăliră din noi asupra palatului prințului, acesta
le ese înainte

și, vorbindu-le

cu multă

dulceță

și

blândeţe, le dise: «De mă veţi omori, veţi pierde
«totă datoria ce aveţi a lua; dar ascultați şi fa-

eceți ce vă gic. Mergeţi în cutare loc și luaţi de
«acolo totă avuţia ce veţi găsi și plătiți-vE din
«ea.»—Fu mare vrajbă și neunire atunci între datornicii turcă. În sfrșit, după multă certă, vre o
cinci sute se despărțiră de cei-l-alţi -și merseră unde
Voevodul le arătase. Ei se întârseră preste câte-va
gile, dar avuţia ce găsise nu era de ajuns spre a
plăti pe deplin datoria. Fiind nevoie de a face

împărțela în proporţie cu ce avea

să iea fie-care,

avură trebuinţă de cineva care să facă reducţie și
se adresară

spre

acesta la cadiul

de

la Giurgiu,

care era însărcinat a hotări pricinele de judicată
ntre Turci și creştinii din țera Românâscă. Acesta
iind bolnav,

Ali-Gian

veni

la

Bucuresci

în

locul

ui. Se făcură atunci mari svedi între creditori şi
jatornici, pentru prețuirea mărfurilor date și priimite. Ast-fel merseră până în diua de 13 Noem-

vrie. În acea gi de diminâță, Ali-Gian, sfirşind
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impărţela şi ducându-se la conacul săi, fu oprit în
român,

cale de un

prieten

al

care

lui,

îi gise:

«Ali-Gian-Hogea, câţi ani sânt de când mănânc
«pânea şi sarea ta?» —eSunt două-deci de ani», r&s
punse Turcul. —

«Dacă

e aşa,

qise Românul,

spre

crecunoscință de pânea şi sarea ta ce am mâncat,
«voiă să-ţi spuiii un cuvânt, de-i voi să mă asculţi.»—
«Spune», îi dise Ali.—«Nu sta aci,„—adăogi el,—
«până la 3 săi 4 cesuri după amiadi; nu te opri nici
«la Giurgiu ; silesce-te să treci la Rusciuk, cât vei
«pute mai curând».—«Dar pentru ce ?»—îi r&spunse Turcul.

El însă fără a-i spune

—

mai

multe

se

depărtă, întorcendu-și capul și, vEgând pe Ali că
sta în cumpănă de ceia ce trebuia, să facă, îi strigă:
— «la sema la ce ţi-am spus!»— Turcul preumblându-se prin oraş, băgă de semă că e mai multă lume
decât altă dată şi bănuind ceva răi, fără dea
spune

nimenui

nimic, se urcă

în grabă calea Giurgiului,
Acesta fu singura indiscreţie,
rată, ce se
pregătea.

făcuse

despre

căruţa sa și luă

în

cinstită

tragica

scenă

şi măEsu
care

se

XIV.

Porunca domnescă eșşise ca toți Turcii ce se
aflaii în Bucuresci să se adune la casa vistierului
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Dan, spre a li se căuta şi răfui datoriile. Îndată
ce Turcii se grămădiră în acea curte, Mihaiu cu
boierii s&i eşi dinaintea ostaşilor şi a poporului
setos de răsbunare, ridică stegul libertăţei şi poruncind să se înconjâre curtea, puse de patru părți
de deteră foc casei unde erai Turcii adunaţi şi-i

împușcară cu tunurile cu care
inte a înconjura

așteptată,

îngrijise

curtea și casa.

vâlvârea

buitul şi pustiirile

focului

ce

tunurilor,

mai dina-

Isbirea -acâsta ne-

îi

încingea,

strigătele
de

bu-

răsbu-

nare ale poporului ameţiră și înspăimântară pe
Turci, care, deși armaţi după obiceiul lor, neputând a-și face cale de eșire, fură siliți a priimi
moartea fără a o pute da. Ca la 2000 Turci se
omoriră; din Români puţini cădură. Stolnicul Stroe
„Buzescu se răni la mâna stîngă. Pe lingă Turci
; câţi-va Evrei fură măcelăriți. Acesta nu isvori din-.
A

j
4
Î

N

tr'o netoleranță,

dar căci

Evreii,

atunci

în mare

i favâre pe lingă Turci şi Sultan, se împreunaii cu
aceștia ca să prade_ fera şi să-i facă tot felul de
|i stricăciuni.

Acest

măcel

fu cel d'întiiii act al răsboiului, uci-

dere făcută cu înșelăciune într'adevăr, dar dreptă
şi meritată pentru tote suferinţele ce Turcii aduseseră țărei. Măcelărirea din Bucuresci fu semnalul
care puse t6tă țera în mişcare; în tote părţile, po-
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porul năvălind asupra Turcilor respândiţi, îi ucise
şi-i goni până îi dete afară din ţcră.
A treia di după acestă faptă, la 15 Noemwvrie,
Mihaiu porni în grabă oștile sale și cu Transilvănenii ce sosiseră, la Giurgiu și năvălind cu iu+elă asupra orașului, fără a întempina vre-o împotrivire, îi dete foc şi trecu sub sabie tot ce îi eși
înainte, Trei mii suflete aprâpe,

bărbaţi

și femei,

sură ucişi scă prinşi. Dintre toţi Turcii din oraș,
numai duoi putură scăpa, trecând Dunărea în not.
Unul din ei era Ali-Gian-Hogia, pe care-l vEgurăm
scăpând iarăşi cu noroc din Bucuresci. Elabia sosise la Giurgiu şi se afla povestind cadiului cele
ce i se întâmplase în Bucuresci, când fără vreme
năpădiră Românii. Neavând alt chip de mântuire
și sciind bine să înnâte, el se desbrăcă, se aruncă
în apă şi trecu de cea-l-altă parte. Cel-l-alt Turc
scăpat urmase exemplul lui. După arderea şi pră
darea orașului, Mihatu împresură cetatea și începu a o bate cu tunurile; dar vEdend că nu o
pote dobindi, căci îi venea în ajutor arme şi bucate de la Ruşciuk şi silit încă și de greutatea
iernei, o năpusti de-o-cam-dată și se întârse la scaua
în Bucuresci.

Printr'acâsta,

dic cronicarii

făcu numai o începătură de vrajbă.

noștri, se
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XV.

Aba se întorsese Mihai de la Giurgiu,
abia
işi aşedase trupele în tabără aprâpe de
Bucuresci,
într'o bună posiţie, când fără veste intră
în ţeră

şi veni în Bucuresci un cadiasker

să emir cu 2000

Turci oştire alesă și 500 paznici ai trupului
, Ciauşi
și Spabhii. Emirii se priveaă de Turci ca urmă
torii
lui Mahomet din fiica sa Fatima, şi erai numa
i
trei în totă împărăţia, având puterea vizirescă,
şi
pe lingă autoritatea mirenă împreunaii şi pe cea
bi.sericescă. Sarcina lor întîiă era a fi consilieri
ai
împăratului, pe urmă tâlcuitorii cei mai supe
riori
ai tot dreptului. Emirul, al cărui gând era să
caute
a prinde pe Mihaiii, se fățărnici ca cum n'ar
sci
nimic din cele urmate puţin înainte. El intr
ase în
țeră cu mare linişte, neaducând nici o
supărare

locuitorilor

şi dicea, că voiesce să erneze

în țcră.

Intrând în Bucuresci, el ocupă casele cele mai bune

din oraș şi luă

cartier

într'o nouă

mănăstire

sub

oraș zidită pe riul Dâmboviţa; trămise un om din
parte-i la Domn ca să-i arate că vine să iern
eze
în țEră şi să ceră a i se da 10,000 florinți şi bucate pentru oștirea lui. Apoi plecă însoţit de 1000
pedestri la palatul Domnului ca să-i facă visita
de
onore, iar în adevăr ca să-l pâtă prinde. Miha
iu,

—
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care simţise cugetele viclene ale emirului, se sili
a-l birui în fățărnicie și a-l arunca în cursele cei
le întindea ; el lăsase pe emir se intre nesupărat
în oraș, dar visita lui nu o aşteptă şi fugi în tabără, Emirul, negăsind pe Mihaiu, trămise în tabără să-l întrebe pentru ce în timp de pace ţine
in arme atâţia Unguri? Domnul respunse: «Pentru
ca să pringă pe Petru, fiul fostului Domn Alexandru,
zare umbla să-l răstârne din scaun, și până îl va
prinde și-l va trămite la Constantinopole, el va căuta
să plătescă din banii publici oștile, iar la urmă le
va da drumul».
Emirul se prefăcu că crede şi însciință pe Domn
că în dimincța viitâre îi va trămite un butoiii de
aur spre a plăti oștile şi a le

libera

îndată,

fiind

impotrivitâre țărei. Mihaiu arătă că priimesce cu
multă bucurie acestă propunere, dar hotări a nu
mai aștepta diua de a doua-di şi a pune capăt
acestui joc de înșelăciune cu Turcul. În puterea

mopţei aceleia, își găti oștile pe ascuns,
ie ostașii curței

ce-i

aședase

în vale,

şi însoţit
se apropie

de oraș şi pe când Turcii dormeai, din cinci părţi
cu foc și cu sabie îi încinse. Turcii, la lumina flacărilor care ardeaii conacele ior şi la strigările r&sounătore ale Românilor, se deșteptă îngroziți și,
pe jumătate îmbrăcaţi, alergă să se adune la palatul emirului, cu hotărire de a se apera până la

—
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morte. Dar aci ei întempină pe Mihaiu cu o parte
din oştire ; el împresurase palatul și îl împroşca cu
două tunuri. În zadar se ispitiră Turcii a-și deschide drum printre ostaşii români spre a intra în
palat. Românii îi împingă înapoi și-i ucidii pe toţi.
Două ziduri din palat se prăvălescii de isbirile ar.
tilerii. Emirul, în desperarea sa, părăsit de ori-ce
ajutor, începu a arunca pe ferestră aurul și giuvaerele sale, socotind că în vreme ce ostașii români
se vorii apuca de pradă, el va găsi mijloc dea fugi.
Dar Mihaiu opresce pe soldați de la pradă şi îi
întărită spre năvală asupra palatului. Emirul strigă
şi se r6gă cu făgăduieli mari ca să-l lase să se
tragă cu r&mășiţa guardei sale; dar tâte în zadar.
Românii năvălesci în palat și fără milă ucidă pe toți
Turcii ce scăpaseră din foc. Prada acestei biruine fu mare pentru soldaţi; duoi Cazaci găsiră două
traiste pline de aur, pe care Domnul îl împărţi între soldați. După acestă biruință, curățindu-se tat
orașul de Turci, Mihaiii dete mulțămită lui Dum
nedei și apoi lăsă oștile a se odihni.
XVI.
Mihaiu-Vodă, având 6re-carc imputăciune cu capii
trupelor ajutore din Transilvania, Mihaiu Horvat şi
Bekeş

Ştefan,

care eraii forte neuniţi intre sine, îi

C

—
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trămise înapoi prințului Ardlului, oprind oștile
peste care puse în urmă Sigismund căpetenie pe
Albert Kiraly, bărbat vitez, născut în provincia
Gemeri din Ungaria de sus şi vestit pentru: multe

fapte belicâse, săvârşite în răsboiul făcut de către
Ştefan Bathori, regele Poloniei, în contra Musca.
lilor. Mihaiu cu Kiraly se gătiră îndată de ste
şi mai întiiii acesta,

din porunca Domnului, asedic

Orașul-de-Floci ce era

neîntărit,

melie (10 Dechemvre, 1594),

după

și-l

rase din te:

ce ucise pe toți

cei ce se închinaii în numele Turcilor și care ni
apucaseră a fugi. După aceia Mihaiu porni pc
Dunărea, înghețată și se apropie, la 1 Ianuarie
1595,

de Hirșova,

oraş bogat

și întărit, cale de o

di de Brăila, pe care Caroi și Ludovic, regii Panoniei, îl împresuraseră cu ziduri. Aică îi eşi înainte o 6ste de 7000 Turci, alcătuită de garnizâna
cetăţii şi de alți Turci din Bulgaria. Pe ghiaţa
Dunării se deteo bătaie sângerâsă pentru ambele
părți, în care Turcii fură sdrobiţi şi împrăștiați,
Românii biruitori se suiră pe scări, săriră in ce:
tatea Hirşova, o arseră și o prădară. Prada făcută
in acest oraș

fu așa de mare

încât

buiră să trecă Dunărea spre a-și duce

Românii

tre-

în ţera lor

avuţiile ce-i împovărase. După ce-și mai întăriră
puterile slăbite de frig, Mihalu cu ostașii s&i, la
6 Ianuarie, trecu iarăși Dunărea şi se îndreptă spre
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Silistra, oraş mare şi frumos, locuit de neguţători
bogaţi care trăiaii fără grijă, bizuindu-se pe puterea
cetăţuiei. După un asalt grâznic în care asediaţii nu
stătură mai puţin vitejește decât asediatorii, Românii o cuprinseră și o deteră în foc şi pradă.
Cetăţuia însă nu o putură

lua, lipsindu-le

artileria.

Românii găsiră atâta pradă în acest oraş încât
își dobindiră veştminte pentru vecie, gice un contimporan.
XVII.

Aceste isbindi ale Românilor,
de pe lingă Dunăre,

pustiirea oraşelor

înspăimîntaseră atât pe Turcii

din partea locului încât fugiseră mai toţi în munţii Balcani. Cârmuitorul de la Rușciuk însciință îndată Porţei răscâla lui Mihaiu şi isbîndile lui,
cerând ajutâre, care
iernei. Îndrăsncla lui

întârdiară cât-va de nevoia
Mihaiu miră și supără pe

sultanul, fără însă a-i da inari prepusuri, căci cre-

dea că lesne va pute potoli rebeliunea unui duşman așa de slab. Trebuia însă a se grăbi spre a
nu zătigni operaţiile răsboiului din Ungaria. Într'adevăr, Turcia ca să potă purta acest răsboiă avea
nevoie de ţera Românescă şi de Moldova, care
eraii nu numai grânarele aprovisionărei armatelor
şi chiar ale capitalei, de vreme ce în toți anii se

încărcaii din acele două ţări, 15o corăbii cu făină
și carne

pentru

Constantinopole,

dar încă

ele slu-

jeaii de linii de comunicaţie pentru trecerea oștilor
și a provisiilor în Ungaria. Valachia singură plătea atunci Porţei un butoiii (o tonă) de aur, s6ă
după alţii, 100,000 scudi, sii 70,000 galbeni, afară
de darurile de la pași şi miniștri, pentru orânduirea I)omnilor, care se urcară de multe ori până la
300,000 galbeni pe an, afară de 20,000 miei, 10,000

chile de grâiă, alte atâtea de ord, 2000 cai, unt și
miere cu prisos.

Moldova plătea Porţei 62,000 scudi

și hanului Tătarilor pe tot anul, 20 care cu patru
boi, 50 epe și miere îndestulă |); prințul Transilvaniei plătea

15,000

sechini.

Pierderea

acestor fo-

l6se costă mult pe Pârtă, mai cu semă într'o vreme
când împărăţia se afla în nevoie de bani şi bucate şi preţul aurului crescuse fârte mult de la răsboiul
Persiei, încât se încuoise valrea unui scud în

Constantinopole, aceia ce pricinui turburări din
partea Ianicerilor. Afară de acestea, Valachia, şi
Moldavia,

cămări pline

de tote

destulaii Constantinopolul

cu

trebuinci6sele,

cărnuri

prâspete

în-

şi

1) Despot-Vodă la 1562 urcase tributul din 30,000 galbeni
ce era mai 'nainte, la 40,000.—La 1574, Moldova plătea 60,000
galbeni tribut şi Sultanul ceru a-l înduoi, pentru aceia se revoltă
Ion-Vodă.

sărate, cu mulțimi de grâne

și alte

producte ce,

pe

acolo;

chiar

Dunăre,

se

transportaii

saraiul

Sultanului din aceste țări trăgea nu numai lucrurile vieţei, dar încă și obiectele de lux şi desfătare. Paguba ce ar fi provenit din perderea acestor
țEră era mult pre

însemnată

spre a nu

îngrija pe

Pârtă.
Sultanul hotărî dar a potoli cât mai în grab
acea răscâlă, până a nu se întinde și a lua mai
multă putere ; el numi atunci Domn în ţera Românescă pe un Bogdan-Beizade, fiii al Iancului-Vodă
Sasul,

care zăcuse

nerușinat

trei ani şi şepte

pe tronul Moldovei (1570—1574),
căruia,

după

mazilia

sa,

i se

taie

luni

batjocorind.o şi
capul

în

orașul

Leov din Polonia, din porunca regelui Stefan

Ba-

thori. Acest june Bogdan se dusese în Constantinopole cu maica şi surorile sale, unde își mărită o
soră după un nobil venețian a nume Zane şi intră
în casa lui Ferhad-Pașa, ajungând a purta slujba
de /aznadar. El avuse de gând a se turci, când
credu că favorea patronului săi și revolta Domnilor îi vorii deschide calea dea dobindi un tron.
Mustafa-Pașa căruia i se luase pașalicul Maraș, cu
o s6mă de oşti între care 2000 Ianiceri cu vre-o
câte-va din agalele cele mai însemnate, și pe lingă
care oștire se mai adăogiră 14,000 Turci ridicaţi
din Bulgaria, fu poruncit să trecă Dunărea pe la

Rușciuk şi să ducă pe noul Domn în eră. Întra.
ceiași vreme Gherei, hanul Tătarilor - Perecopi ;
care cu 30,000 Tătari se întorcea
priimi poruncă ca să trecă Dunărea

din Ungaria,
si să isbescă

pe Mihaiu.
XVIII.

Vestindu-se lui Mihaiu primejdia ce-l amenința,
îşi strînse în grabă 6stea pe lingă dinsul şi împrăştie călăreţi în tâte unghiurile ţărei, strigând că
intră sabie de Turci şi de Tătari în ţeră şi să sară
toți cu totul împotriva, dușmanului, încredințându-se
în ajutorul dumnedeesc. Apoi porni spre Dunăre,
sâmbătă 8 Ianuarie (stil noii) și a-doua-di se opri
la sat la Pietri, gătindu-se să trecă Dunărea să se
lovescă cu Mustafa-Pașa, până a nu apuca acesta
să calce ţera. Acolo îi veni veste că hanul cu Tătarii trecând Dunărea pe ghiață, a și intrat în țeră
robind şi prădând. Acâstă veste îngrijă tare pe
Mihaiu şi numai de cât se înverteji îndărăt cu
tâte oștile şi puse

tabăra la sat

la

unde trămise streji asupra Tătarilor,
zescu cu fraţii lui, Preda Postelnicul
nicul şi pre Radu Calonfirescu cu o
alese, Hanul, înaintând spre Giurgiu
oreune cu Mustafa, jăfuind și pustiind

Hulubesci,

de

pre Radu Buşi Stroe Stolsemă de oşti
ca să se îmtotul înaintea
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sa, își aședă tabăra la o milă departe de Giurgiu,
la satul, Scărpătesci, puse streji în tote părțile şi
trămise câte-va mil de 6meni la prădat ca să aducă
hrană. Avanguardia română, sub comanda Buze
scilor, înaintă până la sat la Putineiu, unde întâm:
pinând avanguardia tătărescă, o isbi cu vitejie şi
o înfrânse (14 Ianuarie),

perind

Tătari mulți și vii

prindEndu-se încă mulți. Îndată ce află hanul acesti:
tristă veste, trămise pe un nepot al lui, cu o mul
ţime de Tătari și veniră până la o milă în laturi
de Giurgiu, la sat la Stănesci. Buzescii mai căpătând ajutor de ste de la Mihaiu, le eşiră întru
întmpinare și se loviră de faţă, Duminică 16
Ianuarie (stil noi); dând vitejeşte într'înşii, îi biruiră
și pre mulți așternând la pămînt, îi prindă sciă se
predaii

ei înșii; o parte

hanul;

însuși nepotul hanului

taie. După

numai

aceia, Buzescii

scapă cu fuga spre

peri

isbescă

în acestă
mai multe

bă.
cete

ce umblaii răspândite după hrană și cu crudime le
fugăresci și le ucidă. Şepte mii prinşi creştini fură
mântuiţi atunci din mânile Tătarilor. Hanul se afa
tot la Scărpătesci, unde sosise și Mustafa-Pașa cu
Bogdan-Vodă și se impreunase ambele oştiri tătăresci și turcesci. Mihaiii, care sta rânduit de bătare
la Hulubesci, pregătind tâte şi luând tâte măsurile
cerute de împrejurări ca un duce prevădător, cum
prinse veste de acesta, sncoti a nu mat întârdia

și purcese

în contra

ambilor

vrăjmaşi

cu tâtă ar-

mata și glâtele lui. În cale se uciseră şi se fugăriră mai multe cete de Tătari, care rupte din ta-

bără de vre-o patru dile, se trăgea acum spre
ordia cea mare. După aceia, Duminecă (23 Ianua-

rie), în murgul serii, năpădesce peste avanguardia

vrăjmaşului ce se afla patru mile departe de tabără,
compusă de 6000 Turci, între care 300 Ianiceri şi

o mulțime de Tătari, invocând cu o încredere
puternică, după obiceiă, în glas mare numele lui

Christos.

Tătarii,

sumeţindu-se

în numărul

lor, nu

băgară de scmă la acâstă strigare, iar Turcii înţe-

leseră și încălecând căutaii a scăpa cu fuga, favo-

risaţi de întunecimea nopței.
semeţie pe Turci şi Tătari
avanguardia

n6stră,

Ai noştrii isbiră cu
și-i luară în g6nă;

sub comanda

banului

Manta,

îi duse gonindu-i până în ordia cea mare de la
Scărpătesci. Spaima intră în tabăra vrăjmașă, cre-

gend că Mihaiii însuși a venit să-i isbescă. Hanul

40,263.—Aut.

Row.

N.

Bălcescu.

-)

turburat de frică și neincredendu-se în puterile sale,
chiar în n6ptea aceia se despărți de Mustafa-Pașa
şi de Bogdan și luă calea pustiilor sale. Aceştia
cu Turcii lor, fugiră încă spre Ruşciuk, goniți și
tăiați fiind de Manta, până îi trecu Dunărea.
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XIX.
Mihaiu sosi a-doua-di, luni (24 Ianuarie) de cu
n6pte şi înfipse tabără în locul părăsit de dușman
la Scărpătesci, iar în diua următore, Marţi (25
Ianuarie), dingi de dimincță porni spre Ruşciuk
unde,

după

cum

aflase,

Mustafa-Pașa

nedescurajat

încă de atâtea învingeri, mai stringea oști și voia
să-şi mai cerce norocul. Fără a mai lăsa lui Mustafa vreme de gătire, Domnul se grăbesce, trece
Dunărea pe ghiaţă pe la Marotin şi-şi înșiră oștile
mai sub porţile Rușciukului. El avea cu dinsul
numai 10,000 ostași (atât Munteni cât și Moldoveni),

în

vreme

ce

Mustafa

avea

4000

ste

alesă și 10,000 Turci adunătură din Bulgaria. El
își îndemnă oștile ase lupta vitejește pentru gloria
lui Christos

şi mântuirea

patriei

și

cu

frunte

de

leii, bărbătește, mai repede decât ai gândi, năvălesce asupra Turcilor, care abia apucaseră să iasă
din cetate când lupta se încăieră. Bătaia ţinu cât-va,
fu sângerosă şi nu încetă până în n6pte, când
Turcii, cu tote că erai

mai

numeroși,

trebuiră

a

se pleca furiei Românilor; de la vre-o 7000 până
la 8000 cădură morți; cel-l-alţi îşi căutară mântuirea în fugă, dar ai noștri urmărindu-i în întunecimea nopței, fără semă îi ucidă sci ii prindă mai
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pe toți. Mustata-Pașa, perdând calul, o luă pe jos
l fugă; o slugă îi deteapoi un cal prost pe care
in zadar se sili a scăpa; el fu ucis de ai noștri

nu departe de locul bătăliei. Domnișorul Bogdan
fu mai norocit; reschirându-se toți ai săi, însoţit
numai

de vre-o

două-deci

de 6meni,

ar,

după cum

qică unii, numai de şese, el fugi la Constantinopole

la maică-sa

și la surori.

Acolo

acest june

preten-

dent fu, la 1597, prin intrigele lui; Ieremia, Domnul de atunci al Moldaviei, din porunca 'Turcilor,

asvirlit în mare. Însuşi analistul italian N. Doglioni

spune

că a vădut

la acest Bogdan,

în anul

1597,

o sabie îngropată de mai mulţi ani și care se găsise în Moldavia; se presupunea că ar fi sabia ce
Attila, vestitul rege al Hunilor, biciul lui Dumnedei, purta în răsboiele sale. Tăișul sabiei forte

bine

lucrat era de șepte

lăţime.

palme lungime şi patru
-

XX.

După
de arse
tur de
asupra
«jale se
«pen&

acestă strălucită biruință, Mihaiă puse
și dete în pradă oraşul Rușciuk. Un marfață descrie astfel răsbunarea Românilor
bieţilor locuitori ai Ruşciukului: «Multă
făcu în diua aceia și plângerile se înălța

la

ceruri.

Toţi s'a

încărcat cu averi în-

—
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«destule; robi şi r6be și-a luat cu prisos; nimica
«n'a scăpat din mâna lor. Gingaşele turcice mult
«răstățate, ce stai în veci închise, să le fi vădut
«atunci g6le, desculțe, tăvălindu-se pe zăpadă,
«unele tirite de păr, altele de mânăl nu era ostaș
«care să nu ducă vre-o turcdică.»
Cetatea însă nu putu fi luată, căci Domnul era
silit

a

se

întârce

în

Bucuresci,

chemat

fiind de

trebile țărei. El lăsă pe Unguri, pe Cazaci și o
semă din Români lui Albert Kiraly, poruncindu-i
a urma pustiirea orașelor turcesci din Bulgaria.
Însoţit de ostașii săi se întârse, intră în Bucuresci
unde fu priimit cu strigări de bucurie şi de binecuvintare ale poporului, pentru isbîngile sale. Dobinda ce ostașii aduseră cu dinşii fu forte mare;
din 10,000 ostaşi ce'l însoţiseră nu era nici unul
care să nu se fi întors cu haine de mătase și alte
lucruri de preţ.

Îndată ce resuflară puţin oștile după aceia, Mihai porni pe banul Mihalcea spre Silistra, pe
care o arse și o pustii. Mihalcea apoi se întârse
de asedie Brăila, după ce prădă şi arse împrejmuirile. Asediaţii găsiră mijloc de a scrie lui Muza,
Muza
ciausul din Dobrogea, cerendu'i ajutor.
strînse vre o 4000 Gmeni și trecând Dunărea pe
ghiață, isbi tabăra romănescă şi omorindu-le, după
mărturia

Turcilor,

1000

de Gmeni,

îi sili

a ridica

—
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împresurarea ; Mihalcea se întârse lingă Mihai
iă.
Domnul trămisese pe spătarul Preda şi pe
comisul Radu asupra Hirșovei. Turcii din acest
oraş,
aflând de sosirea Românilor, se grăbiră a
trece
Dunărea și le eșiră în întmpinare, dar Româ
nii
îi bată şi îi trecă rîul, făcându-le mult r&ă
în
g6na ce le dete până la Hirşova, pe care
o şi
făcură prada, focului.
În vremea acesta, vitâzul și strălucitul Albert

Kiraly, cu o uțime neaudită,
prădând și pustiind, îşi rotesce

cu foc și cu fer,
fulgerând armele

prin tâtă Bulgaria, prin Siştov, Cernavoda, Rasgrad, Babadag și Obluciţa. După ce tâtă acest
e
oraşe se mistuiră de sabie şi de foc, el își împinse
pustiirile până la marea Negră şi la gurile Dunărei,
ajungend până la Varna; apoi trecând munţii,
el
merse dincolo de Andrianopole, apropiindu-se ca
la trei-spre-dece leghe de Constantinopole, tot pustiind câmpiile și împrăștiind mai multe cete de
Turci și de Tătari, Apoi Kiraly își întârse
la
Mihai învingătârea ste, neatinsă de dușman şi
înavuţită cu multă pradă.
XXI.
Tot

în

acea

lună

Ianuarie,

o câtă de Români

află prin spioni că Sinan se întârcea de la Belgrad la Constantinopole cu multe bogății, răpite

—
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mai tote de la duşmani. Acei Români trecii în
Bulgaria, îi pândesci calea în munţii Emului și
năvălesciă fără veste asupră-i. Sinan își lasă bogățiile în pradă și Românii, lacomi după dinsele,
deteră vreme lui Sinan ca să scape. Gesty Ferentz
sosi cu o câtă de Transilvani care, unindu-se cu
Românii, cuprinseră mai multe cetăţi din partea
locului, trecură munţii în Tracia, împrăştiară groza
în tâte laturile și își împinseră pustiirile lor penă
la porţile Constantinopolei.
Dacă totă armia ar fi sprijinit acestă nemerită
încursie, Sultanul ar fi avut mult a se teme pe
scaunul s&ii împărătesc. La întorcerea sa în ţera
Românescă,
Ferentz întâlni un corp de 12,000
Tătari, pe care-l împrăştie şi-l sfărâmă. Toâte aceste
lupte din luna lui Ianuarie numai, umplură cincăspre-dece care cu capete de Turci, tot din cei
mai

însemnați,

care se aduseră

în tabăra

românes-

că. Asemenea strălucite isbindi ale Românilor a
prinseră sperările poporelor mult chinuite din Turcia şi începură a le deștepta din amorţela în care
de vecuri zăceaii. Bulgarii fură cei mai întîi a se
forma în cete şi a lua armele. Un corp de 2000
țErani din Bulgaria cuprinse Sofia, capitala provincici, în lipsa pașei d'acolo şi îi dete foc și
pradă ; dar

neavând

destulă

putere spre a o ţine,

ţăranii o lasă şi se tragi. Prada făcută se împărţi

—

între

dînşii

300 scugi;

103

și fie-căruia
apoi,

—

îi veni în parte aprope

mai unindu-se

și alţii cu dinşii,

S'apucară să pustiescă țera în tâte părţile şi ajunseră trei gile departe de Constantinopole. Ei întempinară un convoi

de

un

mare

număr

de care,

cămile și mai mult de 40,000 dobitâce ce se duceai la 6stea turcescă; ei isbescii mica ste ce îl

ducea, o biruie

şi

omoră

2000 Turci,

luând tâtă

acea pradă.

XXII.

Isbînda nu fu de o cam dată, în Moldova, așa
repede și strălucită ca în țera Românâscă. AronVodă,

îndată ce se declară în contra Porţei,

începu

a-şi găti oștile și vru să atace cetăţile moldovenesci din Basarabia, ocupate de Turci. Dar pe
când făcea acea gătire, în Dechemvrie 1594, fără
veste 14,000 Cazaci, între care 2,000 pușcași aleși,
sub trei steguri, unul cu vulturul negru și cu mănuchiul de argint, altul cu vulturul alb cu mănuchiul tot de argint și al treilea, după obiceiul lor,
năvălescii cu căpetenia lor anume Lobodă, în Moldova, prădând şi pustiind prin foc şi sabie. Aron
dabia scăpă din lași cu duoi boieri ai săi și Cazacii cuprinseră capitala, puseră mâna pe vistieria
Domnului și umplură orașul de flacări şi de sânge,

—
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Mai tot Iașul fu mistuit de foc. Cazacii luară din
Moldova 26,000 cai, 600 fete tinere; ei găsiră în

capitală 70 tunuri, din care parte le luară, parte
le încuiară. Ne mai având ce jăfui în Moldova,
ei trecură să facă asemenea în Polonia. Vă&dendu-se
scăpat din nevoia aceia a Cazacilor, Aron începu
iarăși a se pregăti de Gste împrotiva Turcilor. E!
priimi și de la Bathori o semă de oști ajutor sub
comanda lui Becea Andreaș și se duse să isbescă
Benderul, dar fu respins de beiul orașului, MiraAhmet. Aron se întârse, apoi merse spre cetăţile
Kilia şi Cetatea-Albă și asediă pe cea din urmă,
începând a o bate puternic cu tunurile. Garnizâna,
ne mai putând sta mult împrotivă, ceru ajutor de
la Gazi-Ghirai, hanul Tătarilor. Acesta sculă un

număr mare de Tătară şi, puindu-le cap pe AdilGhirai, ei sburară în ajutorul cetăţei. Tătarii sosiră pe când garnizâna era în mare nevoie de a
se preda. Aron, vădend sosirea acestora,
că este peste putință a urma asedierea

pricepu
în fața

unei asemenea, oștiri și se ridică de acolo, trăgându-xe spre

ţeră.

Tătarii, în cele dintii dile ale lunef lui Fevruarie,
intrară în Moldova, urmărind pe Aron și făcând
jafuri și pustiiri după obicei, până când şi ei cădură în cursa ce-i aștepta. Aron, care mai dinainte
aflase de sosirea lor, nu perduse vremea; el iși

—

strinsese

tâte trupele,
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ridicase

poporui

în

arme,

făgăduindu-i prada dușmanului, și tot poporul era
în piciGre; chiămasă în I&fă o semă de Cazaci care,
inimaţi de pilda Românilor, apucară armele în
contra Turcilor şi deputară la prinţul Transilvaniei,
cerendu-i Ifă numai pe două luni, făgăduind că
apoi se vorii mulţumi de prădile lor şi că vori sluji
causa creștinătăței cu credinţă şi cu stăruință. Din-

traltă parte Mihaiă,

însciințat de Aron, se grăbi

a-i alerga în ajutor. EI plecă din Bucuresci luând
cu sine soţia și copilul săi și se duse spre hotarul
Moldovei cu oștirea sa. Ambii Voevodi meditară

0. stratagemă

și întinseră

o cursă în care lesne că-

dură vrăjmaşii. Mihai, ce se afla în fața Tătarilor, se făcu ca cum s'ar fi înspăimântat de furia
vrăjmaşului şi începu a se trage înapoi; Tătarii se
ieaii făra socotință după dînsul pent cândii cadii între
oştile muntene ale lui Michaiii şi 6stea moldovenă
a lui Aron, care sta ascunsă în păduri și în spa-

tele delurilor.

Atunci, de o dată Românii iea ofen-

siva, Muntenii isbind pe Tătari în faţă şi Moldovenii de din apoi şi din costă. De trei ori, Tătarii
vEgend primejdia în care se aflaă, se string în grămadă și în desperarea lor, ca nisce mistreți isbiși
și impresuraţi din tâte părţile, caută a-și deschide
o cale de

scăpare;

dar

Românii

mai pre sus de firea omenâscă

se

îmbărbăteză

și se silescă

a nu

—
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lăsa să le scape din mână acestă pradă cădută în
cursa cei pregătise. În sfirșit, după o luptă învierşunată, armata tătară se sdrobesce şi se reschiră;

12,000

Tătari,

afară de copii şi de neveste,

zacii morţi în locul bătăliei; mulţi încă sunt răniţi;
mai t6tă călărimea lor e prăpădită și fiul hanului
însuşi e lovit de mârte; 1500 cai.unguresci, multe
care încărcate cu pusci, multe steguri și 1000 creștini mântuiți

cestei biruinţe.
calea pustiilor.,
în Valachia și
cum şi rigOrea
80,000 6meni,

de robie:

iată

care

După

trofeele a-

Rămăşiţa Tătarilor luă în fuga mare
Aceste învingeri ce suferiră Tătarii
Moldavia, în aceste două luni, preiernei făcură ca armata lor, din
d'abia se întârseră 8000. Îndată, pe

lingă aceste perderi, o fomete
ceră în aceiași iernă, încât de

îşi frigeai

fură

grozavă îi mai selipsă, ajunseră de

muierile și copiii în frigări şii mâncai.

învingerea

strălucită

asupra 'Tătarilor, am-

bii Voevodi însciințară de tote cele cu noroc săverşite, pe prinţul Transilvaniei, arătându-i că, de
le va sosi în ajutor armata transilvană, după cun
li se făgăduise, până la 29 ale acelei luni FevruaTie, €i vorii stăpini totă Dunărea şi se vorii pune
în cale spre Constantinopole, fiind-că tote poporele
creștine din Turcia s'aă sculat scii sunt gata ase
scula împrotiva Turcilor

—
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XXIII.
Bathori,

care sta în acea

irnă

în nelucrare, 0-

crotit de isbingile Românilor, nu se prileji a răspunde cererei şi dorinței Domnilor români, căci
ocupaţia viit6rei sale nunţi umpluse cu totul mintea sa atât de ușuratică. Părintele Alfons Carilio,
pe care îl trămisese

la Viena,

după cum am vădut,

îi adusese făgăduieli măreţe de la impăratul şi îngăduinţa căsătoriei lui atât de mult dorită cu MariaChristina de Austria, fiica archiducelui Carol, un-

chiu al împăratului. Acesta

făcu pe

dușmanii

lui

Bathori să gică cum că cesarul Austriei "i-a dat
o femee spre a-l răsplăti de a fi călcat credinţa și
alianța Turcilor şi că drept zestre a luat nevoia
de a purta răsboii cu dînșii.
După aceia, Sigismund trămise ambasadă la împăratul, în capul căreia puse pe unchiul săi Bocs-

kai, carele ajunse în 14 Dechemvrie (1594) la Viena

și în 12 lanuarie (1595) la Praga, unde fu forte
bine priimit. Aci se încheiă între împuterniciții lui
Sigismund şi ai împăratului un tractat de alianţă

pe aceste temeiuri:

că nu vorii depune armele şi

nu voră face pace cu Turcii decât numai printr'o
invoire reciprocă ; că în tractatul cu Turcii se va
cuprinde despre Transilvania, Valachia și Moldavia,

—

că t6tă Transilvania şi
ocupate

de

Bathori
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partea

vorii

rămân€

cestui prinț şi copiilor

săi,

dreptul

născut

celui mai întîiă

regatului

Ungariei

vecinice

parte

ale a-

bărbătâscă,

cu

dinşii şi

tot

între

în chipul cu care se bucurase de acestea prinții
Ioan, Ştefan și Christofor, dar cu condiţie că voră
ecunâsce pe Rudolf și pe următorii să, regi ai
Ungariei, ca suzerani ai Transilvaniei ; că dacă
Bathori va muri fără copii, parte bărbătescă, Tran-

silvania şi ţările ce se ţinii de dinsa, voră
pe scma

împăratului

şi a urmașilor săi

remâne

şi că

Ba-

thori, cum și staturile provinciei, vor făgădui printr'un jurăment solemn îndeplinirea acestui articol;
că în casul când Transilvania se va reîntârce regilor Ungariei,

împăratul

și urmașii

săi

voră jura

d'a păstra obiceiele, privilegiile, drepturile și liber-

tățile ei şi d'a nu da cârmuirea

ţării decât

unui

Domn dintr'acestă provincie ; că împăratul va recunosce pe Bathori ca prinţ suveran, că-i va da
titlul de siră/uezz, că va mijloci a i se da în căsătorie una

din

fetele

archiducelui

Carol,

mort

de

curend, şi că va pofti pe regele Spaniei a-i acorda
colanul Mzr/ului de aur; că impăratul îi va da tote
ajutorele trebuincidse de 6meni, bani și muniții de
răsboii ; că va invita pe Papa a lua sub protecția

sa pe prinţul şi staturile sale; că Bathori şi copiii
sti se voriă institui prinți ai sfintei Impărăţii, dar

—

fără a ave drept
că orașele,

de
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ședere şi de

cetăţile şi castelurile

vot

în dietă ș

ce se vori lua de

armata împărătescă în răsboiii vori fi ale împtratului și că cetățile ce pre strălucitul prinţ al Transilvaniei va cuprinde cu oștile şi cheltuiala sa voriă
rămâne ale sale, bucurându-se de ele sub titlu de

feud al împărăției, dar

dacă aceste cetăţi

vori fi”

din ale vechiului regat al Ungariei, prinţul va fi
îndatorat a le înapoia cu o dreptă despăgubire,
plătită de împăratul; că împăratul va plăti sumele
trebuincise pentru întărirea cetăților Transilvaniei
şi că Bathori, din partea sa, nu va cruța nici cheltuieli, nici îngrijiri, spre a le apăra în contra duşmanului comun. Se mai adăogi la acest tractat un
articol ce se părea a fi o rea prevestire : se dicea
într'însul că la întâmplarea ca acest răsboiii să nu
isbutescă, după cum spera, şi ca Bathori să fie
gonit din Transilvania, împăratul se va îndatora
a-l priimi în staturile sale şi a-i da venituri de ajuns spre a ţine demnitatea sa şi mărirea casei lui ;
că în sfîrşit nobilii pe care acest răsboiiă f-arii pune
în aceiași primejdie ca și pe prinţul lor, voră put&
să se retragă cu dinsul în Germania.
Acest tractat, prin care împăratul părea să se
fi arătat pr6 generos și a fi oprit pentru sineși
numai dreptul onorific de suzeranitate şi eventua-

litatea puţin probabilă cu

un prinţ

așa

de

tînăr,

—

T1Q

—

da dobindi Transilvania în lipsă de moştenitori,
era întradevăr câştigarea Transilvaniei pe sigur

de către împăratul, căci era la mijloc un secret ce
puţin în urmă

se dete

pe față, iar care atunci era

cunoscut de toți cei apropiaţi de Sigismund și prin
urmare și de iesuiţii ce îl vindea curței Austriei ; acesta era starea de sdruncinare, constatată de medici,

în sănătatea lui Sigismund. Se dice că el fusese otrăvit prin farmecele unei babe fermecătâre numită
loana, care era a lui loan Koacoc; alţii presupuseră mai în

urmă

că muma

lui

Stefan

Bocskai,

dorind ca Sigismund să iea în căsătorie pe o fată
a ei şi neisbutind din pricina vanităţii lui Sigismund care preferi pe o nemţsică din familie împărătescă, prin farmeci îl înveninase. Sigismund ce-şi
cunoscea starea, s6ă că credea că prin sciința medicale își va pute vindeca sdruncinarea, s6ă numai

din mândria de a se vede

rătesc, dori acesta
Erei sale.

aliat cu

nmul

căsătorie, care fu așa de

impăfatală

DupE încheierea tractatului, ambasadorii transilvani priimiră daruri măreţe și dându-le audiența
de congedii, împăratul le făgădui că peste puţin
va trămite pe principesa Maria-Christina, logodnica
lui Bathori;

dar curtea

imperială totamână

acesta

sub deosebite pricinuiri. Bathori se plânse în mai
multe

rânduri

şi staturile ţărei,

ce se

temea

ca

—
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acestă alianță cu casa Austriei să nu le fie fatală,
diceaii în gura mare că și-aii bătut joc Nemţii de
prinţul lor. Spre a potoli aceste sgomote, Ştefan
"“Bocskai care rămăsese la Praga, se duse la începutul lui Martie,

în

Gratz,

capitala

Stirici,

unde

se căsători ca procurator al stăpinului săi Sigismund Bathori cu Maria Christina, față fiind archiducele Maximilian, fratele împăratului, şi Ferdinand,
fratele principesei. Bocskai, în ceremonia obicinuită

în căsătoriile prin procură ale prinților, luă oficial
rolul stăpînului s&ii, dar Nemţii tot nu trămiseră
de o cam dată pe mirâsă la soțul ei, până în vara
următâre.

XXIV.

Domnii români nu
armata lui Sigismund
folosi

de

isbindile

lor

perdură vremea așteptând
ce nu veni și căutară a se
şi

de

spaima

ce

ele r&s-

pândise în vrăjmași. În vreme ce stea lui Aron
cuprinde Măcinul și alte cetăţi și răscâlă tâtă
Dobrogea,

se ridicară
două

ai cărei locuitori urînd

cu

escadrone

tirania Turcilor

toţii și curățiră țera lor de dinşii,
de

Moldoveni,

înaintate

în

astă

provincie, bati în două rânduri, două cete însemnate de Turci și le ieaii' două stindarde; apoi

—
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Moldovenii se'mpreună cu Dobrogenii revoltați.
se învirtejescii, ieaii cu sila, Kilia și Benderul, unde
ei taie în bucăţi pe beiul cu 600 Turci, luând şi
multe turme de dobitâce şi mergii de asedieză
pentru a doua Gră Cetatea-Albă, argendu-i împrejmuirile, după ce aii răsipit oștirea beiului acelei
cetăţi, astfel încât d'abia a scăpat tefăr, el al optulea,

lăsând

în

puterea

Moldovenilor

stEgurile,

tobele, trămbiţile și cele mai multe muniții ale
sale.
Mihaiă cuprinde Ismailul, unde omorî mai mult
de 1000 Turci şi găsi 70 tunuri de baterie, două
din care erai însemnate cu armele împăratului
Ferdinand şi alte dout cu ale lui Ioan Huniad.
Aceste patru tunuri Mihaiă le trămise în dar la
prinţul Transilvaniei !) şi după ce lăsă în Ismail,
o garnizână de 2000 Români, trecu apoi iarăși
Dunărea, pustiind oraşele turcesci ce mai r&măseseră în Bulgaria 2) şi se întârse în grab spre Bucuresci

până

1) Aceste

a

tunuri

nu

se desghieţa

se credea

a fi fost

de tot Dunărea.

luate

de Ştefan-cel-

Mare în bătălia vestită ce câstigă asupra lui Maieiaș-Corvin
regele Ungariei, la Baia.
2) Herrera spune că la Smil, Românii omoriră mai mult
de 2000 Turci și găsiră 34 de tunuri, din care unele de la

Tluniad, și Jăsară garnizână ca la 2000 6meni fiind cetatea tare.

-

La

întârcerea

sa

în
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țera

Românescă,

cu tâte că

curgea de trei palme apa pe ghiaţa Dunării,
în.
trepidul român, cum dice De Thou, vitezul Domn
nesocoti o primejdie așa de învederată și trecu cu
t6tă prada sa de cea-l-altă parte a rîului.
În vremea acesta Tătarii năvăliseră în Moldova.
Pârta, orânduind Domn în țera Romănescă pe
unul numit Ştefan, însărcinase pe capigi-bașa
și

pe paşa Silistrei, cu multă putere de Turci
Ianiceri şi de Tătari să-l ducă în scaun. Mihaiii
află

de acesta

şi trămise

pe Albert Kiraly, care

în.

tempină pe dușman la 16 Martie, îl sparse şi-l
fu-

gări,

far

cetatea

Silistrei,

cruțată

pânE

atunci,

o

asemănă cu pământul; apoi ne mai întârdiind
Kiraly, se învârteji la orașul Turtucaia, cale de
o
di de Rușciuk, o aprinse, ucigând mulți din locui.
tori şi se întârse la Bucuresci, unde se afla
Mi
haiii. Prinţul trămisese de vre-o câteva dile din
noi
pe Mihalcea ca să iea Brăila şi să-și răsbune
pen.

tru

ruşinea

ce priimise

fiind

silit, la cea

d'întiiu

asediere, a se depărta, Cetăţuia Brăilei era închisă

cu un zid gros şi întărit cu păiim:re

mata

totă

ce

o împresura,

de pari. Ar-

atât Românii lui Mi-

Andrei Borestay
dice că Albert Kiraly, la 10 stii 6 maiii
luă Smilul, după ce cuo trupă de Români a
bătut 3000 Turci
ce veniai prin Moldova, omorîndu-le 2000 de
Gmeni, luă lesne
Silistra şi apot veni la Brăila cu multă pradă,
- Aut. Rom.

A. Bălcescu.

3
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=

halcea cât și Ungurii ini Albert Kiraly pe care
Mihaiă, îndată după întârcerea sa de la Turtucaia, îl pornise la Brăila în ajutorul lui Mihalcea,
după

mărturia

chiar a cronicarilor

Turci,

se urca

la 20 mii Gmeni cu multă artilerie. Garnizona cetăţei era de 3000 Turci și nu le mai putea veni
alt ajutor, căci Dunărea se desgheţase. Când se

apropiară

creștinii,

garnizâna

eși din cetate și în-

cepu a hărțui, dar fu îndată silită a se închide în
ziduri spre a se apăra cu tunurile şi cu puscile,

Asediatorii

deschiseră

și duseră

şanţuri prin

trei

locuri şi grăbiră mult asedierea. Peste 16 gile, la
30 Martie, inconjuraţii ne mai putendu-se împrotivi, se sfătuiră a se preda cu condiţii; dar Mi-

halcea ce era născut

altă

capitulaţie

din Brăila,

nu voia

să le dea

decât numai voia de a eși cu fe-

meile şi cu fii lor, fără de a lua nimic din avuţia

lor. Însă, după multe rugăminte ale lui KaraCiauș, Mehemet-Bei și Mustafa-Ciauș, deputaţi ai
garniz6nei, căpeteniile unguresci mijlociră Și jurară pe credința lor că nu li se va face nici un
rău și că poti lua cu dînșii ori-ce vorii voi. La 10
Aprilie, Brăila capitulă după o asediere destul de
prelungită. Așa, până a nu trece dincolo Dunărea
ci înbarcară pe corăbii aprâpe 1000 cântare de
mobile și scule ale lor şi începură a eși din cetate
spre malul Dunărei plângând și ţipând tare; dar

—

us

—

ai noștri zărind că sub straiele lor erai
și bani
şi că încă și în pâni aveai ascuns aur
topit, orbiți
de dragâstea jafului la care fârte mulți se
deprinseseră. cu paguba disciplinei, călcară cred
ința dată
şi se aruncară asupra să&rmanilor Turci,
începând
a despuia pe unii, pe alţii mai însemnați
a-i lua
robi și pe vre-o câţi-va a-i şi ucide. Kara
-Ciauș,
vădând acestă călcare a capitulaţiei, le
striga:
<Mincinoșilor! este dre vre o religie care
să ierte
«ceia. ce faceți?» Atunci Albert Kiraly cu
cele.lalte capete ale armatei puseră mâna pe săbi
i spre
a opri pe creștini de a maltrata pe Turci,
uciseră.
vre o câţi-va din cei mai îndăretnici și
ocrotiră

trecerea

acestor

nenorociți

Dunărei.

pe

cel-lalt

mal

a]

XĂV.

În

vreme

ce

Mihaiii

se

străduia

cu atâta vir-

tute împrotiva dușmanului din afară, zavistia boi-

erilor semăna semînța împărecherilor din năuntru.
O semă de boieri, vădend energia și calitățile deo-

sebite

ce

desvolta

Mihaiii,

se

temură

ca acest

om eroic să nu curme puterea și supremaţia
ce
cu atâta nevoie isbutiseră a întemeia în stat
asupra puterei domnesci.
Începură a vede într'in.
sul un urmaș al acelor Domni ca Mircea, Dracul,

—
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Ţepeş, care într'o vreme sdrobeaii vrăjmașul din
afară şi apăsaii puternic dimpreună cu facţiile,
anarchia şi partitele din ăuntru și libertatea publică.
Alţii din descurajare, socotind că răsboiul început
nu va pute fi tot așa norocos până la sfîrșit, alții
încă mânaţi ca tot-d'a-una de patima ambiţiei şi
a urei individuale, tote aceste facţii în sfirșit, în
capul cărora era banul Manta, se uniră și complotară ca să dobore pe Mihaiii şi să chiăme pe
Turci. Complotiştii băgară fără de veste în Craiova
un corp de cinci mii Sârbi, strînși în l€fă de dînşii

și se sculară pe faţă în contra Domnului.

Acesta

trămite îndată la Craiova un corp de oştire care
năpădesce în oraș, sdrobesce pe răsvrătitori și
gonesce pe străini până îi trece în not Dunărea.
Mihaiii se purtă cu multă mărinimie către boierii,
dușmanii lui; îi fertă pre toți împreună cu capul
lor, banul Manta care, după cum spune Walter,
trăia încă

la

1599.

Apoi

acea oştire din

Craiova

merse sub Albert Kiraly de triumfă prin flacări
de orașul Nicopoli; dar, după atâtea isprăvi mă-

rețe și strălucite,

Românii

cercară şi o perdere.

Farcaș, având cu sine un corp de 3000 Români,
Sârbi și Unguri, fu înșelat de duoi custodi români
cumpăraţi de Turci cu 2000 aspri, ca să-i vestescă
că vre o sută de Turci pradă pe locuitorii din
prejma Vidinului și că-l r6gă acei locuitori să a-

lerge

în

ajutorul

şi cade în mijlocul

lor.

Farcaş

unei

încredător

armii

se duce.

de 30,000 Turct

subt un agă; cei mai mulţi din
ostașii săi, împresurați de vrăjmași, periră. EI
numai cu puţini,
putu scăpa, Acestă perdere UşG
ră îşi avu însă
cOmpensaţia sa cu atâtea alte bir
uinţe şi în sfîrşit

cu luarea Brăilei.

XXXVI.
Cuprinderea Brăilei încheie întrad
evăr glori6sa
campanie din icna 1595, fără
semăn pote în istoria lumei. Nici o dată simţim
ântul libertăţii nu
îmbărbătă mai puternic inima
unui popor; patru

luni d'a-rindul, nesocotind rigârea iern
ii, nici numetr
ul cel mare al dușmanului,

bătăliei,

mere

ca

nisce

purure

uriași,

în câmpul

s'aii răsboit

Ro.

mânii din ambele țări. Întro
vreme așa de scurtă,
ei se luptară în dece bătălii
însemnate, împrăştiară mai multe armate dușman
e, cuprinseră ca

la două-deci

cetăți 1) și
1 Printre

figur&ză
Hîrşova,

prădară
orașele

Orașul

de

Măcinul,

Albă, Baba,
Dobricea,

şi cinci

mari

și

puternice

şi

în laturile lor mai multe mii
cuprinse

Floci,
Silistra,

Siştovul,

Zagora,

orașe

de

Brăila,

Român!

în

Rușciukul,

Ismailul,

Chilia,

astă

campanie

Turnul,

Isakcea,

Benderul,

Cetatea

Cernavoda, Obluciţa, Rasgradul, Prov
ata,

Turtukaia,

Nicopoli,

Vidinul,

Vracea.

—
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de sate. Constantinopolul însuşi îi vădu pustiind
prin fer și flacări până la porţile sale! Privind în
total acestă campanie, imaginaţia este isbită de
atâtea îndrăzneţe întreprinderi s&verşite, ca întrun
vertej de vitejie, de un popor setos de libertate,
tresărind subt impulsia unui geniă răsboinic,

CARTEA

II.

———

CALUGERENII
(ArBiLie

1595 — DECHEMVRIB

1595.)

—„_—

SUMARIU
I. Mârtea

III. — Noul

Sultanului

Sultan. îşt

Murat

ucide

III

fraţii,

şi înalţarea lu! Mahome-

—

II. Stare

a împăraţiei
turcesci; proorocii răspândite între Turci
și Creștini despre
căderea acestei împărății. — UI, Ferhad-P
așa se numesce vizir
în locul lut Sinan şi pornesce asupra
Ţării! românesci; el declară
Moldova

şi

—

VI.

Ţâra

românâscă

paşalicuri.

—

IV. Românii
cuprindă un convoi turcesc pe Dunăre.
— Isbîndi în Ardgl
şi Banat înpotriva Turcilor, — V, Pref
ăcută propunere de pace
ce Sinan în acea iârnă face împăratului. —
Împăratul se gătesce
de răsboiu.
Trădarea

lui

Bathory

către

Domn

i! români,
— Aron-Vodă din Moldova se aresteză şi
e dus în Ardâ|, —
Ştefan Răzvan se face Domn în Moldova.
— VII. Mihaiii- Vodă

află schimbarea domniei din Moldova. — El trămi
în Ard€l; trădarea deputaţilor şi tractatul de la te o deputație
20 Maiii 159.
VIII. Mihaii-Vodă birute pe Tătari ; face o
expediție nenorociță

—
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—

la Nicopole. — IX: Ferhad-Pașa sosesce la Ruşctuk şi se apucă
de clădirea podului pe Dunăre, — X. Căderea lui Ferhad-Paşa
din

vizirat

şi mortea

luj, —

Sinan se numesce vizir şi seraschier.

— Maria Putolanca, eroină română. — XI. Viaţa lu! Sinan-Pașa,
— EL plecă spre Țâra românâscă și sosesce la Ruşciuk, — Armia lui și căpitanii ce o comandaii. — XII. Sigismund Bathori

îşi s&ărbeză

nunta.

se găti

ste. —

de

Întocmirea

—E|

afă

ce face de

apărare.

Dunărea, — XIII. Vadul
bătaie la Călugăreni.

XVI.

Dioa

a

de

sosirea

lut Sinan

Mihaiii-Vodă își așcdă
—

—

Sinan

şi începe

ai

tabăra la Măgurele.

sfîrşesce

podul

şi trece

Călugărenilor, — XIV. Dioa ântâi de

XV.

Mihaii-Vodă

vorbesce oştirilor. —

duoa de bătate la Călugăreni, — Românii perdii

bătaia. — XVII. Vestita faptă de vitejie a lui Mihaiii. — Ro=
mânii câştigă bătaia. — Petrecerea Turcilor și a Românilor în
acea n6pte, în tabără. — XIX. Mihaii cu stea sa se trage la
Bucuresci, apoi pe la Târgovişte, la cetatea lui Negru-Vodă şi
la satul Stoenesci. — XX. Sinan vine la Bucuresci, — Declară
Țera pașalic, face cetate la Bucuresci. — XXI. Târgoviştea. —
XXII. Sinan merge la Tergovişte, unde face cetate şi apoi se
duce la Stoenesci, după stea română. — Minunata apărare a

lu Mihaii-Vodă la Stoenesci. — XXIII. Bathori își pune tabăra
la Sas-Sebeș şi strînge

şti.

—

El

dă

Săcuilor

libertatea

cerută.

— Bathori merge la Delul-Negru, unde se adună âştile. — Răzvan-Vodă vine cu 6ste din Moldova. — XXIV. Bathori îşi clătesce

stea

şi vine

la Rucăr.

—

Un

vultur

mare

cade

în tabără

şi minun€ză pe ostaşi. — Bathori sosesce la Stoenesci. — XXV. O
cometă se arată d'asupra taberei creştine. — Armata creştină
merge de tăbăresce lîngă Târgovişte. — Spaimă în tabăra crestină. — Sinan se trage spre Bucuresci. — XXVI. Bathori îşi întocmesce stea de bătaie; el află de fuga lut Sinan. — XXVII. Sfat
de răboiii în tabăra creştină; se hotărascea se bate Târgoviştea.
— XXVIII. Bătaie Târgoviștei. — XXIX. Luarea Târgovişte.
— XXX. Sfat de răsboiii între creştini. — Ali-Paşa pirasce pe
Sinan. — Patru mit Turci cadii pe nesciute în tabăra creștinilor. — XXXI. Retragerea lui Sinan de la Târgovişte până la
Bucuresci şi la Giurgiu. — XXXII. Oştirea creștină plâcă de la

Tergovişte după Sinan. — Mihaiă-Vodă

cu avanguardia sosesce

mai întiiii la Giurgiii.— XXXIII, Castelul San-Giorgiului. —
XĂXIV. Zăbovirea iul Sinan la Giurgii. — El trece Dunărea

m

aa

Vitejia Ro-

ete

cu o parte din armată, — Băţălia de la Dunăre. —

—
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mânilor. — Peirea Turcilor. — XXXV, Bathori sosesce la Giurgiti.
Desfacerea și prăpădirea desăvârșită a Turcilor, care n'apucase

a trece Dunărea.

—

XXXVI,

Faptă

viteză a unor

veni.— Dioa întîia bătăi casteluluY Sân-Giorgiii.

a duoa

a bătăi

castelulut.— Picolomini

şi cu

ostaşi Moldo

— XXXVI.

Dioa

Italienit.— Casteiul

se cuprinde. — XXXVIII. Sinan fuge spre Constantinopole.
—
Vestea învingerei sale răspândesce gr6ză între Musulmani,
—
XXXIX.

Bathori

se întârce

în

Araâl,

—

de Turci. — Uarea biruie pe Afis-Paşa. —

Turnul

și

Nicopolul.

—

Farcaș

campaniei de vară din anul

Încă de la cele

cuprinde

XL.

Vidinul.

1595.

dintii

Brăila

se deșertă

Mihaiii-Vodă cuprinde
—

Sfirşitul

triumiuri ale Românilor

din acestă icrnă, spaima şi groza ce cuprinsese
tabăra și ţinuturile de margine ale împărăției turcesci intrară și în Constantinopole şi pătrunseră
penă și în saraiul unde trăia traiti desfătat şi fără

grijă desfrănatul sultan Murat al III-lea. Vaietele
şi cârtirile poporului, demolarisarea ostaşilor, a

Ianicerilor

chiar,

care

nu

mai

voia

a merge

la

răsboiii sub pricinuire că nu lise plătesciă lefile, îl
înfiorară de frică şi îl siliră a se gândi și la trebile împărăției sale. Vistieria fiind sleită cu totul,
fu silit a lua din casa sa bani spre a mulțumi oștile ce cârteaii cu obrăznicie, făcând ades€ şi răs-

cole.

Spre

a imbărbăta

spritele spăimântate ale

ostașilor de pe margine, le trămice stegul cel sfint
ce se dicea a fi fost al profețului Mahomet şi

—

care,

luat: de mai

sați,

nu

nainte
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de la Egipt, fus

ese penă
în acea iârna cu sfinţenie
păstrat în Damasc. Dar
fiinţa de faţă a stegului pro
fetului chiar nu putu
încuragia pe ostași, care acu
m, cu totul demorali.
mai îndrăzneaă

a da față cu duș

manul,
Sultanul porunci atunci a
se face rugăciuni publice în piaţa cailor (At-me
idan să vechiul Hipodrom) în dosul arsenalului
; vizirii, şeicii, legiștii,
Președinții cancelariei stătur
ă acolo de față din
porunca lui. Veştile ce mai
veniră de la Dunăre
adăogiră amarul inimei sale
și-i pricinuiră mortea,
pe care el o presimţise mai
dinainte și o grăbi
ptintr'o temere superstiți6să.
Saatgi-Hasan (Hasan
ciasornicarul), comisul s&ă
favorit, visă un vis în
care juca un rol cu sultanul
Suleiman, şeicul Emir
Estivi şi sultanul Murat, Vis
ul acesta era așa de
ciudat încât el nu se putu
opri d'a-l descrie stăpinului săi. Spiritul Supers
tițios al lui Murat III
se impresionă fârte de acest
vis şi trei gile după
aceia,

apucându-l cârcei la stomac
,
apropiat ciasul morţii. El
porunci

lui săi să
care patru
de pe cum
lui Hasan
lancolie, se
în kioșkul

credu că i s'a
atunci Ccomisu-

jertfescă cinci-geci şi dou&
de oi din
negre, opt pestriţe ŞI patrudeci albe,
spusese moșul săi Suleiman
în visul
şi, spre a-și împrăștia posomo
rita meduse în grădinile saraiului şi
se odihni

zidit de Curend

de Sinan-Pașa

pe

malul

—

;Bosforului,
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de unde din două

părți se vedeai

so.

sind corăbiile în port. Acolo, peste obiceiul săi,
porunci musicanţilor odăiei sale să dică un cântec
de jale ce incepea prin aceste cuvinte: «Sunt încpovărat

de

sarcina

relelor

mele:

o mârte!

fii

«într acestă nâpte mereă alături cu mine!» Îndată

două galere egiptene înaintară spre port; tunur
ile
lor salutând, curmară aceste cântări jalnice, făcâ
nd
să plesnescă gemurile kioșkului și să cadă în buCăţi. Acestă împrejurare forte naturală fu privită
de Murat ca un semn 'ră&ă, «Odinidră, dise
el, tu«nurile flotei întregi n'aă făcut nici o smintelă
a«cestor ferestre şi acum tot se sdrobesce la
sgo«motul artileriei acestor galere ; VEd că
s'a sfir-

<şit cu viţa

mea

ca şi cu

kioșkul!»

și

lacrămile

inundară obrajii şi barba lui, Sculându-se
apoi
d'acolo, el intră în odaia sa, unde se arun
că pe
o sofa cu inima apăsată de temere și miîhn
ire.
Chiar în nâptea aceia își dete sufletul
(16 Ianuarie 1585). Mortea lui fu ţinută secretă până sosi
de la Magnesia (28 Ianuarie) fiul şăă Maho
met,
care fusese la vreme însciințat de muma sa, venețianca Baffa, Îndată ce el desbarcă la kioşkul lui
Baiazet, tunurile saraiului şi pristavii în pieţe ves-

tiră mârtea lui Murat III și înălțarea lui Mahomet

al

II-lea.

Toţi

slujbașii

închinăciune. Noul

alergară

spre

a-i aduce

Sultan era un prinț crud, afe

meiat și muiat de tot prin plăcerile care il făcură
să piardă înfocarea ce avea mai întîi spre răsboiii. După ce săvârși îngropăciunea tatălui să&ti
cu multă pompă, Mahomet III porunci să-i aducă

înainte
gece;

pe toţi fraţii săi, în număr de nou&-spreacești

măseseră

feciori

numai

și dou&-deci și ştpte fete re-

din o sută duoi copii ce avusese

Murat III cu deosebite neveste. Mahomet cu o
fățarnică milă, mângăie temerile fraţilor săi şi faţă
cu dinșii dete porunci pentru ceremonia tăierii lor
împrejur; dar, ducânduii apoi în camere despărțite, pentru

mise

ca vaietele lor să rămână tăinuite, tră-

muţi cu

fatalul

laţ, de-i sugrumară

Din aceste nenorocite jertfe
bar, patru luaseră Gre-care

pe toți.

ale unui obiceiii bar.
grad de desvoltare,

fiind crescuţi cu multă îngrijire. Acela ce da mai
multe sperări era sultan Mustafa, împodobit cu
cunoscinţe literare, care aflând mârtea tatălui
săi exprimă presimţirea sortei sale într'un distic
elegiac. După aceia, Sultanul porunci să arunce în
mare şepte-spre-dece r6be însărcinate ale tatălui
săi. Adoua-di el puse de aduse înainte-i trupurile
fraţilor săi omoriţi, le închise în sicrie de chiparos,
le

împodobi

cu turbane

şi pene

de cocori și, cs

alaju mare, le duse de le ingropă lingă tatăl săi.

—
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N.

Acestă nouă stăpinire care începea printr'un așa

de sângeros ospăț de fraţi, fu priimită de Osmanlii

cu o tristă presimţire. Nici-odată până atunci împtrăţia otomană nu se aflase în aşa cumpănă de

peire. Oștirile din Constantinopole, nemulțumite că
Sultanul fără scirea lor s'a urcat pe tron, îl priimiră

cu o răscâlă înfricoşată, prădară orașul, voiră a
izbi și saraiul și d'abia cu vărsări mari de bani
ce li se făcu, se liniștiră. Din afară împărăția era

pustiită de Români, Bulgari, Sârbi, Unguri răscu-

laţi, al căror

exemplu

tâte

cele-l-alte popore

_cre-

ştine din Turcia stai gata a-lurma. Armatele mu-

sulmane demoralisate cu totul fugea de bătaie, în
vreme ce stai semeţe dinaintea căpeteniilor lor şi
ades€ se răsculaii asupră-le. Pe lingă acestea, o
fOmete cumplită cuprinse atât taberile de margine
cât şi Constantinopolul și, ca cum paharul relelor
nu era încă destul de plin, ingrozitârea ciumă îşi
îimpreunase

cu dinsa pustiirile

sale.

Atunci, în acele

grele și amari minute, Turcii, aceşti crunți şi trufaşi cuceritori a șepte-deci de popore, staii înmărmuriţi și cu durere își întorcea ochii către pustiile Asiei de unde aii venit și unde credă că sunt

meniți a se întârce. Proorocii, ce de mult circulaă
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printre Mahometani, făceaii pe acest popor fatalist,
mistic şi credător în minuni, a crede că acel cias
atât de temut, acum a sosit. Se dicea întradevăr
că proorocul Mahomet murind fu întrebat. câtă
vreme va ţine statul și religia sa, şi că el, nerăspundend nimic, rădică numai mânile sale în sus
arătând cele dece degete, aceia ce sectatorii Coranului tălmăciră că va să dică gece, o sută stă

o mie de ani. Apoi cele-l'alte două sorâce trecând,
rămăsese sorocul fatal de o mie de ani, care tocmai atunci se împlinise.

Se credea şi se dicea tară

că, precum orașul Constantinopole și-a tras mărirea lui de la un Constantin și apoi a fost luat și
sdrobit subt un alt Constantin, și precum împărăția
romană a început a înflori mai cu semă subt un
August și se perdu subt un alt August, asemene
şi domnirea Stambulului și împărăţia grecă cuprinsă
de un

Mahomet,

aii să se sdrobâscă şi să se pră-

pădescă subt un alt Mahomet și toți bănuiaiă că
acest noi Sultan, cu numele Mahomet, va fi cel
preursit pentru căderea împărăției. Se mai dicea
asemeni că la anul 1453, când s'a luat Constantinopolul de Mahomet II, se ivise o proorocie care
spunea

că acest oraș va intra

iarăși

în stăpinirea

creștinilor după duoi-spre-dece azz-/uni,
— socotelă
arabică după care un ax-/ună cuprinde doui-spregece

ani d'ai noștri, —și

așa de dou&-spre-gece ori

—
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duoi-spre-dece ani, adecă 144 ani, adăogindu-se cu
1453,

da anul

1597, ce era preursit pentru

căde-

rea împărăției turcesci. Mult mai multe și mai curi6se erai proorociile ce circula printre creştini şi
înflăcăraă de sperare imaginaţiile lor. Era nişte
proorocii vechiale lui Metodie, episcopul de Patras,
ale lui Leon împăratul-filosof cu tablourile profetice cei se atribuiaii și care vestea Surparea îm-

părăţiei

turcesci de

către

un om

de viţă veche ;

«iată păstorul, dicea astă din urmă proorocie, ca«rele va ucide pe lupul ce dorea să mănânce Gia:
«păstorul îl va ucide și-l va găsi om. Ast-fel va
«peri cel ce a stăpînit prin silă». Apoi venea
proorociile lui Merlin, care diceaii că unul încoronat
cu trei corâne va sdrobi împărăţia turcescă şi că
inainte de acestă dărămare va căde asupră-io bâlă
urîtă şi gr6znică (precum era ciuma de atunci) ;

în sfîrșit cea mai

răspândită

proorocie

eraa a stro-

logului Antonie Torquato dela Ferrara, care trăise
pe la 1480 pe timpul lui Mate: Corvin, craiul
Ungariei. El pretindea că împărăţia otomană va
căd€ când va ajunge la al XIII-lea să al XIV-lea
Sultan și nu va trece mai mult de anul 596, căci
atunci i se va întîmpla un ce grâznic şi de morte,
din pricină că murind Sultanul domnitor se vorii ivi
atâtea certuri și lupte între cei mai mari ai statului încât se vori sfâșia unii pe alţii și asemen€
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voră păţi și de către străini. Atunci creștinii voriă
lua înapoi Ungaria şi vorii face multe năvăliri în
împărăţia turcescă, care va fi încă necăjită şi de
o mare ciumă și de o fâmete crudă. Apoi, creştinii îmbărbătaţi şi înfocați cu atâta îndrăzn€lă și
grabă și puteri, vorii trece marea, încât tâtă creșse va vede de-o-dată

tinătatea

în arme

la răsărit,

fi tre-

fi sburat decât a

unde va păr€ mai mult a

cut. Atunci Turcii se vorii creștina şi ambele

bise-

rici şi ambele împărăţii se voră face una subt un
singur împărat creștin. Apoi, pe lingă aceia, Ma-

a

III se întimplase

homet

sultan

fi al XIII-lea

după Osman cel d'intiiii. Ciuma, f&metea, răsboiul,
mortea sultanului Murat, răscâla oştirilor, sfâșierile

celor

mari

Sinan

și

între
Ferhad,

partidele
tâte

se

duşmane
impreunase

ale

vizirilor
a da

spre

temei acestor proorocii. Dar cea mai bună proorocie, observă f6rte bine un analist contimporan,
ar fi fost sabia şi unirea creștinilor; nenorocire
însă că acestă

asemenc

se facii
astfel

din

tâte

urmă,

ca în tot de-a-una

când

legături contra Turcilor, lipsi și

proorociile

rămaseră

zadarnice

și eșiră

de minciună.
III.

Câte-va dile după întronarea noului sultan, Sinan-Pașa fu scos din vizirat şi surghiunit la Mal—.

—
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gara, iar în locu-i se numi

rivalul săti Ferhad-Paşr,

(19 Fevruarie), care tot deodată Prii
mi şi comands

mai

presus

a armatei, cu poruncă d'a porni asup
ra

“Țărei românesci. Se dicea că Ferhad
a surpa pe Sinan-Pașa încredințând

cum că

Mihaii-Vodă

revoitat numai

din

și Sigismund
ura ce aveaii

ar fi isbutit
pe sultanul

Bathori

a

către Sinan,

i,

nu din ura lor către Turci, Fer
had-Pașa, poreclit
Characlan
(şerpele negru), era ce origine arnă
ut,
El fusese crescut în saraiii şi,
deosebindu-se în
tâtă vremea, prin vitejia și înţele
pciunea sa, ajunse

iute în cele mai mari slujbe ale
împărăției şi acum pentru o doua ră fu învestit
cu puterea vi-

zirescă.

Noul

mare

vizir adună

îndată la divan

pe

40253.—Aul.

Rom.

W. Bălcescu,

“3

toţi vizirii, pe muttiul, pe cadiaskeri,
pe nisamgiul,
pe cei patru defterdari, precum şi
pe agii Ianicerilor și ai bulucilor spre a se sfăt
ui dacă trebuie
să se îndrepteze spre Buda sc
spre era românescă. Divanul se învoi la acestă din
urmă părere.
Vizirul porunci la toți paşii vecini
a-și concentra
oştirile la Ruşciuk, unde să se adu
ne şi materialele cu lucrătorii trebuincioşi spre
a face pod pe
Dunăre: paza acestui post până la
sosirea sa fu
încredințată lui Lala-Mahomet-Paşa
beilerbeiă de
Anatolia, care și porni îndată spre
Dunăre
Beiierbeiul Rumeliei Asan-Paşa, care se
numise în

locul luf Mahomet-Pașa,
şi

care tot într'o vreme

feciorul lui Sinan-Pașa,
cetatea Vidinul,

comanda

priimi poruncă să pregăteseă acâstă trecere. Pe
când marele vizir se ocupa cu multă activitate
în Constantinopole de pregătirile îngrozitorei sale
expediţii în contra ării românesci, o răscolă a

Spabhiilor,

stă,

vrăjmașilor

zizaniile

aprinsă prin

Sinan-Pașa şi Cicală-Pașa, turbură liniştea capitalei
şi era p'aci să-l r&stârne din vizirat și să-i r&de

vărsări

prin

dar

şi vicța;

pună

bani

și

cu

sprijinul ce avu de la Ianiceri, putu lesne so răsi-

După

pâscă (21 aprilie, 1595).
vizir

cu

eşi

domolirea acestei
din Constanti-

alaiu

răscâle,

marele

nopole,
ducând

joi în 26 aprilie şi tăbări la Daut-Paşa,
cu sine 10,000 Ianiceri sub Zagargi-Paşa,

tâtă

cu

călărimea

călărimea

străină

din aripa stingă.

l€fă

ce

atât

din

rămăsese

aripa

Corturile armatei

la

dreptă

Portă

și

cât

şi

se scoseseră cu

câte-va dile mai înainte şi se armase gece galere,
pe care

încărcându-le cu tunuri şi alte muniții,

le

porniră la Varna, de unde pe Dunăre să se urce
la Rușciuk. Al duoilea vizir, Ibraim-Paşa, fu numit
caimacam în lipsa lui Ferhad și rămase în Constantinopole împreună cu aga lanicerilor pentru

paza oraşului şi cârmuirea trebilor împărăției. Caimacamul

era

dușman

tainic

al vizirului şi, cu tote

că în

public

şi adunarea

se

arăta

oștirilor

că se ocupă cu pregătirea
şi

a

armelor

spre a

le tră-

mite lui Ferhad, în faptă însă se silea cât putea
să răsipescă tote pregătirile făcute. Vădând IbraimPașa

că

rier,

scriind

vizirul

trămitea

sultanului

din cale curier după
că

se apropie

de

cu-

hotarele

țzrei Românesci cu o mână de soldaţi r&ă armaţi
şi că-l rogă a trămite îndată oștile ajutâre, el se
puse de arătă sultanului că pricina pentru care
oștile se adună încet și mergii cu grei către hotar
nu €, după cum se dice, căci lor le e temă a
merge împotriva

Ferhad-Pașa și nu
duşmanul.

Spre

Românilor,

vori

dar căci ele urăscă

pe

a se bate sub dinsul cu

adeverirea

diselor

lui,

el

scâse

de marturi dinaintea sultanului pe muftiul BostanZadel, pe cadiaskerul

Baki,

pe vizirii Gerah-Paşa,

Hasan-Paşa şi pe feciorul lui Cicala-Paşa, toți par-

tisani ai lui Sinan, cumpăraţi de dînsul cu vre o

câte-va pungi de sechini şi care toţi adeveriră ară-

tarea

lui Ibraim.

Acesta

începu

a face impresie

asupra minţei sultanului.
n vreme ce aceste intrigi in Constantinopole urdeaă peirea lui Ferhad-Pașa, el înainta în calea
sa. Plecând de la Daut-Pașa în 3o Aprilie, ajunse
la Ciorli, unde porunci de a forma un trup de
1000 Gmeni pușcași și dete lui Husein-Bei co-

manda

Spabhiilor.

Acei

1000 pușcași se luaii dir

tot locul unde tăbăra armia și cei ce se înrolaă
saluta în tâte dilele pe marele vizir dinaintea
cortului săă pe la trei sii patru ciasuri de pe ameadi.

În cele d'întiiă

dile ale lunei

Maiii

ajunse

vizirul la Andrianopole şi făcu scire că va zăbovi
ao o d ce dile. În 13 Maiă, până a nu pleca din
Andrianopole vizirul, potrivit vechei și statornicei
d. rinţe a Porţei, șterse drepturile ce principatele

Mold va şi ţera Românâscă își păstraseră prin
capitulaţiile lor şi le declară provincii ale împărăţie: turcesci (72/24). El numi ca pașă în Moldova

Giafer-Paşa,

pe

fostul beilerbei

al Servanului

şi

in Ţe:. românescă pe Satirgi-Mehmet-Paşa și, luând m privire sperarea viitOrelor lor venituri, li
se puse condiții ca să aibă a ţine fie-care câte
100

cu cheltuiala

snidaţi

lor. Fiind că acum

am-

ben ji.mcipate erai reduse în starea celor-l-alte
are împărăției, vizirul dete slujba de
ww:
n ambele ţări lui Mehmet, beiii de la
şi

du cui

într'aceiași

vreme,

hotărî

12,000

un lefă drept garnizonă acolo.
IV.

acest nor
E

roma

amenințător de grosnică vi-

de ţera lor, Românii aflară că un

—

„zonvoiă

forte

bogat
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în bani și bucate trecea din

Constantinopole spre . Ungaria.
«Mirosul acestet
«prădi scâte pe acești lei din vizuinele lor și îi
«impinge a face tot spre a o dobindi», dice istoricul frances Montreux. Oştile române întimpinară
pe Turcii ce povăţuiai acel convoiii, Lupta ţinu

multă vreme cu noroc schimbat, până când cura:
ziul isbuti și ai noștri luară trei corăbii încărc
ate,
Vestea că se apropie armata lui Ferhat-Pașa nu'i

putu face a se lăsa de acea dobindă. Cât-va
după acesta, Sigismund Bathori în Arde! trămise
pe cel mai vestit general al să George Borbeli,
in Banat la Caransebeș și Lugoş. Cu tâte că avea
cu sine puțini ostași, Borbeli cuprinse prin silă
duo casteluri turcesci, anume Bocşa şi Varsoşi;
dar garnizânele turcesci de la Lipova, Giula,
Csanad şi Ienei, aflând prin spioni că oraşul Iofă
se afla fără garnizonă, voiră a se folosi de
lipsa
oștirilor lui Borbeli din Arde! şi, cu puteri unite,
năvăliră în acesta ţcră, cuprinseră Lofă cu
ş&pte
sate din prejur, unde trecură tot prin foc și sabie
şi duseră pe locuitori în robie. Aflând Bathori

acesta,
o câtă

spre a-și r&sbuna, pornesce din Alba-lulia
de oştire alesă, de cuprinde Totvaragia,

măcelărind garnizâna. Acestă câtă se unesce apoi

cu Borbeli, care bătea Făgetul și, dupe ce-l ieai,
plecă asupra pașii de la Temișdra care, unindu-se
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cu beii de la Lipova, Giula, Csanad şi lene, cu
mari puteri alergă asuprăi. În bătălia însemnată
ce urmă, creştinii r&maseră biruitori. Pașa Timiș6rei

abia scăpă

cu

fuga;

iar beii Giulei şi Csa=

nadului fură "prinşi; viţa lor numai fu cruţată;
toți cei-l-alţi prinși fură uciși în faţa armiei criş
tine.

În

urma

acestora, Borbeli

merse

să bată ce

tatea Lipova.
V.

În acestă iernă puterea răsboiului fiind în Țera
românescă şi Moldova, Ungaria r&suflă puţin de
mișcările armelor. Sinan-Paşa de la Belgrad, de
unde iernă, află prin fugari renegaţi, silințele şi

umbletele prinților creştini pentru o mare legături
împrotiva Turcilor. Spre a domoli focul cu cart
aceştia se pregăteaii la răsboiu, meșteşugitul vizk,
credu că ar fi bine să facă a străluci dinaintea

ochilor lor o mincin6să lucore de pace. Spre acest
sfîrşit făcu împăratului o propunere de pace, da;
puind condiţii grele care era încredinţat că nu voră
fi priimite. Unele din aceste condiţii erai: d'a
plăti tributul anilor trecuţi, a îngriji pentru trămiterea lui regulată în toţi anii de aci înainte şi a
nu da nici un ajutor Ardelenilor, Muntenilor şi
Moldovenilor, revoltați asupra Porței, nici_a le

—
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de unde

nu, amenința

Sinan

*că, în primăvara viitore, va merge să bată Viena,
EI

tracta

nemţescă

încă
cu

în
un

propunerea
mare

dispreț,

sa

pe

dicând

tâtă

nația

că Nemţii

sunt nisce lași care nu potii suferi nici fâmea
nici căldura şi că sunt buni numai d'a bea şi d'a
mânca. La aceste condiţii aspre şi cuvinte ocări.
tore, împăratul r&spunse cu vrednicie, arătând că
o cercare rea va dovedi îndată lui Sinan că Nemţii
sciii a se bate cu ferul; că zadarnicile sale ame-

nințări nu-i sunt
are

a

face

cu

de

bărbaţi,

nici un folos, de vreme ce
iar

nu

cu

copii care se

sparie de cel mai mic sgomot. Apoi, lepădând
condiţiile turcesci, propuse altele cu totul împotrivitore, între care și aceia ca Sinan să dea înapoi
tote castelurile cuprinse şi pe toți prinşii şi ca
Porta să se lepede

de nedreptele

ei pretenţii asu-

pra Moldovei şi Țărei românesci, ţări vechi feudatare ale corânei Ungariei. Într'acest chip se
zădărniciră tâte aceste vorbiri despre pace.
Sinan Pașa, fu apoi chiămat la Constantinopole și
depărtat din vizirat, dupe cum am vădut înapoi; în
Jocu-i veni la Belgrad Hasan-Pașa cu beilerbeiul Greciei, feciorul lui Sinan-Pașa,

și cu nisce

Domni

şi

boieri pribegi din Ţera românescă și Moldova, care
din ambiţie călcând legea și datoria lor, subt stegurile turcesci se luptai în contra creștinilor.
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Împăratul începu atunci a se găti cu totă silința
* spre a urma răsboiul în primăvera viitâre. EI
chiămă pentru 8 Februarie, 1595, adunarea Staturilor Ungariei la Presburg şi ale Boemiei la Praga,
pe dioa de 9 Februarie. Archiducele Mateiii deschise adunarea
Staturilor Ungariei, cerându-le
mijlce spre a urma cu isbîndă răsbotul din primavera viitâre. Cererea i se împlini, hotărîndu-se de
adunare o dajdie de obşte pentru toți, fie de ori
ce rang ar fi şi ori ce privilegii ară ave. Dieta
de la Praga o deschise însuși împăratul și, mulţumind Staturilor pentru zelul lor și puternicele ajut6re în bani

şi Gmeni

ce dedeseră

spre susţinerea

gloriei numelui de creștin, el le descrise starea
lucrărilor răsboiului. EI le spuse că rugase pe
papa, pe craiul Spaniei, p'al Poloniei și Suediei,
„pe marele duce al Muscalilor și pe mulți alţi prinți
străini, cum şi pe prinții Germaniei la dieta de
la Ratisbona; și

că spera

că toţi își vorii uni pu-

terile cu ale sale împrotiva dușmanului. EI le vorbi
apoi de legătura ofensivă și defensivă a prinților
Ard€lului, Moldovei și țărei Românesci, de trofeele şi biruinţele lor şi încheiă cerând Staturilor
ajut6re în Gmeni și bani. Staturile îi deteră pentru
Boemia, Moravia, Silesia și Luzacia, 600 călăreți
şi 10,000 pedestrași, care de la începutul lui Maiii

şi penă

la sfirșitul lui Noemvrie trebuiaă să slu-

jescă cu
păratul
garia pe
b6ie pe

cheltuiala lor în armata împărătescă. Îmnumi mai mare peste oştile sale în Uncomitele Mansfeld, căpitan vestit în răsacele vremi și-l cinsti cu titlul de principe.
VI.

În vreme ce ambele împărății se găteaii cu atâta
silință spre a purta cu putere răsboiul, unirea voevogilor Ardelului, Moldovei şi Țărei românesci,

care,

după cum

vă&durăm,

fusese

de

mare

folos

causei creștinătății, fu în primejdie de a fi sdrobită, și aceste ţări, acuma aşa amenințate de Turci,

în nevoia de a deschide răsboiii între dînsele. Înţe.
lepciunea lui Mihaii-Vodă se grăbi a opri o asemen€ nenorocire ; dar sămiînță de vrajbă ce se
aruncă atunci,
sângele ce se

rodi mult mai
vărsase pentru

apoi, zădărnici tot
causa creştinătăţii,

asvirli aceste trei țări în valuri şi în nenorociri
cumplite şi mântui împărăţia turcescă de peirea
ce o amenințase.

Sigismund

Bathori,

nestatornic

şi zadarnic, se trufi şi se înălță cu mintea de când
tractă şi se rudi prin căsătorie cu împăratul nemţesc, și începu de o-dată prin usurpare, a se întitula prinț al Ţărei românesci și al Moldaviei, arătând prin acesta dorința sa de a, schimba tractatul
de alianţă

ce făcuse cu Domnii români, întrun trac-
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tat de suzeranitate a sa asupră-le. Evenimentele
timpurilor păstraseră aceste trei principate, Ardelul, Țera românescă și Moldova, singure, isolate,
între împărăţia turcescă, împărăţia nemţescă şi crăia

Poloniei. Era 6re-cum firesc lucru ca, ori-care dintre
stăpiînitorii din aceste trei ţări ce se simţea în
putere, să caute a le uni într'un singur Stat și a
reîntrupa ast-fel vechia crăie a Daciei. Mai mulți
prinți români şi unguri o ispitiră; dar ceia ce
împingea

pe Români

către acâsta era dorinţa d'aşi

constitui unitatea lor constituţională, d'a se uni
între sine frați de aceiași limbă şi sânge, în vreme
ce Ungurii nu eraii împinși decât de vechia și statornica lor

dorință

d'ași

întemeia

supremația

lor

asupra întregei naţii române și, călcând'o în picidre, a da impărăţiei lor țErmurile Mărei-NegreLupta între aceste tendinţe împotrivitâre ale Românilor și ale Ungurilor zădărnici tâte întreprinderile de a reîntemeia regatul Daciei, și acestă
rivalitate naţională aduse robirea comună.
Tocmai în minutul când se cerea încredere reciprocă

și unire,

nesocotitul

Bathori,

mai

mult

din

zădărnicie, aprinse torța acum stinsă a vechilor
uri naţionale. Proiectele lui ambiţiose găsiră partisani nu numai în Ard€l, dar încă și în Moldova şi
în Ţera românescă. Cu tot meritul ce Aron-Vodă își
dobendise prin r&scularea lui asupra Turcilor, Mol-

—
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uita tiraniile lui de mai na-

inte. În înţelegere cu Sigismund Bathori se urdi
asupra lui Aron-Vodă un complot între boierii
moldoveni, în capul cărora sta aga Răsvan ce comanda guardia de Unguri a acestui Domn. Sub
pricinuire că s'ar fi prins nisce scrisori scrise de
mâna

lui

Aron,

care

dovedeaii

că el se afla in

înţelegere cu Turcii și cu cardinalul Andrei Bathori din Polonia, vărul prinţului Sigismund, un
trup de oştire din Ard€l, sub comanda lui Gaspar
Corniş şi Francisc Daczo, intră fără veste în Iaşi
şi, împreună cu Răsvan, ridică pe Aron cu soția
și feciorii lui, la 23 Aprilie 1595, şi-i duse sub pază
în Arde], sub pretext ca să se apere şi să se desvinovăţescă către Sigismund. Dar acesta îl închise
în castelul Vinţului, orăşel pe Mureș, puţin departe
de Alba-lulia, vestit printr'o fără-de-lege a curţei
Austriei, mortea cardinalului Martinuţiă, (1551)

cate fu ucis de generalul spaniol Castaldo. Nu se .
scie dacă Aron-Vodă a fost vinovat întru adevăr
de trădarea ce a motivat arestarea lui sci dacăa
cădut jertfă ambiţiei lui Răsvan şi lui Bathori.
Nimeni n'a v&dut acele scrisori de trădare ale lui.
Noi

ne plecăm

a crede,

cu mai mulţi

analiști con-

timporani, că fără dreptate a fost el asvârlit după
tron în temniţă; dar cumplita lui domnire îi me-

ritase

o

asemen€

cădere,

El

își sfirși

viaţa

la
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Maii 1597, în aceiaşi temniţă. T6tă avuţia lui cea
mare, strînsă prin strceri nelegiuite, fu confiscată
de Bathori spre a sluji pentru cheltuiala răsboiului.
Mai mulţi din boierii partisani ai lui Aron-Vodă
se turburară forte la acestă silnică și fără dreptate
faptă;

de aceia,

mulţi

din ei fură închiși, unii pe-

depsiți cu mârte. Aceste fapte nedrepte r&ciră cu
totul spiritele Moldovenilor de către Bathori și le
întOrseră către Polonia, unde mai mulți boieri se
afla în pribegie, aceia ce dete Polonilor îndrăzn€lă de a căuta să intre în Moldova.

Ast-fel

drep-

tatea dumnedeescă scâte răsplata unei fapte dintrînsa chiar; şi Răsvan, precum şi Bathori, traseră
dintr'acesta mult răi și stingere asupra capetelor lor. Aga Răsvan fu numit de Sigismund Bathori Domn în Moldova sub suzeranitatea, lui şi-şi
luă nume de domnie Ştefan-Vodă. Acest Răsvan
era născut în Moldova, dintr'un tată țigan şi o
mumă moldovencă. El intrase de tânăr în armia polonă, şi, deosebindu-se printr'o vitejie neobicinuită

în răsboiul cu Muscalii,

fu din Simplu soldat

rădicat

la cele mai înalte trepte ostășesci de craiul Poloniei Ştefan Bathori. În urmă, întorcându-se în Mol.
dova, intră în slujba lui Aron-Vodă, care-i dete
rangul de agă și-l trămise în Mai 1593, sol la
Sigismund Bathori. Apoi Răsvan priimi de la Aron

comanda

guardiei sale de Unguri.

El trase la sine

—

dragostea acestor

341—

ostași

și isbuti,

după

cum v&

durăm, cu ajutorul lui Bathori, a răsturna pe Domnul săi și a se urca ast-fel în locui pe un tron
de care se făcuse vrednic prin vitejia sa.

Sigismund Bathori, temându-se ca nu cum-va
boierii moldoveni, care erai pribegi în Polonia,
împreună

cu Polonii, să facă vre-o

năvălire în Mol-

dova spre a turbura starea lucrurilor, întocmite
după plăcerea lui, trămise pe Gaspar Corniş la
Zamoisky, marele hatman al corânei Poloniei, spre
a-i vesti că el s'a făcut acum stăpîn al Moldovei
şi îl poftesce ca să nu umble

a intra în acea țeră

şi a-i aduce vre-o pagubă. Zamoisky îi dete răspuns În scris că acestă trebă privesce pe craiii şi
pe Staturi, şi că ar fi fost mai

nu intreprindea o asemen€
ceta mai întîi

părerea

bine dacă

faptă până

regelui Poloniei.

a

Bathori

nu

cer-

Într'acest

chip ambiția lui Bathori deşteptă în inima Polonilor vechia lor dorință d'a stăpini Moldova şi
aduse mari nenorociri.
VII.

Tocmai se gătea Mihaiii-Vodă de a se apăra în
contra năvălirei cu care îl amenința vizirul FerhadPașa, când prinse veste de întîmplările din Moldova și de cugetele ambiţisse ale lui Bathori asu-
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pra ţărei și domniei sale. Dintru'ntiii el nesocoti
acele proiecte

ale

unui

aliat

trădător

şi călcător

de jurământ și declară că-și va apăra cu puterea
drepturile, de se va atinge cine-va de dinsele. Dar
stolul oștilor turcesci acum se pornise spre ţcră,
în acea primejdie Mihaiu simţi nu numai că nu
putea intra în luptă cu Sigismund Bathori, dar că
încă avea trebuință de ajutorul lui. El mai avea
apoi a se teme

ca

mişelul săi aliat

să

nu-l jert-

fescă Turcilor; în adevăr, tocmai atunci pe la începutul lui Mai, sosise în Ardcl ciaușul Ibrahim,
aducând lui Bathori caftane şi scrisori atât de la
sultanul cât şi de la aga curţii de Constantinopole şi de la Amat-Pașa din Temişora, prin care
i se făgăduia că sultanul îl va recunsce stăpînitor
peste câte trele principatele, cu titlu de crai și cu
plata unui tribut anual de şooo, în loc de 1ş,o00o
sechini, ce plătea Ardelul mai nainte, numai să
se tragă din legătura creștină. Era adevărat că
aceste făgăduieli erai pre mari ca să potă fi ţinute.
Mihaiii îns& putea să se temă ori de ce de la
un om așa de nestatornic la minte și la jurămintele sale. Împăratul însuși avea t&mă de slăbiciunea
se ferescă de ispita Turcilor, care «se silescii din
mâni şi din picidre, prin ameninţări şi făgăduieli>
ca să-l tragă pe el şi pe voevodii români

din ali-

zi

şi încă de la 7 Martie îi scrisese să

mot

lui Sigismund

—

anța creştină.
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În acestă cumpănă

grea în

care se

afla, Mihaiă găsi în inima sa curagiul rar şi forte
de lăudat de a jertfi mărimea, şi neatîrnarea sa,
dragotea

de sine, drepturile sale şi

triei, pentru

un

chiar

ale

pa-

mare interes al omenirei şi al civili-

saţiei creștine. Adunând ţera spre a se chibzui,
îşi aleseră cu toții sfat de folos acestei nevoi, ca
Domnul să se închine lui Sigismund, păstrându-și
însă fără scădere drepturile Suveranităţei şi veniturile ţărei. Cu asemen€ instrucții porni în Ardel o deputaţie compusă de Eftimie mitropolitul
Tergoviștei, Teofil episcopul Râmnicului, Luca
episcopul

Buzăului,

Dimitrie,

Preda

şi Borcea,

v.s-

tierii Dan și Teodosie, postelnicii Radu Buzescu
şi Stamate, clucerii Radu şi Vintilă. La 2 (12)
Maii, sosi acestă deputaţie în Alba-Iulia şi îndată
fu priimită în audienţă

de Bathori.

El orîndui

din

parte-i spre a tracta cu deputația pe Stefan Iojica,
sfetnicul și cancelariul săi cel mare și pe George
Ravadzi sfetnic al să&ă și căpitan al cetăţei Szamoș-Ujvar. Dar <dintr'acești boieri ce-i trămisese .
<Mihaii-Vodă pentru tocmelă, dice chronica, în«vrăjbitorul diavol umblă în mijlocul lor, de se
«apucară unii cu alții mai mult să facă vrajbe
«decât pace, cum să scâță pe Mihaiii-Vodă din
<țeră ; iar cei-lalți boieri ce se nevoiai să slujască

«Domnului lor în dreptate, de neprieteni fură bi-
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«ruiți.» Într'acest chip, prin vrăjmașia unor
boieri,
se făcu ca tractatul ce se încheit între plen
ipotenții români şi unguri la Alba-lulia, în :20
Maiiă
1595,

nu

fu

de

pe cum

voise

Mihai,

numai

un

simplu tractat de închinare, ci din potrivă legiu
i
o supunere desăvirșită și o întrupare a ŢeErei românesci cu Ard6lul. Cuprinderea acestui tractat
era: că episcopii, boierii, împreună cu MihaiiiVodă şi cu tâtă țera, îşi alegii de Domn stăpinitor pe Sigismund Bathori și pe următorii săi, căruia

depună jurământul

de credință.

Acest

prinţ,

neputend sta necurmat în Țera românscă, o va
cârmui printr'un vice-voevod ales de țEră, care să
scie limba și obiceiurile ei şi căruia prințul să-r

trămită

steg,

buzdugan

și sabie,

semnele

dregăto-

riei.

Vice-voevodul

qece

boieri mai bătrâni, între care să nu intre nici

va alege un sfat de duoi-spre-

un Grec și cu care să cârmuiască țera. Veniturile
lor voră fi hotărite de prinţul și el nu se va mai
întitula ca înainte: «Din mila lui Dumnedeii»,
nici va numi oraşele țărei «ale sale» ; întrun cuvint
el va fi numai un slujbaș al prinţului. Acesta singur va

ave

dreptul

de viţă

și de morte

asupra

boierilor, dreptul de a face dănii la pămiînteni,
dreptul de a tracta cu puterile străine pentru eră.
La dietele Ardelului să se trămită deputaţi și

din Țera

românescă,

care să aibă drept de a vorbi
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şi a vota ca și cef-l-alți deputaţi. Libertat
ea şi
veniturile clerului și ale călugărilor se asig
urat,
și juridicţia mitropolitului Tergoviștei se
întindea

peste

tâte

bisericile

românesei

din

țErile

ce se

aflaii sub stăpînirea prinţului. Pentru tote
acestea
Bathori se lega că el și următorii sti voriă apăra
cu tote mijlâcele lor, ţera de vrăjmași.
Acest

tractat fu un act de r&sbunare

al aristocrației îm-

potriva lui Mihaiă, pe care în zadar ea se
ispitise
a-l resturna.
Boierii

şi călugtrii,

spre

a-şi asigura și a-și în-

tinde privilegiile lor, spre a umili pe Mihaiu,
scădendu'l din trepta de Domn suveran la aceia
de

un Slujbaș unguresc,

trădară drepturile naţiei şi o

aruncară sub supremaţia și stăpînirea națici
unguresci, duşmana ci cea de de mult. Acest tractat înjositor pentru el și naţia sa, eșit din trăda
rea din năuntru și din afară, fatalitatea împr
ejurărilor puse pe Mihaiă în nevoie de a-l priim
i, dar
de atunci trufașa lui inimă își făgădui o răsb
unare
puternică și ura ce hrăni familiei Bathores
cilor şi

pe care

sciu

a o împărtăși

poporului român, fu

atât de infocată încât arse cu totul acestă familie

și stinse

cu sunet pomenirea

ei.

Cu întorcerea deputaţilor din Ard€!, Sigismund
trămise pe George Palatici ca să ducă lui MihaiăVodă buzduganul și stegul ostăşesc, semnele «voe40,263.—Aut.

Rom.

A. Bălcescu.

10

—

1465

—

vodatului» și să priimescă jurământul lui și al
boierilor. Mihaiă făcu acest jurământ, dar în inima
lui hotări a scăpa de dinsul la cea mai d'întiiiă
ocasie.

Într'acetaşi

vreme,

la

1

lunie,

sosiră la

Alba-lulia deputaţii Moldovei, care închetară un
tractat cu aceleași condiţii ca cel cu Țera român6scă
De atunci Sigismund Bathori începu a
purta titlu de «Principe al crăiilor Ardelului, Mol«daviei şi Țărei Românesci şi al sfintei împărăţii
«romane (regnorum Transilvanie, Moldavia, Va«lachize transalpinze et Sacri Romani Imperii Prin«ceps,)»

şi

în Europa

începu a

fi privit şi numit

Rege al Daciei, căci locuitorilor acestor trei prize
„cipate, Români, Unguri şi Saşi, li se da numirea
comună de Daci. Dar acestă nesocotită ambiţie
a lui Bathori nu sluji la alt-ceva decât de a deschide ochii Românilor şi a le aduce mereii aminte
de

vechia

crăie

a Daciei,

moștenirea

lor

părin-

tescă. Ast-fel Ungurii înșiși lucrară şi făcură pe
lume a crede într'un viitor regat al Daciei, fantasmă ingrozitâre ce astădi înghiaţă inimile lor de
spaimă.!)

1) După Sigismund Bathori, prinții următori păstrară idea
„lui de regat al Daciei: ast-fel cardinalul Andre! Bathori, Gabriel Bathori şi Bethlen Gabor, care la 1628, cere de la
sultanul a-i recunâsce titlul de Rege a/ Daci.
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În vremea acestor tractații, vizirul Ferhad se
apropia încet de hotarele nâstre şi 'Tătarii, ce prii-

miseră poruncă de a ajuta operaţiile armatei tur_cesci, năvăliră

către începutul

lui Iunie, cu o pu-

ternică oştire asupra Moldovei și Țărei românesci.
Mihaii-Vodă, cu un trup de ste alcătuită de Români, Ardeleni și Cazaci, pripesce de le ese înainte la hotarul Țărei românesci, le dă o sabie,
îi împraştie şi-i silesce a se întârce înapoi, cum
inima lor ma voit. Îndată dupe aceia, MihaiiiVodă iea cu sine o câtă de călăreţi şi pedestraşi români,

împreună

cu

o

cetă de călăreţi ar-

deleni din trupul lui Albert Kiraly, sub comanda
lui Gaspar Fâdossi, şi pornind din Bucuresci,
stringe pe lîngă dinsul pe toți ostașii români și bulgari
ce întâmpină în cale şi pe osemă de paznici din volintiri și în dioa mare, lingă Nicopole, trece Dunărea pe

vase în vederea și în faţa oştirilor turcesci, adunate
acolo spre ocrotirea construcției vaselor pentru podul ce se pregătea a se face pe Dunăre. Cum trecură ai noștri rîul, deteră îndată năvală asupra
Turcilor, îi batii, îi spargi, îi punii în gână şi-i silescii
a căuta scăpare după șanțuri, închidendu-se în
tabără. Acestă tabără era aședată pe lîngă riul

Osmu ce curge din Balcani şi se versă în Dunăre

aprâpe de Nicopole, și lingă dinsa eraii grămădite

la un loc, ca la o mie

de luntri, cu tâte cele tre-

buinci6se pentru facerea podului. Numărul Româ
-

nilor, spună că se urca la cinci mii Gmeni, în
vreme

ce Turcii trecea peste dou&-spre-dece mii.
Bătălia
acestă urmă în 10 Iunie. Românii cuprinse
ră ta
băra cu asalt, robiră şi trecură sub ascutișul
sabiei pe mulţi Turci, ca la 500: iar, după
alţii,
1600 Turci cădură morţi. Despre pașa nu
se scie

de a scăpat

stii de a rămas mort,

Tâte luntrile

fură mistuite prin foc, afară de vre o gece
ce erai
aşedate mai departe și de care nu se
putură a-

propia. Ele slujiră în urmă la ai noștri spre
a
trece dincoce de rii bucatele găsite acolo.
Un

Turc ales ce purta grija acestor lucrări ale
podului, vâdând arderea luntrilor, dise către
Fădossi :

«Daca stea vâstră ar fi luat astădi

«cului padişah

patru

cetăţi,

pre

puterni-

n'ar fi fost nenorocire

«mai mare la el decât paguba ce-i face arde
rea
«acestor luntri.> Românii luară în astă
isbîndă

şese

steguri

şi

două

tunuri,

falconete ce

Turcii

câștigaseră în anul trecut sub cetatea Raab
, de la
oștile împărătesci; Mihai-Vodă le trăm
ise lui Ba-

thori,

împreună cu 16 tunuri şi multe pale, han-

geruri şi alte arme bogat împodobite
ce dobîndiră
acolo ostaşii săi. EX găsiră încă mult praf,
muniții

și multe

instrumente

de fer;

dar pe acestea,

ne-

putendu-le duce cu dinşii, le aruncară
în apă. Învingătorii români petrecură noptea
în acel loc şi

în gioa următâre, rr Iunie, apropriindu-se de Nicopole, scâseră pe dușman dintr'însul, Ei cuprindă

orașul, îl strică şi îl dai pradă

flacărilor.

Nemul-

ţumindu-se cu atâta isbîndă şi înflăcăraţi de norocul ce-i favorisa, ei se aruncă chiar asupra cetăţii
şi isbutescă a face, lîngă porta cea. mică, o spărtură cât săpâtătrece duoi 6meni. Dar cei din nă-

untru

începură

a vărsa din tunurile şi puscile lor

descărcături omoritâre şi ai noştri, vădend că perduseră vre o 50 sâii 60 6meni, lăsară cetatea şi
trecând Dunărea, se întârseră în eră, veseli de
norocita lor expediţie.

IX.

Acestă expediție a Românilor la Nicopole se
mări forte mult de unii din analiștii contimporani,
care o transformară într'o bătălie generală cu tâtă

Gstea

lui

Ferhad-Paşa,

în care acesta

rămase

în-

vins cu o perdere fârte mare. Chiar Turcii, duşmanii lui Ferhad-Pașa r&spândiră acestă veste neadevărată, ca să-l pâtă perde mai cu înlesnire.
Noi însă deterăm mai mult credEmiînt raportului
lui Albert Kiraly către stăpînul săi, ce se potrivesce cu arătarea unor analiști ai timpului. Perderile Turcilor încă nu fură aşa de nenorocite precum credeai creştinii și Turcii chiar, căci în pu-
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ţine dile luatrile se făcută şi se adunară la loc :
Se

vede

că

Miliaii

voi

încă a face cu acestea,

ceiă ce făcuse cu cele-l:alte; el ttecu vre-o mie de

Sineni lingă Nicopole ca să pună mână pe acele
vase ce se coborăii pe Dunăre spre schela Ravehe

unde

Hasan-Pașa beilerbeiul Rumeliei,

însărcinat

cu construcția podului, le âduna. Românii se daseră ascuns și le pândeaii trecerea ; dar a duoa-di

dimincţa oștile Rumeliei şi Segban-Bași, generalul
Ianiicerilor, care păzea acele luntri, plecară spre
dinşii şi aflând în cale de la un prins starea și
aşedarea lor,

se ascunseră tâtă dioa aceia într'un

loc priincios, și a doua-di,

când

se crăpa

de diocă

isbiră fără de veste Turcii pe ai noștri cu atâta
noroc încât îi învinseră şi-i puseră pe fugă.
În sfîrşit, după şepte săptămâni de la plecarea
sa din

Constantinopole,

pe la jumătatea

Ferhad-Pașa

sosise acum

lui lunie în Rușciuk, unde

găsi

gata leninele pentru facerea podului. Pricina ză
bovirei lui în cale fu, după cum scim, întârdierea

adunării soldaţilor şi greutatea ce întâmpină întru
stringerea munițiilor și a bucatelor din partea duș. !
manilor s&i rămaşi în Constantinopole. Îndată ce
sosiră

vasele

de

la

Nicopole,

în 6 Iulie, se apu-

cară de lucrul podului. Un Român ce pică atunc;
în mânele Turcilor și care se vedea a fi fost trămis

într'adins de

Mihaiii- Vodă,

le spuse că acesta
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priimise ajutâre din Arde! și Ungaria și că se afla
in Bucuresci în capul a șepte-deci mii ostași, Segban-Bași fu însărcinat a trage linia podului cu
vre-o câți-va bei din Rumelia, care trebuiaă să
mergă înainte. Marele vizir sta la capul podului
subt un kioşc susținut de opt stîlpi, de unde putea să vadă și silința ce se punea la lucrarea podului si totii ce se petrecea, în tabără. În locul unde se făcea podul era, în mijlocul rîului, un ostrov

lat,

sădit tot cu

sălcii, unde

podul

ajunsese

în cinci sii şese dile. Ostrovul fu ocupat mai întiiii şi se aședară acolo corturi. Cel-lalt canal al
rîului, ce se întindea penă la cetățuia St. George, .
era forte larg încât trebuia cel puţin 500 vase
spre a face podul. Era lîngă cetăţuie locul cam
ridicat şi nisce sangiaci-bei fură orînduiţi spre a-l
tăia ca să pâtă prinde capul podului. În 8 Iulie
beilerbeiul Rumeliei Hasan-Pașa intră cu pompă
în tăbără, ducând ca la 500 robi și aprope patru
mii capete de creștini din Transilvania și Ungaria.
Satirgi-Mehemet-Paşa, ce fusese numit beilerbeiul
Ţărei românesci, fiind chiămat, sosi și el peste
puţine dile în tabără.
X.

Într'aceia, pe când

Ferhad-Paşa

se ocupa

cu

construcția podului, măgulindu-se cu sperare că va
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supune îndată Țera românescă și apoi prin Arde
!
işi va deschide calea spre Bălgrad, ca să începă

operaţiile răsboiului în Ungaria, vrăjmașii să
din
Constantinopole nu sta în nelucrare. Sinan-Pașa,
câștigase pe tainicii haremului, care începură
a
băga multe hule asupra lui Ferhad în capul despotului, Îl învinovăţiră că în fundul inimei sale
e
Shiaur şi că are relaţii secrete cu Mihaii-Vodă,
silind impreună a prăpădi cu totul armia maho
metană; că perduse o mare bătălie la Nicopole
; că
ostașii nu voră a se mai bate sub dinsul:
că opresce pe semă-i banii cu care trebuie să plăt
escă

oştile şi că, de i se va lăsa încă comanda

armiei,

e de temut că ambiția şi scumpetea lui
să nu
pricinuiască nenorociri şi mai mari. Prin acest
e
pîri neadevărate, Ibraim-Pașa și cei-lalți priet
ini

ai lui Sinan

isbutiră

a răsturna

pe

Ferhad-Pașa,

şi în 6 Iulie, Sinan-Paşa fu numit în locu't mare
vizir pentru a patra Gră. A duoa di (7 Iulie) noul
vizir porni pe chehaiaoa capigiilor, Ahmet-Aga,

cu

un

ferman

ca să iea pecetea împărătescă

din

mână lui Ferhad şi să'l şi omâre de va ave ocasie
priinci6să, Dar cu duot dile înainte de a sosi che.
haiaoa în tabără la Ruşciuk, F erhad-Pașa, însciințat
fiind de nisce credincioși ai săi din Constantino-

pole despre

ceia ce i se pregătea,

pe Mehemet-Satirgi

Paşa, îi dete

chiemă

la sine

pecetea împără-

—
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spuindu-i că el e mazil

şi

cu tot

bagagiul s&ă, însoțit de trei mii voinici călăreţi,
luă
drumul Constantinopolei. În cale întilni trupe
le
Siriei, pe care Sinan le pornise după dinsul,
di-

cendu-le: «Mie capul, vo& avuţiile !» Ferh
ad scăpă
din mâna acestora, lăsându-le în jaf
avuția sa,
ce cra încărcată tâtă pe cămile legate câte
șse
unele de altele. Dintr'un del vecin el privi acest
ă

pradă a vistieriilor sale şi apoi se depărtă în munț
i
şi d'acolo se duse la Constantinopole, unde în zadar căută a-și mântui vi€ța. Mortea lui e povestită
cu întristare de toţi istoricii Turci, care laudă slujbele ce el a făcut împărăției și hulescii pe ambiţiosul şi barbarul săi dușman. Sinan-Pașa, care se

numise

totii

de

o

dată

seraskier

și

mare

vizir,

fără a perde vreme, începu a se găti spre a se
porni la 6ste. Până a nu eşi însă din Constantino-

pole, voind

să dea Turcilor

şi sultanului o

prive-

lişte plăcută, trămise de scâse din închisori o sută
duoi-spre-dece creștini robiți în Ungaria, afară
de femei şi copii, pe care, după ce-i sili a face
o sută leghe di şi nâpte pe drum, legaţi și chi-

nuiți de

fâme și de sete, încât mulţi,

nu numai

copii dar și bărbaţi, muriră în cale, îi aduse în
oraș, unde el însuși ii priimi la porţile cetăţii şi

ii preumblă

prin

târg

în

vederea

sultanului și a

locuitorilor. Între acești robi eraii mulţi Gment în:
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semnaţi şi de cinste, din care unii fură osindiți
la galere, alţii trași în ț&pă. Între dinşii se desco
peri o femee în haine bărbătesci. Era o jună
fată numită Maria Putoiana. Istoricii nu spunii nimic despre naționalitatea ei: numele însă o
dovedesce a fi fost româncă. Împinsă, de pe spusa
unora, de dorința d'ași r&sbuna familia măcelărită

de Turci,

iar

de

pe alții,

de mărimea

curagiului

sti și de sfinta dorinţă d'a se lupta cu dușmanul
legii, ea se bătuse

multă

vreme

ca

soldat.

Turcii

o întrebară dacă n'a luat haina bărbătescă ca să
ascundă vre o dragoste cu vre unul din ostași,
La acâsta ea răspunse cu o minunată neînspăimintare, că ea își schimbase portul ca să potă

a-i vătăma în răsboiii, iar că până atunci nici un
om nu-i bănuise sexul. Acesta o mărturisiră şi
toţi soţii ei, adăogind că în tâte întilnirile cu

Turcii, ea dedese forte frumâse probe de curagiu.

Aflând

Sultanul

de acestă

eroină,

trămise să o a-

ducă dinainte-i și o întrebă de a ucis vre un Turc,
la care întrebare ea răspunse cu semeţie că s'a
purtat cât a putut mai cu curagii, necruţând nici
un vrăjmaș și ucigând vr'o dece cu mâna ei. Sul-

tanul, mirându-se mult de virtutea acestei fete
generose, puse de o preumblă în triumf pe ulițele

Constantinopolei, arătându-o poporului ca o minune;
apoi o dete sultanei spre slujba ei în harem.
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XI.
Siman-Pașa
trei de ani.

era atunci
El

era

în vîrstă

de n€mul

de opt-deci

lui arnăut,

şi

născut

în satul Tapoiane în sangiacatul Prevedei. Fiind
numai îh virstă de 16 ani, el eșise din saraii în
dilele Siiltanului Suleimân şi intrase în rîndurile
Ianicerilot, luând parte în multe bătălii însemnate
de pe atunci, iar mai cu semă

la asedierea Vienei

„de la 1528, și deosebindu-se tot-ta-una printr'o
ură f&r6să asupra creștinilor. În puţină vreme el
ajunse beilerbeii de Alep și de Egipt; pe urmă
fu trămis de liniști turburările Arabiei şi luă parte,
sub

Mustafa-Pașa,

la

răsboiul

Ciprului,

unde

își

arătă crugimea sa asupra creștinilor, povăţuind
călcarea capitulaţiei şi jupuirea de viii a vitezului
şi nenorocitului Bragadini, comandantul cetăţei
Guleta.

După

aceia, ajunse de trei ori. mare Vizir,

vestindu-se mai presus de toți căpitanii turci, în
tâte răsbâiele ce purtă cu norocă în câte-și trele
părțile lumii și care îi dobiîndise numele de pezzrutt şi de Mariu al Osmanliilor. "Turcii îl numiaă

Cogia-Sinan-Pașa stii Sinan-Pașa-cel-bătrân spre a-l
deosebi de Cecale-Zade-Sinan-Pașa, cunoscut de
creștini sub numele de Cicală-Paşa, care era născut

la Messina dintr'un tată genoves şi dintro mumă
turcă.

Îndată ce-și vădu împlinită

înfocata sa do-
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rință de a se mai oști împotriva
creștinilor, bă.
trânul vizir, îngâmfat de reputa
ţia sa ostăşescă și
de atâtea răsbâie cu noroc săvî
rșite în Tunis,
Arabia, Persia, Georgia și Ungari
a, se duse dinaintea sultanului de jură şi chezăș
ui pe capul stă,
că va supune pe revoltanţii rom
âni, va robi şi va
pustii ţcra lor, iar pe Mihaiă-Vo
dă îl va prinde și-l
va aduce viă. După aceia, își
adună în grabă oş-

tile și tâtă gătirea trebuinci
6să

la răsboiă,

luă

cu
sine stegul cel sfînt cu care Mus
ulmanii se credeai nebiruiți când îl aveai în tab
ăra lor, şi, eșind cu

ceremonie

mare

din Constantinopole,

merse

de

tă.
bări la, Daut-Pașa. Daci, în
17 lulie, porni spre
Ruşciuk. Într'aceiași vreme por
uncise tuturor pașilo
r vecini să-i iasă în cale cu
oștile lor şi hanului

să dea năvală cu Tătarii să
prin Moldova în Țera
românescă. Amiralul Cicală
asemen€ fu poruncit
ca să stringă din oştirile Asi
ei o armie mai pe atât
de numersă cât a lui Sinan
și să st€ gata ca la
ori-ce cerere să se unâscă în
grabă cu dînsul. La
Andrianopole ajunseră pe vizi
r oștile Siriei şi de
acolo porni la Carinabad, und
e fu întîmpinat, la
28 Iulie, de kehaiaoa capigiilor,
care-i dete pecetia
împărătescă, spuindu-i de fug
a lui Ferhad-Paşa şi
apoi își urmă calea trecând
Balcanii prin strimptOrea de la Cialicavain,
ajunse la Șumla și de
acolo la

Hozargrad

să

Rasgrad; făcând

cinci-
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spre-dece tabere din Constantinopole
până în câm-

piile Dobrogii.

Îndată purcedând,

sosi

în

ş Au.

gust (s. n.) în tabăra de la Rușciuk.
Aci oștile îl
priimiră stând înarmate şi-l însoţiră până
la cortul
lui, unde-i presintară câţi-va robi şi câte
-va, capete
de Români, care veniseră să isbescă
pe HasanPașa şi fusese prinşi şi omoriți de aces
ta. De la
1462, de când cuceritorul Constantinop
olei Mahomet II, în capul unei armate de două sute
cinci-deci
mii Gmeni, năvăli în ţera n6stră, nică
o altă'oștire

mai mare, nici cumpăna de peire
mai grea decât
cea de acum nuo amenințase. Într
'adevăr, armata
ce Sinan-Pașa adunase la Rușciuk
spre a trece în

Țera românescă, era de o sută optdeci mii de
ostaşi şi o mie lucrători î). Cei mai
vestiți paşi ai
împErăției, veterani ai mai multor răsb
6ie, coman.
daii după Sinan acestă armată. Era
Hasan-Paşa
beilerbeiul Rumeliei născut în Herţ
egovina, fiul
1) Numărul

acestei

după care se luară

armate e cam nehotărit.

şi unit

Italieni

analişti,

Analiştii

o scadă la 70

turcă,
mit

Gmeni, numai după obiceiul lor d'a
nu fi exacţi, Istvanfi spune
că trecea peste 100 mii, iar Filstich
o face de 200 mii. Noi
am priimit numărul de 180 mit dat
de Walther carele, fiind pe
atunci în €ră și curând după aceia
la Constantinopole, ni se
pare a fi mat exact, Iacob Franco
pretinde că Ferhad adunase
150

mii

6meni în tabăra

sa;

multe oști pe lîngă cele aduna
pag
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vestitului Mahomet-Socoliul ce stătuse vizir subt
trei sultani; el dobiîndise o mare glorie în răsboiele din Persia şi din Ungaria, se privea de toţi
ca cel mai bun căpitan al Turciei și era forte
iubit ostașilor pentru natura lui cea veselă. Era
Mahomet-Satirgi, arnăut ce fusese paşă de Cara
mania

şi ciadir-mecter-pașa

(șătrat

mare);

el

era

forte vitez şi se povestea despre dinsul că, fiind
de pază lingă sultanul, îl apără într'o bătaie,
tăind mai mulți duşmani numai cu un satir, de
unde căpătă numele de satirgi; alţii diceaii că acest
nume îi vine fiind-că a fost măcelar. Era GiaferPaşa, eunuc ungur de nm, ce fusese paşă de Taurida şi se deosebise în răsboiele Persiei. Era Haidar-Pașa, beilerbeiul Capadociei, vestit prin isprăvile
sale din Moldova la 1589, când îndatoră pe Poloni a plăti tribut Turcilor. Apoi veneaă MustafaPaşa, feciorul lui Aias-Pașa, Husein-Paşa beiul
Nicopolei, Caraiman-Paşa și alţi mai mulţi pași şi

bei, tot ostași învechiți și meșteri în răsboie. Între
ei toți se deosibea un român, un trădător de ţeră
şi lepădat de lege. Fecior al lui Alexandru-Vodă
Il-lea, Mihnea II-lea sei Mihaiă, urmă tatălui s&ă
în domnie şi cârmui era românescă de la 1577

până la 1583; domnia lui nu fu decât un şir de
tiranii şi stOrceri de bani, până când strigările
poporului făcură pe sultan a-l măzili şi a-l sur-
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ghiuni la Tripolis; peste un an însă Mihnea II-lea,
pentru a duoa Gră se întârse Domn în Țera românescă, chinuind'o și mai cumplit aprope cinci
ani (1585—1591), când fu iarăşi depărtat cu urgie
şi adus în Constantinopole. Aci, în minutul d'a
porni în exil, temându-se ca Turcii să nu'l omoare
spre a'i lua avuţia, ceru să se turcescă, dicând că
de mai multe ori i sa arătat în somn proorocul

Mahomet îndemnându!'l la acesta. Turcii se îngânfară de acest fapt, privindu'l ca o minune a religiei
lor. Sultanul aduse pe noul musulman dinainteii,
se desbrăcă de haina sa spre a'l acoperi cu veşminte turcesci, îl încinse
cu cingătârea sa împodobită cu petre scumpe, îl numi paşă al Nicopolei,
jar curând după aceia al Vadului. Acum lepădatul
Mihnea povăţuia armia otomană care venise să
înjunghie patria sa.
XII.

În vremea când Sinan sosise la Ruşciuk şi se
pregătea a trece Dunărea,

Sigismund Bathori

săr-

bătorea nunta sa cu archiducesa Maria Christina,
care în sfirșit după atita așteptare şi amânări, ve

„nise în Ard€l pe la capătul lui Iulie. Bathori pofti
şi pe Mihaiii-Vodă să vină la nunta sa, ce hotărise
a se sEvîrși la 7 August. Dar Mihaiii care de o

—
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de dile se străduia a stinjeni

clădirea podului

de pe Dunăre de Turci, ameninţat acu
m și mai
mult de Sinan-Pașa, nu'i putu împlini
cererea. El
trămise în locul săi pe boierii Stro
e Buzescu şi
Radu

Calomfirescu,

însărcinându'i să rge
a-i veni în ajutor,

cu

daruri

scumpe

pe Bathori

căci dușmanul

de nuntă

ca să grăbescă
comun

s'a apro-

piat și a pus gând, după ce va robi
şi va pustii
Ţera românescă, să trecă prin Ard€l
în Ungaria »,
1) De la acestă solie în Ardel document
ele istorice perdă din
vedere pe vit&zul Radu din Calomfires
ci, pe care-l vEdurăm înapoi strălucindu-se în răsbotul cu Tăta
rii ; dar un cântec vechiu
popular ni-l arată rivalisând necurmat
în viteji! <cu Buzescik
<amînduoi și cu Căplescii câte-şi
trej, fruntea boierilor şi domnii
<răsbofului» până în dilele lui Radu
-Vodă feciorul lui Mihnea
turcitul (611). Atunci, Întimplânduse ca Tătari să vie să robEscă

firesci,

moșiile,

el

casa

alergă

şi pe

mama

la Domn,

bătrână

cerând

Căplesci. Domnul refusându-i ajutor,

a lui Radu

ajutor

pe

el, însoțit

din Calom-

Buzesci

și pe

de

drâpta luf

Atanci

Domnul,

slugă Nedea și de vre-o câți-va 6meni
, se aruncă asupra Tătarilor. În bătaie, Nedea striga stăpî
nului săă: «Taie, că nue ac
<pe boierie, ci este pe vitejie ; taie
mărginile şi ei voii tăia mij
«l6cele>. —Tătarii fură învinşi şi Calo
mfirescul își mântui pe
muma sa, La întorsul săi întempină
în cale pe Buzescit şi pe
Căplescit care îl omâră şi ducii trupul
la Radu Mihnea gicEndu-y
că de trăia, îl scotea din domnie. Muma
Calomfirescului, audind
de uciderea fiului stii, al6rgă la Domn
cu multe "anise prin

care se dovedea

făcând

că Calomfirescu

divan, judecă

pe Buzesci

î! era frate.

și pe Căplesci

şi

porunei d:

—
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acesta turbură veselia

nunții.

Bathori

tră-

mise pe miresa sa la Samoș-Ujvar şi grăbi a porni
în era romândscă o semă de oşti ce avea
gata.
Dintr'altă parte, pe când el chiema în tabăr
ă pe
toți ostașii, solii s&i alerga cu grabă la Împă
ratul
ca să'i vestâscă primejdia în care se afla
şi să'l
rOge a trămite cât mai iute ajutor; după
vechiul

obiceiă

al Ard€lului,

o sabie

ŞI o lance,

încruntate

în sînge, erati purtate din loc în locde un
călăreț

ze le ținea în sus,

în vreme

ce

gea alături pe jos strigând:
<țărei;

fie-ce casă să-și dea

un

alt

om

«Iată vine dușmanul
omul

spre a ne scăpa

«din acestă primejdie obstescă».
Mihaiii- Vodă asemen€ se îngrijise pe cât
de 6ste şi de apărare. Pornindu'și familia
ce avea mai scump la Sibiiă în Ardel, el
Bucuresci cu opt mii ostași şi merse de

tabăra

în

drumul

mer-

Giurgiului,

la satul

putuse
cu tot
eşi din
înfipse

Măgurele,

li se tăie capetele. Dintr'acest cântic se vede dar
că Calomfirescul

a fost feciorul lui Mihnea Turcitul, care însoţi
pe Sinan în Țera

zomânâscă.

Pote

fiul şi tata 'şi aii încrucişatii

paloșele

la Călu-

găreni, fără a se cunâsce. Pâte glonţul şi paloşu
l Calomfirescului
trânti la pământii pe lepădatul Mihnea în luarea
Târgoviştei.—

(Cânticul de care vorbesce aci Bălcescu, Pam augitii
şi am cu-

lesii şi ei din gura sătenilor de pe vechia
zescilor,

în

Romanați).

40203.—Aut.

Rom.

—

(Wota

A. Bâlceseș,

vatră

a familiei Bu-

editorului).
li
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duo& mile departe de Bucuresci. Acolo adună lîngă
sine pe capetele armatei și împreună cercară sfat
cum să apere mai bine ţera. Lucrul era cu grei,
fiind peste putință aopri intrarea Turcilor în ţră,
din anevoinţa d'a străjui tte hotarele ei cele deschise atât despre Dunăre cât și despre Moldova.
Întradevăr, pe când Sinan umbla să trecă Dunărea pe la Rușciuk, alte cete turcesc se ispiteaii a
o trece prin alte vaduri, iar mai cu semă pe la
Nicopole, unde se afla un trup însemnat de Turci,
care din porunca vizirului rezidiseră cetatea cam
sfărimată de Români, cheltuind pentru acesta mai
mult de 70 mii ioachimi. Dintr'altă parte se dicea

de sigur că Hanul Tătarilor are să năvălescă prin
Moldova în era românescă. În acestă nevoie sfatul ostășesc chibzui că, spre a închide dușmanului calea

d'a

intra

în

ţcră,

scă

stăvili îndată ce va apuca să intre,

spre

a-l

pute

să se împarță

armata în câte-va trupuri care să se așede în locurile cele mai importante d'a lungul hotarelor,
dar să fie apropiate şi să stea gata a se uni cu
Domnul, care cu cei opt mii ostaşi ce avea pe

lingă sine, să se aşede în centrul operaţiilor, întrun
loc comod, de unde să pstă da ajutor ori şi în
ce parte va cere trebuința şi să nu pâtă fi cu înlesnire isbit şi respins de duşman. Îndată după ce

sosi la Rușciuk,

Sinan-Pașa, se puse cu multă silinţă
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şi înfocare să sfirșescă podul, a cărui
clădire costă
Go mii talere. Cu tâte că într'acest loc
Dunărea

este lată de o jumâtate de leghe, dar
insula cea
mică din partea stîngă a rîului, unde
Turcii ajun-

seră lesne prin mijlocul flotilei lor şi unde
reîntăriseră

cetăţuia

forte

mult.

cam

Sinan

sdrobită

însuși

de

merse

Români,

îi ajută

de vizită

și cer-

cetă acea cetăţuie. Cu o activitate
rară la virsta
sa, bătrânul vizir presida la facerea
podului, af -

cărui

cap

era ocrotit

ca deo

palancă,

de

cetățuia

din insulă, iar laturele prin galere.
Mihaiă de pe
malul stîng al rîului se silea cât pute
a să împiedice clădirea podului, dar la sfîrşitse
vădu amenințat pe la spate de o câtă de Turci
ce isbutise
a trece riul duo& mile mai departe,
în vreme ce
alţii îl trecură pe corăbii chiar în faţa
Giurgiului,
deşi cu multă greutate. Împresurat astfe
l de vrăjmași şi în neputinţă d'a mai stînjeni trec
erea lor,
el lăsă malul rîului cu gând ca tirindui după sine, '
să se folosâscă de cea mai bună Ocaş
ie spre a se
lupta cu dinşii. Atunci Sinan, ne mai
fiind supă-

rat de

nimeni,

se grăbi

a sfirşi

podul

şi

în

Ss

August, trecând Dunărea cu tâtă arma
ta sa, călcă

Şi Cup insce ţermul românesc.

r
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XIII.

Drumul care merge de la Giurgiu spre Bucuresci trece printr'o câmpie şesă şi deschisă, afară
numai dintr'un loc, duoă poștii departe de acestă
capitală, unde el se află strîns şi închis între nisce

delură pădurâse.
largă numai de

Între aceste deluri este o vale,
un pătrat de milă, acoperită de

crâng, pe care gârla Nejlovul o înn€că Şi piîraiele
ce se scurgă din riuri o prefacii într'o baltă plină

de nomol
acelei

un pod

văi,

și mocirlă.
parte

de lemn,

Drumul acolo trece în lungul

pe o

şosca

de

pământ,

parte

pe

care amînduot sânt așa de strimte

încât d'abia pâte cuprinde un car lărgimea lor.
Acestă strimtâre, pe care locuitorii o numescă
Vadul Călugtrenilor, fu alesă de Mihaiii-Vodă
spre a sluji de Termopile Românilor.
Astădi
acestă vale se află întocmai cum ne-o descriă analiştii acelor

timpuri.

Nici un monument

nu ne arată

i
2 E N

i) Crucea de pâiră ce se află la Călugăreni este pusă de
Şerban-Vodă Camacuzino, spre vecinicirea unui pod ce el făcu
pe apa Neajlovului, dar ea nu privesce bătaia,

aa

că acolo fu lupta cea crincenă pentru libertate! 1)
Atât suntem de nesimţitori la gloria naţională !
Românul trece acum cu nepăsare pintr'aceste locuri

—
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sfinte, tără ca nimic să-i aducă
aminte că pământul
ce calcă e frămintat cu sîngele
părinţilor săi ŞI
acopere 6sele vitejilor!
Vai!

scriam

aceste

mi-ar fi dis atunci că
îmi va fi și mai crud
vremea unei frumâse
când un popor întreg
Patrie şi Libertate.

rînduri

în anul

1846.

Cine

abia un an va trece și inima
de durere ispitită. Era în
deșteptări naţionale, atunci
jurase că va muri pentru

Turcul,

vecinicul

dușman,

se

pornise tot de la Giurgiu spre
a ne răpi aceste
bunuri scumpe. M& aflam într'o
adunare populară,
când sosi vestea, că păgânul
a tăbărit la Călugă&reni, călcând cu picior de bat
jocură sfinta țărînă
a părinţilor noști, glorioşi martir
i ai libertăţii naţionale. O amar mare! atita fa
uitată religia suve-

nirilor, atita fu

încrederea

tuturor

in vorbele

ne-

credincioşilor sei atita fu mișeli
a lor, încât acestă
veste îi lăsă reci şi în nepăsare,
În zadar glasu-mi,
unit cu al unui mic număr, strigă
crăsboiăi şi răsdunare !» Nici un echo puternic
nu-i r&spunse în
mulţime.

Îmi ascunseită atunci ochii cu mân
ele mele

ca să nu mai vadă acestă umilitâre
privelişte şi
din inima-mi sdrobită scăpară aceste
cuvinte : «Deul
«părinţilor noştri ne-a părăsit | părinții
noștrii ne-ai
«blestemat > 1)

1) Acâsta s'a petrecut la 1848,

întrun club

la Mitropolie,

cea

—
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Mihaii-Vodă voi a se folosi de posiţia şi de
strimtârea vadului Călugărenilor, în care nu se
putea destinde în front mai mult de duoi-spre-dece
Gmeni,

ca să facă

mulţimea

şi ca să se pâtă
trivă.

puind
vorii
voind
trece
scurt,

Pentru

aceia,

lupta cu

în urma

și

el tăbări acolo cu

sa un vrășmaş

îndrăsneț

nefolositore,

puteri

strejă în deosebite părți ca
umbla Turcii a trece printr'alt
a înainta spre Bucuresci,
pe la Călugtreni, fiind acesta
și temându-se ca, dând prin

nu lase

dător

astfel

Turcilor

ca

Mihaiii.

deo

po-

oștile sale,

să vadă de nu
loc. Dar Sinan
era nevoit a
drumul cel mai
altă parte, să

așa de

intreprin.-

Îngâmfarea

sa şi

mulțimea oștilor sale îl făceaii a crede că va birui
lesne.

Într'adevăr,

armata

lui era,

cum

scim,

de

180 mii ostaşi, mai mult decât

de dece

mare

cu tâte ajutorele

ca a lui Mihaiii-Vodă care,

ce priimi

din

Moldova

A întiiă şi din urmă Gră când

și Ard€l,

am

stătut

d'abia

de

față la

ori
se

mai
urca

şedinţele

acelui club. Trebuie a se sci că puţini 6meni din popor se aflaii
la acestă adunare şi părerea mea e că poporul cel de jos, mat
cu semă cel din Bucuresci, şi-a implinit datoria revoluționară şi
naţională,
declarându-şi, deşi cam târdiii, dorința de a apăra
revoluția cu paloșul; iar clasele de sus, guvern, boferi, neguţători,

junime, s'ai aflat mult maY pre jos și nevrednice de misia lor
şi de poporul! ce conrdncenii.

—

la 16 mii
bănuia

dar

scia

că

Gmeni

şi

numărul

că armata
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12 tunuri 1).
creştinilor

lui

Sinan

era

e mult

aşa

mai

pâte nu
de

mare

mic,

decât

a lor.

Deși puţini, ostașii creştini erai însă plini de
foc şi de dorința de a se măsura cu duşmanul.
E xaltaţia, și înfuriarea, soldaţilor crescu atit încât,
înțelegând că unii din căpitanii lor, cătând
mulţimea, puterea şi rinduiala păgânilor, erai

la
de

părere a se trage înapoi spre a nu primejdui în
norocul unei dile gloria și reputaţia cu greii dobindite, începură a face multă larmă în tabără,
strigând că în ori-ce chip ei vorii să încerce o

bătaie ca să scape odată, cum diceaii ei, prin prăpădirea oştirei duşmane ce se afla acum adunată
tOtă la un loc, de acest răsboiii şi să sdrobescă

de tot jugul nesuferitei tiranii turcesci. Vrând nevrend trebuiră și capii oștirilor cu toţii a se învoi
de a aștepta acolo sosirea dușmanului.
XIV.
După

ce trecu Dunărea,

manda, avanguardiei

marele

vizir

dete

co-

armatei lui Satirgi-Mehemet-

1) Alţi analişti pretind că 6stea lu! Mihaiii se urca la 20 mii
dar ei n'aii putut sci mai bine decât Walther și Iacobini ce se
aflaii la fața locului.

—
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Paşa şi la arierguardie orîndui pe Hasan-Pașa,
beilerbeiul Rumeliei, iar pe beii Salonicului și
Nicopolei îi însărcină cu paza şi apărarea podului.
Cele dece galere ce se urcaseră pe Dunăre până
lu Ruşciuk fură descărcate de tot felul de arme
şi muniții și priimiră poruncă dea rămâne pe loc
spre a păzi podul. Apoi în 1ifpa August, Sinan
porni cu tâtă armata sa spre Bucuresci. În cea
d'întiiă

nopte,

Turcii

în dreptul Camuri,
siră

în

conăciră

întrun

sat

ruinat

și a duoa di (12/2s August) so-

capul vadului

Călugărenilor,

trecând

riul

Salcia pe trei poduti. Călărimea ușoră, care manevra la avant-posturi, înaintă până la intrarea
strîmtârei şi sta acolo odihnindu-și și păscându-și
caii, când un nor mare de pulbere îi v&di apropierea Românilor. Ea fu îndată isbită cu putere şi

fugi înspăimîntată până în tabără. Spahiii inaintară
spre a sprijini năvălirea călărimei române, penă
se apuce vizirul să'şi pună armaţa în orinduială.
Sinan se uita plin de mirare la puţinul număr al
creştinilor care cutezaii să aștepte şi încă să isbesgă,
o armată așa de numerosă. Cu tote acestea, nedes--,

preţuind pe vrăjmașii sti și temându-se de vre-o
cursă, el îngriji de tot ce'i ar pute fi spre folos.
Pentru

aceia porunci

beilerbeiului

Rumeliei

a îna-

inta spre stînga cu oștile sale şi cu ștpte tunuri
și a merge drept către ai noștri, în vreme ce el

—
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însuși, în capul Spahiilor,
puse,

în lipsă

de pod,

—

urmând

de aruncă

după

artilerie,

scânduri

peste

mocirla de lîngă pădure, ce avea dinain'ea
sa, spre
a 0 pute trece. Din altă parte, Segban
-B'şi cu

duoă-spre-dece mii ianiceri se aşedă
în pădure cuprindând posturile cele may importan
te;
şi ur-

când duo&-spre-dece tunuri mari într'un
del înalt,
le indreptă spre armia nâstră şi începu a
tu:

asupră-i.

Într'acestă întocmire puternică şi îngrozitâre
înaintând Turcii, ai noştri începură a se trage
înapoi

mai

la strimtâre,

dar cu

multă

rînduială

și lup-

tându-se neîncetat. Pedestrimea însă, strînsă în
urmă
pre de aprope de Turci, fu respinsă în pădu
re şi

dete înapoi în lungul strîmtorei 'mai fure şi
cu
Gre-care neorinduială, dar fără a încerca vre-o per-

dere simţitâre.

Era

atunci

pe la 3

sâi

4 ciasuri

după amiadgi şi Turcii mulţumiţi că aă împins
înapoi năvălirea creştinilor, nu îndrăzniră a înain
ta

mai

mult

în acea

strimtâre

necunoscută,

unde

“i

putea aștepta vre-o cursă. Vizirul își aşegă cortu
rile într'o posiţie forte bună şi pe o înălțime
la
intrarea strimtorei, ţiind oștile armate şi avân
d
totă nptea masalale aprinse la câte patru colțuri
ale taberei. Mihaiii-Vodă luase posiţie dincolo de
rii pe o înălțime, duo& mile de tabăra turcescă,
ocupând strîmtârea despre Bucuresci. Astfel ar.
*

.

—
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matele protivnice se aflaii aședate pe duoă înălțimi
faţă în faţă, fiind despărțite numai de pădurea
din vale ce nu le'oprea a se vede. Românii aveaiă
dinaintea lor o turmă de bivoli cu steguri
şi
t6tă tabăra lor era plină de focuri mari, în mijlocul cărora petrecură tâtă nâptea aceia, vermuind
şi mișcându-se necurmat, cântând, chiuind şi hăulind, după natura lor veselă în mijlocul nevoilor şi
supărând şi hărțuind pe Turci cu numerâse avantposturi. Ambele armate așteptară astfel dioa cu
nerăbdare și cu acea neodihnă ce simtă oștile în
ajunul

unei mari

bătălii.

Turcii,

îngâmfați de mica

isbindă ce dobindiseră, aveai de sigur că a duoa
qi se va ved€ triumful islamismului prin sdrobirea
lui Mihai

şi a armatei

lui.

Ai

noștri se

teaii a apăra cu bărbăţie acea strimtore,
cheia

ţărei lor și a Europei

creştine.

pregă-

care era

Ei sciaii cât

sânt de puţini pe lingă dușmani; dar, credincioşi
înfocaţi, inima lor ardea de dorinţa de a 'Şi da
vicţa pentru patrie şi lege şi de a merita cununa
martirilor 2).
1) În secolul al XVI, Românii în bătăliite lor se serveaii de

bivoli, precum cei vechi de elefanţi.
2) «Tout le reste de ce jour se passa aux occupations de se
«considerer les uns les autres. Les Turcs se mocquaient des Va«laques et n'avaient que ce deplaisir de ce que ceux-ci n'avaient
<un plus grand nombre pour rendre leur victoire plus glorieuse.

—
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XV.

În sfîrşit sorele veni să

Mercuri,

153 August,

lumineze

menită

acestă

de

a fi briliantul cel

mai strălucit al corânei gloriei românesci.
zorilor încă, Mihaiii-Vodă

di

trămise

o s&mă

Înaintea
de

pe-

destrime cu pusci de se aședă la intrarea pădurei
şi îşi puse tunurile într'o

ţime.
prejma

În vremea
podului

aceia,
de ceia

bună

posiție

pe

o înăl-

Turcii îşi luai posiţie
parte.

Sfirşindu-şi

în

pregă-

tirile, Mihaiu îşi înălță, împreună cu ostașii săi,
rugăciunele către Dumnedeii. Apoi îndreptându-se
către dinşii, le dise să'și aducă aminte de vechea
lor vitejie, căci ocasia de acum e frumâsă și deo
vorii perde, anevoie o vorii mai căpăta. «Turcii,
«le dicea, el, sânt uimiţi de atitea perderi ; cetăţile
«lor din tâte părţile sânt cuprinse; din câte ca«pete aii avut armatele lor, numai unul a mai r&-

«mas

care

mai

îndrăznesce

a ţine

frunte

creşti-

«Mais les Valaques scrieusemeat attentifs ă ce qu'ils devaien
t
«faire le lendemain, portaient leurs yeux et leurs coeurs
au ciel
«pour impâtrer du secours, sans lequel ils sentaient bien leurs
<forces trop d6biles pour soutenir une si nombreuse multitu
de
«d'ennem;s. Michel leur Palatin les exortait gEncreusemen
t au,
«combat». Bauer.

—

«ni'or;

că cu dinsul
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a se lupta

și gloria

d'a-l

«birui va fi forte mare. Mulțimea vrăjmașilor nu
«trebuie să-i sperie, de vreme ce Sinan a lăsat cele
«mai bune oști ale sale în garnizâne prin cetăţi
«şi a adus cu dinsul numai 6meni care vorii face
«mai mult sgomot decât vătămare. Pe lingă acesta
«Jocul de bătaie nu putea fi mai bine ales, de 6re-ce
«mulțimea lor aci le este nefolositâre». El le dise

încă «să'şi aducă aminte de crudimea vrăjmașului
«care nu iartă nici-odată pe cei biruiţi, cu atit
«mai

mult pe cei ce s'aii revoltat;

că nu este

des-

«tul că ai scuturat jugul robiei, că ai innouit ve«chile legături cu împăratul şi că s'aii pus subt o
«putere ardelenă, decă printr'o faptă strălucită ei
«nu vorii căuta a întemeia acâstă vrednică hotă«rire; că a veniti vremea
«tru hbertate, iară mai

a se lupta puternic pencu semă pentru cinstea

«legii, ca să dovedescă Turcilor că de le-aiă călcat
că acum,

când

numai

din pricina

tâte puterile ve-

«cine staii in bună înţelegere împreună, trebuie a
«dobindi prin unire ceia ce ai perdut prin zavistie
«şi împărecheri şi a goni pe acești crudi tirani
«dincolo de strimtorea lor, de Dardanele; că toţi

«vecinii şi-a făcutii datoria lor, când bătându-i,
«când gonindu-i din cele mai bune cetăţi ale lor,
«astfel încât ei prăpădiră cea mai bună parte din

Deo RD A a

dar

a fost

i pe Aa

lor;

patria,

ec Pe 0

«neunirei

nainte

o

mai

a

«ei

|
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«acea armie ce Sinan dusese în Ungaria».
În sfirşit
închieie dicându-le că «acum poti și Româ
nii do«bîndi

o asemene

glorie,

căci

«vor ave aceiaşi norocire!»

Apoi Domnul se îndreptă
aducându-i aminte că ea e

vitejii unguresci.

tote

dovedescii

că

către 6stea ungurâscă
depositară a vechei

XVI.

Astfel vorbi Mihaiiă neinspăimîntatul Voe
vod şi
ostașii inimaţi forte împotriva Turcilor,
învăpăiaţi

şi de aceste cuvinte,

dar geloşi încă

mai

mult

de

a eclipsa printr'o biruință strălucită tâte
gloridsele
biruinţe ale vecinilor, respundi învîrtind
în mâni

„paloşile și lăncile, și, prin

strigări mari de o r&s-

boinică veselie, ceri de la Domnul
îndată către dușmani.
|

lor ca, să-i ducă

Atunci Mihaiii, plin de încredere în energia
matei sale, trece podul în capul a 8000
ostași
se lăsă cu furie asupra Osmanliilor, în vrem
e
focul iute şi bine ţinut al pușcașilor din pădure
al tunurilor pustiesce armata turcescă, doborînd

arși
ce
şi
la

păment multă lume, Câte-va cete de Turci se în-

cercii a stînjini năvălirea Românilor; dar în zada
r,
căci aceştia inimându-se, îmbiindu-se unii pe alții,
îi isbescii cu atita furie încât cu tâtă minuna
ta

—

posiţie a Turcilor,
cele d'întîi corturi
taţi de poziţie, de
răsboiii, își vină
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prăvălindu-i, ei ajunseră până la
ale taberei lor. Vrăjmașii ajunumărul lor şi de mașinele de
curînd in sine și începă a se

lupta cu tărie. Patru paşi, Satirgi-Mahomet, Haider, Husein și Mustafa, cu o armată însemnată,

compusă de oștile
ajutorul cetelor ce
vălirea Românilor,
învierșunată începe

Siriei și de Ianiceri, al&rgă în
se luptaii, sprijină cu putere nătrecă podul și lupta cea mai
atunci din tâte punctele. Ast-

fel, împinsă

tâtă

peste

fruntea armatelor,

ţinu

bă-

taia mai multe ciasuri, până când Sinan, desperat
de puţinul spor ce a dobîndit până atunci, îşi în„ glotesce oștile pe lîngă sine, strînge pe toţi paşii şi
căpeteniile, îi inimeză și, în capul unei colâne îngrozitâre, ei facii o năvală mare și isbutescii a
împinge pe ai noștri cu un pătrar de milă înnapoi,
şi chiar penă în tabăra lor, luându-le şi tâtă artileria. Mihai, fără a perde inima din acestă
neisbindă, își culese puterile și din noă dete năvală asupra Turcilor, tăind și doborînd dintr'inşii.
Îndărătnicul voinic Albert Kiraly isbutesce a lua
înapoi duoă tunuri. Dar vrăjmașul se bate cu inimă,

îşi împrospăteză ades€ oștile sale, ceia ce nu poti
face ai noștri şi îi respinge; de trei ori Românii
împinseră şi prăvăliră pe Turci, şi de trei ori fură
respinși înnapoi.

Astfel urmă

lupta cu noroc schina-

—
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băcios de la răsăritul s6relui penă către două ciaSuri înaintea apusului, biruitorii rămânând ades€
biruiţi și. biruiţii biruitori. «Turcii», spuni analiștii
contimporani, «se luptaii ajutoraţi de mulţime şi
«de numer. Românii de tărie și îndrăznelă». În
sfirșit, furia îmbărbătând de o potrivă pe unii ca
şi pe alţii, biruința stă să rămână numărului şi
mica 6ste românescă, împovărată de mulțimea vrăj-

maşilor,

trăsnită

de numerâsa

lor

artilerie,

este

nevoită a da îndărăt. Retragerea lor însă e frumosă şi strategică; spre a nu se lăsa a fi ocolită
de Turci, spartă și răsipită, ea se întocmesce în

figura unui colţ (cuneum), și aruncând
tote laturile focuri

înnapoi cu

încetul,

asupra

vrăjmașului,

luptându-se

astfel de
se retrage

neîncetat;

acestă

retragere e o minune de vitejie, de sânge rece şi
de eroism. Stolurile nenumărate ale călăreților

turci, în zadar se aruncă asupra laturilor acestui
triunghiă, cătând a'l sparge ; silinţele lor, tără a'1

vătăma

întru nimic,

se sdrobesci

de dînsul

ca, de

o stâncă de pâtră. Strîmtârea locului de bătaie,
pădurile şi delurile favorisaă înapoierea Românilor şi zăticneaii mișcările şi silințele lor de a'i
înconjura de tâte părţile. Dar era de temut ca
vrăşmaşii

să nu

isbutescă

a scâte

pe

strimtore și să'i împingă în câmpie,
sdrobit cu numărul lor.

ai noștri din

unde t-arii f
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S6rele acum căta spre sfințit ; Românii se luptaseră cu eroism, dar osteniţi de o luptă lungă
și
nepotrivită, ei se plecară numărului celui pre
co-

vîrşitor al dușmanului ; bătălia se putea

privi acum

ca perdută de dînșii, decă vre-o împrejurare
nu "i
va ajuta şi o s6rtă mai blândă nu le va străl
uci.
Mihai însă ca tot-d'auna liniştit şi trufaş
în pri-

mejdie,

mai avea

încă o sperare;

el trămisese

de

dimincţă să chieme lîngă dinsul o câtă de pedes
trime ce se afla departe de tabără. ... Sosi-va
ea
Ore la vreme?..... De la dînsa spîndura sârta
bătăliei.
XVII.

Sta să apună s6rele după orizont când vestea că

ajutorul aşteptat a sosit, vărsă sperarea isbîndei şi
inima

acelei

mâni

de voinici

bărbătarea

oştilor sale, ca să

smulgă

biruința

aa

în

Aita

noii

români, care ca nisce zmei se luptaii, trăgându-s
e
în fața nenumăratelor glâte ale unui dușman învingător. Acest ajutor însă ce ai noștri şi închi
puiaiă
tare, nu era decât o câtă de 300 pedestrași
din
Ardel cu puscă. Mihai, fără a perde vreme, căuta
a se folosi de acest neînsemnat ajutor şi de reim.-

AIR

curagiu

de

la vrăjmași. EI îşi preumblă privirea pe câmp
ul
bătălici, vede mişcările Turcilor, și după dînse
le

aaa: 3

un

—
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Sinan-Pașa, vădend

re.

tragerea Românilor, luase inimă şi vrea a'i desface
şi ai reschira de tot, Spre acest sfirşit, în capul

rezervei sale el umbla să trecă podul

pe ai noștri în frunte,

în vreme

spre a isbi

ce Hasan-Pașa cu

Mihnea-Vodă, din porunca lui, alergaă prin pădure să-i lovescă pe la spate. Michaiii atunci se
aşedă

cu ccta de

curând

sosită

la

capul

podului

spre a întempina pe Sinan, trămite pe căpitanul
Cocea cu 200 Unguri și alți atîți Cazaci pedeștri
ca să iea pe vrăjmași pe la spate și Albert Kiraly
aşeqă

cele duoă

Turci într'o bună

tunuri,

ce

le redobindise

de la

posiţie și stă gata a trăsni

vrăjmași de vorii îndrăzni a trece

podul.

pe

Sfirșind

aceste pregătiri, Mihai cugetă în inima sa că împrejurarea cere neapărat vre-o faptă eroică spre a

descuragia pe Turci și a îmbărbăta pe ai să. El
hotăresce atunci a se jertfi ca altă-dată și a cumpăra biruinţa cu primejdia vieții sale. Ridicând
ochii către cer, mărinimosul Domn chiamă în ajutoru-i protecția mântuitâre a deului armatelor,
smulge o secure ostășescă de la un soldat, se
aruncă în colSna vrăjmașă ce'l amenință mai de
aprâpe, doboră pe toţi ce se înc&rcă a sta împotrivă, ajunge pe Caraiman-Pașa, îi sboră capul,
isbesce și pe alte capete de vrăjmași și, făcând
minuni de vitejie, se întârce la ai săi plin de tro—Aut.

Roi,

N, Băicescu.

12

fee și fără de a fi rănit, Acestă faptă eroică
înfi6ră pe Turci de spaimă, iar pe creștini îi însuflețesce şi "i aprinde de acel eroic entusiasm,
isvor bogat de fapte minunate. Și cum n'ară fi
credut ei că potii face minuni cu un ast-fel de
general şi cu asemen€ exemple ce le da! Sinan,
vădând acesta, spre a da curagiu la ai săi, ia ofensiva şi trece podul. Dar de-odată se vede oprit
în față de Mihaiii ca de un zid de pâtră tare, în
dos isbit cu o furie înfocată de căpitanul Cocea
și în costă trăsnit de tunurile aședate pe del de
Albert Kiraly, care, bătând în mulţimea îndesată
a Turcilor, le găuresce rîndurile şi le pustiesce tâtă

aripa dreptă. Îndărătnicul vizir, fără de a'şi perde
cumpttul, isbutesce a'și întocmi oștile în rînduială;
dar o isbire nouă

a lui

Mihai

pustiirile furiâse ale
bintele și ucigătorul

lui
foc

sdrobescii

rînduială;

iară

acestă

în fruntea

armiei,

Cocea de dinapoi, fer.
al tunurilor iui Kiraly,
și Turcii,

minu-

nați de îndrăzncla cu care Românii ce'i priviaă ca
biruiţi, îi isbescii acum, începi a fugi reslătați.
Satirgi-Mohamet-Pașa, trăgându-se înapoi fu rănit
și îndată, schimbând retragerea în fugă, dete cel
d'întiiăi semnalul neorînduielii şi tâtă armia musul-

mană întorse în răsipă spre baltă, lăsându-și costele și spatele expuse loviturilor nâstre. În zadar

lanicerii se ţină semeţi

împotriva a lor noștri și
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caută a le răspunde cu focurile lor, căci cele-l-alte
cete, spăimintate de aceste isbiri împreunate la
care nu se așteptai, reschirându-se îi întorcă şi
pe dinşii înapoi. În zadar Sinan mustră pe ostașii
ce fugea,

acum

cu cuvinte

ocoritâre,

acum

bătân-

du'i cu măciuca sa înferată (massa ferrata), silind
în tot chipul a'i pune în rînduială şi a'i întorce la

bătaie.

Glasul și autoritatea

lui sunt nesocotite şi

nici o putere omenescă nu mai pote opri în loc
valurile sgomatâse ale fugarilor, care se prăvăleaii
cu furie şi repede spre pod, cătându-și mîntuirea
în trecerea lui. La capul acestui pod sta îmbuldite

în neorînduială

pingându-se
dar, vEdend

artileria, cavaleria, pedestrimea,

îm-

de a trece care de care mai nainte ;
că toți nu poti încăpea pe dînsul,

mulţi din Turci

fură

siliți a

se

arunca

în

baltă,

martirilor

de la

unde 'și aflară mortea. Între aceştia erai și pașii
Haider beilerbeiul de Sivas (Capadocia), Husein
beiul Nicopolei și Mustafa feciorul lui Aias-Pașa.
Ei se cufundară în mocirlă unde fură uciși și prii-

miră,

gice un analist turc, cununa

ghiauri. Bătrânul Sinan însuşi, tirit de ai să și în
graba fugei sale, fu călcat în picidrele cailor şi

apoi, împuns de sulița unui ostaș român, cădu că.
lare de pe pod cu atita repediciune încât isbindu-se
de pod, își perdu chiulaful și feregeaoa şi duoi

dinţi ce singuri mai aveaîn gura lui. EI era p'aci

—

să

peră

scă

să cadă
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în mânile

Românilor,

din norocirea lui un voinic soldat din
meliei,

anume: Hasan,

nu

s'ar fi aruncat

d&că

oștile Ru.
după dîn-

sul ca să'l scape şi, lăsându-i calul înomolit în lut,
pe umeri îl scâse de acolo și "i duse în tabără.
De

atunci,

acest soldat

se

numi

De/4-Hasan-Ba-

Zakgi şi ajunse căpitan al deliilor lui Cogia-MuratPașa. Vestea morței vizirului se împrăștie între
Turci şi cei ce se mai împotriveaii deteră și ei
dosul.

Românii,

cu furia

lor

obicinuită

saţi încă prin isbîndă, îi goneai

şi electri-

dinaintea

lor ca

pe nisce turme de vite pent îi virîră în tabăra lor.
Hasan-Pașa şi Mihnea-Vodă, ce veneaii să înconjore pe ai noștri, aflând că Sinan a perit și 6stea
lui e biruită, se tragii îndărăt spre tabără. Într'acel

minut

Mihai,

precum

odini6ră semi-deii cântați

de nemuritorul Omer, alergă într'o parte şi într'alta
prin tabăra turcescă, căutând pe Sinan, când, vă
end de departe pe Hasan-Pașa, se luă după dinSul strigându-i să st€ de e vitez să se lupte cu
dînsul pept la pept și când de când era să'] ajungă
cu paloșul; dar Hasan fugea înspXimintat și nu se
pute ține pe picidre de groză. El merse de 'Şi
ascunse rușinea într'un câmp spinos, de unde d'abia a duoa-di cuteză a eşi la ai săi. Noptea opri
măcelărirea armatei musulmane și o păzi de a fi

cu totul sdrobită și răsipită.

Românii se întârseră

—
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triumfători în tabăra lor, încărcaţi cu prădi boga
te

Pe lingă tunurile lor ce şi le redobîndise,

alte tu.

nuri mari d'ale dușmanilor, cai mulţi şi mai
multe
steguri, între care şi stegul cel verde şi sfint
al
proorocului,

fură

trofeele

acestei

strălucite

gile.

Trei mii Turci zăcea în câmpul bătăi, Perd
erea
Românilor era încă simţitâre, căci Turcii
se apăraseră încă cu curagiu, Apele Neajlovului se
roșiseră de sîngele vărsat în acea gli.
Spre a odihni sufletul cititorului de aceste scene

sîngerâse,

istoriograful

contimporan

Walther,

ne

povestesce aci o anecdotă interesantă, E] dice
că
în tâtă acestă expediţie a Românilor împotriva Turtilor, duoi cerbi domestici însoțiră pe Mihaiii-Vodă

si chiar în vremea

bătăliei de la Călugăreni,

focul şi vuetul tunurilor și al bombelor,

neclintiți lingă cortul

subt

ei ședeaii

lui, însă omorîndu-se unul din-

trinşii, cel-l-alt de durere merse
pădure.

de se ascunse în

Astfel fu acea vrednică de o neştersă aducere
aminte di de bătaie de la Călugăreni, în care
Românii scriseră cu sabie Și cu sînge pagina cea
ma:
strălucită din analele lor. De dece ori mai
puţin

numeroși decât dușmanii,

ei câştigară asupră-le o

biruință strălucită şi avură gloria d'a învin
ge un
general penă-atunci încă neînvins, Munteni,
Moldoveni și. Ardeleni, soldați şi căpitani se
luptară

.

toți ca nisce

eroi.
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Dar

cinstea cea

mai

mare a

biruinţei se cuvine cu tot dreptul vitezului Domn.
Prin întocmirile sale cele ingenidse, prin sîngele
rece şi neinspăimiîntarea sa și prin primejdia în
care îşi puse viaţa, el asigură biruinţa. Într'acâstă
bătălie,

ca în multe

altele,

nu scim

de cea ne mi-

nuna mai mult în acest mare bărbat, de geniul
săi de general, ori de vitejia lui mare de soldat.
Într'adevăr, tote operaţiile acestei bătălii dovedescii din partea lui Mihaiu şi a Remânilor o artă
militară înaintată, care cu tot dreptul pote minuna pe toţi câţi cunoscii
în care se afla, în acel timp,

starea
acestă

de pruncie
artă în tâtă

Europa.
Dacă cu acâstă biruință nu se sfirși atunci campania, ea contribui însă mult în urmă la săvirșirea
ei, căci demoralisă într'atâta pe Turci incât, când
creștinii luară mai târgii iarăși ofensiva, Turcii
nu mai îndrăzniră a se mai măsura cu dinșii şi
nu se credură în siguranţă decât puind cât mai
în grabă Dunărea între dinşii şi ingrozitorii lor

vrăjmaşi.
XVIII.
Noptea ajută Turcilor a se desmetici din groza
ce'i cuprinsese şi a se întocmi în rinduială. Ei își

—

183

=

luaseră din noii posiţia vea d'întiii şi Sinan po:
runci ca să se adune lingă dinsul o semă de oşti
ce remăseră în urmă peste Dunăre, sperând că
după sosirea lor să'și răsbune învingerea. El mai
spera încă in isprava intrigilor ce Mihnea-Vodă,
din tabăra turcescă prin înţelegere cu unii din tabăra lui Mihai, urdia între ostașii creștini. O îm-

prejurare

însă turbură

cilor.

Ianiciar

Un

în acea n6pte

având

fitilul

aprins

r&paosul Turla

pușca

sa,

focul prinse în tigae, şi aftându-se lingă erbăriile
Ianicerilor, o scinteie cădu dasupra şi de o dată
acele erbării săltară în aer. La huetul cel mare al

acestei

isbucniri

neașteptate

şi

la

grOsnicul

nor

de fum ce ascunse cerul, toți Turcii r&spunseră
împreună printr'un țipăt îngrozitor de spaimă şi
credend că ai noștri îi isbesci, o luară din noii
la fugă, reslățindu-se în tâte părţile. Târdiă şi cu

grei putură

ei să-și vină

în sine şi a se

întocmi

înainte un Turc

ce prin-

în tabăre,
O scenă cu totul alta se petrecea atunci în tabăra românescă. Mihaiu-Vodă se trăsese îndărăt o
a patra de milă şi tăbărise în direcţia locului bă.
tăliei. El puse de salută sosirea nopții cu mai
multe salve de artilerie şi, după ce orîndui streji
in tote părţile cu multă îngrijire, chiămă capetele
armatei la un sfat de răsboiiă. Pe când el se afla

în sfat, strejile îi aduseră
.

m.

—

seseră

atunci
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şi care nu-i era necunoscut.

Domnul

| întrebă despre numărul vrăjmașului și planurile
lui. Prinsul, după ce răspunse la aceste întrebări,
aflând

și el adevăratul

număr

al creștinilor,

dise

catre sfat: <Ah! d'ar fi sciut Turcii astădi acesta,
«varii fi robit numai cu caii lor!> Mihaiu, după ce
porni pe Turc subt bună pază în Ardcl, începu a
se chibzui cu căpitanii s&i despre ceia ce trebuia
să facă în împrejurările de față. EI era de părere
ca să începă a duoa-gi din noii lupta; dar o secmă
de boieri și capetele 6stei unguresci îi stătură înpotrivă. Acesta dete prepus unora a bănui şi a
gice cum

că Albert

Kiraly,

ca și unii

din boieri,

arii fi fost câștigați de trădătorul Dan vistierul,
care priimise 50 mii galbeni de la Sinan prin Mihnea-Vodă, ca să-i împartă între dinșii. Purtarea
lui Kiraly după aceia dă de neadevărată acestă
bănuială. Afară de acesta, oștirea moldovană era
nevoită

a se întârce

în ţera sa,

unde

se

aștepta

năvălirea Polonilor și a Tătarilor. V&dându-se ast:
fel trădat de unii din boierii săi, părăsit de oştile ajutătâre, neputând a se răzima decât în ostașii săi Români, Mihaiu, cătând la numărul și
Ja obosirea oștilor sale, se temu de a nu perde
folosul moral dobindit prin bătălia câștigată, d'a
nu căd€ în vre-o cursă a vrăjmaşului stii a fi sdrobit de puterile

lui cele numerâse

de va rămâne la

—
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_
câmpie, şi gândi că înțelepciunea îi poruncesce a
se trage spre munţi, ca sub ocrotirea lor să aștepte
sosirea prințului Ard€lului. Drept aceia, el porni
îndată un olăcar la Bathori, însciințându-l de cele
întîmplate, arătându'i primejdia în care se afla
Ardelul ca și Țera românescă şi rugându-l să grăbescă a'i veni în ajutor ca să nu lase ţâra a fi
înnecată de numerâsele ordii vrăjmăşesci, Într'acea
n6pte

armata

nâstră,

cu tâtă ostencla

bătăliei,

nu

se odihni de loc; la miedul nopţii ea invocă de
trei ori cu glas tare sfintul nume al lui Iisus și
într'acelaș minut două sute mii de glasuri din tabăra turcescă răspunseră cu o trufaşă

cutezare prin

strigarea : «Allah! Allah! hu!> Aerul vibră daceste strigări, pădurile clocotiră penă în fundul lor
şi văile rEsunară şi repețiră numele lui /zszs! şi

Allah!

Dumnegei neîmblândiţi

pe care

mii de mii de ecatombe

în dușmănia lor,
omenesci,

ce în

gilele atitor vecuri li se jertfiră, nu i-ai putut încă
împăca,

|
XIX,

Când începu a se face dioă, Mihaiu-Vodă ridică
tabăra și se trase spre riul Argeșul, în depărtare
de duoă mile, unde puind streji în tâte părţile,
căută a da

puţină odihnă atit

lui cât

și ostașilor

sti; a duoa

di, Vineri

în 1555 August,

dioa

de

Sfinta Maria, Mihai plecând de la Argeş, se opri
la Văcăresci, ne voind să intre în Bucuresci Şi

întirdie

aci

cîteva

câsuri.

În acestă vreme,

fără

scirea lui, Ungurii împreună cu alţi ostaşi străini,
năvăliră în Bucuresci şi jăfuiră oraşul sub pretext că
mai bine să iea ei acea pradă decât să cadă în
mânile Turcilor. În 16/g August, Mihaiu, aflând
că vrăjmașul s'a luat după dinsul, pornesce de la
Văcăresci după amegi, merge până la mijlocul
nopţii, cale de cinci mile, se odihnesce puţin până
la revărsatul zorilor într'un loc priincios, înainteză

d'acolo încă vre-o

cinci mile, şi Duminică,

în 17/27

ajunge la orașul Târgovişte pe rîul Ialomiţa. Acolo,
sub ocrotirea munţilor, își întocmi tabăra, aşedând
streji ca să privegheze în tâte părtile şi ședu pe
loc câte-va dile. În urmă plecă şi d'acolea, și întingend tot mai la munte, urmând țErmurile
Dimboviţei, se adăposti întrun loc anevoie de apro-

piat, la cetatea

popular
printr'o
gomit,
Domnul
dovic Î,
Nicolae

lui Negru- Vodă,

Domnul

cel mai

între ţăranii noștri. Acest loc e incă vestit
bătălie strălucită ce câștigă, la 1 342, Dra.
comandantul puterilor lui Ladisiai-Vodă,
Ţărei românesci, asupra armiei lui Lu.
craiul Ungariei, care, sub comanda lui
Garan și Simeon Megheşel, năvălise în

fera nostră. Ungurii fură trași de Români în aceste

-
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locuri grele şi înfrânți cu totul, cădend în bătaie
și cei duoi generali ai lor.
Locuitorii Bucurescilor și ai Tergoviştei părăsindu-și casele, se rădicaseră cu tot bunul lor şi

insoțiseră armata

în retragerea

ei spre

munţi.

În

sfirșit Mihaiu lăsă şi cetatea lui Negru-Vodă și se
trase tot mai adînc în munţi, pe apa Dâmboviţei
in sus, la sat la Stoienesci, În acestă retragere
mai mulţi ostași români desertară și oștile moldo-

vene se întorseră în țera lor, unde

eraiă chiămate,

rimânând astfel cu Mihaiu numai ca la opt mii
ostași, dar toţi aleși și viteji. EI îşi aşedă la Sto.
ienesci tabăra, se șănţui bine şi făcu oștirii tăbii,
având statornica hotărire d'a aştepta într'acest
loc sosirea lui Bathori, d'a închide până atunci
calea Ardelulai lui Sinan-Pașa şi d'a urma apăfând prin lupte merunte patria sa nenorocită,
pe care acum nu o mai putea apăra prin bătălii mari.
XX.

A duoa gi după bătălia de la Călugăreni, Turcii,
vEdend că creștinii nu faci nici o mişcare, îndrăzniră câţi-va din ei a înainta până în locul unde

fusese tabăra românescă și unde găsiră puţin bagagii greii și câte-va tunuri părăsite. La acestă

-
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veste se porniră gonaci în tote părţile, de prinseră câți-va țărani, de la care aflară drumul ce
luase oştirea românescă. Hasan-Pașa trecu atunci
strimtârea cu o despărţire din armie și tăbări din:
colo în câmpie. Întraceiaşi vreme el porni o pa:
trulă spre Bucuresci, de aduse din prejma acestui
oraş, robi, bucate și vite. Sinan-Paşa însă cu armata sa, nu îndrăzni a se lua îndată dupE MihaiuVodă, ci şedu două dile pe loc până săși întremeze oștirea din spaima și amețela în care căguse
după înfrângerea sa, şi până să 'i sosescă, după
spusa, unora, puţinele oști rămase în urmă 1), Spre
a fi sigur că nu va fi isbit în spate de Români,
el trămise un trup de ste să cupringă cetatea

Brăilei şi el însuși, la 1%fps August, cu totă armata

cea, mare, trecu strimtârea Călugărenilor și merse
de tăbări în 'câmpie la satul Copăceni dincoce de
rîul Argeşului, şi la 17/27 înaintă până la Bucuresci,
unde

tăbări subt

oraș.

Îndată

ce

sosi,

Sinan

po-

runci de luară de pe turnurile bisericilor crucile şi
globurile aurite, pe care le sfărămară în bucăţi,
1) Analiştii turci nu pomenescii nimic d'aceste oști ce uni)
din analiştii creștini spunii că rămăsese peste Dunăre. Ceia ce
ne

face

a priimi

acesta

cu

înduoială,

câcY

fost cu temeiii, “Turcii n'arii fi ultavo spre
bătălie,

credem

că,

de ar fi

a îndrepta perderea

-
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| precum şi iconele, și puseră pe turnuri, în
crucilor, semiluna. În Mitropolie puseră, în
altarului, un mihraz (altar mahometan) şi un
ber (estradă spre a pune un tron) şi astfel

locul
locul
p204pretă-

când'o în giamie, la 29/30 ale acelei luni, făcu acolo
slujba şi rugăciunea turcescă 1). Acestă rugăciune

se săvîrși de Hasan-Efendi, şeicul din skitul Mustafa-Paşa, care însoțise pe Sinan într'acestă campanie. Acela care luă crucea de pe turnuri era un
fopeiă (binar) numit Ibraim-Pașa, pe care marele
vizir spre răsplătire îl făcu atunci căpitan în guardia sa.
După s&virşirea rugăciunei, vizirul adună sub
cortul săă pe cei mai însemnați ofițeri ai săi şi le

gise că lăsarea Moldovei și a Țărei românesci în
stăpînirea ghiaurilor e o pricină necurmată de turce ei facă;

burări şi împărecheri pentru răscâlele
că spre a curma

tote aceste în viitor,

ca aceste ducă țări să se prefacă

el propune

în provincii ale

statului (/alefi), şi spre a ține într'însele

rinduiala

1) Autorul a comis aci 0 erdre. Biserica despre care vorbesce

nu pâte fi Mitropolia, care s'a zidit

cu vre-o

şese-geci

de

ani

în urmă de către Constantin-Voaă Basarab Cârnul. Credem mai
mult că acea biserică era mănăstirea Radului-Vodă în care scim

că s'a închis apol Turcii, să chiar şi biserica Domnâscă de ja

Cwrtea-veche. — (Vata editorulul)

|

—
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și pe popor în supunere, să se zidescă duoă ce.
tăți, una la Bucuresci și alta la Târgoviște. Toţi
ofițerii găsiră bună acestă părere. Vizirul însciință
îndată Porţei hotărîrea sfatului și numi pe SatirgiMahomet-Pașa la acest noi paşalik din era românescă. Așa, pentru a duoa 6ră Turcii isbutiră
în statornica lor dorință de a preface ţera în pașalik.

Dar

acum,

ca şi întiiaş dată, la 1522,

ei în-

tîmpinară în Mihaiu un alt Radu de la Afumaţi
și nu putură apăra cu armele fapta lor nelegiuită,
Astfel tot-d'auna, în timpuri grele și nenorocite,
roditorul pământ al patriei nostre 'și-a născut is.
băvitori |!

Eşind din adunare, vizirul cu toți ofiţerii săi se
preumblă prin mahalalele orașului și aleseră mănăstirea lui Radu-Vodă, spre a face dintr'insa cetate. Acestă mănăstire mare, hramul Sfintei Treimi,

fu zidită din jos de Bucuresci,

de către Alexandru-

Vodă II-lea, feciorul Mircei-Vodă III-lea, la 1 573;
stricându-se apoi de Turci, cum vom vede mai la

vale, ea se rezidi din noi,

întocmai

cum

se

află

astădi, de Radul-Vodă, feciorul Mihnei-Vodă Tur.

citul și nepot lui Alexandru-Vodă II-lea, și de
atunci ea se chiamă mânăstirea lui Radu-Vodă,
Voind Sinan să facă acâstă cetățuie mai mare,
puse de lărgi locul împrejmuirei de două ori pe
cât era, copringdend înăuntrul cetățuiei, biserica

—
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şi zidurile din prejur, şi ocolindu-le cu

basti6ne și

fortificaţii. În vreme ce meșterii măsura şi trăgeaii liniile, beilerbei, Spabhii și Ianiceri fură trămişi. după lemnele trebuinci6se pentru construcția
bulevardelor și ciauşi alerga în tote părțile spre
a aduna lucrători; și, fiind-că lumea din țeră era
fugită la munţi şi nu se putea aduna un mare număr de 6meni, Turcii fură siliți a trămite să mai
aducă lucrători din Bulgaria. Clădirea cetăţii începu la 215. August și cu atita silință lucrară la

dînsa
Cum

încât în duo&-spre-dece dile fu terminată.
se săvirși întărirea palisadelor cetățuiei,

Sinan-Paşa puse într'însa două tunuri mari cu ghiuele de patru-spre-dece oca și €rbă, muniții și bucate îndestule. Apoi lăsă în Bncuresci pe SatirgiMehemed-Pașa cu o mie Ianiceri și o mie Culogli
drept garnizână, poruncindu-i să săvirşescă întărirea

de lemn ce pusese să se facă împrejurul
și care

se

dicându'şi

sfirşi

întro

tabăra

la

lună

53

de

dile;

Septemvrie,

orașului
iar el,

porni

ri-

spre

Tergoviște.

XXI.
De duot-sute de ani, din gilele lui Mircea-Vodă
cel bătrân, Târgoviştea era mere scaunul ţărei
De puţină vreme numai crescerea Bucurescilor şi

importanţa lui comercială făcuse pe Domni a lua
obiceiul de a petrece o parte din Yârnă în acest
oraş. Era atunci Tergoviştea oraş forte mare, îm.
podobit și populat și se întindea frumos pe malul
drept al Ialomiţei, ocolit de mulțime de grădini,
vii şi livedi de pomi roditori. Scriitorii contimporani de felurite naţii se minuneză de frumuseţea
acestui oraș, declarându-l că e vrednic de a fi capitala unei ţări şi locuinţa unui Domn mare. Acei
oraş populat, astădi d'abia e un orășel. Zidurile
lui măreţe vremea le-a ruinat și le-asemEnat cu |
pămîntul. Un singur turn, rămășiță din vestita
Curte Domnescă, se înalță trist şi singuratic pe
d'asupra acelor grămedi de ruine, întocmai ca acele
mari cruci de pctră înfipte în virful unor pleșuve
movili, morminte al vitejilor căduţi în bătaie. Acest
turn, ce mușchiul numai cu verdeța sa împodobesce,

e scump

Românilor

ca

un monument

care

le vorbesce de timpii lor de glorie și de mărire,
El a fost martur la atitea triumfuri! El a vă&dut,
unul după altul, pe Mircea-cel-bătrân, Dracul-Vodă,
Vlad-Țepeș, Radul-cel-mare, Radul de la Afumați,
Mihaiu-Vitezul și Matei-Basarab,. toți Voevodii
noștri

cei

Umbrele

mari

și vestiți în

pace

și

în

răsboiă.

acestor eroici

luptători

pare. că le vedi

înălțindu-se singuratice

și tăcute

împrejurul acestei

ruine ; adierea vintului

ce suflă din

Carpaţi, „șue-

—
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rând în turnul pustii, ne pomenesce numele lor
şi undele măreţe ale Ialomiţei pară a cânta necon.tenit un cântic de mărire întru gloria lor. Astfel
i se nălucesce

ori-cărui Român cu inima

simţitore,

când cată la acestă mult elocuentă ruină, și el nu
se pote opri d'a simţi durere amară şi d'a suspina
după vremea trecută. Dar nimeni n'a simţit acestea

mai puternic și n'a exprimat
mose

simţirea sa, ca tine,

în cuvinte

Cârlovo!

mai

fru-

fi6rea poesiei,

june cu inimă de foc. Ca o cometă trecătâre, tu
străluciși un moment peste România uimită şi încântată de lucirea ta. O morte crudă te răpi fără
vreme;

dar

apucaşi

a ne lăsa o

lacrimă

ferbinte

pentru gloria trecută și o scânteie dătătâre de
vi€ţă pentru viitor 5). Cântarea ta sublimă asupra
ruinelor Târgoviștei puse pecetia veciniciei asu.
pră-le şi ni le va păstra chiar când pustiirile anilor
le vor şterge

cu totul de pre pământ.

XXII.

Turcii găsiră Tergoviştea părăsită de locuitori
şi pustie. Sinan porunci îndată să se apuce de
întărirea orașului ca la Bucuresci. E] prefăcu o
mănăstire

cetățuie.

ce

era

Curtea

aprpe

de

domnescă

formă de un mare castel,

Curtea

era

domnescă,

atunci

de putea

încă

zidită

în

încăpea

1) Vegi nota 2, la sfârşitul acestui volum,
40,263. —Aut. Rom. W. Bălcesex.

în

13

într'însa de la patru la cinci
cinsă cu un zid gros

mii ostaşiși era în-

și cu turnuri.

Sinan mai întări

şi acest zid din prejurul palatului, de amândouă
părţile cu pămînt şi cu un val de palisade de copaci, amestecați cu pămînt Apoi încungiură orașul
cu un zid de petre și cu grindi lipite cu humă și
şi cu pămint cleios, pe care îl rezimă de un alt
val de pămînt, lat de dout-spre-dece picidre şi îl
ocoli cu un șanț fârte adînc, de douk-spre dece
pici6re de larg, lăsând cetăţii numai o pârtă în
față şi alta mai

şi

făcând

Aceste

mică în dos, ambele

înăuntru

din

lucrări urmară

di

apa
şi

rîului
nâpte

legate

cu fer,

trei

fântâni.

sub

priveghe-

rea de aprope a lui Sinan și se sfirşiră în trei-deci
de dile.
Dar Sinan, când vEdu lucrul aprâpe de stirșit,
hotări să nu'și mai perdă vremea în nelucrare. EI
lăsă în TErgoviște două tunuri mari, patru culevrine şi alte tunuri de câmpie cu muniţiile și proviziile trebuinci6se pentru hrană, dând comanda
cetăţii

lui Ali-Bei,

fiiul lui Haydar-Pașa

beiul

de

Ciurin, pe care "| declară beilerbei de Trapezunt,
alăturîndu-i pe Koci, beii din Amasia, şi lăsându-le 1500 6meni, cu însărcinare dea săvîrși lucrul
întăririlor cetăţii; iar el porni cu tâtă stea către
munţi în urma lui Mihaiu-Vodă. Planul lui era ca
ajungend oștirea românescă, s'o înfrângă și călcân-

du-o în picidre, să Pttrundă în Ard
el, ca să combineze operaţiile sale cu ale armiei
ce fiul s&ă Muhamed-Paşa comanda în Ungaria.
Dar Mihaiu-Vodă

aflându-se

în tabăra

de la Stoienesci,

întărită

atât

Prin natură cât şi prin artă, nu era
lesne de înfrânt,
Aşa dar, totul din potrivă se înt
emplă. Sinan venise să tabere nu departe de str
îmtârea în care
sta Mihaiu, și în faţa taberii lui,
pe “un loc înalt
de unde putea vede ambele tabe
re. El sta şi se
mira de îndrăzncla alor noștrii care
în așa mic număr
se incumătaii încă a'] aștepta fără
frică. Mihatu

insă se ferea d'a se apuca în bătălie
generală cu
iușmanul, dar fu el neobosit ai hărţ
ui armata și a'i
cup

rinde liniile de comunicaţii și
proviziile. Uneori întărita o câtă de Turci, o tră
gea după sine
în locuri grele şi ei necunoscute,
unde o sfărîma

cu înlesnire;

alte ori cuteza a isbi pe Turci
chiar

în tabăra lor. Mai ades€ prin gon
acii lui cu cai
ușori, punea mâna, pe mulți dușmani
și astfel dobîndi
de la dinșii pradă multă, cai nenumă
rați şi peste

o sută de cămile.

dice Walther,

«Astfel

acest

eroi

războinic»,

«nici de dosirea nestatornicilor osta
și |

«ce îl părăsise, nici de

mulțimea

vrăjmaşilor

ne

«pergendu-și inima», print'un război
parțial, ostenesce pe duşmani și le închide cale
a Ardelului,
dând într'astfel timp lu: Bathori
de ași aduna
Ostea și d'a-i veni întru ajutor. Dar
chiar de nu

—

196

—

“i ar veni acesta în ajutor, Mihaiu acum putea
fi sigur că ţera lui e mîntuită de Turci, căci aceștia, neputând a'l scâte din posiţia de la Stoienesci,
fiind şi demoralisaţi prin învingerile ce încercaseră, nu vorii mai put nici trece în Arddl, nici
sta mult în ţeră, mai cu semă

pia. Cetățile făcute
nu

craii o ocrotire

că și iarna se apro-

la Târgovişte
temeinică,

şi la Bucuresci

după

cum vom vede.

şi apoi aveai şi experienţa trecutului, căci în acele
trei ingrozitore expediţii ce făcuseră mai dinnainte Tuicii în era românescă, povăţuiţi chiar
de sultanii lor, Baiazet

L-iă (1397),

(1419)

şi Mahomet

învinşi,

ei nu putură sta mult

II-lea (1462),

mânii se trăgeai în posiţiile

Mahomet

L-ii

învingători

sei

în ţeră, fiind-că Ro-

lor din munţi,

unde

duşmanul nu'i putea ajunge şi de unde ei îi dai
harţă neîncetat, îi răpeaii proviziile şi'l osteneai

prin lupte mărunte, încât
pustiită

îi sileaă a lăsa

câmpia

și ţcra deșertă.

XĂTII.

În mijlocul
după

acestor

atita întârgiere,

vremi,
era

Sigismund

acum

viitor

Bathori,
spre

hota-

rele Ţărei românesci, cu oști grele. Amenințarea
unei primejdii obștesci sculase in picidre şi unise
împreună pe tote popsrele războinice care locutesciă
Ardelul. Duminecă în 1"j7 August, el eșise dia
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Alba-Iulia, însoţit numai de gua
rdia sa, ce se alcătuia de două mii Gmeni ped
estrime şi de alți
atiția călărime, cu multe bag
age de războiă. A
doua-di ajunse la Sas-Sebeş
(Mercurea) și chiar în
aceiași di, 15ps August, pri
imi olăcarul trămis,
cum scim, de Mihaiu-Vodă,
din tabăra de la Că.

lugăreni în 133 sera,

spre a'i vesti

strălucita

is.
bindă și a'l ruga să grăbescă
a'i veni într'ajutor,
Acâstă glori6să “Veste, Sigism
und o scrise îndată
împăratului. A duoa-di el priimi
încă altă :ste de
bucurie, adecă luarea cetăţei
Lipova. Dup
o rob
ăie
de patru-geci şi patru de
any sub Turci, acestă
cetate căduse,

la 23

August,

tot

intr'o di

cu bătaia de la Călugăreni, în mânele
lui Borbely care
după cum scim, de câtă-va
vreme o ocolise și o
bitea. Dar aceia ce mulțumi
mai mult pe Bathori
fu scirea ce "i veni că Tătarii
care erai să vină
să
năvălescă

la Nipru,
aflase cum
vală în

Moldova,

fuseseră siliți a se

ţcra

pitrunsese

prin

în Ardel,

sosind

întârce înapoi,

penă

căci

că Cazacii

şi cu Muscalii

lor şi

aă dat

avanguardia

nă-

tătărescă,

ce

înfrântă

de

că

în Moldova,

fusese

astfel

Moldoveni şi de Munteni, încât făc
use pe cei-l-alți

a perde pofta de a le mai veni înt
r'ajutor.
|
Așa Bathori putea acum fi Sigur
că nu va fi
supărat printr'alte năvăliri în ope
raţiile sale împotriva lui Sinan. EI fu silit a zăb
ovi la Sas-Sebeş:

o lună de dile ca să dea timp oștilor chiămate din
tote părţile,

a se aduna.

EI trămise

înainte

pe co-

miţii Baltazar Bogati, Benedict Minceti şi Lupul
Corniș, la. cele opt scaune săcuiesci, ca să chiăme
pe vitejii S&cui la arme. Dar acest popor răspunse
că nu se va duce la războiii până nui se va da
mai întii înapoi libertatea ce i se răpise pentru o
revoltă ce făcuse cât-va timp înainte. Acești Stcui,
fiind

cei

mai

mulți

țărani,

libertatea

ce voiai,

era

da nu mai fi iobagi la nobilii locului. Cererea
lor puse în mare cumpănă şi ameţelă pe Bathori,
căci el era firesce mai plecat către nobili, care ”]
slujiseră cu credinţă și se ridicaseră cu toții în
Oste și nu voia să rEsplătescă atâtea jertfe ale
lor, făcându-i să perdă veniturile ce ei trăgeaii de
la iobagi și ruinându-i. Se temea încă de exemplul urit ce va da

în

țeră,

bertatea ; ceia ce vădând
demna

şi ei a o cere

acordând

aristocratice,

li-

cei-l-alți iobagi, s'ară în-

pentru

dînșii,

împotriva nobililor. Dar interesul
ninţarea vrăjmaşului vorbiră mai
interesele

S&cuilor

le biruiră

diră libertatea cerută.
De la Sas-Sebeș, Bathori porni

revoltându-se

patriei și ameputernic decât
și Săcuii

dobîn-

către locul

ho-

tărit pentru concentrarea oștilor, în câmpiile Bârsei,

la delul Negru (Feketehalom), în prejma Braşovului, unde ajunse in 4 Octomvrie (st. noii), făcând

—

până acolo

6 tabere.
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Aci, sosind 14,755

Săcui ar-

maţi, li se proclamă în tabără libertatea lor,
întărind'o cu mare credinţă şi jurământ. Pentru acest
ă

libertate

ce li

se

dete,

Săcuii

se

îndatorară

să

dea la trebuință de războiiă penă la patru-deci
mii
Gmeni cu cheltuiala lor, să plătescă în toți
anii
prințului, de fie-ce casă, un ioachim, o măsu
ră de

grâă și alta de ovăz,

şi de se va

nasce

lui Sigis-

mund un fecior, fie-care să-i aducă un boii îngră
șat
în curte. Îndulcindu-se atunci Săcuii de liber
tatea
dobindită, trămiseră de mai adunară şi alți
ostași

şi altfel numărul lor în tabără se urcă la două-dec
i

și patru mii 6meni, din care 9200 pușca
și, iar
cei-l-alţi lănceri şi săgetași. Șci-spre-dece
mii S&cui, care rămânea din numărul de patru-ge
ci mii

ce se

învoiseră

a da,

trebuiai

să

stea

în Ardel,

spre a apăra ţera de vre-o năvălire ce o ar
pute
amenința din partea Polonilor, care pe atunc
i se
aflaii în Moldova.
Apoi veniră în tabără nobilii Ardelului care pu-

sese în picidre trei-spre-dece

mii de Gmeni;

pru.-

sianul Ioan Veicher, fiul lui Ernest, veni cu ş6ispre-dece mii cavaleri Teutoni, armaţi cu câte o
pușcă și un pistol, pe lîngă care aveai şi arc şi
săgeți ; apoi opt-geci Cazaci din Polonia; trei sute

Cazaci ai lui Bathori, armaţi asemen€ cu o pușcă
și un pistol; Stefan Bocskai cu opt sute lănc
eri

—

de la Oradia-mare
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și o miie

două

sute

archebu-

zieri pedeşiri; patru mii pedestraș
i cu pusci, ridicați cu cheltuiala Saşilor, din care
o miie învestiți

cu negru, și pentru aceia numiți AVeg
rz, cu cheltuiala Sibienilor, o miie învestiţi în
albastru cu
cheltuiala Brașovenilor, o miie în ver
de cu cheltuiala Medieșenilor şi o miie în roșu cu
cheltuiala
Bistriţenilor.

Adunându-se

tote

aceste

oştiri,

Ba-

thori porni cu dinsele de veni lingă vama
Branului,
la Torzburger-Pass, castel zidit de Lud
ovic craiul
Ungariei și apoi mai adăogit cu întăritu
ri de Hu-

nyad;

în

șovenilor.
dovei,

acea

vreme

Aci sosi

cu duoă

el

se afla

Stefan Răsvan,

mii trei sute

sub

paza

domnul

pedestrași,

opt

Bra-

Molsute

călăreţi și duoă.deci şi duo tunuri mari
puse pe
care. El nu putuse veni d'a dreptul pe la
St&cui,
de temerea Tătarilor și fu silit a face înco
njur, În

drumu-i, el se întilnise cu o câtă de
Poloni ce năvălise în ţcră și ţinea a'l zăbovi în
cale; dar el,

tăind'o și spărgând'o forte ră, luându-i
și multă
pradă, își urmă drumul, trecu munții
și pătrunse
în Ardei. Îndată sosi veste în tabără
că hatmanul
Poloniei Zamoisky, aflând că Răsvan
-Vodă a ple-

cat în Ardel, intrase

în Moldova fără scirea craiului

s&ă şi pusese Domn pe un Ieremia
Movilă. Acestă
veste turbură forte pe Bathori şi pe
Stefan-Vodă,
dar se văgură siliți a suferi de o cam
dată și a'și
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căci Sinan-Pașa

amenința

și

Săcuii erai neodihniţi și cârtitori,
pentru că nu li
se dedese încă diploma întăritâre
a drepturilor de
curând dobindite.
Acestă diplomă, scrisă pe pergam
ent, li se dete
în sfirşit în mână şi îndată o secmă
dintr înșii porni
înainte spre Ţera românescă. Cum
sosi acest ajutor
la Stoienesci, Mihaiu, deși mul
t mai slab decât

dușmanul,

dar plin de

sperare

în Dumnegeii

și

de
încredere în voinicii sEi, puse
gând să 'și cerce
norocul şi să dea o bătălie
generală cu Turcii.
Însă Bathori

poruncise

Stcuilor

să ca

să nu

se
încumeteze fără înțelepciune în
noroc și să nu întreprindă nimic până nu va
veni el însuși. Drept
aceia, fu silit Mihaiu să aștept
e sosirea lui Sigismund Bathori.

XXIV.
În 7 Octomvrie

(st. noi)

Sigismund Bathori,

împărțindu-și oștile în nou& trup
uri, își clăti tabEra cu multă greutate din pricina
drumurilor norOIGse și, trecând înălțimile Carpaţ
ilor, ajunse pe
povirnişul acelor munți la satul Ruc
ăr, în cuprinsul
hotarelor Ţărei românesci, unde,
în strimtâre de
munte, își puse tabăra. Pe când
ostașii lui își întocmeaii acolo tabăra şi își înt
indea corturile şi
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paviliSnele,

un vultur
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negru

și

fOrte mare,

du-și sborul de pe muntele vecin numit

Pizza Cya-

iului, pluti cât-va timp în aer pe d'asupra
şi apoi se aruncă

luân-

taberii

cu multă iuțelă d'asupra cortului

întins al prințului ardelen. Greutatea trupului
s&uă
neiertându'l a se scula lesne ca să sb6re,
ostașii
ce se aflai aprope, vădendu., alergară iute,
îl
prinseră şi-l duseră la pretoriul prinţului. Înlesnirea

cu care se prinse

acestă pasăre,

domesnicia

şi ne-

înspăimîntarea ei de sunetul armelor şi de strig
ările taberei, făcură ca ostașii să privescă acest
ă
întîmplare ca o minune și ca un augur. Unii diceaă
că vulturul arată pe Sinan care are să cadă
în
mâinele creștinilor ; alţii, mai fricoşi, bănuiaă
că
acest augur vestesce învingerea creștinilor, de vrem
e
ce vulturul este pajerea împărăției nemţesci. lesuiţii ce însoţiai pe Bathori se încercară a exploata
acestă întîmplare în folosul propagandei lor. Alfons Carilio scria atunci de la Rucăr în Ardel, că
mulți, vEdiend acestă dumnedeescă minune, aă venit la credința papistășescă.
Bathori fu silit a zăbovi la Rucăr o săptămână,
penă trecură căile cele grele şi ânguste ale acelor
munți, numerâsele care cu praful, muniţiile şi ba-

gagiele armatei;

căci

acestă

trecere

de

la

Bran

este una din cele mni grele ale Țărei românesci ;

muntele

este rîpos și repede,

căile ânguste,

ast-fel

—
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încât fură siliți a lăsa carele cu funii la vale. Aci

sosiră și ajutârele împărătesci

ce se

așteptai

de

atâta vreme: silezianul Albert Raybitsch,
unul in
cei mai vestiți căpitani, trămis de archiducele
Maxi-

milian,

de la Casovia,

cu

o miie

şese

sute cuira-

sieri germani, ce se chiămaă fReszeri în acel timp
și cu o sută cinci-deci Cazaci din ținuturile
Polonici, frumos echipați, şi încă Silvio Picc
olomini

cu şepte-deci și cinci cavaleri florentini,
trămişi de

marele duce de Toscana cu poruncă ca săi
erneze
în Ardel. Bathori trămisese întru întimpinarea
ior
ve Francisc Theke ca. să le ingrijescă de cona
c și
3ă-7 călăuzescă penă în tabără.
Până a nu pleca din Rucăr prințul Ardfl
uiui:
făcu căutare armatei sale, care se urca la
trei-gcecă

și două mii pedestrași, două&.-deci și două
mii călăreţi şi cinci-deci şi patru tunuri; apoi
clătindu-și

tabera, merse șese mile mai nainte și, trecând
Dim-

bovița,

fu
cum

ajunse ia Stoienesci,

întimpinat
scim,

de

acolo,

unde

Mihaiu-Vodă,
avândcu

cu mare

dorință

care

îl

aştepta,

sine 6stea

sa

de

opt

mii de Omeni și două-deci și două tunuri. Nu.
mărul oștirilor împreunate se urcă atunci la şeideci și două

mii ostași

și şepte-deci şi șese tunuri.

Bathori tăbări la Stoienesci spre a lăsa oștile
sale
a se odihni și a se întrema puţin.

—
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XAV.
Armiile
de alta.

protivnice

Ostașii lui

se afla
Bathori,

acum
care

aprâpe una

erai

mai

mul

ai

ved

t
adunătură neobicinuită cu răz
boiul, speriaţi mai
întiiii de numărul și de vitejia
Turcilor, avusese
acum

vreme

a

se deprinde

cu

încetul,

e
mai fără frică şi a lua curagiu.
De la sosirea S&.
<uil

or în tabăra de la Stoienesci, dup
ă care urmară
<ur

end și alte cete, unele după
altelele, ei înce.
puseră a întîlni pe Turci, cân
d mergea după fuvagiu. Lupte mărunte se înhăţa
ă între unii și alți
şi în aceste lupte, mai ade
s& creștinii biruiaă.
E mulaţia intră atunci între ace
ştia; cetele ce mergeai după furagiu se mai măr
ită, și din di în di
lup
tele se făcură

îmbărbătară

mai

dese.

până în urmă

Aceste

bătăi

mărunte

într'atât pe creștini, în.

cât ei așteptai acum cu
nerăbdare ocasia unei
bătălii generale cu Turcii.
Din potrivă, aceștia, de-

moralisaţi de învingerea de la
Călugăreni, de puţina isbindă ce dobîndise pen
ă atunci în tâtă
acestă campanie, acum, când
vEgură pe creștini

cu

puteri

așa

de

însemnate,

ei

perdură

de

tot
inima și dorinţa de a se mai
bate. Acesta fu pricina care făcu pe Sinan, îndată
ce vEdu înglotirea

oștilor la Stoienesci,

de plecă

tabăra lîngă Tergoviştea.

de acolo și îşi mută

Scopul săă era să caute
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a prelungi cât va put mai mult războiul
, fiind
sigur că, în vreme ce armia lui era întru
tote îndestulată din eră, armia creştină, având
lipsă de
bucate

și de

bani,

nu

va

pute

mult

să

stea

adu-

nată și va fi nevoită a se răsipi. Generalii
creștini,
înțelegând acest plan al lut Sinan, hotărîră
a grăbi
cât mai mult operaţiile războiului, și
spre acesta,
a porni îndată după Turci şi a-ă sili să
priimescă
fără întârdieze o bătălie.
|
În 15 Octomvrie de dimincță, un semn
ceresc
veni a mai îmbărbăta pe creștini și le
mări sperările de biruință. Pe un cer senin şi
cu tâte că
sOrele r&sărise, ei vEgură în vreme de
un ces, d'a-

supra taberii lor, o cometă strălucitâre
. Acestă stea
fu privită de dinșii ca un augur vest
itor de biruinţă. Armia creștină, ce sosise cale
de şese câsuri
numai de Tergovişte, se clăti de acol
o şi în aceiaşi

di, de 15 Octomvrie,

merse de tăbări

într'o câm-

pie mare, o milă departe de Târgovişte şi
un sfert

de leghe de tabăra lui Sinan, cu hotărîre
d'ai da
bătălie în gioa următâre, de va voi s'o
priimescă.

Abia armata creștină sosi într'acel loc,
abia călăreţii începuseră a descălica şi pedestrașiia
pune

armele jos, când o mare turburare ameți tâtă
tabEră. Nisce strejari ce se aflase puși la pază
într'o
pădure in n6ptea trecută, audind de departe
un
sgomot făcut de alţi ostaşi creștini care tăiaiă
lemre,

—

206—

Şi închipuiră că acolo trebuie să fie
tâtă armia
turcescă, care vine drept către dinşii
; frica făcendu-i să vedă ceia ce nu era, ei olua
ră la fugă
spre tabără. Ostaşii ce-i vEdură sosi
nd speriaţi,
întrebându-i pricina, aflară de la dinșii
cum că aii
vEdut armia vrăjmaşă viind să-y lovescă.
Vestea
acesta se respândi iute în tâtă tabăra;
semnalul
de bătaie se dete îndată și toţi ostașii,
alergând
"la arme, umbla învălmăşați, făcend
larmă mare,
fără a se

put€

întocmi

la

rîndul

lor şi

pute găsi stegul și căpeteniile lor.
rinduială, spaima făcânduii să audă
tunuri vrăjmășesci, fie-care începu a
mai h mijlâce de scăpare. În sfîrșit
alcătuită de Români şi ostașii nemți
aședa mai întîi în rînduială şi sta

fără

a'şi

În acea neobubuituri de
se gândi nuavanguardia,
isbutiră a se
gata a priimi

pe Turci, când în cele din urmă se desl
uși lui Bathori pricina acelei turburări. E] trămise
atunci

de spuse în tâte părțile ca să se însenineze și
să se liniştescă spiritele turburate şi înspăi mântate, dar
neputându-se nici așa astimpăra larma, el fu silit
a pune

strige prin trimbiţe, ca fie-care să tacă
sub
depsă de morte. Numai printr'acestă straşnic
ă
runcă, ostașii se liniștiră.
Era între ambele tabere vrăjmașe şi la
o
părtare numai de o alergătură de cal
atât de
una cât și de la alta, un d€l mare tăiat
Prin

să

pepodela
mij-
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loc, în pâlele căruia curgea Dimboviţa. P'acest d€l

spună că să sefi urcat Sinan, ca să privescă bine

armata creștină. V&dend-o
cum

socotea

mult mai

și bine rinduită,

numerâsă

audind și vestea

de
res-

pândită că se aşteptă şi archiducele Maximilian cu
o mulțime de soldaţi italieni, cătând apoi şi la demoralisarea armiei sale, temerea îi cuprinse inima
şi nu se mai gândi la alt ceva decât la fugă. Adunând un sfat de războiu, el umblă a-şi ascunde
cugetul de a fugi subt ideia unui plan ce ar fi
facut; el dise că socotesce să nu priimescă bătălia

şi s'o amâne

pe altă dată;

că acum

se

va

trage

piiţin îndărăt, lăsând pe Ali-Pașa spre a apăra
Târgoviştea; că apoi, când va vede pe creștini

ocupați cu asedierea cetăţei, el va năvăli într'o
n6pte asupră-le și lesne îi va birui. În urma aceswora, el înzestră cetatea Târgoviștei cu patru-deci
de tunuri şi cu muniţie îndestulă, puse o garnizonă de 3500 până la 4000 ostași, parte pedestrime, parte călărime, sub comanda lui Ali-Paşa
de Trapezunt, pe lîngă care lăsă pe Mihnea-Vodă
Și vre-o

câţi-va bei, iar

dinsul în zori de diuă,

la

16 Octomvrie, cu t6tă cea.l-altă ste, părăsindu'şi
tabăra, fără de a-și mai da timpul de a-i strica
intăririle, o întinse cu grabă spre Bucuresci,
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XXVI.

În aceiași di,

16 Octomvrie,

la răsăritul sorelui,

Bathori, nesciind că Sinan se trage acum spre
Bucuresci şi aşteptându-se la o bătălie generală,
puse să dică din trimbiță ca fie-care osteş să
se rînduiască sub stegul săi. Apoi împărțindu-și
armata

în

trupuri,

şepte

care

tâte

urcaii la

se

numărul de dou&-deci și şese mii călăreţi şi d?
la trei-deci şi cinci până la patru-deci mii pedestrași, numi după dinsul general mai mare
peste tâtă 6stea pe Ștefan Bocskai, nu atât pentru virtuțile lui militare, cât pentru că-i era unchit despre

mumă

și unul

din cei

și mai avuţi nobili ai Ard€lului.
turile Domnilor

români

şi ale

mai

însemnați

Cercând apoi sfalui Bocskai,

el în-

tocmi rîndul bătăliei ast-fel: la avanguardie puse
pe Mihaiu-Vodă, având cu sine patru mii de călăreţi cu lănci, ai lui, bine învăţaţi, la care se adăogiră cohortele lui Abert Kiraly şi scadrânele lui
Ştefan Csaki. La aripa drâptă se așegară două
turme de cinci mii din cei mai buni călăreţi, cu
lănci. La stinga tot același număr de linceri şi
în același rînd. La centru era pedestrimea, atât
cea pretoriană cât şi a Săcuilor cu cose şi cu suliţe, având lingă sine tâtă artileria. În urma acestora venea tâtă călărimea

germană, în a duoa linie.

—
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Pe a treia linie venea un
mii

călăreți

lănceri,

corp

de

care duceai

două-spre-dece
stegurile

aurite,

şi apoi altă câtă care apăra persâna lui Bathori.
În urma tutulor venea rămășiță armatei cu carele și
bagagiele, fiind ast-fel întru tot, șepte pânze de oști.
După aceia, Bathori puse de sluji dinainte tutulor, o liturgie solemnă, se comunică cu sfinta
grijanie şi

o

trecu

din

mână

evlavie la mulţi din capii
de făcură asemeni. Tote

în

mână

cu multă

oștirei şi din soldaţi,
aceste pregătiri luară

câtă-va vreme, până după amiadi, când

duoicreş-

tini care se diceaii scăpaţi din mânile Turciior, din
etatea Tergoviştei, sosiră în tabără, aducând sciriă
cum-că Sinan-Paşa se trăsese cu grabă și lăsase
pe Ali-Pașa

cu Mihnea-Vodă

în Târgovişte;

ducă dile garnizâna cetăţii e forte
şi că lanicerii înşiși chibzuiaă a se
un pașă

nu

i-ar

fi ținut

cu sila,

spăimentată
trage, dacă

dar că cu tote

acestea, dout sute din ei tot şcăpaseră
prăștiaseră. Capii armiei
arătare, şi, temendu-se
partea lui Sinan, spre
porunciră ostașilor să se
întocmire de bătaie, fără

că de

și se îm-

nu se încredură în acestă
de vre un vicleșug din
a-i trage în vre-o cursă,
ţină t6tă n6ptea aceia în
a'şi strica rîndurile și a

pune armele jos; trămiseră gonaci şi iscâde în
tote părţile ca să afle adevărul, ce sa făcut Si-

nan. Armia creştină petrecu
40263. — Aut. Rom. N. BPâlcescu.

veghind înarmată tâtă
14

—
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nâptea aceia și 'a duoa di, la 17 Octomvrie până
spre amedi. Atunci sosiră câţi-va alergători, aducând veste că Turcii eraii puţin departe, arătându-se că vorii a se bate. Ai noștri se pregăteaii
cu inimă a le sta frunte, când sosiră alţii cu veste
mai sigură că Sinan se retrage spre Bucuresci,
iar că acele oști turcescice se vădiă, erai arierguardia de patru mii călăreţi sub Hasan-Pașa, care
mergea trăgându-se: încet şi cu bună rînduială, înarijind d'a nu ptiimi în câdă vr'o smintâlă din
partea nâstră. Acestă spăimântare şi fugă a lui
Sinan miră fârte pe ai noștri, socotind cu cât
armia lui era mai numerâsă decât a lor şi cum
acestă grabnică retrâgere va demoralisa de tot pe
“Turci. Alte iscâde veniră atunci de arătară lui Bahori că vre-o patru mii Români, bărbaţi și femei,
de deosebită vîrstă, robiţi, îi ducea o cstă de
Turci spre Dunăre. Prinţul porunci îndată la cinci
sute Ardeleni pedestri să alerge să taie calea acelor
Turci şi să mântuie pre acei sărmani robiţi. Îndată
armia

creştină merse,

chiar

in acea

di, 17 Octom-

vrie, de ocupă fără nici o împotrivire tabăra părăsită a lui Sinan, unde găsi vre-o cinci sâii şese
Turci care, eşiți fiind de mai nainte din tabără,
d'abia se întorseseră acum când picară în mânile
creştinilor şi fură îndată înjunghiaţi. Creștinii găsiră tabăra turcescă ticsită cu multe mobile, cor.

—
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tunuri,

bucate,

-dobitâce,

că-

mile, catâri şi alte lucruri şi fură fOrte mîhniţi că
acestă pradă bogată.nufu preţul vitejiei lor. Acestea
dovedeaii graba cu care Turcii fugiseră şi greşcia,
ce făcuseră creştinii d'a nu înainta mai iute, spre
a'i lovi până nu se depărtaseră.
XXVII.
Bathori chiămă atunci
frunte căpitani ai armatei
Alfons Viscoti, pe care
sumă însemnată de bani
iului. Aci se propuse că:

la sfat pe cei: mai de
şi pe nunciul Monsignor
îl trămisese Papa cu o
pentru trebuinţele războde vreme ce armia tur-

cescă

tras

plină de frică,

sfat Gre
dușman
a'l birui
goviştei,
care

sa

spre

Bucuresci,

ce

ar fi mai bun? a urma fără întârdiere pe
silind în acea spaimă a lui al ajunge și
unde-va? scii a lua mai întîi cetatea Târunde lăsase el garnizână și gătire, din

se înţelegea că vofesce a se-apăra

acolo multă

vreme. Unii din generalii ardeleni, plini de încredere în curagiul lor și în noroc, credând că sin-

gura nefericire ce li se pâte întâmpla este d'a tăsa
timp lui Sinan să scape, eraii de părere d'a nu
se mai opri nici o di la acestă cetate, a cărei
dobîndire nu o preţuiai întru nimic, şi a se lua
după Sinan, siguri fiind că, îndată cel veri birui,
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cetatea va căd€ negreșit fără de nici o ostenâlă din
parte-le: când din potrivă, dacă își vorii consuma puterile lor împrejurul acestei şandramale (bicoque),
armata lui Sinan își va lua puteri, va tăbări în
loc tare şi, având vreme de ajuns, își va îndrepta
trebile scă cel puţin se va trage în siguranță
şi, crescându-și apoi puterile cu noue ajutâre scă
găsind mijloc d'a se uni cu Tătarii, va da creştinilor mult mai mult de lucru și va aprinde
din noii flacările cele acum aprâpe stinse ale războiudui.
Mibaiu și Albert Kiraly stătură împotrivă la
acestă părere. Ei diseră că ar fi cu primejdie d'a
înainta, căci s'ar pune între garnizâna cetăţii, care
ar putesă le taie liniile de comunicaţie şi proviziile, şi armata lui Sinan. Silvio Piccolomini rezimă
şi el acestă părere, prin cuvintele următâre: «Duş<manul>, dise el, «s'a tras de temerea taberei
«n6stre,

sci

spre a găsi loc mai

bun

de bătaie ;

«dar şi într'unul şi în celil-alt caz, el a apucat
<înaiate cu o di și o nâpte şi a putut să-şi pre«gătescă lucrurile sale, încât nu'l vom găsi nepre«gătit, nici în loc d'a nu se pute mult folosi de
«graba nostră. Din altă parte, ne vom afla în mij«locul a duoi vrăjmaşi, dacă vom lăsa înapoi ce-

«tatea, de unde vom fi necurmat supăraţi, mai cu
«scmă despre muniţiile ce se aşteptă din Ardel.

—

213

—

«Apoi a se pune într'o asemene
primejdie este
<împotriva a ori-cărui temeiu de răzb
oiu și a ori
«cărui obiceiu al unui înţelept căpitan.
Se adaoge
<încă şi acestă privire importantă,
că noi suntem
«cât se pâte osteniți și slăbiţi de dru
m şi, urmând
«cu grabă pe dușman, îl vom găsi
acum odihnit
<și în rînduială și ne vom afla în
primejdie d'a fi
«cu toţii înfrânți. Dar daca el, din
întâmplare, s'a
«tras cu gând d'a fi mai departe
de hotarele Ar<dclului și prin urmare întrun loc
unde noi vom
“ave mai puţină înlesnire de hrană
și alte trebu-

<inci6se,

în vreme

ce el, învecinându-se

cu

Du-

<nărea, va pute prin mijlocul aces
tui rii, a se în«griji mai bine, apucându-ne noi
acum a bate
«cetatea, îl vom sili, spre a nu-şi
perde cu totul
«reputaţia, să vină într'ajutorul a lor
sti, și atunci
«vom găsi fol6sele nâstre a ne înhă
ţa la luptă. De
«se va hotări însă el a aştepta
în Bucuresci, ce
«folos mare avâ-vom Gre dacă vom
merge să-l lo<vim mâne şi nu după duoă scii trei
dile? Încât,
«spre a se uni Sinan cu Tătarii, e lucr
u cu nepu<tinţă, aflându-ne noi între dinșii ; oseb
it de aceia
«că Tătarii nu sînt întrun loc, de unde
să potă
«trece cu atita iuţelă în acestă parte». Pico
lomini
încheie gicând că, «deşi nu este de părere
a se
«lua cu atita neorînduială după dușman și a
sta,
<dupE

cum

vorii unii, în arme,

chiar tâtă n6ptea

«aceia,

dar

crede

că ar fi bine

ca o

bandă

din

«Cavaleria nostră să mergă. să 'Supere ariergua
rdia
«dușmanului, fiind-că, afară de neodihna cei
va

<pricinui, vom put€ să avem şi limbă de mișc
ările

«lui şi să scim mat bine ce este de făcut»,
mund Bathori și toți cei-l-alţi capi se uniră
roși la una ca acesta şi tot. sfatul hotărţ
Tergoviştei. Fără înduoi—al
prec
ă,
um urma
dovedi
— aces
,ta

n'a fost cea mai

bună

Sigisbucubătaia
o va

chibzuire,

căci întârdlierea creștinilor prileji mântuirea lui Sinan.

Se luase hotăriîre a tăbări în 6re-care post aprâ
pe
de. Târgoviște, vădut de Piccolomini mai dina
inte
și, spre acesta, trămiseră un număr de călăreți
ca
să ţină rânduiala, spre a merge oştile fără amestec,
să-și ia locurile de aședare.

Îndată după

aceia,

pre

obiceiul războiului, cerură ca cetatea să se prede
€.

Paşa, comandantul cetăţii, cătând la fuga lui Sinan,
la numărul armatei ce "1 ocolise, la lipsa de spe-

ranţă d'a fi ajutat, sta în chibzuire să închine cetatea, spre a se mântui el și toți ai săi. Dar Ianicerii, ce eraii în cetate în număr de două mii,
se
împotriviră, fiind mai bucuroşi a se apăra
după

cum cerea ondrea lor și făgăduiala dată lui
Sinan,
Într'acestea, creştinii, tăb&rind comod chiar
în acea
seră, 11 Octomvrie, se duse Piccolomini
să vedă

cetatea şi apoi puntară tunurile spre dînsa,

— 215.—

XI VIII.

În noptea aceia, soldaţii făcură băștii, pe.obiceiul lor. În dimin€ţa următâre, 34s Octomvri
e,
după ce, prin metereze, șanțuri acoperite. și tăbi
i

de lemne amestecate.

cu pămint,

se

apropiară

ai

noștri de ziduri și aședară baterii de tunuri,
de o
dată cu multă învierșunare de trei părți înce
pură.
a bate cetatea. Strălucitul Răsvan-Vodă, avân
d cu.
sine Moldovenii. sti, impreună şi cu legiunil
e Să.
cuilor, se aședase despre răsărit, pe :drumul
Bucurescilor, şi bătea partea de. sus- a cetății cu
dece

tunuri.

Dintr'altă parte, neînvinsul. Mihaiii- Vodă,

cu

inimosul Bathori, care acum pentru întii
ași dată
vedea războiul, şi cu eroicul Kiraly, se aşed
ară despre munţi și despre riul Ialomiţa, la o
mănăstire,
care fu atunci stricată şi mai apoi drâsă
, departe
de cetate de o bătaie de săgctă. Ei ridic
ară acolo
duo movii în formă de turn şi cu două.
baterii,

de câte dece tunuri fie-care, începură
duoă părți, prin detunări neîntrerupte,

puternic zidurile. Mergând apoi
mult
mai: aprâpe de cetate, fără
bescii lucrările asedierii. Era cu
apropia de cetate, căci, afară de
ţurile ce o înconjuraii, avea încă

din aceste
a împroșca

într'alt templu
întrerupere, grăgreii însă d'a se
întăririle.şi şan.
şi nisce bălți îm-

—
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Apoi

Turcit
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dinăuntru

se

apăraii cu

cele

mai de pe urmă puteri ale inimei lor. De mai
multe ori, prin tunuri, ei împinseră înapoi pe asediatorii ce umblaii să trecă şanţurile cu luntri, r&s-

turnară cu puscile pre ce! care, isbutind a trece
șanțul, cercaii acum a pune scări pe ziduri s€i

aduceaii foc la tălpile întărirei

aprinde ; într'un

de lemn

spre a o

cuvint ei nu uitai nimic din ceia

ce trebuia spre apărarea cetăţii.
VEdend ai noștri că nu isbutescii ast-fel, se mărginiră a urma cu tunărirea

înfricoşătâre

de bombe

şi ghiulele, cătând a sparge laturile zidurilor, Fumul acestor dese descărcări de arme ale asediatorilor şi asediaţilor ajunse de întunecă aerul şi ascunse și unora și altora vederea dușmanilor. Săcuii
căutară a se folosi de acestă nepură; ei aduseră
lemne

uscate,

catran, r&șină,

buştene aprinse, torţe

şi alte materii aprindătore şi, ațițind bine focul,
începură a'l arunca pe streșinele caselor din cetate și căutară a aprinde întăririle ei. Dar fiind-că
birnele din care eraii făcute acele întărituri era
încă verdi şi prin urmare umede şi huma după
dînsele nu se uscase, ele nu se puteaii lesne aprinde
de focul ce li se punea pe dedesubt. Pe lingă
acesta, prin desele puşcăriri ale artileriei creştine,
sfErimăturile caselor cetăţii începură a căd€ pe

capul

celor ce se aflaii sub zid, cătând

a'l aprinde

—
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şi astfel îi sili a se trage înd&răt. Apo
i duşmanii,
luptându-se vitejesce, nu mai lăsară
a se apropia de ziduri, încât isbînda r&mase
cu totul înduoi6să.

XXIX.

Văgând Bathori şi cei-l-alți descuragi
area oștilor
de atitea silințe zadarnice ce făcuseră
, se duseră
de îndemnară pe Săcui a da dovadă că-ş
i aduci
aminte de libertatea cea de curând dobi
ndită, a
nu se descuragia de anevoinţe şi de prim
ejdii şi
a se arăta că sânt bărbaţi cu inimă Şi vred
nici de
libertate. Să&cuii se formară atunci în
cohorte şi
începură a aduce o mai mare muiţime
de lemne
uscate, spre a da foc zidului. Mulţi din
ei cădură

sub

loviturile

dușmanilor,

dar despreţuind

ori-ce

primejdie, vitejii S&cui isbutiră în sfirșit a
aprinde
întăririle. La vederea flacării ce se întindea
în tâte
părţile, ei strigară toți întruna: «lisus! Maria!»

şi, care

năvală

cu scări, cei mai

spre

dintr'înşii

a sări
purta

mulţi

zidurile,

focul

fără scări,

în vreme

într'alte

deteră

ce o parte

laturi ale cetății.

Artileria, din locul ei, aruncând ghiulele arse din
cele inventate de craiul Stefan Bathori, aprindea
acoperișurile caselor, şi dărămăturile lor, prin mijiocul flacărilor, cădeaii pre capul asediaţilor. Acum,

—
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zidul peste tot luase
foc şi Turcii, închiși
de fiacările cele grâznice
de mari ce merei
cresceaii,
sânt nevoiţi, cel puţi
n o mare. parte. din
ei, a lăsa
apărarea zidurilor,

spre a încerca să
stingă focul. Ai noștri se fo
losesciă de acest minu
t, dată voinicesce asalt și
țile

isbucnescă

în vecinătatea serii,

în cetate.

Turcii

din tâte păr-

, lipsiţi de sfat,
ameţiți de flacări şi
de vrăjmaşii ce'i împr
esurase,
ne mai având vreme
a capitula spre a se
mîntui
de primejdie şi de-o
prăpădire desăvirșită,
esii cu
toţii pe. portița despre
del, necunoscută alo
r noştri, cătând pe acolo
scăpare. Dar călări
mea creştină, care pre obicei
ul războiului, sta
gata pentru
ori-ce întmplare a lu
ptei și aștepta călare
eșitul
isbirei,. îi vede, îi ia
cu caii în gonă, le
taie calea,
pe unii îi ucide,
pe alţii îi prinde ; pu
ţini numai,
favorisaţi de no

pte, putură scăpa pr
in păduri, şi
aceștia încă, „Pen ma
i apoi, fură găsiţi
și uciși
şi

din tâtă garnizOna, nu
mai trei Turci, fiind bi
ne
călăriți şi ajutați de
întunecimea Nopţii,
avură
norocul să scape și se
îndreptară spre Bucure
scy
ca să ducă lui Sinan
vestea acestei nenoroci
ri.
“Stcuii intrând în oraş
făcură mare vărsare de

sânge,

dărămând

şi scotocind

în cele mai ascunse

locuri ale cetății după pr
adă — lucru
forte deprinşi, Spuniă analiş
tii timpului,
întrun loc tainic ascunș
i pe Ali-Pașa,

la care sunt
— ei găsiră
comandan-
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tul cetăţii şi pe Mehemet-Bei, Dic
ă

unii că acești

Turci nu eşiseră din cetate; mai buc
uros voind o
mOrte glori6să decât a fugi ; alţii
spunii că eraă
răniți şi de aceia rămăsese pe loc.
Să&cuii îi duseră la. Bathori. Între prinşi se mai
aflaă alți doui
bei: Turan, beiul de Bucuresci şi
Susin, beiul de

Tergoviştea ; la toţi li se icrtă
vicţa.

Mihnea-Vodă

întâmpină

în cetate o mârte norocită,

ce i Sar fi căgdut a'i veni prin
mânile creștinilor; trupul lui
morţi; asemen€ şi al cadiului
ce Săcuii mai cu semă, făcură

li se lăsă, fu cu deosebire

gâde, de cădea în
se găsi între cei
de Avlona. Prada
în oraș şi care tâtă

mare.

Se

tate ducă tunuri mari care arunca
cinci-deci și șese

mai

mici;

livre şi alte

se găsiră

Lepădatul

încă

găsiră în ce.

ghiulelele

patru-deci

bani

mulţi,

de

şi ducă
scule

de

aur și de argint, muniții și prov
isii de hrană pentru trei ani, căci Sinan acolo
îşi aşedase maga-

ziele. În acestă asediere,'

din Turci,

ca la o mite

fură trecuţi sub sabie. Din aj noşt
ri periră numai
Şci-geci ostaşi, dar mulţi se răni
ră.
XXX.
Bucuria

ce simțiră

creştinii

pentru

luarea

Tt;-

goviştei se mai adăogi cu vestirea
unei alte iz.
bindi asupra vrăjmaşilor. Ceta ce
cu ducă dile

—

înainte, Bathori
Care

duceau

patru
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pornise ca să taie calea
Turcilor,

mii robi şi turme mar
i de vite,
spre podul de ia Giurgii,
călăuzită fiind de 6meni
de ţeră

care cunosceai bine

căile mun

ţilor și ale
pădurilor, trecuse înaintea
'Turcilor și cupringând
strimtorile până a nu sos
i ei, îi isbi cu putere,
îi
sparse r&ă, ucise pe mai
toţi, dobindi înapoi tâtă
prada lor și
mîntui

pe robi.

A duoa di după luarea Ter
goviştei, 39 Octomvrie, generalii creștini se
adunară la sfat de răzDboiă și porunciră a le
aduce înainte pe Ali-Pașa
pe care îl siliră prin făgădu
ieli şi amenințări a arăta
ceia ce scie despre planur
ile şi numărul ostașiloi
lui
Sinan, întrebându-l încă
cum a îndrăznit
se împotrivi în cetate,
cu așa puţină oștire,

ela
la o

armată atit de numerâsă.
La aceste întrebări Ali
rEspunse cu respectul cuv
iincios, dar cu multă netemere şi fără ași schimb
a fața, că «Sinan n'avea
«cu dinsul fără numai de
la două-deci și opt până
«la trei-deci mii ostaşi,
fiindcă şi-a risipit Ostea
<prin orașele şi cetăţile
ţării, şi îi este peste pu<tinţă ca s'o pâtă aduna
în puţină vreme 1; că
<daca Hanul cu Tătariy ce
se aşteptă din di în di,

—
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«nu'i va veni în ajutor, el crede că
Sinan, aflând
«luarea Tergoviștei, va părăsi Buc
uresci și se va
«trage spre Giurgiă, ca să trecă Dunăre
a îndărăt ;
<in Sfirșit că, dăca

vori creştinii a pune

mâna

pe

;dinsul trebuie să se grăbescă a cuprinde
şi a sfă«rîma acel pod de pe Dunăre ; Sinan, —ur
mă Ali,—
«plecând, îmi lăsă numai puţine oști
pentru apă«rarea Târgoviștei, dar mă făcu să sper
că Ieremia,
«Domnul Moldovii, va băga în cetate
un ajutor
«de cinci mii ostași, afară de dece mii
ce 'mi fă<găduia el însuși, dicând că are să
vie mai apoi

«să gonescă

pe creştini

de lingă

cetate.

El

mă

nenorocitului.

fiii

ura

<asigură asemeni că armata creştină nu
este nume«rosă; căci cei mai mulţi ostași sânt
Stcui, pe
«care adi mâne e sigur să “i întârcă în
partea sa.
«Blestematul! m'a înșelat şi ma expus la
o morte
«mai cu totul sigură. O vrăjmăşie veche
e pricina
«care la făcut a se purta ast-fel cu mine
. Sinan a
«fost dușman de morte tatălui mei, care
s'a arătat
«cu slujbe mari către împărăție ; dar fiin
d-că tatăl
«mceii n'avea nici o temere de dinsul și
el nu “i
«putea face nimic, trădătorul s'a folosit de
acestă

«ocazie ca să verse
zce purta tatălui».

asupra

Nu se scie dacă Ali era sincer sti vorbea ast«el numai ca să'și tragă compătimirea lui
Bathori,
Era însă de necredut ca Sinan să aibă
cu diasul

—
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numai atita oștire câtă arăta
el, de vreme ce, câna
el plecă de la Tergovişte, armia
lui întrecea cu mult
în num
ăr

pe a creştinilor,

după

cum

mărturise

scii
toţi analiștii contimporani.
Vădând Ali puţinul
efect ce făcuse Plingerile sale
, propuse să se r&scum
pere

cu o sută de mii talere de
aur;

dar Pic

colomini se împotrivi a i se da
libertatea. El avea
interes a ţine prins pe un om
așa de însemnat ca,
întimplindu-se nenorocirea să
cadă în mânile Tur..
cilor, să'l pâtă schimba cu dîn
sul şi fiind-că acest
şiret italian se făcuse stăpîn pe
spiritul lut Bathori
îl hotări lesne a nu priimi pro
punerea Turculuț,
Prinţul, după ce rEspunse cu
puţine vorbe lui Ali
Paşa, îl trămise sub pază penă
la gazda sa șI după
aceia, impreună cu alți oficeri
Turci, îl porni pe
ia Braşov la Cluj în Ardei,
În urma acestora, capii armiei
ascultară și raportul iscâdelor ce trămisese
ră ca să iea limbă
despre Turci şi, vEgend Gre-ca
re potrivire cu arătarea celor prinși, hotăriră a por
ni îndată după armat
a

turcescă.

Din

nenorocire

trebuiră

a mai şed

e
pe loc încă o di, parte spre
a împuternici stea
muncită de drum şi de bătaie
, parte spre a aștepta muniţiile și bucatele ce se
aducea din Arde!
în tabără.
3
Aceste întârdieri fatale mîntuiră
pe Sinan-Pașa,
cu tote greșelile lui. În lioa
aceia, 34 Octomvrie,
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“către

sâră, -vte:o patru

mii Turci,

care, 'dupd încre-

dințarea dată de Sinan că va zăbovi lingă
Târgovişte încă două săptămâni, lăsaseră de
vre-o câte-va dile tabăra și se duseseră departe
de” acolo
după hrană, furagiu și pradă, se întârser
ă aducând
cu dinșii ș&-deci

şi mânosele

mii boi ce

câmpii

răpiseră

ale Țărei

din munţii

românesci.

Iatraiă

Turcii în tabără, mânând dinaintea
lor convoiul
de vite, fără a bănui de fuga ruşinosă
a lui Sinan;

ci nu fură desamăgiţi 'decât când din acele
corturi

ce ei credeai

pline

de Laniceri,

ve&dură

asverlin-

du-se Românii şi Săcuii, care năvăliră
- asupră-le
şi "i tăiară rău şi fără milă. Acestă întî
mplare neprevădută r&spîndi îmbelșugarea în
tabăra creştină, încât un boii ajunse a se vind
e pe un preţ
de nimic.
XXX.
Sinan-Pașa,

după cum scim,

de lingă Târgovişte

în dimincța

îşi părăsise tabăra
de Shs Octomvrie

şi luase cu grabă calea Bucurescilor
. Hasan-Paşa,
care rtmăsese în urmă cu patr
u mii călăreți
drept arierguardie îndată ce vEdu
, din înălțimea
munților pogorindu-se stegurile
creștine spre Târgoviște, grăbi cât putu la drum
spre a ajunge tab&ra. După o cale de o di, vizi
rul tăbărîse, când

—
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începură
a se augi urletele tunurilor creştinesci din-

naintea Tergoviştei. «Tunul lui Mikal-ogli> strigară Turcii prin tabără, înghieţaţi de spaimă. Sosiră atunci nisce trămiși din partea garnizânei din

Tergovişte, chiămând pe vizirul într'ajutorul cetăţii
;
dar acesta, cătând la Spăimintarea oștilor, sta la

înduoială şi nu

scia

ce să facă. Într'aceia, o câtă

de vre-o trei sute creștini ce se arătară la intrarea

unei păduri vecine de tabăra lui, îl sili a lua o
hotăriîre. Oştile Rumeliei, din porunca lui, merseră
asupra cetei, dar creștinii le bătură, le răriră forte
mult rîndurile şi le luară în gână. Din acei ce se
intOrseră nu era unul care să nu fie rănit. Un delir

de spaimă cuprinse atunci tâtă tabăra. Mulţi din
soldaţi începură a dezerta şi a se r&spîndi
cete,

cete ; capii umbla învălmășiți fară să scie ce să
facă ; unii sfătuiai a se întârce la Tergoviște, lu:

cru ce era cu neputinţă

din

pricina

demoralisării

armiei. Sinan scrise îndată lui Ali-Paşa la Târgovişte să apere cât va pute cetatea, iar vEdendu-se
în cea

mai de apoi primejdie,

sa, spre podul de la Dunăre.

să se tragă cu 6stea

Aceste scrisori n'a-

junseră până la Ali, fiind prinse de ai noștri, Vi.
zirul apoi îşi urmă retragerea spre Bucuresci, unde

ajunse în duoă

sale,
mai

Sinan,
curend

dile.

în
peste

În acea

loc să se
Dunăre,

demoralisare

a Ostei

grăbescă a o trece
spre ao

mintui,

cât

aștep-

—
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tându-se la o apărare mai îndelunga
tă din: partea.
Târgoviștei, se încumătă a may zăbo
vi la. Bucu.
resci. El obşti dar că armia va şed€
acolo cincispre-gece dile și porunci ca nici
o oştire, nici un
neguţător să nu trecă podul
Giurgiului până la

acel soroc

şi, pentru

acesta,

orindui

pod cu strașaică poruncă să
nu
a trece. Pe lingă acestea se silia

linişti spiritele și a le da curagiu.

o guardie la

lase pe nimeni
în tot chipul a
În vremea acesta,

trei călăreţi scăpaţi cu mare:
grei de la luarea
Târgoviștei, sosiră în Bucuresci,
Vineri dimincţa
la 1%0 Octomvrie, aducând vest
e despre căderea
cetății în mânile creștinilor.
Peste măsură mări
acestă scire spaima, şi ameţela
în tabără. Sinan

atunci,

vădând

că

descuragiarea oștilor cresce
mereă în loc d'a scăde€, cum află
şi de luarea Târgoviștei, se sperie şi el atît de
mult încât, cu tâte
că întărise orașul Bucurescilor
şi mănăstirea hui
Alexan
dru-Vodă

mai

bine decât Târgoviștea, nu
se mai încredu nici în acea
aptrare şi nu mai îndrăz
ni

a mai aştepta acolo pe biru
itorul

duş

man.
El porunci să pună în pivniţile
acelei mănăstiri o
mare cătăţime de praf de Puşc
ă pe care '] aco:
peri cu paie, aședând un. fitil
lung care să ardă.
cu încetul, lăsând și 6meni
spre a 'i da foc, ca
astfel când voră intra creștinii
în acel loc, mănăstirea de o dată să fie asvislită
în aer cu o mare
40,263
— Aut.
. Rom. W. Bâkescu.

15

—

putereşi dinşii să
ruine.

226—

peră

ca vai de ei, subt acele

În tâtă diua aceia,

20 Octomvrie,

cu grabă

mare Sinan strinse tunurile și muniţiile de războiă
şi le încărcă în care; apoi dete foc orașului și
fortificațiilor Bucurescilor

şi, la 20 spre 21, luminat

de flacările acestui pirjol ce prefăcu în cenuşă tot
orașul cu dou&-deci şi două de biserici ce avea
atunci, împins de desperare, ca, cum ar fi avut pe
dușman în spatele săi, se puse rușinos pe fugă
și, cât mai iute putu, întinse spre Giurgiu. Astfel,
mai mult fugind decât făcend o retragere, merse
Sinan patru-spre-dece câsuri mereă şi nu tăbări
decât după ce trecu strimtorea Călugtrenilor; dar
tunurile şi muniţiile

de războiă

nu

putură

ajunge

în acel loc decât în dou&-deci și patru de câsuri.
Când sosiră tâte şi se strînse armia întregă, plecară
toți cu aceiaşi grabă spre Giurgiu, unde, cu totă
Silința ce puseră

la drum,

din pricina

neorînduielii

în care se afla oștile, nu putură sosi decât tocmai
luni !5f2s Octomvrie, făcând astfel trei tabere de
la Bucuresci până la Giurgiu. În acea fugă prăpăstiosă, Turcii sem&nară drumul cu armele lor şi
cu un număr

însemnat

de

tunuri,

cămile

și

ba-

gagie, deosebit de ce năpustiseră în Bucuresci.
Spaima lor era aşa de mare încât, prin strimtori
şi pe poduri, ajunseră a se omori unii pe alții ca
să trâcă care 'de care mhai- nainte. În acestă stare

—

de grâză
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se

aflară eş mai cu semă
când trecură
StrimtOrea, de la Călugăreni
. În ori-ce copacii li se
părea a vede

un dușman, în ori-ce
minut se așteptaii să vadă strălu
cind dinaintea ochilo
r lor, sabia fulgerătâre a lui
Mihaiu.
Este de luat în scmă
că în tâtă acestă ca
mpanie, a cării glorie

o daă

analiştii creştini în
mare parte
lui Bathori, ca unui
a ce comanda tât
ă arcre

mia
ștină, analiștii Turci,
din contră nici că
pomenesc de dinsul ;
spaima Turcilor, ace
la ce i
îngrozea, îi gonia și
ameninţa merei cu
mortea,
era <afurisitul Mikalogli». Aducerea am
inte a gr6zei ce Mihaiu însufa
pe atunci Turcilor
până adi
încă se păstreză în
Poporul român şi
musulman,
Printr'o mulţime de
legende, tradiţii şi
cântice

Spunii că 'n urma
Dacă Musulmanit
Un armăsar ce "n
Cuprinşi d'adincă

luptei, în Asia bogată
,
vedeai câte o dată,
Prejma-i cată sforăind,
spaimă, dliceaii cu nfi
orare

Că ela VEdut umbr
a aceta “ngrozitâre

A lui Mihaiii- Vitâzul,
asupră-le viind 1),

—————
D Gr. Alexandyescu
,

Odi

la oșurea

roinână.

—
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XXXII.

Bathori, după ce puse să dregă cetatea Tergoviştel şi o înzestră cu o garnizână tare, în 1!Jz
Octomvrie, dindi de dimineță se îndreptă cu tâtă
armia în urma lui Sinan, spre Bucuresci. În cale,
creştinii întilniră mai multe cete de câte trei, patru şi cinci sute Turci, care se r&slăţiseră şi toți
fură ucişi, astfel încât câmpiile și livegile din drum
eraii semănate cu trupuri morte de Turci. După
ce luară o bucată bună de drum, ei întilniră trei
fugari Unguri care le spuseră că Sinan, temendu-se
de sosirea lor, fugise în grabă, lăsând în Bucuresci- multe bagagie, bucate, muniții, robi, cămile
şi câte-va tunuri pe cari nu le putuse lua, fiind
osiile şi râtele sfărimate ; că în cale el mai lăsase

multe alte bagagie; că grâza armiei întregi cra
atit de mare încât fără îndoială, când va sosi în

locuri grele, în strimtorile ânguste şi băltose de la
Călugăreni, se vorii răni între sine ca să potă trece
unul altuia înainte. Bathori, neîncregându-se pe
arătarea acestor fugari, trămise pe căpitanii Nicolae Sennyei şi George Farkaş cu o sută de călăveţi, ca să facă o recunâscere spre Bucuresci şi să
ea limbă.
Aceştia, întorcându-se spre scră, intăriră rapor

—
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tul fugarilor. Acâsta hotărî pe generalii creştini a
merge d'aci înainte cu marș forţat ca să mărescă
temerea și groza dușmanului în fuga sa. Ei aflară

atunci că Sinan, în calea sa de la
Giurgiu, tăia tâte podurile de pre

Bucuresci la
rîuri, punea

pedici la treceri, strimtori și vaduri, ardea şi pus-

tia tote satele, ca astfel, lipsa bucatelor

și anevo-

ințele drumului să întîrdieze g6na ce "i da armia
creștină. Generalii se sfătuiră atunci şi hotăriră
a
schimba drumul, alua altul mult mai spre drept
a
de Bucuresci. Acest drum, pe lângă aceia că
avea
folosul de a nu fi călcat şi smintit de dușma
n,

scăpă

nan în
resci,

încă pe creștini de cursa

mănăstirea

ce le întinsese Si-

lui Alexandru-Vodă

care saltă atunci și se spulberă

la
în

Bucu-

aer fără

a vătăma pe nimeni; dar el făcea un înconjur
cu
deosebire de lung, era plin de mocirle şi de crâng

şi prin urmare era așa de grei de umblat
încât
se întârgie forte mult mersul armiei,
iar mai cu
semă al artileriei care mai tâtă r&mase
înapoi. În

cale,

armia

mai

întâmpină

nisce

oşti

turcesci ră

mase în urmă, pe care forte le snopi şi le
sdrobi,
încât multe mil de trupuri de om, de cai
şi de
cămile zăcea d'a lungul drumului, şi aerul
se îm-

puţi de o mare

gei

lor,

uitaseră

putâre.

câte-va

Dar Turcii, în ameţela fu-

poduri

netăiate;

astfel]

f

creştinii avură

noroc a găsi nestărimat

vodul de

la Argeş, pe care trecuse Turcii şi putură ei înainta fără zăbavă. Când ajunseră la o depărtare de
duoă mile de Giurgiu, priimiră veste că Sinan,
aflând prin Gmeni din loc de sosirea lor, trecuse
cu 0 di înainte Dunărea cu cea mai mare parte
din

oștile sale;

o mulțime

că rămăsese

de care,

de tot felul, cu un

încă din câce

bagagie,
mare

o

pradă

număr de robi,

de rîă

însemnată
spre paza

cărora lăsase opt mii Turci, care nu trecuseră încă
nici nu îndrăzniai a încerca podul, ce era fârte
slab, cu o greutate așa de mare ca a carelor şi a
tunurilor, penă a nu trece mai întîi pedestrimea

și călărimea.

Bathori atunci, sfătuindu-se cu toți generalii, își
întocmesce armia de bătaie. Mihaiu ce se aflase
mereii la avanguardie, porni iute înainte cu Ro.
mânii săi ca să dea harță vrajmașului și să împedice a trece podul până să sosescă Bathori cu
tâtă armia. Înaintând Românii către Giurgiu, ei
intîmpină în cale o semă de Turci furagiori ce
duceaii nisce turme de dobitâce, îi împrăștie îndată, uciditpe cei mai mulți, pe cei-l-aţi îi prindiă

și "| trămitii îndărăt

lui

aceleaşi sciri despre Sinan.

Bathori,

căruia

îi

deteră

Atunci Sigismund grăbi

şi mai mult la drum, părânduii tare răi că un cen.-

curs de împrejurări fatale îl făcuse să- perdă mult

—
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timp şi prilejise scăparea lui Sinan,
Într'acestă
vreme Mihafu-Vodă sosise la Giurgiu
și ajunsese

pe Turci,

la 1525

Octomvrie,

XXXIII.
Orașul

Giurgiului,

afară de un zid slab ce]

în-

conjura, era ocrotit de castelul San
-Giorgiu. Acest
castel avea o posiţie fârte tare. Art
a şi natura contribuiseră a "1 întări. EI era aşed
at pe o insulă
fOrte frumâsă, numită S/obodia şi
formată de un
mic braţ al Dunării, care se des
parte puţin mai
d'asupra și, înconjurând un spaţiu
de două jugere,
cade iarăși în matca rîului. Astf
el castelul acoperind cu totul mica insulă pent
în marginile ci,
părea o pluti d'asupra undelor.
După temeliile lui
ce astăgi încă se vădi, acest cast
el nu e înduoială
că a fost zidit de Romani.
Dărîmat în vremea
năvălirilor Barbarilor, el fu rezi
dit pe la anul una
miie dup& Christos de Genovesi,
de la care luă şi
numele de San-Giorgio, patronul
acelei neguţătâre
republici. Pe Ia sfîrșitul vecului
a] XIH-lea, Negru.
Vodă, duce al Făgărașului, înti
ndându-și stăpinirea
peste tâtă Tera românâscă,
până la Dunăre, mai
întă
ri castelul San-Giorgiu.

La

1418,

când

Mah

omet I-iă năvăli în ţera nâstră
de pustii o parte
dintr'însa, între alte cetăți de
pe Dunăre ce cu-

—

prinse, fu şi acest
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castel
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pe care 7] întări.

după aceia,

Românii

îl luară înapoi

Domn

al II-lea

Dracul.

Dan

La

Puțin

sub vestitul

1431,

imptratul

Sigismund, rege al Ungariei, mai întări acest castel cu fortificaţii şi alte zidiri, când el trămise pe
un vitez general, loaa Marotius, în ajutorul lui
Dracula-V odă, împotriva lui Radu poreclit Przsnaglava, care intrase în ţeră cu ajutor de la Turci.
Cădend după aceia iarăşi în mânile Turcilor, cas-

telul San-Giorgiu

le fu

răpit împreună

cu

cele-i-

alte de către Vlad-Vodă-Țepeş. Dar după mortea
acestui Domn de crudă şi viteză aducere aminte,
Turcii

îl luară înapoi,

la 14709,

fiindu-le dăruit

de

Vlad VHitea, pe care ei îl numiseră Domn fără
de alegerea ţărei; dar îl perdură curend după aceia
și Românii îl stăpiniră penă la anul 1544, când
Furcii îl luară iarăşi, împreună cu Brăila și Turnul.
De atunci el fusese mere în stăpînirea lor, penă
în acest an 1595,

şi apoi după

mortea

lui Mihaiu,

cădu iar în mânile lor şi fu stăpinit de dinșii penă
la tractatul de la Adrianopole (1830), în urma căruia se dărimă cu totul și orașul intră în stăpinirea nostră.
|
Pe vremea

de care

povestim,

era

acest

castel

fârte tare prin posiţia sa, prin întărinile ce avea
şi prin ocrotirea ce priimea de la cetatea RușciuXului, încât dobindise reputaţia da nu putea fi
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luat. El era atunci clădit după vechiul obiceiu, cu
ziduri tari, dar fără valuri de pământ și fără flancuri la zid, având numai turnulețe împrejur şi
în-lăuntru un turn mare (donjon). Mergea atunci
podul făcut de Sinan de la capul cel de lîngă
orașul Giurgiului, loc unde se vărsa două rîuri
în Dunăre, până la pâlele castelului unde trecând o întindere de pământ de dece pași, se
unea cu cel-l-alt braţ al podului cel mai lung,
care ducea la insula cea mare şi de acolo
Ruşciukului.

în malul

XXAIV.
Sinan-Pașa, ajungând la Giurgiu (23 Octomvrie)
cu armata

în cea mai mare neorinduială,

obşti că

va şede acolo trei dile şi astfel mai adăogi încăo
greşală la câte făcuse până atunci în acestă retragere. Pricina acestei noui zăbăvi ce puse la trecerea armatei sale peste Dunăre, fu o măsură financiară a administraţiei turcesci. Fiind-că Turcii
pustiiseră și prădaseră tâtă țera până la hotarele
Ardelului,

luând

mai

multe

mii

de

robi,

o cătă-

ţime nenumărată de vite ce se vânduseră la mezat
în tabără şi atita pradă încât încărcaseră cu dinsa
ca la dece mii care, vizirul puse la intrarea po-

dului un inspector

şi un scriitor, însărcinându-i a

—

cere

de

234—

la neguţătorii

care

duceaii

dobitâcele

și

cele-kalte mărfuri și lucruri cumpărate, legiuitul
drept de la 1 la 5 (pencik) pe sema Sultanului. În
vreme

ce

se urma

acestă

nenorocită

lucrare,

iată

ajunge veste (24 Octomvrie) că Mihaiu se apropie
în capul armiei sale și că acum nu e departe. M&sura fiscală fu îndată părăsită şi mai întîiu Sinan-Pașa
trecu singur în n6ptea aceia (24 spre 25 Octom-

vrie) podul. După dinsul, tâtă nâptea până la cră-

patul dilei, trecură mereă pe pod la Rusciuk, pavilionul vizirului cu corturile, Ianicerimea şi o parte
din tunurile și muniţiile de războiă ; dar colSnele
cele mai mari rămăseseră încă pe malul românesc;
asemenea, remăsese năpustite multe tunuri şi ba-

gagiele cele grele, căci în acel grozav amestec ŞI
în spaima ce stăpînea pe toți, nimeni nu voia să
ajute pe soţul săii. Se dedese voie atunci soldaţilor
şi neguţătorilor a trece care cum va put€, ca să
scape și soldaţii, stricându-și rîndurile, neguțătorii
părăsindu-şi avuţiile încărcate în care, se repediră

toți
fără
pod
nică

cu totul și în amestec spre pod. O mulţime
semă de Gmeni şi de vite se îinglresutme pe
în cea mai mare neorînduială; o spaimă pastăpînise tâte minţile și pretatindeni era cea

mai

mare

când

fără veste,

patru cesuri după amiadi (25 Octomvrie),
Mihaiu

se arată

şi intră în

șesul

pe la

6stea lui

dinaintea

Giurm —

desorganisaţie,

—
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giului, unde tăbări. Dar fără a perde vreme, Românii împingend înaintea lor și deschidendu-și drum
printre

mulțimea

turmelor

de vite mari

şi

mici şi

printr'un mare număr de robi, cadă peste tabăra şi

bagagiele

Turcilor,

îi isbescii în spate

cu atita iu-

ţelă incât pe toți îi răschiră, pe unii îi taie fără
milă, pe alţii îi prindă, pe alţii îi punii pe g6nă spre
pod şi mintuie vre-o cinci mii Români, afară de
femei și copii, ce fuseseră robiţi în Ţera românescă
şi Moldova.

Acești Români,

scăpând astfel de robie,

se armară cum putură şi deteră mână de ajutor
fraţilor lor împotriva dușmanilor. O despărţire din
Gstea lui Mihaiu înaintă pent la malul Dunării ŞI

alte patru scadrâne cu pedestrime,

armate cu pusci,

începură a lovi cu focuri asupra podului ; apoi Mihaiu aşedă tunurile pe un deluşor vecin şi astfej
de o parte cu tunurile, de alta cu muschetăria, făcu
să plouă un piriii de foc asupra Turcilor. În tâtă
lungimea podului se vedea atunci o glâtă adincă,
| indesată, amestecată, de ostaşi, neguători, femei,
Copii,

cai,

cămile

și alte

dobitâce,

tunuri

Şi care,

împingendu-se, îmboldindu-se, strivindu-se unii în| tr'alții; fie-care om, îngrijat de mântuirea sa, cău| tând a lua pas înaintea vecinului s&ă, unii călcați

in picidrele cailor, alţii rănindu-se în armele celor-

Il-alţŞii; 3 apoi

primejdia

în ce, începură

și temerea

a se bate

crescând

și a se ucide

din

ce

între sine.
Pai
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Din acestă grozavă îmbulzelă de Gmeni și de vite
se audea

une-ori

o murmurare

alte-ori o larmă mare amestecată
grOznice

blesteme.

Aceiaşi

ce sbirnia innecat,

de gemete şi de

îmbulzelă

şi

aceleași

nevoi se petreceaii la capul podului între cei ce,
simțind în spate paloșul românesc, se munceaii să

apuace
intra pe pod.

Sinan,

din malul Rusciucului,

privea acestă chinuire a armatei sale, fără a'i da
nici un ajutor. Garnizâna castelului numai, prin
tunuri și pusci, începu a vărsa o plâie de gl6nţe
şi ghiulele asupra Românilor. Dar aceștia, fără a
se spăimenta de acâstă furtună, iuţiră şi mai mult
focurile lor, încât neorinduiala şi spaima 'Turcilor
ajunseră

la culme

și o grâznică

desperare

îi

cu-

prinse. Cei de pe pod, neputând răsbi înainte şi
ne mai văgend alt mijloc de scăpare, se puseră să

arunce

artileria şi carele în Dunăre,

ca să 'și facă

loc şi ca să nu cadă şi ele în mânile creştinilor ;
apoi mulți din ei se asvirliră în apă, chiămând numele lui A//a4 și cercând a scăpa în not. Darunii
din nesciință dea înnota, alții din vîrtejurile riului

ce aveaii a trece în tâtă lungimea

lui,

periră în-

ghiţiți de unde; cei-l-alți fură ucişi, căci ingrozitorul Mihaiu îmbărbăta pe ai săi şi "i îndemna la
bătaie,

cu graiul,

cu mâna

și cu

leria sa, el isbuti în sfirşit a rupe

fapta.

Prin

aiti-

podul în două,

—
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de la mijloc. Un gemet de groză umplu atunci
aerul și prăpăstiosul adînc al rîului, cu guca căscată,

sorbi

şi înghiţi într'o dată,

glote de vrăjmași.

XXXV.
În vreme ce o parte din armata musulmană se
sbuciuma și se lupta astfel împotriva valurilor rîuui şi perea sâii de unde sti de glonţele ce trămiteati creştinii, fără a căpăta de nicăieri ajutor,
sosi pe. loc și Bathori cu oștile sale. Turcilor, care

rămaseseră pe malul românesc, închiși între jumătatea podului sfărimat și ai noştri, li se tăiase tot
mijlocul

de scăpare

și numai

aveaii alt ce face de-

cât a se lupta, a se înneca sii a se preda. Ei încercară

un

minut

a se apăra

sub

ocrotirea

unei

baricade de care legate în mare număr unul lîngă
altul, pe care o făcuse Sinan la capul podului spre
a stăvili năvălirea călărimii creștine. Dar Bathori
îndată ce sosi, orîndui o câtă de pedestrime al6să
"ca să sfărime acestă baricadă. Apoi trămise pe
cei mai buni din pușcașii s&i, care cădură cu furie
asupra dușmanilor osteniţi de luptă, răniţi şi slăbiți, măcelărindu-i groznic. Acei ce putură scăpa
cu fuga dinaintea crudului şi neîmblinditului paloș
creștinesc, în desperarea lor, se aruncară în riă,
incereânduwse în zadar al trece în not;

astfel mai

—

mulți iși aflară mârtea
se prăpădi

cu totul
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în valurile Dunării. Atunci

vechea

cetă a Ekingiilor,

care

duoă vecuri stătuse grâza Ungariei şi a Germaniei;

ci se aflaseră puşi

de

pază

la

capul

podului

pe

malul românesc şi nici unu dintr 'înșii nu putu scăpa:
asemenea nici un om nu mai r&măsese pe lingă
Hasan-Paşa, la arierguardie.
În isbânda acesta se deosebi mai cu scmă pe-

destrimea

al€să a S&culior ce purta

numirea de Py-

zidari (suliţari), vestită de viteză. Dunărea se um.

pluse de trupuri morte

se

roşiseră

turcesci,

de

sîngele

ale Turcilor

vărsat.

ce staii așternute

şi

undele

Afară de

și grămădite

ei

leșurile
ca

nisce

movili pe uscat, o mulţime de alte leşuri de meni,
de cai și de cămile se aflati în braţul Dunării ce
desparte insula Sân-Georgiă de malul românesc,
grămădite și încleștate astfel unele de altele, încât în acel loc Dunărea abi€ putea a 'și urma
cursul să; și când, după bătălie, voiră creștinii
să adape dobitâcele, nu puteaii scâte apă de acolo,
fără de a scâte de odată vre-un trup de om sei
de cal. Mult mai mulţi Turci se vedeai plutind
pe unde, în cursul apei, plini de răni, jumttate
"morţi, gemând şi văitându-se cu jale. Uriciosă și
îngrozitre priveliște de omor!
:- Turcii,

care

trecuseră în insula cea

mare,

cxu-

“tară-să ajute pe ticăiţii lor frați. Satîrgi-Mehmet-
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Paşa puse d'acolo de îndreptă
tunurile spre tabăra
cre
ştinescă,

dar loviturile

n ajungea,

sci

din

nesciinţa tunarilor, scă din r&ua
posiţie, şi nu putură
vătăma pe ai noștri, în vreme
ce aceștia, având
buni

tunari și favorisaţi şi de pos
iţie, nu arunca
nici o umplutură în sec, Pri
ntr'acest mijloc ei putură cuprinde duoă din cinci
corăbii ce aveai Turcii

atunci acolo

pe

Dunăre;

cele-l-alte trei

scăpară

cu fuga.
Martorii ce au vEgut cu
ochii spună că periră
într'acâstă bătaie de la tre
cerea Dunării, ca la optspr

e-dece mii Turci, 1) Deosebit
de robii ce mântuiră, creştinii dobândiră o mar
e parte din artileria
vrăjmaşilor, stegurile și bagagi
ele lor, o mulţime
de dobitâce şi şese mii care
încărcate cu pradă.
Analistul ture contimporan Sea
d-Uddin încheie des-

crierea ce face de acâstă
bătălie așa
cită pentru ai săi, prin ace
ste cuvinte:

de nenoro< Covârşirea

«amestecului și spaima fu aşa
de mare, încât putem
«dice că nici odată nu se vEd
u o asemene desă«virși
tă învingere |»

1) Numărul

Turcilor

Morț

i la acâstă bătălie este
Yarăşi ne.
sigur, În vreme ce Îstoanfi
şi Fracheta îl facă numat de
6000,
Montreux îl

urcă la 39,000. Î0i am prii
mit de mat dreptă cifra
de 18.000, dată de Walter,
care se apropie de aceia de
16.008
dată de Sfeur d'Amâry şi
alţi analişti, şi de acela de
17,000
ce ne dă istoricu
l

Sacy,
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XXXVI,
Dupe ce creștinii împedicară pe barbari în trecerea lor, sfărămând podul ce duceala insula SânGeorgiu și făcând atâta peire într'înşii, unii dmei
vrură să cuprindă îndată și alduoilea pod, care
ducea

de la pâlele

castelului la insula cea

mare și

să stăpinescă acestă insulă, ucigând şi aruncând
în rii pe Turcii ce se aflaii acolo. Duoă steguri
din pedestrimea

domnului

Moldaviei,

cu

o

înfo-

cată îndrăznelă se răpediră pe acest pod. Turcii
din insula cea mare, vădend acesta, fârte se îngroziră și temându-se ca t6tă armata să n'aibă același
gând, începură a tăia cu securi capul podului din
partea lor. Dar cei-lalți ostași creștini nu îndrăzniră a însoţi pe inimoșii Moldoveni ca să nu se
expună între armata lui d'o parte și focul castelului de alta. Ei nu sciaă că castelul nu-i putea
supăra, lipsindu-i praful de pușcă. Sinan încărcase
patru care cu lădi de praf și le pornisea se duce
în castel; dar din învălmășela în care picară Turcii
la sosirea creștinilor, aceste care nu apucaseră să
trecă podul în castel. Ele luară apoi foc, către seră,
din întemplare,

prin

creştinii

ce

rătăceaă

printre

rîndurile carelor spre a jăfui și săltară de o dată
în aer cu mare sgomot, în colâne de fum; lucru
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minunat însă că nimeni nu fu rănit. Deci acei viteji Moldoveni,

nevădândă-se

ajutaţi

de

nimeni,

fură nevoiţi a lăsa îndrăzneța lor întreprindere, care
ar fi fost atât de frumâsă şi folositâre armiei şi
ar fi înlesnit mult cuprinderea castelului.
Acestea petrecându-se ast-fel până în nâpte, armata

creștină

ne

mai

având

vreme

a tăbări,

se

hotări a _bivoaca pe loc. Călărimea de sineşi arătă
voința de a sta înarmată tâtă nptea aceia, temân-

du-se ca nu cum-va

dușmanii, folosindu-se de în-

tunecimea nopții, să trecă din insulă cu corăbii ca
să vină să-i isbescă. Pilda călărimei fu urmată de
tâte cele-lalte oști și astfel armia întregă veghie
inarmată t6tă noptea, puind în tâte părţile streji
spre a priveghia mişcările Turcilor. Aceştia se

afla atunci, cea mai mare parte, trecuţi pe ma.
lul Rușciukului; vre o cinci mii dintr'inșii tăbăriseră din porunca lui Sinan în insula cea mare;
alţii,

din

spaima

ce le dedese

creștinii,

scăpaseră

şi se trăseseră sub castel, la intrarea podului
ce
ducea la acestă insulă, de unde fu trămisă o altii

mână

de soldaţi spre

paza

acelui

da puteri garnizânei castelului,
la numărul de 800 ostași.

A doua

di (26 Oct.), Bathori

pod

și spre a

care se urca atunci

încredinţându-se

că nu mai are nimic de temut, purcegând toţi d:n
Jocul unde petrecuseră nGptea, ceva mai 'nainte
40,263. —Aut.

Ron.

i. hileeseu,

16

—
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își aşedară tabăra, apoi îndreptară asupra caste»
lului Sân-Georgiu tunurile luate de la Turci la Tergoviște. Loviturile cele dese şi neîntrerupte ale
artileriei, în puţine cesuri făcură o spărtură în ziduri, care socotită fiind destul de largă,

îndată

se

aleseră de tot cortul câte duoi soldaţi şi, formându-se
ast-fel o câtă bună, i se porunci a da asaltul, trecând brațul Dunării pe vase, căci podul era sfărîimat. Acestă câtă era alcătuită nu numai de pedestrași, dar și de călăreți care, lăsându-și caii, ce-

rură

a

repediră

merge

la

asalt

și, cu

cu inimă,

prin

ruine,

sabia în mână,
d'asupra

se

zidurilor.

Dar nenorocita pedestrime ungurescă, atât de viteză în multe rânduri, nerăbdătore d'a intra în
castel, se repedi cu multă nebăgare de semă și cu
curagiă, înaintă până în vârful spărturei, unde fu
isbită c'o neprevădută furtună de glânţe, ce trânti
morți pe acele dărămături ca la două sute 6meni;
mulți alţii fură răniţi, ceiaialţi învinși şi respinşi
înapoi. Garnizâna castelului într'adevăr, ocrotită de
tăria zidurilor, se apără cu o indărătnică bărbăţie,
aruncând asupra creştinilor, nu numai cu puscile
din care trăgeaii rar, avend lipsă de praf, dar din
care trăgeaii de aprope forte și drept la ţintă, ci
incă cu săgeți, lănci, sulițe, gereturi, pe care le
arunca cu mâna, și în Sferșit cu mari bolovani
de pstră. Ea priimi mai apoi praf și alte ajutore
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din insula cea mare, prin mij
locul podului ce. lega
acea insulă cu castelul. În ace
a insulă scim că era
o tab
ără de cinci miă Turci, car
e începură
supera r&ă prin tunurile
lor pe ai noștri,

prin acâsta
castelului,

cât

şi prin

zădărnicea

tinii de a-l cuprinde.

ajutorul

necurmat

tâte silințele ce

Afară

de

acum a
și, atât

făceaă

acesta, Sin

ce da
creş-

an, pe
lângă mal luându-se cu cor
ăbiile, veni pEn& în
dreptul castelului şi d'acolo
cu balimezuri de cele
mari,

(numite ou4/es Jaulconneauz
, dupiices fal.
ones), trăgea neîncetat asu
pra creștinilor cu mare
vătămare a tutulor, mai
cu scmă a acelor ce bă-

tea cetatea seii se urcai
la asalt. Se judecă atunci
a fi de mare trebuință să se
pună o stavilă între
castel şi insula de unde
veneaii ajutâre ; pentru
aceia se hotări să se taie par
tea de lângă castel a
podului ce ducea la insulă.
Cu tOte că acest lucru
era cu primejdie, dar Silvio
Piccolomini, care priimise comanda tâtă a art
ileriei, se încumătă a]
îndeplini cu bine. EI se puse
însuși în capul unei
cete și merse spre pod, dar
fiind nevoit a trece
sub castel, a-și expune Gstea
descoperită la focu.
rile lui şi încă a se apuca
și la harță cu Turcii ce
stai de pază în ace] loc, el
perdu mulţi ostaşi și
noptea apucândul când d'a
bia Puțin din pod şe
tăi

ase, fu silit a se trage. Astfel

acestă

înt

reprindere, făcută cu mai multă vite
jie decât înțelepciune

m
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nu isbuti. Se chibzuiră atunci a arde podul prin
tunuri și prin focuri fabricate, şi acest mijloc fu

norocit cu isbîndă.

Un

bun

număr

de

Turci,

care

veneaii atunci pe acel pod în ajutorul asediaților,
se înnecară. După aceia, creştinii îndreptară tâtă

artileria asupra

zidurilor castelului.

Acestă

artilerie

era puțin numerâsă, căci din greutatea drumului,
cele mai multe și mai mari tunuri r&măseseră în
urmă, și cu tâte că se așteptaii în tot câsul, încă
nu sosiseră. Cele mai mici tunuri ce aveati ei atunci
în tabără d'abia purtaii ghiulele de trei-deci livre,
Curând însă înaintarea noptii sili şi tunurile să tacă.
XXXVII.

La miedul nopţii începură din noi tunurile a
Dbubui și pușcăriră cetatea până puţin după medul
dilei (27 Oct.), când se făcu o bună spărtură în
ziduri, crăpată de patru braţuri. Piccolomini judecă
cum că acea spărtură e destul spre a pute intra
în castel, cu atât mai mult că descoperea între
apărători, temerea şi confusia; dar Ungurii, speriați de cea d'intiiu a lor neisbutire, nu voiră a
se cerca cu asalt, sub pricinuire că spărtura nu e
destul de largă, cu tâte că Italienii trebuia să
mergă înaintea lor. Piccolomini atunci se întârse
către ai sti și-i îndemnă «a-i face cinste şi a păstra
«reputaţia naţiei și a lor înșiși, câștigată în multe
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calte întreprinderi mult
mat primejdidse, dar nu
«într'o causă nici may drâ
ptă, nică despre care may
<rault potii spera ajutorul
ceresc, de vreme ce se
«luptă împotriva vrăjmașil
or fățişi ai legei crești
«nesci».
Dicând acestea, împreună
cavalerii să îmbărbătaţi de cuvintele lui, năv
ălesce cu vitejie, purtân
d
sabia în mână, şi se urc
ă peste ruinele acelei
spăr.

turi. Ian

Weicher,

lăsând caii, alergă şi
el cu ay
Sci, inimos la asalt, Alţ
i ostaşi se mai luară
după
Ginşii şi năvălind cu
toții, cu furie mare,
se urcară
pe o parte de zidurişi
înfipseră un steg. Dar
Turcii
se apăra cu energia
disperărei, aruncând
în creştini granate şi petre.
De o jumătate de c6s
ţinea
acum lupta cu o de
opotrivă înverșunare
între ase.
diatori şi asediați, cân
d Piccolomini, vEgend
că
puținii ostaşi ce se Wicase
ră la asalt nu vorii put
e
isbuti de nu voriifi înd
ată sprijiniți de oștiri
prâspete, se întârse cu iuţ
elă către Unguri şi
le strigă:
«Nu sunt 6re acolo Ita
lienii puşi în primejdie
pen«tru mântuirea Patriei
vâstre şi spre a încerca
tot
«o sortă cu voi, spre
nimicnicirea dușmanilor
uni<versali, iar ai voştri
particulari împlilători?
Puteţi
<Gre suferi a-i vede ac
um, sc trăgându-se
înapoi,
«părăsiţi fiind de voi,
seu însemnând cu sânge
«locul și întemeindu-l
cu mOrte, întru Vecinica
adu.
«ccre aminte a viitorime
i de nobiia lor înfoca
re şi
%

——
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«de puţin recunoscătârea
gurii făcură

atunci,

vâstră

de rușine,

moliciune?»

Un-

aceia ce temerea îi

oprea d'a întreprinde, şi cu multă feroşie alerg
ară
a reînnoui asaltul. Comandantul castelului, v&dând
acestă nouă năvălire ce-l amenința şi spăimântarea

Gmenilor

săi, desperă

dete tristul semn
preda.

Piccolomini

de ase

mai

putea

apăra

și

că voiesce a parlamenta și a se
porunci

îndată

oştilor sal
ae
sta

petre,

iar tunurile şi

în loc, și el se gătea să asculte propunerile Turcilor, când de odată Ungurii și S&cuii, nerăbdători
acum d'a răsbuna perderea soţilor lor, se repediă
furioși în castel, făcând multă larmă și împingând
inainte pe Italieni, care aflându-se ast-fel striviţi
între soţii lor şi vrăjmaşi, suferiră fOrte, rănindu-se
mulți dintrînşii. După Gre-care împotrivire a vrăjmașilor, creștinii cuprindii castelul către seră şi Turcii care scăpaseră de cea d'intiiu furie a solda:
ilor biruitori, se închiseră în turnul din năuntru.
Dar nici în acest post nu se putură ei mult apăra
şi, cuprindând creştinii și acel turn cu asalt, mai
pe toţi Turcii câți se aflati acolo, îi trecură prin
ascuţișul săbiei. În acest loc se răniră câți-va din

ai noștri, cei mai mulţi de

puscile din insula cea mare văt&mară pe Ungurii
ce se afiaii despre acea parte şi le omoriră ca !a
patru-deci Gmeni. Săcuii trecură sub sabie tot ce
întimpinară, fără milă, necruţând nici sex nici virstă,
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Acei din Turci ce fugiseră afa
ră din

măcelăriți

si

se înnecară

dintr înşii, pogorându-se

în

castel,

fură

Vre-o

sută

Dunăre.

de pe ziduri, voiră să fugă

într'o galeră ce era acolo la
țărm, dar urmaţi fiind
de aprope de ai noştri, săriră
cu toţii împreună
pe galeră și ucigând aj noş
tri pe Turci, r&mase

acea

corabie

cunoscută

seră Turcii
morn.

în stăpînirea

învingătorilor.

Ea

fu

a fi una din acele ce în anu
l trecut lua-

cu

dinşii,

Altă galeră

când

au plecat

ce se afla între

insulă

de la Co.
şi

pod
și pe care erai 2500 Turci şi
Tătari, sdrobită fiind
de loviturile artileriei, se afundă
, mergând în cursul
riu
lui ; numai

vislașii putură scăpa.

Din

opt sute
Turcă, ce alcătuita garnizOna,
numai unul se mân.lui. EI se aruncă în Dunăre
spre a o trece în not:
şi,
cu tote că fu ochit de ai
noștri, care asvârliră

o mulţime de glânţe după

dinsul, avu minunatul |
noroc de a ajunge neatins
tot în not, până în ta.
b&ra lui
Sinan de la Ruşciuk.

Din creștini

cădură
la acestă luare a castelului
duoă sute cinci-deci
Gmeni şi mulţi se răniră. În
castel se găsiră trey-

deci

şi

nouă

tunuri,

din care duoă fârte mar
i,
duoă culevrine și 39 de cele
-l-alte mărunte,
Prada ce pică atunci în
mâinele ostașilor. fu nepreţuită: o
mulţime

de Dani,

arme,

scu

le și alte
lucruri scumpe, o cătățime
nemăsurată de grâi și
un mare numtr de capete
de vite, cămile, catări,

—
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cai frumoşi, ce Sinan luase din era româ
n€scă şi n'apucase ai trămite, cum voia, la ConStantinopole, și care eraii atât de numeroşi
încât,
după ce luară pe cei mai buni, nefiind destui
Gmeni
spre a încăleca pe cei-l-alţi, îi mânai cu
cârdul
amestecați cu vitele. În tâte părţile se vede
ai futurând steguri musulmane; stofele de aur,
brățările scumpe, pavilionele de mătase cont
rasta cu
hainele prâste ale Românilor și Să&cuilor.
În acea
bucurie generală, Italienii numai se arăta
ră fârte
mîhniţi, căci Ungurii, năvălind în castel
tocmai
când Turcii erai gata a capitula, le răpiseră
gloria
acelei cuprinderi; dar prinţul Bathori, cu
nunciul
Papei şi internunciul impărătesc, îi mângâiar
ă cu
cuvinte dulci, cu laude și cu daruri. Trofeele
acestei

campanii,

deosebit

de mai

multe

mii de robi mân-

tuiţi, fură duoă-deci și șepte steguri, ca la
o sută

duoă-deci

tunuri,

din

care

unele

de

o. mărime

în-

semnată; de la 18 Octomvrie, luarea .
Tirgoviştei pent la 27 ale aceleiaşi luni, atât
la Tir
govişte cât și gâna ce creştinii deteră
Turcilor
pent la Giurgiu, într'acâstă din urmă bătaie
şi la

luarea

castelului,

Turcii

perdură

peste

tot ca la

duo&-deci și şese mii Gmeni. Acest sfirşit
nenorocit avu acea îngrozitâre expediţie a lui
Sinan

în “Țera românescă, care ameninţase că
va înghiţi
pentru tot-d'auna naţia română și cu dînsa
şi creşti:

—
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nătatea, pe care ea mai putern
ic atunci o ocrotea,
Eroilor de la Călugăreni se cuv
ine mai ales ondrea
isbîndey în acestă glori6să cam
panie. Venirea hui
Bathori nu făcă alt decât reschi
ră şi goni un duş-

man

învins și demoralisat,

carele şi fără acesta

ar
fi fost curînd nevoit a deșert
a era. Datoria şi
gloria lui Bathori era a nu lăsa
nici un picior de
Turc să i€să din Ţesă, şi ar
fi putut s'o facă, de
nu umbla așa mâle și cu sfială.
Chiar şi sdrobirea
Turcilor la podul de pe Dunăre
, o fură creştinii
datori mai mult iuțimei lui Mih
aiu și a Românilor
săi. Pentru aceia, puteai acum
aceştia, cu o dreptă
fală, să strige lui Sinan, împreu
nă cu un poet al
lor popular: «Ce te-ai făcut,
mare vizir? Unde-ţi
«sunt voinicii, pașo cu trei
tuiuri? Ventul împoctrivirei sfăramă zăbalile arm
ăsarilor tăi; năvala se
«trase inapoi spăimântată
de Pepturile g6le ale
«vitej
ilor!>

|

XXXVIII.

Sinan, de pe malul drept
al Dunării, privi cu
jale trista sârtă a armiet
lui și cuprinderea caste.
lului Sân-Giorgiii, bleste
mând în desperarea sa
cerul și pe Mahomet, EI,
Matriu al Osmanilor, ei,
triumfătorul Asiei, A fri
cey şi Europei, el, Sinan

cel nebiruit, carele în
trufia şi în zădărnicia
sa des-
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prețuia totă lumea şi credea că ea trebuie
să robescă capriţiilor şi ambiţiei lui '), să se vadă
el acum
la o virstă trecută de opt-deci ani, după o carie
ră
atit de strălucită, răsturnat din culmea gloriei
sale,
biruit de nisce l)omni tineri şi fără barbă, după
cum arăta el, mai ales pe Bathori! Şi armia
lui,
acea frumosă și numer6să oştire, groza lumei,
atât

de puternică, atât de bine îngrijită şi înzestrată
cu
bani, cu arme, tunuri și muniții îndestule,
să o

vadă acum fără steguri, fără tunuri, fără bagagie,
fără corturi, demoralisată şi adusă într'o asemenea
stare, de nisce oști adunate în pripă, slabe
și r&ă

armate !

« Sinan,— gice Sagredo,— ostaş deprins în răzb
ăie

«şi 'nvechit în arme,

nu avu

«spre a suferi nenorocirea

atita putere

de suflet

sa şi, obicinuit a birui,

1) Îstvanfi se exprimă cu aceste cuvinte
asupra lut Sinan:
«Astfel Sinan care în-năuntru şi dinafară nici
o dată nu-şi ple«case capul, a cărui trufie și zădărnicie despr
eţuiaii pe toți, care,

«mândru

de

puterile

sale,

nesocotea

pe ale celor-l-alţi şi gândea

«că trebuie a sluji capriţiilor şi ambiţiei sale,
isgonit din Ţera
«românescă peste Dunăre, fu cu dreptate pedep
sit de cutezarea

<şi

de nesocolința sa; și Giurgiu, acestă cetate
atit de tare, care
«de ma! multe vâcur, pnea de Turci, fu luată
dinaintea ochilor
«sti, de un cap noii și de nisce oştiri aduna
te în pripă. Arinata

<lui, sdrobită în cea mai mare parte, lipsită de
tie bagagiele
«sale, se îndreptă spre Constantinopoie, printr
'o retragere ce
ccemEna mult cu fuga, în trupuri deosebite
şi puţin numerâse».

cel se plânse amar

că norocul,

la bătrâneţe,

îşi
«lua înapoi favorile sale». Nen
orocitul vizir fu silit
indată a'și trage tabăra de pe
malul Dunării, de
la
Rusciuk,

căci creştinii, cum

dobindiră

castelul,

indreptară gurile tunurilor de pe
ziduri, spre tabăra turcâscă și începură a tun
a asuprăi. La Ru.
șciuk el făcu căutare armatei sale
, ca să vadă ce
i-a mai rămas; alese pe Satirg
i-Mehemet-Paşa şi
pe Segbanbași-latin-A ga pentru
paza și apărărea Vi.
dinului, și îi trămise cu o miie
de Gmeni călărime
sub comanda agăi lor, Guciuk
-Osman. Apoi puse
garniz6ne prin tâte cetăţile d'a
lungul Dunării ŞI,
impărţindu-şi oștile în cete Puțin
numerse, își ridică
tabăra şi luă cu grabă calea
Rasgradului, cu toți
neguţătorii armatei. Acolo
lăsă pe Hasan-Paşa
dându-i titlu de Seraskier, cu
vre-o Câți-va, sans
giaci din oștile Rumeliei, pe Zar
argi-başi cu muniţiile de războii şi tunurile,
dând poruncă ofiţerilor să ierneze la Şurala. Înt
racest loc află, prin
scriso
ri din Ungaria,

de la fitul său

sbindlile creştinilor într'acea
țcră
cetăți Graanul de către armata
În vara aceia, acestă armată
ţuită de vestitul prinţ Mansfeld,
ofensiva şi biruința r&mase sub
o lună de dile ea bătea cet
atea

Mohamct-Pașa,

Mohamet-Paşa,

şi luarea vestitei,
împărătescă.
fiind bine povăluase cu isbindă
stegurile sale. De
Graanului, când

feciorul lui Sinan, eşi din Buda
şi

—
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veni de isbi pe asediatori. EI fu însă biruit şi fugi

lăsându-și steguri, bagagie și artilerie în puterea
învingttorilor. Dar mârtea lui Mansfeld ce se întîmplă câte-va dile după aceia (14 August 1595),
îmbărbătă iarăși pe Turci şi Kara.Ali-bei, guvernorul cetăţii Graanului, ceru o întîlnire cu generalii Unguri, Nadesdy și Palfi, încercând a i faze
să ridice asedierea. Spre răspuns la acestă prop:.
nere, Palfi făcu scire Turcului de înv.ngcrea ce
Sinan păţise la Călugăreni, a cării veste glori6să
ajunsese tocmai atunci, și cum Turcul nu voia a
crede, Palfi îi gise «că numai Turcii ai obiceiii
«să mință». Învingerea lui Sinan de la Călugăreni
făcu mare impresie asupra Turcilor din Ungaria
descuragiă

pe apărătorii

cetăţii

Graanului

ŞI înri-

uri mult în hotărirea lor d'a capitula. Astfel se
ţinii strîns legate unele de altele, operaţiile războiului și sabia Românilor de la Călugăreni resturnă
puternicele ziduri ale cetăţii Graanului din Ungaria
de sus.
Vestea cuprinderei acestei cetăți adăogi forte
mihnirea lui Sinan. El se grăbi a scrie Sultanului
spre a se desvinovăţi și spre a micșora, perderile
sale, gicendu-i că creștinii n'a stricat decât bagagiele și puţini Omeni din cei nedeprinşi din arierguardie, dar că nervul oștilor e cu dînsul ; că

dacă

iarna

ce se apropie

și asprimea

timpului

nu

mai dă cale isbîndirei, el şi-o
păstreză pentru pri
măvara. viitore, când, si va
muri, scă îşi va îndrepta învingerea ce din înt
împlare i-a venit, şi 'şi
va izbîndi de la inimă prin
prăpădirea lui Bathori

şi a lui Mihai.

În acestă scris6re el îşi văr
sa mai

cu scmă focul asupra lui Mih
aiii-Vodă. Dar Suita.
nul nu se mulțumi cu acesta și,
chiamând pe Mus
tafa
, află de la dinsul mărimea

perderii și pur

tarea
cea neînțeleptă a lui Sinan,
Gr6za domni în Constantinopole când se audi de
păţirea lui Sinan ;
îndată ce el sosi în capitală,
Sultanul îl scâse din
vizirat și '] trămise în locul
stii obicinuit de exil,
la Malgara; asemenea dep
ărtă din slujbă şi pe
caimacamul Ibraim-Pașa, inv
inovățindu-l că n'a teă.
mis la vreme oștiri, bani și
bucate, și numi vizir
pe Sala-Mohamet-Paşa. Muftiu
l spăimentat atunci
de nenorocirea Musulmanilor,
presentă Sultanului o
poemă jalnică compusă de
Ali-Celebi, asupra tristei
stări a marginilor împărăției.
Sultanul porunci a
se face rugăciuni publice în
piaţa cailor (Atmeidan) și predicatorul Sfintei-S
ofiei, şeikul Mohijedin
căută a întări curagiul poporu
lui și simţimintele
lui religi6se prin verseturi din
Coran și prin tra.
dițiile Profetului,

—
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XXXIX.

După glori6sa cuprindere a castelului Sân-Giorgiiă
se ţinu sfat între capii armatei creștine pentru a
hotări de trebuie a trece Dunărea spre a lua în
o6nă peste tot locul pe îngrozitul dușman, si a
trece cu armia în Moldova spre a isgoni pe Poloni
şi pe Domnul pus de dînşii acolo şi a trage acestă
ţeră iarăşi în alianța creștină. Cea d'intiiă părere
era fără înduoială

minunată,

căci cătând

la demo.

ralisaţia Turcilor, biruitorii creştini ară fi putut
acum înainta fără dea întimpina grele stavile, penă
la Constantinopole. Dar ise aduse împotrivă lipsa
mijlâcelor de a trece Dunărea, căci podul nu pu:
tea sluji îndată, fiind parte stricat de ai noștri,
parte de Turci, și alte vase pentru trecere n'aveai
decât duoă galere din cele luate de la Turci. Apoi
apropierea iernei și lipsa de bani spre a plăti mai
multă vreme ostașii care sileaii a pune cap&t ace:
Jei expediţii, ar mai ales se temeaii ca nu cum-va
Polonii din Moldova, ce eraii în înţelegere cu Turcii şi cu Tătarii, să supere Ardelul şi Ţera românescă, pe când armia ar înainta în Turcia. Aceste
temeri înrîuriră mult asupra spiritului lui Bathori,
şi "1 hotărîră a se întârce în Ardel, de unde să
trecă în Moldova spre a goni pe Poloni și a res-
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tatornici pe Răsvan-Vodă în scaunul săi. Mult mat
bine ar fi făcut el de alegea din stea sa cei mai
buni ostași, făcendu-o astfel să câştige în cualitate
ceia ce perdea în număr şi, încredinţându-o lui
Mihaiu-Vodă, ar fi trecut'o în Bulgaria; ceia ce nu
era cu neputinţă. Mihaiu, care cunoscea bine acestă
ţeră şi era iubit de locuitori, ar fi putut curăţi de
tot Bulgaria în acea icrnă de Turci, trecându-i Balcanii şi lăsând pe de primăvară spre a porni către
Constantinopole. Ce resultate minunate n'ar fi putut
atunci ave-acestă expediţie, pe care nepriceperea
lui Bathori o stârpi cu totul! Unii dintre capetele
armatei, între care și Piccolomini povăţuiră atunci a
drege castelul Sân-Georgiu şi a pune garniznă

într însul, spre a închide în viitor Turcilor trecere
a

Dunării printr'acest loc. Dar Bathori, pricinuind
că castelul e pre departe de Arde! Și că dreger
ea
şi ţinerea lui va costa pre mult, porunci
săl dărime și să dea foc caselor, și în cea din
urmă di
a acelei luni puse de arse și partea podului
ce mai
remăsese, impreună cu luntrile pe care era
făcut.
Apoi, lăsându-și armia sub comanda lut Stefan
Bocskai,

locotenentul să general,

însoţit de o câtă

de călărime, având cu sine şi pe Piccolomini
cu
cavalerii săi, luă calea Brașovului Cu dînsul
plecă
și nunciul Papei și internunciul împărătesc
generulul Carol Magnus, istoriograful împăratului,
care

—
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o descriere
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despre
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t6tă

acestă

campanie

şi

o trămise stăpînului s&i la Praga. după care descriere, spune analistul frances Guerrin, că a copiat
pe a sa.
Mercuri la di întiiii de Noemvrie, Bathori şi
soţii săi se duseră la Bucuresci și afiară orașul
deșert de locuitori. Aci găsiră duot tunuri mari
părăsite de duşman în fuga lui cea grabnică. După
ce "şi întremară puterile în vreme de trei dile, își
urmară calea înainte până la oraşul Gherghița,
care și el se afla deșert de locuitori. Mihaiu însoţise pe Bathori până într'acest oraș. Înainte de a
se despărți aci unul de altul, prințul Ardelului,
voind să'și arate recunoscința sa pentru atita vitejie şi înţelepciune cu care se deosebise Mihaiu
- în acestă campanie, se învoia preface tractatul de
la 20 Maiii, ce era atit de nesuferit acestuia, şi a
i da înapoi tâte drepturile stăpinirei de sineși,
oprind pe semă-i titlul onorific de suzeran. Fără

înduoială că Bathori nu avea

mendu-se ca, de nu
nu fie silit la acesta

va
de

alt încotro face, te-

jertfi acel tractat , să
Mihaiu,
ce acum era

liber de grija Turcilor. După acestă învoire prietenescă, Bathori opri cu voia lui Mihaiu cinci-deci
tunuri din cele dobîndite de la Turci şi apoi, luându-și

dioa

bună de la dînsul,

porni

spre

Braşov.

În acest oraş el așteptă câte-va dile până îl ajunse

și Stefan Bocskai şi Răsvan-Vodă,
împreună cu tâtă
armata. Apoi dete lui Răsvan duc
t mii Săcui aju.
tor ca să intre în Moldova, să gon
scă pe Ieremia:
Vodă şi pe Leși. Aşa Bathori,
în relele sale chibzuiri, nu numai că nu trecu în
Bulgaria spre a d
gonă Turcilor, dar încă nici în
Moldova nu făcu
o expediţie seri6să, după cum se
făgăduise. Ade.
ver €e că el însciință pe Răsvan
a nu întreprinde
nimic cu o îndrăznclă nesocotită
și, de va vede
că Polonii sânt may mulţi la num
ăr şi puteri, să
nu dea bătaie, ci să aştepte pân
ă să “i trămiță
un mai mare ajutor. Dar era
lesne de înțeles că
Răsvan, odată în apropiere de
dușman, nu va fi
"pote stăpiîn a se feri de bătălie,
chiar lăsâna de o
parte natura lui cea mult cut
ezătore. Ar fi fost
mult mai bine dacă Bathori
întreprindea însuşi
ace
stă expediţie,

sei dacă da de atunci lui Răs

van
un ajutor mai însemnat. Astfel
ar fi terit pe credin.ciosul săi Răsvan şi Gstea
lui de trista sârtă ce

întîmpinară

în Moldova.

În urma acestor orinduieli,

Bathori ridicându-se

de la Braşov, merse în Sca
unul săi din Alba-Iulia
vesel de triumfurile sale.
El scrise de aci, în 16
Noemvrie, Papei, vestindu-l
de biruința dobîndită

asupra lui Sinan și trămițendu-i
vre câte-va steguri
mai însemnate, luate de
la Turci, între care și
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stegul' cel verde al Proorocului, dobîndit la bătălia
de la Călugăreni. Pontificele rămase forte îndatorat
de acest dar, mulţumi lui Bathori făgăduindu-i ajutâre de bani și de Gmeni şi porunci a se face rugăciuni şi Ze-Zleuz în tote bisericile Romei pentru aceste isbîndi; iar cu stegurile împodobi templurile sale. EI trămise apoi prinţului ardelen, prin
Luigi dell'Anguisciola, camerierul stă de cinste, o
sabie şi o pălărie bine-cuvîntate.
Bathori pornise şi la Praga un curier spre a
duce vestea biruinţei, carele sosi în acea capitală
în 4 Dechemvrie.

Viena

acestă

Te-Deum

Archiducele

veselitâre

în biserica

scire,

Mathei,

puse

Sfintului

aflând la

de cântă

Stefan

un

şi în tote

cele-l-alte biserici ale oraşului. Europa întregă se
înveseli vădendu-se mântuită de primejdia ce o
amenințase şi aflând smerirea lui Sinan, acel duș:
man

cumplit şi neimpăcat ce mult

o îngrijise.

Nu-

mele lui Bathori, care sciu a trage asupră-și gloria
principală a acestei isbindi, fu trâmbiţat în tote
părțile de scriitorii şi oratorii contimporani şi, în
frenesia entusiasmului şi a lingușirei, el fu asemă&:
nat cu

Alexandru-cel-Mare

și

cu

lulie Cesar,

mai vestiți căpitani din vremea veche.

cei

XL.

După plecarea prinţului Bathori, neobositul Mihaiu-Vodă, fără perdere de vreme hotări a sfirși
campania. cucerind cetăţile de pe ambele ț&rmuri
ale Dunării,

pe unde

se mai afla Turci,

care arii

pute fi vătămători ţărei. Drept aceia, el porni spre
Brăila care se cuprinsese,

cum

scim,

de

Turci,

în

vreme ce din porunca lui, spatarul Udrea lua cetatea Nicopolei și aga Fărcaş se îndrepta spre
Vidin.

Turcii din Brăila,

cum

aflară că Mihaiu

se

apropie de dinșii, năpustiră cetatea şi fugiră peste
Dunăre. În acea fugă grabnică, trei sute din ei se
înnecară în acest rîă. Mihaiii priimi glas de la îndrăzneţul Udrea că, după ce a trecut Dunărea, s'a
lovit de faţă cu Afis-Pașa care îi eșise întru întîmpinare și forte i-a tăiat şi i-a spart stea, încât
acest pașă abi€ a putut scăpa cu duct slugi. Mi.
hai pripi atunci despre Nicopole şi apoi, trecând
DDunărea,

se împreună cu Udrea,

isbesce

Nicopolul

şi arde, sfarmă, robesce și pustiesce tâte serhaturile turcesci din Bulgaria până la Vidin. Ajungend
aci, el găsi cetatea în puterea înd&rătnicului vitez
Fărcaş,

care îşi izbîndise

glorios acum perderea ce

prin înșelăciune încercase într'acest loc câte-va luni
mai înainte. Acest general, mai mult voinic decât

E

norocos, fusese mai 'nainte preot în satul Fărcășanii
din județul Romanați, și se. numea Popa Stoica.
Aflându-se într'acest lee de margine, care era ades6 bântuit de Turci, Popa Stoica luase obiceiii
după

săvirșirea

liturgiei,

de-și

lăsa

patrabhilul

și,

armându-se cu securea, pleca în capul sătenilor
vîna la Turci. Vestea voiniciei lui ajunse până
Mihaiă, care puse pe Mitropolit de "1 despopi
în loc de rasă, îl învesti cu cepchen, şi în loc
cruce îl armă cu sabie, credendu-l mai vrednic

de
la
și
de
de

a sluji patria cu armele

decât cu liturgiile.

Fărcaş

adeveri așteptările Domnului și vitejia cu care se
deesebi în mai multe rânduri îi dobîndi de la dînSul slujba de Agă scii general de pedestrime. Astfel acum, ca în mai multe rânduri, vom vede pe
acest

Domn

ră&splătind de o potrivă meritul

și siuj-

bele către patrie, fără a căuta privilegiile nascerii
scti ale stării.
Locuitorii din Bulgaria, aflând de sosirea lui
Mihaiu la Vidin, se adunară toți din tote părțiic
de i se închinară. Vitejiile acestui Donin anriuserii
tâte spiritele popsrelor chinuite ue lurci; locui.
torii din

Serbia,

Bulgaria,

P.snia,

Macedonia,

Al-

bania și mai multe n*uţi ale Greciei alergai de
pretutindeni sub -icgurile lui și tote popârele ace.
stor provincii: iși intorseseră privirea spre dîasul

—
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ca şi către un ânger de mântuire. De atunci ele
începură al numi «Sfeoa for de la Răsărit.
Aceste din urmă biruinţe de la Nicopole și Vi.
din încununară frumos minunata şi nemuritârea
campanie din vara anului 1595, întru tâte vred-

nică de cea de icrnă.

Ridicarea Românilor,

ca un

viscol de mânie, purtase ferul şi pirjolul peste tâtă
întinderea de la Dunăre a împărăției turcesci.

e
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Î, DESPRE PLANURILE BĂTĂLIILOR LUI MIHATU-VITEZUL
În următârea
care Bălcescu,

notă

reproducem

bolnav

şi aprope

mai

întîi câte-va

de mârtea

rînduri pe

sa, le scria din

exil,

adresându-le, după cum se vede, către un
amic din ț6ră, căruia
îi recomanda a face un pelerinagiă pe tărâm
ul luptelor lui Mihaiu, spre a completa indicaţiunile topog
rafice şi legendare
care, în lipsă de o buni chartă a (Srei şi proscr
is din patria sa,
nu le putea însuşi dobindi«Mai întiiii vei căpăta o chartă bună a
Ţărei românesci şi a

cArdelului

stii şi mai multe

<una după

alta şi a însemna pe una

spre a

le confrunta,

a le corige

dintr'însele locurile

istorice

«ce nu se vorii afla însemnate. Acâstă chartă
astfel îndreptată
<cu numirea locurilor istorice, după cum
le vei cerceta, îmi va
«sluji spre a face o chartă generală a campa
niilor din tâtă vre«mea lui Mihaii-Vodă,

<Şi mai întîi, în judeţul Vlaşca, a însemna
pe chartă posiţia

«satelor Pefrii şi Ffulubescii, unde s'a aflat
cu tabăra sa Mi«hatu-Vodă în YErna anuluf 1 595. Apoi
satul Srăzpăfescit sti

eJerbăteseii, unde a tăbărit

«Zinc şi Stămesciă,

unde

hanul

Buzescit

cu Tătarii,

ati bătut

Apoi satele Pg.

pe Tătari,

În

tâte

=
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<aceste locuri vef merge în persână şi vei căuta, precum în tâte
clocurile ce se vorii însemna la vale că s'a petrecut vre-o bătălie,
«a aduna de la locuitori, ori-ce poveşti, legende, cântice popo«rale arii privi acele locuri. Acestea trebuie
a le scrie astfel cum
le spunii ţăranii.

«DESPRE EVENIMENTELE DIN VARA ANULUI 1595
<A afla care pâte

să fie lărgimea Dunării între Rusctuk și
«Giurgiu. Despre podul pe luntri ce făcu Sinan pe Dunăre,
<spunii istorici! Turci că, fiind în mijlocul riulut un ostrov lătăreţ
<(plal) sădit cu sălcii, duseră podul de la Ruşciuk acolo în ş
«sii 6 gile. A afla numele acestui ostrov. De la acest ostrov
<a venit podul la cetăţuia Sân-Georgiu, din insula cea mică, care
<acum

e dărîmată,

A

cerceta

dacă

insula

unde

sunt

ruinele ce-

o numescii S/ofo<tățuei se numesce şi ea Sân-Giorgiu, căci unii
«zia. De la acestă insulă, a cări! întindere să 'mi o însemnezi,
<(spunii că are numai duoă jugere, dzuz arpen1s), mergea podul
«la malul nostru căgdând întrun loc unde ducă riuri se varsă în
«Dunăre. A căuta p'acolo apr6pe acest loc şi numele celor ducă
criuri (scă unuia, de e unul).
«Sinan, plecând cu 6stea de la Giurgiu, tăbări în cea d'întîi
«n6pte întrun sat ruinat în drepta Camuri. — Ce loc pâte fi
«acestă Camură ? Şi a doua di ajunse în Pagul Călugirenilor,
«trecând, dice un autor, rîul Nâjlovul pe trei poduri. — Ore
«Aejlovul se ehiamă rîul cel mai de aprâpe de Călugăreni, viind
«de la Giurgiu? Pe charta mea văd că acest rîii se chiamă
«Salcia.—A se asigura bine de acesta.— Trebuie a sci că multe

«din numirile aduse de istorici! străini, Turci, Unguri,

Poloni,

cetc. sunt cam greșite scii stricate puţin; de aceia 4 căuta une<orl pe acelea ce se apropie 6re-cede dinsele,-

—
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<CĂLUGERENI
- «La acest loc important trebuie
a se opri mai mult. A face
cun croguis de planul acestei
strimior şi a o descrie cu
amăcruntul, cuprindând lungimea
și lărgimea strimtorii, a şose
lei
<şi a podului ce trecii printr'i
nsa, apele ce se. varsă într
însa,
«numele dâlurilor ce o împres6r
ă. Istoria spune că vizirul Sina
n
<Își asedase corturile pe o înăl
țime, la intrarea strimtorei
des<pre Giurgiu; că Mihatu luas
e posiţie dincolo de rîii pe
o înăl<țime două mile departe de tabă
ra turcâscă, ocupâna strîmtâr
ea
«despre Bucuresci, Astfel ambe
le armate protivnice se afla
așe<date pe ducă înălțimi faţă în
față, fiind despărțite numai
de
«pădurea din vale ce nu le opre
aă de a se ved€.—A afia dâlu
l
cunde erai
Turcii,

«semna numele
< Călugăreni.

precum

şi acela

unde

erai Românit

lor și ori-ce poveşti şi legende

se vorii

şi a în-

afla la

«Satul Copăcenii vine 6re dinc
olo de rîul Argeș, scii dincâce
«(plecând de la Giurgiu) >

«TERGOVIŞTEA
«Ce biserică (6re Mitropolia?)
era vecină cu Curtea dom.
<nescă şi pe care Sinan o pref
ăcu în cetățuie? A căuta daca
«pe lingă ruin

ele Curţei se mai ține vre-o
biserică ? Tergoviştea
e«vechiă 6re pe malul drept
al Ialomiţei se întindea?
De este
«adevărat că împrejurul oraş
ului aă fost şi nisce bălți >—L
a bx.

«taia

cetăţei Târgoviștei

de

creştini

(1565), Răsvan-Vodă cu
cOstea sa se aședase despre
răsărit pe drumul Bucurescilor
, bă.
«tEnd pariea ce Sus a cetăței;
dintr'altă parte, spunii istorici
! că
<«Mihaiii cu Bath

ori se aşeglase despre munți
și rîul Ialomiţa, Ia

—
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<o mănăstire (care fu atunci stricată şi apoi dres)
departe de
«o bătatle de săgâă. Care pote să fie acestă mănăst
ire? Nu
«cum-va Mănăstirea Dilulul 2 Dar acesta nu era maj
departe
«de cetate? Ori că orașul atunci se întindea mult mai
mult

«decât astădi? — A deslega aceste întrebări. —

Istoria adaugă

«că Mihaiu merse apoi la un alt templu, mult mat aprâpe
«de cetate, de unde o bătea cu tunurile. A ghici şi pe acest
ctemplu.
|
<Când aii venit creștinii de la Rucăr Şi Szoienescl asupra
Târ«goviştel,

sub

zidurile

cărui

oraș era

tăbărit

Sinan?

EY tăbăriră

«într'o câmpie mare, o milă departe de Târgoviște şi cu un
«sfert de leghe departe de tabăra lui Sinan. În mijlocul ambe«lor tabere, într'o distanță de o alergătură de cal şi de una şi
«de cea-l-altă parte, era un dâl mare tăiat prin mijloc în duoă,
«la pâlele căruia curgea Dim/oviţa, Pe acest d6l se urcă
Sinan
«ca să privâscă armia creştină, — A găsi acest del
și numele
clui şi a cerceta de se află vre-o vorbă sâi poveste
de acestă
«întîmplare.
|

«Mihaiu, în retragerea sa dinaintea
«reni,

«munţi,

vine

la Târgovişte;

urmând

«lut Negru- Vodă,

d'acolo,

țărmurile Dimboviţei,
ale cărit întăriri,

lui Sinan,

întindând

de la Călugă.

tot mai

departe în

se adăpostesce la Cetăjuia

de

puţină

vreme

sdrobite de

«Turci, se vedeai încă, Acest loc e vestit printr'o bătălie
ce
«câştigă, la 342, Dragomir comandantul puterilor lu Ladisl
aă
«Vodă, asupra oştirei craiului Ungariet Ludovic 1 care, sub
co<manda

lul Nicolae Garan și Simeon

Megheşel,

năvălise

în jâră;

«aceşti duci Unguri cădură morţi în acea bătate. — A face o
|
«descripţie amăruntă a acestui loc, numit Ce/azea Ju Negru- Vodă,
«a ruinelor ce se află, a culege tâte tradiţiile şi legendele ce se

«povestescii acolo de Negru-Vodă şi suvenirile, de vorii fi, ale

«bătăliei sus menționate ce a ilustrat acel loc,
«De la Ce/aea bă Negru- Vodă Mihatu se trase mat în munţi
P„:3i

—

—
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" «tot pe apa Dimboviţe! în sus, până la satul
Szoienesci unde
ctăbări.—A face acefași călătorie, descriind drumul
. şi distanța
«între Ce/area WNegrulul şi Sfoienescii; a descoperi
cel din urmă
eloc şi tradiţiile ce se voră fi păstrat din acele
vremi, căci acolo
ca mai avut Mihaiii întîlnire cu Turci.
«De la Stoicnesc! a merge la fucăr, însem
nând distanţa ; aci
«a merge la granița Ardelului şi a descrie
trecerea din Arde! în
eţeră. — P'aci intră prințul Ard6lulut în
ajutorul luf Mihaii,
« Trecerea muntelui, Spunii istoricii contimporant
cum că era riposă
<şi repede și atât de ângustă încât trebuiră
a slobogi carele cu
«funiile la vale, — Tot așa e și acum?
„]

BĂTĂLIA DE LA TELEJEN (1600)
aAcâstă bătălie ce urmă între Polont,
sub hatmanul Zamoisky
«şi Mihaiii-Voaă, se făcu pe apa 7:
zlfjenulul, ceva mat în sus
«pe rii, urcâna din drumul Ploiescilor.
Ostea românâscă era aşe<gată într'un loc de trei părţi înconjurat
de munți mari şi aco.
<periţi de păduri; în a patra parte,
pe unde Mihatu intrase în
«acel loc şi se afla astfel închis, venea
riul 7 zlijenul, care făcea
«o cotitură acolo încât trebuia al trece
de duoă ori spre a intra
«în pădurea cea dâsă ce se afla în frunt
ea tabere! românesci.—
<A găsi acel loc de bătaie, urmând din
drumul Ploiescilor pe
«Tel€jen în sus şi a culege ori.ce suvenire
se vorii fi păstrat acolo
«de acestă întimplare, .,
a
..
n.

|

|

.

.

1.

|.

|.

|.

|.

.

.

|.

.

.

.

|.

.

.

d

Aci se întrerupe manuscriptul ; dar va
fi lesne a completa
cererile autorului, urmând şi pentru localităţile
încă neînsemnate
aci, sistema întrebuințată de dinsul. Sub rapor
tul topografic, lu=
crarea e acum mult înlesnită prin publicarea
chartet celei mar
a Ţărel românesci executată de inginerit
Statului-major austriac

—
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şi prin ma! multe charte ale Transilvanie! publicate în aceștY
din urmă ani. Se aşteptă de altminteri şi charta marea
Rom&-

niel, lucrată de Statul-major al armatei nâstre,

În cela ce se atinge de evenimentele din 1 504 şi din
vara
anului 1595, fieși-cine va găsi pe chartă, satele Porri/e,
Putinelu,

Sfănescil;

fieşi-cine

va veâ€

că

insula

cea

mică

din

fața Giur-

giului, cea cu ruine de o cetăţuie, se chiamă într'adevăr SânGeorgiu ; Yar cea lătărâță din susul ei, Ramadanul,; va găsi

asemenea vara Să/rii pe drumul Giurgiului; va găsi satul Co.
Zăcenii d'a stinga Argeşului. Dar cela ce rămâne încă de găsit
e localitățile

satelor Z7w/ubeseii şi Scărpătesăă ori Șerbătescii, care

pote s'aii ruinat de tot, ori ca multe alte sate din ț6ra nâstră,
şi-aii schimbat numirile, E în:X de aflat care a fost valea Camuri,

dacă nu cum-va vom lua-o drept valea Câguri şi satul învecinat
la care a mas Sinan-Paşa, drept satul Dadilouu. Rimâne încă
de constatat
alocur€,

dacă

din acele

cum-va
fapte

de

ceva tradițit și
arme

legende
aii rămas

strălucite,

deși

timpul

şi

pe
ne-

norocirile posteri6re aii șters mai t6te amintirile glori6se printre
populaţiile ades6 secerate şi ades€ preînouite ale judeţelor române mărginaşe Dunării.
Crucea de pâtră de la Călugăreni, după cum spune Bălcescul,
e cu 90 de ani posteri6ră şi nu de loc relativă la gloriosul fapt
de arme al luf Mihatu. Acâstă cruce monolită, mare şi frumos
săpată cu ornamente pe muchi, pârtă o inscripţiune care, în maY
multe locurl s'a sters prin fărîmarea petri!, deşi un mic pavilion
de cărămidă boltit o apără de injuriile timpului. Într'o repede
trecere pe la Călugăreni, am descifrat, săpate pe acesti cruce,
urmărdrele cuvinte ce le transcriem pre cât s'a putut mai! exact:
Ze fața despre Giu:siu :

esvînta acestă şi de vi€ţă aducătâre cruce ridicată este de pre
șluminatul şi slăvitul domn Io Şerban Cantacuzino Voevod ade-

evăratul nepot al bătrânului Şerban Basa
rab. .,.. şi pomenire
<vEcinică înălța. ... ste la capul acest
ui frumos și minunat pod
«carele însuși împreună cu Yubit fiiu-s
tă ..... la lucrarea luY
«fiind și câte...»

Be muchia stingă +

«pentru ca și Mării sale în vâci bună
«fie şi să-t rămâte

lui şi DOmneY

pomenire

lui Marii

şi

și mulțămită să=
cuconilor

lui fă.

<cutu-s'aii dar acest pod şi acestă
dumnegeâscă cruce s'aă rădi«cat într'al patrule an al Domnii
sale la anul de la zidirea
«lumii 7112 (e la Câr. 1682) msţa
(luna) octovri dni (zile) 17».

Ze fața despre Wii :
€.....
«cruce

dar ,....
arată

rădicarea acestii cinstitet şi de
viiață făcătâre

ostenâla

și strădania facerii acestui

mare

şi temeinic
«pod întru vâcinică pomenire
iară luminatului acest... prec
um
«în ce in faţă Sai dis fară în
câsta.... tă față scrisusaii într
u
«pomenire

și cinstiţi boiarini

Mării sale cari s'aii întă

mplat la
«facerea podului acestuia împr
eună cu al lor luminat Domn..
.,
<dus toţi cu multă strădanie şi
ostenflă de la începerea poduluY

<pEnă la sfîrşit cari pre nume
«ban,

Bad€

sunt aceştia Radu

Năsturel

Bălăcenul vel vornic, Gligore Grad
ișteanul

ve]

vel logfăt,

< Vlad Cocorăscul biv vel logfăt, Cons
tandin Brăncovânul ve] spăctar,

Iordakie Cantacozino vel stolnic, Alex
andru biv vel stolnic,
«Mihail biv vel pitar, Tănasie vel
armaş, Constandin Bălăcenu]
«vel agă, Şerban vt logfăt, Fiera
vt vistiar, Şerban vel căpitan za
«lefecii, Părvu Creţulescul vw post
elnic, fiind împreună cu tâte
«breslele slujitori și ai curți dere
ptu aclia s'aii scris ca să fie
«întru vEcinică pomenire, Lt. ot rodjetva
Chr... .>

“Precum
mosa

vedem,

bătălie

a

nimic în acâstă inscripțiune nu amintesce fai-

lui Mihatu

Vit&zul

şi singurul

punct

prin care

acest monument mat noii pâte presenta 6reşșicare relațiuni cu
faptul de arme de la 1 595, e modificările ce
construcția acelut
mare și minunat pod al lui Şerban-Vodă
Cantacuzino, trebuie
să fi adus localități! în care s'aii bătut Român
ii cu Sinan-Paşa.
Într'adevăr, deşi posițiunea topografică n'a
putut schimba în trei

secoli,

dar

balta

formată

de

Nâjlov

nu mai

pâre

a fi acum

aşa

de ameninţătâre, nici lunca așa de pădurâsă,
cum ni le descriă
istoricii de pe atunci, Cu clădirea podului
trebuie neapărat să
se fi tăiat mulți din copaci şi să se fi făcut
lucrări spre a înjgheba apele răslătate ale rîului; construcţi
unea șoselei moderne
ce merge la Giurgiu a preschimbat şi ea
înfăţişarea sălbatică şi
mociri6să a locului.

Dar, pe lîngă lucrările
într'acea

vale

de utilitate

memorabilă,

6re

un

introduse de

monument

care

civilisațiune
să dovedâscă

recunoscinţa Românilor către părinţii lor
ce aii apărat (6ra cu
bărbăţie, n'ar fi tot aşa de folos ca şi o cale
lesniciosă deschisă

pe acolo

comerciului?

demnitatea
teriale,

Ceta

şi tăria, nu e atît

nici îmbilșugarea

ce înalță o naţiune,

desvoltarea

productelor

ceta

ce'i inspiră

ptosperităţei sale ma-

industriei sale,

nici înmul.

țirea capitalurilor şi averilor, nici luxul vieţei
casnice, ci respectul către eroil şi gloriile naţionale de ori-ce
fel, ci amorul
către pămîntul natal, pentru păstrarea căruia
s'a luptat gene-

raţiunile trecute, ci iubirea către limba şi
datinele părintesci,
moşteniri scumpe, rămase din vechime! Fără
de aceste elemente,

Spiritul naţional pere. inima se sleesce în recele
speculaţiuni și
În întreprinderile egoiste ale industriei şi ale
negoţului. Literilor şi artelor e dat de a întreţine vie venerațiunea
gloriilor tre-

cute,

de

a deștepta

nobilele

aspiratiuni,

de

a însufia

măreţe,
—

.

.

sacrificii

.

n
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E o datorie sfintă a popbrelor, pe care civilisațiunea o
consacră pe t6tă diua mat tare, de a cerceta şi de a scâte
la lu-

mină

faptele

trecutului lor,

de a eternisa,

prin

ajutorul

artelor,

memoria bărbaţilor mari şi evenimentelor glori6se. Să nu
esocotescă dar nimeni câtă influență salutarie pote av€ asupra
unei
naţiuni amintirea virtuţilor ei străbune; ades€ ori
ea a produs
faptele

mari

și acesta ne întemeiază mult

a crede

cuvintelor unuY

amic (reposatul D. Berindei) când dicea: «Să ne aducem
aminte
«de epoca lui Mihaiu, în care Românul atinse culmea
mărirei,
«care ne-a lăsat cele mai glori6se pagine în analele țărei.
Cine
«n'a admirat geniul şi bărbăția lut? Călugăreni! Termop
ile ale
«Românilor ! câte inimi nu tresarii la suvenirea vâstră ! câte
su«flete nu aprindeţi! câte braţe nu înarmaţi! — Când Românu
l
«şi-ar perde de tot credință, când orice scânteie de patriot
ism
«S'ar stinge în inima lui, numele vostru singur ar fi în stare
să]
«ridice, să'l entusiasmeze și să'] facă a muri lupiându-se scă a
«triumfa!»

2. DESPRE POETUL V. CARLOVA
Vasile

Cârlova,

tinerimea

născut

inimâsă

în Bucuresci la 1809, îmbrățişă ca t6tă
de pe atunci, cariera militară, la 1831 ; dar

mâriea'] răpi la vîrsta de 23 ant. Din
pe

cele

ducă

următâre,

păstrate

poesiile lut reproducem

și citate

de

N.

Bălcescu:

RUINELE TERGOVIȘTEI
O

ziduri întristate,

o monument

slăvit!

În ce mărire naltă şi voY aţi strălucit,
Pe când un s6re dulce și mult mai fericit
Își revărsa lumina p'acest pămînt robit!

—
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Dar în sfîrşit Saturn, cum i s'a dat de sus,
În negura uitărei îndată va supus...
Ce jale v& cuprinde! Cum totul vai perit |
Subt osîndirea sârtei de tot aţi înnegri:;
Din

slava

strămoșescă

nimic

nu

Ori unde nu se vede nici urma

wa

rămas;

unuf pas,

Și 'n vreme ce odată oricare muritor

Privea la voi cu rtvnă, cu ochiu aţintitor,;
Acum de spaimă multă se trage înapoi
Îndată ce privirea îi cade drept pe voi,..

Dar încă, ziduri triste, aveţi un ce plăcut

Când ochiul vă privesce în liniștit minut :
De jale îl pătrundeţi, de milă îl uimiţi |
Voi încă în ființi drept pildă ne slujiţi
Cum cele mal slăvite şi cu temelu de fer
A omenirei fapte, din faţa lumei peri,
Cum totul se repune ca urme îndărăt
Pe aripele vremei, de nu se mai arâtă,
Cum omul, cât să fie în tâte săvirşit,
Pe negândite cade să pere în sfîrşit...
Eii unul, în credință, mat mult mă mulțumesc
A v6stră dărimare pe gânduri să privesc,
Decât zidiri înalte, decât palat frumos,
Cu strălucire multă, dar fără de folos,
Şi 'ntocmai cum păstorul ce umblă pre câmpi
i
La adăpost al€rgă când vede vijelii,
de

dureri,

cu triste vită păreri.

Nici

nici milă

Muselor

cântare,

voit

din

O patrie a plânge, cu multă jale cer!
La vol, la voi, nădejde ei am de ajutor ;
Vol sânteţi de cuvinte şi de idel isvor,

cer,
e

în viscol

a

și eă acuma,

La vol, spre ușurință,

ERMca a

Aşa

—
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Când

sgomotul de gioă încă

Când

n6ptea

Când: omul

atmosfera

peste tot,

întunecă

de

tot,

de necazuri, de trude ostenit,

În liniştirea nopțel se află adormit,

Eii nici atunci, de gânduri odihnă neavând,
La voi fără sfială vii singur lăcrimând,
Şi de durerea vostră cea tristă 'nsuflețat,
A v6stră negră sârtă descoper nencetat.
ME cred lîngă mormântul mărire strămoșesci
Şi simţ o tînguire de lucruri omenesc!
Şi mi se pare încă c'aud un jalnic glas
Dicând aceste vorbe: «Ce vai! a ma! rămaa,
«Când

cea mai

Când

duhul cel mat slobod cu dinsa a căduti

tare slavă ca umbra

a trecut,

Acest trist glas, ruine! pre mine m'a pătruns
Şi a huli vița în stare m'a adus.
Deci priimiţi, ruine! pân' vot ved€ pămint,
Să viii spre mângâtere, să plâng p'acest mormin
at,

Unde tiranul încă un pas n'a cutezat,

Căci la vederea vâstră se simte spăimântat |

MARŞUL
Odă

oștirei române cu ocasia înălțărei stâgul
ui nafional la 1S3i

Fraţii mei? copii războinici, ascultare mumei
daţi!
lată cesul, mic și mare, armele să "mbrățișaţi,
Strigând toți într'o unire,
Spre a mumei fericire:

S'alergăm de obște, fraţi !
q0,+03.— Au.

Row.

A.

Beldcesca.

8

—
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Căci voă se deschide un drum fârte lăudat
Ca să mergeţi cu pas mare către slavă
Fie voă dar în minte
Că Europa însăşi simte

ne'ncetate

În ce caie aţi intrat.
?

Glasul patriei să sune în augul tuturor,
StrigEnd voă: <Lenevirea rușinată sub pictoris
Toţi acum cu o strigare
Spre a vâstră înălţare,
Să dați mână d'ajutor.
Acea armă ruginită şi ascunsă în mormint,
Braţele să înferbinte ; Yase iarăși pre pămînt!
Tinerimea s'o "'ncunune
Cu isbîndi şi fapte bune;
Pe ea facă jurămînu |

Înaintea fie-cărui îndestul wați umilit ;
Îndestul şi lenevirea cu grei somn
Acea

s6rtă

fără

v'a stăpinit;

milă,

S&ii de vole sâii de silă,
În sfîrşit va siobodit.

Priviţi slava de aprâpe; vot în urmă-t ațY căleat
Şi pe fruntea fie-căruf raza ef a luminat;
Deci la arme daţi năvală
Şi pe rând eșiţi cu fală,
Căci vulturul s'a 'nălțat|
El sub aripă-i vă chiamă și veste'ce ca să sciţY
Că d'acuma înainte Wafie să vi ! uiniţi;

—

Dect d'acuma
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Înainte,

Alergaţi cât mar
ferbine

-

Laure să dobiîndi
ţi,
Întracâstă

cale sfîntă

înfrun

taţi orice nevoi;
B iruința Pretutindeni
să se ție după
vot,
Şi Strigaţi c*o glă
suire :

<Slavă, dragos
te) unire
“In veci fie înt
re noi ]>

Înainte.vă Yrăjm
așii să aplece fr
untea lor,
Să-şi cunâscă
n eputința ca să
scape de omor
Dar atu nCi a
vâstră mână
Spre et fie mat
blajină,
Dându-le și ajutor
,
Bărbăţia şi virt
utea aicy încă
se găsescă ;
că curge Printre
vine ace] sânge
strămoșesc,
Ce la vreme
se arată
Şi nu pere nici
o dată,
Ca un dar dumn
edeesc.

Pe câmpia româ
nescă > tot tăcere
până când?
Până câna de
arme pl ine
să nu sune

Şi pe 'ntinsa ej
lăţime

când

şi când?

Să nu să cu
iuțime

Cetele

Ale

merela rînd,

căreia

ruine

Dar

acum

se vEdii încă
fără zăbavă

Acea Strămoşâsc
ă slavă
A să 6să un mi
nut,

vechi

de mujt ;

Glasul nostru strigând «Arme pe strămoşi a deșteptat,
Ale cărora țărână în morminte s'a mișcat

Ş'a lor umbre "n veci tăcute
Staii cât colo nevădute,
Privind stEgul înălţat.
Ce privire dulce mie! stegul filfie în vânt,
Armele

lucescii

şi slava

ese

iarăși

din

mormint:

Tinerimea îndrăzn€ţă,
Mândră,

falnică,

mărâță,

Uşor calcă pre pămînt.
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