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“Pământul românesc
Dai

“Viaţa fiecărui popor: este în legătură strânsă
cu ământul pe Gare-l locuieşte. Pământul acesta,

“prin felul său: de. a- înfățișa, - prin
traiu

mijloacele de.

să

+

puternic

pe. care le dă omului, înrâureşte

asupra. desvoltării lui; îl, face

înainteze 'ră- - - -

pede sau cu mai. multă “greutate, ori îl ține în
întunecimea “minţii ; el hotărăşte: felul. de îndeletnicire în ramtrile de 'căpetenie ale muncii,. şi
pe care-l are.
prin urmare şi chipul deosebit
<ivilisația. poporului așezat -pe dînsul. Așa . fiind
lucrurile, este cu -nepuțință să. se înţeleagă, mer„sul'unui neam de-a lungul vremurilor — şi acesta
- este scopul cel mai adevărat -al istoriei — dacă

“nu se cunoaște,

nu în amănunte;

fireşte,. ci în

linii generale, + care este . înfăţişarea pământului
său şi care sunt -mijloacele pe care el le.pune
la îndemâna

locuitorilor.

vorbi 'de' alcătuirea”
mai

“neamuri

“trebuie să
-

Acest

înainte'de

popor

românesc,

vechi şi din alte neamuri

se ştie

le impune. oricărui
Mânesc.

unui

Astfel,

care--sunt

pe

condiţiile

care

locuitor al său pământul ro-

”

jertfa

din -

mai nouă,

adunat

pământ românesc, aşa de fericit

astăzi, prin

.

ase

uriașă a neamului
—,

întreg,
pp

-

î

4
Domnia
numai

Regelui. Ferdinand.
România

de ieri,

I-iu,

așa cum

nu cuprindea.
ea se întindea

de la Carpaţi pănă la Dunăre, pănă'la Mare şi
pănă la linia Prutului, pănă la hotarele mește-—
şugite (adecă

neînsemnate prin-linii naturale) ale

Dobrogii şi ale
“Pământ

despărțirii - de

românesc- este

către: Bucovina.

orice: „parte . locuită

:

în- .

tr'un număr” covârșitor - încă -pănă. astăzi de:
” neamul nostru românesc, care-și are pretutindeni:
' aceleaşi datine 'şi' aşezăminte, aceleaşi forme de.
cultură elementară și, de un.timp, aceiaşi viaţă.

.. superioară. a sufletului. . Prin

urmare

el. închide: -

toată cetățuia de munte a Ardealului, cu văile,
aşezate între șiruri de multe ori mai înalte, ale:

Maramurășului,. la: Miazănoapte. Tot din el face
— parte Banatul Timişoarei, care nu.-e decât.o pre“lungire, cu -aceiaşi înfăţişare, a Banatului olte-„nesc, adecă a pământului. dintre Olt, Cerna,
„Carpaţi “şi Dunăre.
Pământ românesc se poate: .

numi şi-partea de șes care se desfășoară la poa-.
lele “munților Bihorului, către Tisa, care-şi are: . .

- numai în apropierea nemijlocită a cursului ei >
"locuitori de altă - obârşie, vorbind altă limbă..

Bucovina, care era odinioară

Aumai partea cea

mai de. sus a Moldovei, de şi e astăzi locuită demulte -neamuri străine prin orașe, iar la ţară şi:
de Ruşi. sau Rusneci! (Ruteni), cari ajunseseră:
cam pe atâţia la număr ca şi Românii, nu putea:
_fi socotită ' decât tot. ca o parte a mn

românesc.
țara

pe

Între Prut şi între Nistru: se întinde.

care

Ruşii

au

numit-o

Basarabia,

când:

- au cucerit-o la 1812. Cei mai mulţi- dintre lo-_
cuitorii de la țară din acest mare şi bogat inut
- îşi ziceau şi-şi zic şi pănă astăzi Moldoveni, şi
"vorbesc

limba: noastră, pe care o numesc:

mol- .

dovenească-; străinii s'au aşezat numai. prin părN

- “ile Hotinului (iarăşi Rusneci,
ca și în Bucovina).
- sau la Miazăzi
de tot,-unde au luat locul Tata-

rilor.de pe vremuri. (Aici, în Bugeac, întâlneşti”
Bulgari, Nemţi și alte feluri de naţii,)
2.“ Dincolo

+âlnesc

de Dunăre,

grămădite

-ales în anumite

în

sate

număr

puncte,

.

românești
foarte

.
se în-

mare,

mai

atât în Serbia, cât şi în.

sute -de mii, — :

" Bulgaria de astăzi. Sunt acolo

" oricum, peste două 'sute de “mii, — de Români,
- «ari -trăiesc dincolo: de apă, tocmai așa: cum:
“ trăiesc Oltenii şi țeranii muntenipe malul nostru

cel stâng.

oC.

“Şi înlăuntrul

.

RR

Serbieişi în: Bosnia -se

găsesc .

Români, dar aceștia se ţin şi de altă ramură a“.
neamului
nostru, care se numește şi -ramura”

aromânească, şi întrebuinţează o limbă cu ateiaşi.
țesătură, dar pe care noi n'o putem înţelege,
- dacă n'o învăţăm anumel ...
-

„3.

Români de. aceştia

erau în timpul

-

-

evului

mediu ca. păstoride oi”prin toate văile și pe . “platourile înalte ale: munţilor .peninsulei balcamnice,- mai ales
în toată lungimea Pindului : aşe- .
zările lor-de căpetenie se întâmpină, pe de o
- parte, în oraşele “Ținutului care se numește Ma-..
": ucedonia, pe de altă parte în cătunele de ciobani -

din părțile: de către Marea Adriatică, unde ei
lozuiesc laolaltă cu Albanesii,- împrumutând fie- -

care neam: celuilalt 'o
“-

parte. din - însuşirile și

apucăturile' sale ; elemente -risipite se mai întâlnesc şi în alte părţi- din regiunea muntoasă.
apuseană a “Turciei. Dar şi astăzi o parte. mai

“ strâus locuită,şi mai

curată din

punctul de ve-

-: dere al populaţiei, a Ținutului românesc se gă“seşte în Tesalia, care; după războiul din 1877-8,
a fost. căpătată, fără vărsare de sânge, de Greci.

“ Românii

siint..de

răspândiţi

almintrelea

Di
s

prin

multe

locuri | care

n'au a face

cu “pământul- -10-

“mânesc în genere, din “are. face :parte şi pă
mântul românesc balcanic în special.
4. Alte părţi - dintre” Români se pot privi ca
- menite ' peirii ; astfel . /strienii,- cari. vorbesc o
limbă

deosebită de limba noastră şi de limba Ro-

- „ mânilor

de Sud.:

Ei

se mai

află

astăzi

numai

.

prin câteva sate, unde sunt amestecați cu Croaţii
“slavi şi au deprins de la dânşii :o mulțime de

obiceiuri,

au împrumutat. litmba croată, pe care

o vorbesc

în: același. timp şi, de

“ori,

-

mai

bucuros

decât

limba

cele

N

Pai

mai multe -

lor. însăşi.

5. Basarabenii trec şi granița. Nistrului, se aşează pe
celalt mal al acestei.ape mari şi- pot să păstreze acolo,.
” în vecinătațea Ţinutului lor de obârşie, însuşirile lor deosebitoare. Însă aceia dintre dânşii cari merg mai departe
şi

păirund

pănă

în' Cherson

sau

în părți 'mai înaintate

încă ale Rusiei, pierd une ori calitatea de Români şi cu
vremea 'ei-se amestecă în mulțimea Ruşilor. cari locuiesc
“acele gubernii. Cu atât mai mult : se:întâmplă acest lucru cu Basarabenii fără pământ, pe cari administiaţia. i.
'strămuta pănă prin Caucas şi în unele părți siberiene.:
Toţi. aceștia s'au - deslipit de pământul românesc, prin
urmare locuiesc alt pământ, străin, ajungând şi ei străini
ca. şi locuitorii din acele sălaşe nouă. .
» 6; Au mai fost Români. prin unele părți. ale Pindului,

care nu mai sunt dcuma locuite de dânşii. Asifel Românii “- aceia cărăuşi cari duceau marfa la marele port dalmaiin
„Ragusa, sau de ta portul acesta către deosebilele-părţi
ale-teritoriului interior; Aceiaşi soartă au avut-o Românii cari s'au luat la drum? împreună cu Albânesii, au „ajuns
în Pelopones sau -Moreia, pănă prin “părţile cele mai de:
Miazăzi ale acestei: peninsule, Și, ca: şi Albanesii aceia,
şi-au-pierdut' daiinile şi limba..
Românii

>

din Balcani, cari-şi

aveau,

se

zice,. cătunele:

risipite prin regiunile. acestea de munte, au
urmă, după ce, cu fraţii lor din Pind, au dat
garilor_supt o dinastie, un neam de Împărați
nostri Asăneșiii, .
. Românii pe cari Bizentini i-au
i
strămutat,

dispărut fără. .
sprijin Bulde
« sângele:
ca să scape

*

—2—

:

de dânşii sau ca să-i ajute în războaiele lor, prin părțile,
Asiei Mici nu se mai pomenesc decât prin cronici.
7: Cât ne priveşte pe noi, Românii de dincoace de.
Dunăre, păstori de-ai noştri au înaintat pe vremuri, cău-.
fând hrană mai grasă şi îmbielșugată peniru oile lor, pănă
în Moravia slavă, unde şi astăzi unele localităţi amintesc
fiinţa lor pe acele locuri. Şi, sus, în munții Galifiei, . puncie înalte

poarlă nume

curat româneşti

care

arată că

pe acolo au petrecut păstorii noştri, au băciuit, cum am;
zice, baci români, ca şi în partea sârbească de peste” .
Tisa. Dar toate aceste; elemente au avut soarta acelor .
locuitori ai unui pământ. cati se desfac din rădăcinile lor:
fireşti şi se înstrăinează, perind astfel cu sufletul.
8. Departe, pesie largul Ocean. Atlantic, sau mutat
_“ din secolul al XIX-lea zeci de mii de Români. Ei dau o -populaţie. prețioasă . Statelor Linite' cu 'cenire: ca acel din .

-Cleveland-Ohio

său din Detroit, şi Canadei,: unde: lo-

“cuiesc fermieri români bogaţi.
-vălii,

case

româneşti,

Acolo

Se. „tipăresc

şi

sunt: biserici,
frumoâse

pră=

gazete,

“ calendare. Greu o duc însă Românii smomiţi în Brasilia, : .
“unde se prăpădesc la lucrul! greu al pământului supt:
arşijele grozave..

IN

e i

| impărțirile. fireşti ale
|

xi

Pământul

a

pămânțlui românesc.

românesc, se

'Snpaste

de la sine-

“în -două: -pe de o parte este- pământul Românilor =
Sud,

- din

pe de -aită parte pământul

locuitorilor.

de pe.-malul stâng al Dunării.

ce

Pământul! celor d'intăiu n'are graniţile sigure

le are:pământul nostru, al celor cari ne aflăm

în „părţile de la: stânga Dunării. Ciobanii au une
ori şi ei ogoarele lor, şi astfel s'a întâmplat şi
cu aceia.

în fiecare

Bărbaţii în. putere

an

la munte

şi tinerii. mergeau

pentru păscutul

atunci rămâneau în 'sălaşele - obișnuite. bătrânii,
femeile: şi copiii, cari căutau .de gospodărie prin

“sate

statornice, - unde fără

îndoială

;

oilor, şi

că. se făcea,

a
“şi. oarecaie

—8.—

“plugărie.

în satele- acestea se întor-

ceau pe urmă, pentru toamnă și iarnă, şi-păs“torii, dar, cu această. viaţă. împărțită. în două
5 Şi-cu. hecontenita, - căutare a păşunilor. mai pri-

elnice, nu putea să se
“nită. la un-anume

pentru
moșia,

şi a locuinţilor. De

interesantă, -mai

| iarăşi mai:
|>

rioară,

puțin. desvoltată

pănă

în “timpul din

-de piatră; în sate
intarea

aceia

ceia

ce: se

pământ

Româ-

zice

în

progres,

este.

statornică pe o

şi cu îndeletnicirea care se ...

impune. omului stabilit într'o
se, strâng

viața

cu: frumoase case

strânse: ca o cetate. Căci îna-

omenirii,

de

este şi mai.

în civilisația supeurmă,

în legătură mai ales cu aşezarea

“road&

:

să alcătuiască,

puţin bogată în fapte şi

nilor sudici, totuşi gospodari,

bucată

o viață mărge-

care

acei cari-l locuiesc, „patria--lor iubită,
adecă: moştenirea din” neam în neam a

, “țarinilor

puţin

înjghebe

pământ,

activitate ale cării.

parte şi se

întrebuințează

pentru întregirea şi desvoltarea civilisației.
2: Pământul românesc
dincoace de Dunăre, .
„unde stăm noi acuma, și unde, cum vom vedea; -

„au stat din cele mai îndepărtate vremuri stră„moșii noștri, se împarte îna chip firesc în cinci...
“Ținuturi mari, şi anume:

-

—

“ Ținutul de -șes, care nu e altceva decât o prelavgire a stepei celei mari din Răsăritul Europei,
unde: locuiesc astăzi :Rușii şi unde pe vremuri
petreceau
cetele. rătăcitoare ale neamurilor de
obârşie uralo-altaică. „Stepa - aceasta era odată

_ acoperită
locuitorii

.cu păduri şi buruieni
sălbateci

_siau "pentru

hrana

înalte de care

nu se atingeau, căci. le folo-

cailor; “pentru

ascunsul în

vremuri de primejdie: Pe urmă, când s'au tăiat. pădurile şi s'au /ăzuit locurile, când s'au cosit

ori ars. buruienile, Ținuturile acestea de stepă au

„a

ajuns

cele

mai

9

—

rodnice,

_

pentru

ică atâta: viață

“vegetală -perise acolo şi pătrunsese acest pământ, îmbogățindu-l cu pătura “aceia neagră din care:
iese astăzi: sămănăturile cele mai dese şi „mai.
frumoaşe..

Din acest 'Ținut de

stepă . face parte şi Ba-

-sarabia-de-jos sau Bugeacul, o parte din judeţele
„. moldoveneşti Fălciiu /şi Covurluiu, chiar din “Tutova, Răsăritul județului muntenesc-al Râm-

nicului-Sărat, tot județul Brăilei şi Ialomiţii, în -

. „mijlocul

căruia

.- nioară al
„

stepei
eniei
“vin

să

se întinde

Bărăganului.

uriașul pustiu de.odi-

“Tot ca.

o. prelungire a

se pot privi-şi. județele de şes ale- Munpănă în.Olt, unde arare ori numai dealuri
întrerupă. monotonia

liniştită + a câmpiei .

bune de grâne.:
|
3. Ținutul de dealuri Iutoase, care este cuprins

: datre . linia
Nistrului.

Carpaţilor moldoveneşti
El

e

străbătut

de

şi între

“două

apa

râuri mari.

-care “merg de:la Nord la . Sud, în curs larg şi
- “paşnic, între pământuri înalte şi roditoare: Prutul şi Siretiul, care prind alte ape mai.mici,
întocmai după cum ramurile unui copac se prind
-din toate părţile de trunchiul lui. În vremurile
.
mai vechi, şi aici era-pădure, şi încă-o pădure“
- mai deasă decât în părțile, de stepă, pădure de—
“ -stejari falnici: şi de fagi, şi numai către munte

păduri -de brazi
. -pădurilor,

mai

sau de molifţi.

:ales în:

“Siretiului, s'a făcut

pe

partea

în

văi,

şi

ela

încete ce rămân
dat

lanuri de

tăierea

la Răsăritul

coasta : aceasta

moale: hrănit de râurile
“vreme

După
de

pământ

multă

toată

fru-

- :museţa. Din Ținutul acesta, va. să zică, face.
-parte şi Moldova de ieri şi "Basarabia, pănă în
. “nargenea stepei, şi: „Bucovina, care şi-a păstrat

mai bine decât celelalte regiuni
„făceau

pădurile care go
p

e

vestită odată.

4. Muntele și văile în legătură cu dâfasul, „Aici:
înălțimile sunt stâncoâse,-ba de'la.o bucată de:
_vreme stânca singură stăpâneşte; ape limpezi,
"care

nu

' docurile

târăsc

nămol

cele mâi

înțr'însele,

înalte

pe largi câmpuri de

şiroiese din:

şi se _ desfășoară apoi.

prupd.

Aici.

plugăria

nu.

„poate fi îndeletnicireă de căpetenie -a. oamenilor,

cari trăiesc; fie din
pomilor.

Este Ținutul

păstorie,
celor

fie

din creşterea

mai! viteji. Şi mai

războinici, siliţi să-şi caute “hrană în cea mai
î- mare parte pe. pământul vecin, care culegea:
_ roadele mai bogâte şi mai plăcute ale agriculturii.
„> Din aceste “Ținuturi tăcea parte jumătatea de:.
Nord a: “Perii- -Româneşti şi a: Olteniei, partea
corespunzătoare din Ardeal, părțile de Răsărit
ale aceluiași” Ardeal, în care sunt. așezate astăzi

“numai câteva sate româneşti prin mijlocul Se_cuimii cotropitoare, în care s'au topit mii de...
-

Români, cari- Şi zic încă- aşa, merg la biserica
românească, şi se cer -a fi rechemaţi la viaţa:

naţională. Apoi, mai la: Miazănoapte, părțile de- suş, cu cinci văi

înguste, în care se înşiră sate.

“puţine româneşti
numai în partea de Sud, ale.
Maramurășului: Intre aceşti munţi şi: munții
„Bihorului, cari închid Ardealul la Apus, se în- tinde ţinutul de văi. mai largi sau de dealuri.
lutoase care samănă cu 'ale .Moldovei. "Aici se -

poate întinde plugul tot - aşa de bine ca şi în:
- “părţile "moldoveneşti * şi în cele învecinate cu.
dânsele.
i
5. Banatul Oltean, afară. de partea stâncoasă, .

şi Banatul: Timișoarei, în întregime pănă la:
cursul de jos al 'Murăşului, sunt alcătuite din;
dealuri ușoare, are nu samănă . cu cele moldo4

po.

„veneşti pentru

-lesne

desvolta

puternică,

foarte deasă,

care

mâi

bine

decât . “acelea

lelor. Aici se poate
- parte

—

că . sunt.

îngăduie. mai

-civilisaţie

II

rânduite

răpede o viață

răzimată -pe
-:

de

o poporaţie

să. se îndeletnicească

cu meșteșugul.

şi

“cultura . cerea-

în
i

:

3

—

mare

-

6. S'ar putea pune în legătură cu Banatul

Şi

“pământul, udat. de întreitul curs al. Crișurilor,- |
„care se întinde între munții
Bihorului; „ între:
Murășul-de-jos, şi: Tisa, mergând. pănă în mar-:

_genea-văilor

maramurăşene.

Acest

pământ

are-

aceleaşi îusuşiri şi determină
aceleași „condiţii.
“de viaţă ca. şi pământul oltean şi cel bănățean,de care se deosebeşte doar. printr o: „suprafăţă:
mai netedă.

„-

=

_

|
.

a
.

=

-

-

UL

N

Strămoșii

noștri cei mai vechi: 1 Hi irii
-

%

I, în fiecâre din aceste Pinuturi a trebuit să

7

se: desvolte. prin urmare o viață istorică deosedită ; totuși deosebirile acestea: nu erau aşa de- mari încât fiecăre "din. regiuni să fie sortită a "trăi pentru totdeauna . -o “viaţă. osebită, ci a venit:
10 clipă când ele au trebuit să se unească în aceiaşi civilisație şi spre aceiaşi desvoltare. Numai *

“între muntele de "păstorit: al ' Românilor de Sud.
şi între părțile noastre de munte, de deal şi de„şes întins era prea mare deosebirea pentru ca:
vre-odată să îi putut avea: Românii din sus şi.

cei din jos aceiaşi viață. Abia în “timpul: nostru. .
s'a stabilit” o. legătură între aceste două frânturi

Carpaţi şi din Bal-

ale elementului romanic,. din
cani.
i

să începem întăiu cu , viaţa cea mai depărtată,
.

.

a

-

-

-

—
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—

-a Tinutului locuit ăstăzi -“sau “numai pe vremuri

de Românii de Sud.
2,

Pe: malurile

-

Mării _Adriatice,

în

i

văile Pin:

_-dului * şi în unele: părți” vecine cu acest şir de
munţi trăia- încă din veacurile vechimii cele mai
-- depărtate: un: neam
Bi nu alcătuiau un

de oameni numit al /lirilor.
singur popor, trăind cu ace-

.

“leaşi datini, vorbind cu desăvârşire aceiași limbă şi -atârnând de un singur stăpânitor. Ca Şi muntenii din” părțile: înalte ale. Scoției, că. şi -aceia -

din regiunea munților italieni, Alpii și Apeninii,
“ca şi locuitorii platourilor spaniole, ei erau împărțiţi la început în triburi, care corespund cla-:

nurilor.. celtice,. pe care noi le-am putea numi:
"seminţii. Numai. din când în când câte un rege
puternic: al vreunei seminții mai bine aşezate

a încercat şi izbutit chiar să-i adune laolaltă.:
Stăpânitorii aceştia, - cărora însă nu li se dădea
“de ai lor, de sigur, titlul de „rege“, cu. cari-i
-numiau Romasiii, se întâlnesc prin părţile Alba-

miei de astăzi, pe la Durazzo sau Avlona. Ei nu
se mulțămiau cu veniturile lor, care ni închipuim .
că

nu

puteau

să

consiste- din bani, căci banide

ară aici nu erau, ci iumai din prinosul de brânză,
vânaturi şi aşa mai departe. Ri se îndreptâră +
„deci, pentru - a câştiga mai mult, pentru a trăi
-0 viaţă -mai asămănătoare cu a Romanilor din
“ preajma

lor,

Tlirii „pentru

către

o

Mare.

Nu

activitate

cinstită: şi producătoare

erau

pregătiţi însă

de _negoţ

de civilisație.

.

necontenit;

Se făcură” -

"-astfel-pirați, hoţi de Mare, şi avură de la o-bucată de vreme dese lupte cu Romanii, cari, stă-

pânind celalt. mal al Mării Adriatice, doriau ca
aceste âpe să fie slobode şi sigure pentru co
“merțul

Incă

lor.

din "vremea

republicei. române s'au dat /

—

I3

—

lupte între marele popor civilisat din Apus, şi
şi între piraţii aceştia îndrăzneţi ai Albaniei celei.
vechi. Ia urmă, Ilizii au fost biruiți, şi anume
luându-se triburile unul după altul şi supuindu-sedomniei romane. In războaie a căror âmintire

în ceu mai mare parte s'a pierdut,

Romanii

au-

ajuns a stăpâni, tot - malul. Mării (precum l-au.
stăpânit mai târziu urmaşii lor în civilisația adriatică, . „Venețienii).. De acolo au înaintat pe încetul în părţile muntoase, tăind în același timp:
drumuri pentru -caravanele care duceau. şi adu-.

- ceau. mărfuri. Astfel se deschidea marele drum
zis Via Ignatia, care pune în legătură Durazzo, poarta -către Italia, și Bizanțul, Constantinopolul .
de mai târziu, -poaria către Asia.
Ă
„.

3. Cu vremea, prin colonisarea de elemeinteitalice venite de bună voie pe. malul celalt al.
"Mării Adriatice, prin înrâurirea ostașilor romani.

aşezaţi pe deosebitele puncte

ale pământului îli-.

ric, precum şi prin alte mijloace, pe care le găsește
"

totdeauna-un

popor

stăpânitor,

şi mai ales unul:

cu o orgatisație aşa de desăvârşită cum era a po-:

porului
țială a

roman, s'a ajuns la o romanisare par-:
lliriilor.. S'au -romanisat, fireşte, mult.

mai lesne şi mai deplin aceia cari locuiau în
oraşe, aşa incâț de la o.bucată de.vreme toate:

porturile: de pe coasta dalmatină

şi albanesă su.

ajuns să .aibă ca limbă de întrebuințare zilnică
limba latină, aşa “cuni o vorbia -poporul de jos-

în Roma şi în

s'a petrecut

urmare

|

deosebite „părţi.ale Italiei. “Prin. .
târziu

petrecut

mai

întreaga

regiune

atunci cu

cu

Ilirii ceia. ce

urmaşii lor

s'a.

în aceste: -

Tocuri, Slavii şi unii dintre Albanesi, supt înrâu--.
. Tirea Veneţiei, care şi ea a cucerit porturile Şi
astăzi

a țermului. şi a făcut

ca

pănă.

înn oraşele răspândite pe, acest mai răsări--

.

".

o

14

=

ae

-tean al Mării: Adriatice să se vorbească dialectul. |
“italian al Veneţienilor, adesea cât și limba veche
a' locuitorilor.
“4.

Cât

»,

i

priveşte

pe

Ilirii

cari

urmară

parte viaţa de păstori a „strămoșilor,

mai

de-

.

trăind în

singurătate „prin cătunele răzlețe de ciobani, ei
„mavură prilej să se prindă aşa de. _răpede de pu-ternica civilisaţie. Fi rămaseră la o parte de.-

viața cea. nouă pe care. au adus:o Romanii.
„„.reşte

erau

supuşi anumitor

Fi-

s

îndatoriri,“ ascultau

„de“ anumite porunci, “dar -vorbiră. şi mai departe
-limba lor ilirică, apoi limba fraţilor traci. Din

.

Albanesii de. astăzi, al căror
aceştia se coboară
"_ graiu porneşte din graiul vechilor. Jocuitori ai,
acestui

țerm

balcanic.

| IV
ă
LD

. E

_

|

,

o

Strămoșii noştri. cei mai vechi: II. “Tracii.
Li

3. Provincia romană

-rică de. odinioară

care cuprindea

țara ili-

se. numi '/liricul, rămâind 'ca

„el să fie împărțit, după nevoile deosebitelor tim- |
“puri, în Ținuturi mai înguste La Răsărit de -

Tiiri, în manţi, pe tot șesul balcanic pănă la Marea “Neagră, de o parte, pănă la Archipelag, de alta,
“trăiau, având la Miazăzi ca vecini pe Grecii. diu
.oraşele strâns 'grupate ale Eladei, Tracii. Întră
E Traci şi Iliri sunt, fără îndoială, legături de sânge,

:pe care însă, după
de la. unii

puţinele. urine 'ce au rămas

şi de la alţii,

tări deplin.

ştiinţa

nu le poate ho-..

De şi având - aceste

legături,

grele.

-de lămurit, cu Ilirii, Tracii n'aveau aceleaşi aple-_
-cări şi acelaşi rost- de viață.» ca aceştia. Ei nu.
dJocuiau în cătune, ci în şate cu locuitori foarte :

- ariulți, adesea

aşa de
ț

mulți, încât

ajungeau

să

15:22
;

“semene

cu

aa

ii

adevărate

oraşe,

E

-

în

care

însă

„aşezate în mijlocul curților îritinse, nu
gate

âşa cum

erau

legate, casele

-oraşele- Italiei. Erau

casele,

erau

le- :

în cetăţile

ŞI -

şi printre dânşii, prin părți

de dealuri, păstori, şi, pe. lângă Mare, erau Traci cari se hrăniau din pescărie sau, poate, şi din
îndeletnicirea” necinstită a -hoților de Mare. S'au
văzut unii dintre dânșii . suindu-se în luntrile
- “uşoare şi mergând pănă. în Asia să-şi caute să-

laşe nouă ; dar cei
“plugari.- a
2. Legea

mai :mulți

dintre ei

nu ni este

cunoscută:,
cât.

De

.

Ilirilor

erau:

priveşte 'pe' a Tracilor, ea avea un caracter foarte

!

avântat,
de Greci
țăminte
colo de

idealist şi fanatic. Un prooroc numit
Zamolxe li-a adus. o credinţă şi învănouă: că sufletul onmiului .trăieşte dinmargenile” morţii, şi ei erau bucuroşi mai

presus de 'orice pentru.această

nouă

viață feri-

-cită. care începe după peirea. trupului... Plângeau
la naşterea -copiilor ; se învoioşau la ceasul sfâr-:
şitului. Aceasta făcea din ei şi nişte. straşnici.
„războinici, cari, în hainele lor de' cânepă de co-loare închisă, cu: “sulițile lor. cele mari, se făceau

3,

Tracii ar.- fi putut:

a

Du

de toţi vecinii,

temuţi

1

să întemeieze o mare. îm-

părăţie,. care să țină împotriva oricărui duşman.
Aveau pricepere, vitejie şi erau aplecați să trăiască lăolaltă ajutându-se unii pe alții. Aveau

datina

„şi ei

de a. trăi

seminţii: se

în

foarte. multe dintre. acestea,
pentru

scurt

timp,

se uniră

„din când
7

1

multe.

mai

se „pomenește

Iliri

seminţii

un Stat. De aceia

"de acestea: pentru a întemeia
"şi la „dânșii ca şi la

cunosc

rare ori, numai

şi

; numai

în când câte un-1 rege vestit (ca Sitalke),
-

,

a

1

,

—
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3
Pi

fără să i aibă însă „dupa dânșul un
urmaşi vrednici.

lung

şir de.

4. Tracii aveau încă : de la început. legături:
cu Grecii ; se înțelegeau destul de bine cu aceştia,
„cari erau

negustori

în .mijlocul

unui

popor” de

.:

ţerani ; oraşele de” pe malul Mării Negre şi al
Arhipelagului erau întemeiate mai mult pentru
“Traci, dar "în ele 'Jocuiau

Greci.

Mai

rău

s'au.

*

înţeles Tracii cu regii Macedoniei, şi ei de sânge |
“liric . şi dominând peste. Iliro- 'Praci, cari au:
căutat 'să unească

toate

țările-

balcanice

supt.

stăpânirea lor. Au avut astfel lupte cu vestitul
rege Filip, şi, pe urmă, cu fiul lui, încă şi rai
„vestit, * Alexandru, . cari, deci, sunt de acelaşi
sânge.cu

strămoşii

noștri

neromani.

Alexandru

“a înaintat pănă la Dunăre, unde, pe vremea:
. aceia, se.afla pe malul drept, seminţia Misilor *
ide ande _Bulgaria de astăzi. şi o parte a Ser-biei

s'a

numit Misia .sau

nostru, Geţii . (poate
Mare

a“întrat

Moesia),

„țăranii“).

în regiunile.

acestea

iar, pe

malul :

Alexandru-celprin părțile

_de mlaștini ale Ialomiţii ; s'a mulțămit să. vadă .
pe. barbari fugind înspăimântați în. fâța” lui-şi
n'a îndrăznit să cerce mai departe primiejăiile
unei ţeri recunoscute.

După

moartea lui Alexandru, regatul cel mare

„ întemeiat de dânsul s'a fărâmiţat, împărţindu- se
între generalii lui. Unul dintre aceştia, stăpâ-

. :
.

nind pe malul drept al Dunării, a luat titlul de

rege al Traciei, fiindcă supușii lui erau în cea
mai mare parte Traci. Şi el a avut să luptecu' î ”
un .rege getic; a fost. însă învins de acesta. Aşa7,
încât stăpânirea lui nu s'a putut întinde astipra Pia t
*

- noastră.

Regatul macedonean. a tost sfărâmat

„mani,. Şi regatul

Traciei + n'a

avut>nici

el

dt Roviitor. .
.

,

să

4

7

7

>

—
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2

A

“Romanii

au' pătruns cu încetul în: regiunile cen-

trale şi de

Răsărit ale Peninsulei

Balcanice,

au

trecut linia munţilor Hemus (Balcanii de astăzi),
au 'întrat în Ținuturile deluroase: dintre 'Hemus
şi Dunăre.

şi astfel,

în.anul

46. după

Hr., Tra- _

- cia era încă una din provinciile marelui Imperiu.
5. Tracii

din; Balcani _găsiseră

în

faţa

lor.

ca,

duşmani, veniţi printr'o năvălire nouă, pe Celţi,
al căror neam ţinea cheile apusene ale munţilor. Această

"năvălire

celtică

a

grăbit

înfrângerea

“'Tracilor de către regii. de. obârşie macedoneană.
“Cei de la Dunăre, mai ales. pe malul stâng al
acestei: ape, prin urmare Geţii, avură de lao
bucată

de vreme

împotriva

lor o seminţie

care

d'intăiu

“cele

valuri

ale potopului german, trebui

LEI9 la

se crede. însă germanică, venită din sălaşurile
răsăritene ale acestui mare neam, pe Basfarni,
- “cari locuiau prin părțile Basarabiei, în Bugeac,
şi în: ostrcavele de la gurile Dunării. Astiel
S neamul tracic, strâns pe qe o.partede cucerirea
şi, poate, răspins de la Răsărit de
macedonică
să -părăseaşcă malul apei şi să se adăpostească
în regiunile mai- ferite ale. Carpaţilor.-.Un trib
unul

sau

nou

IN

3 Dacii
astfel
Acolo,

vechiu

sălaşul
un

râu

schimbase

“care-şi

numele:

din davae, din sate), îşi făcuseră

(oameni

munţii

în

de căpetenie

care

îngust, .Streiul,

;

Hațegului.
varsă

se

în

Murăş, curge supt mari'înălțimi rotunzite, care
şi astăzi sunt acoperite cu păduri. În: mijlocul.

O acestor culmi se. deschide o-vale largă, şi

NE, zidiră Dacii,

cu bolovani smulşi

ÎN tarea regilor” lor: o numiră

|

în ea se

|

smulse

)

de

grămădiră
aceşti

barii mai.roi

de

dincolo

războinici
.

anilor comorile

neobosiţi -de la bar-

din veginătate

de Dunăre:

munte, ce-

Sarmisagetusa,şi

cursul

în

din

aici

-

sau dela

Romanii

ZSDLIOTEG

LE CCDa0A CTE: 2

"De: sigur că în stăpânirea lor erau acuim şi
-“ minele de aur pe care le ţinuseră odinioară
Agatirsii,

- despre

asemenea

„poate

cari se' pomeneşte

părtate că trăiau prin
“ale Ardealului
şi: erau
moravuri blânde.

| “Romanisarea
pă Cu

cu

Trausii

în vremuri

părțile acestea.
un

tracici,

foarte.

de-

de Apus

popor bogat-- şi cu

Tracilor. — - Luptele: Dacilor:
cu Romanii.

vremea -“erei s' au făcut Romani” în ce

priveşte limba şi chiar părerea «pe care o aveau:
„„despre neamul lor. Cum s'a făcut o schimbare

ca-aceasta nu spun oamenii din acele vremuri,
„dar putem găsi pe altă cale.
Su
“Un popor nu se deprinde a vorbi alt graiu
decât

atunci.

când

asupra

lui

vin oameni

mai

mulți vorbind acel graiu și având aceleași îndeletniciri cu el. Trebuie şi una şi'alta pentru
ca prefacerea aceasta, aşa de însemnată, să se
îndeplinească 'şi să rămâie: . : o
„Deci, pentru ca din atâta lume, ilirică şi: mai -.
ales tracică să se aleagă sute de mii de Romani,
asemenea cu aceia cari erau 'aşa - încă de la o-

bârşie, au trebuit să vie; înfr'un anume loc: de
unde. a pornit mişcarea, un număr mare de Romani, plugari și păstori. -"
De

Înţelegem cum de au putut veni aceşti oameni. |
la o vreme, țeranii din Italia n'au mai avut ”-"

loc în ţara lor,
mânturile

a face

pentru

unde

cei

bogaţi

cumpărau

din ele Brădini şi păduri de 'vânătoare.

Nici nu” “âra. nevoie de minca , jerănească
-

pă-

a le lucra cu selavii ori pentru
pentru

|

— 19 —
scoaterea
italiene

roadelor
venia-

mai

din

ogor, căci hrana

mult

cu: corăbiile,

oraşelor
de

afară,

din Sicilia, din Esipt, din insulele Arhipelagului,
de pe “coasta: africană şi din. alte părți. Unii din
vechii plugari sărăciți şi deslocuiţi au romanisat,
plecând spre Apus, partea de spre Miazăzi a Galiei,
căreia i s'a zis „Provincia, fiindcă 'era supusă
Romszi, iar alţii s'au strecurat în Peninsula Bal„canică, romanisând, şi aici.
Căci, din locul unde întăiu biruise limba: latină, -

Mă

ea s'a întins apoi fireşte şi la celelalte. Şi anume
chiar. pe malul stâng al Dunării, unde nu era
încă

stăpânirea

ze

română.

2. Din nodul de munte al Haţegului porneşte;
cu mai multă răpeziciune decât Streiul, curgând

- mai puternic decât dânsul,

alt râu, /iiu/, care,

prin pasul Vulcanului, străbate în
pe urmă,
“Oltenia de astăzi. Pe- această cale mergeau ce„tele prădalnice ale Dacilor, . căutându-şi hrana .
pe alt tărâm.. Cu timpul, „satele lor se răspân" diră prin părțile mai înalte ale Olteniei de astăzi,
dar erau aşa de puține la număr, încât -abia de vor îi ajuns pănă dincolo de margenea Ținutului înalt. -—
În prădăciunile lor, Dacii mergeau însă pănă

foarte departe: trecură Dunărea şi apele moldo-

„vebeşti

"al Mării

şi ajunseră

la

țermul

Negre, cucerind

apusean

şi nordic

chiar şi oraşele de pe |

„acolo, pe care, neapărat, “nu le țineau însă în
stăpânirea lor, căci nu erau în stare să le ocâr-"
muiască. Incărcaţi cu bani și cu lucruri scumpe,
se întorceau înapoi în răcoarea și taina întu-.
necoasă a - muntelui lor, îmbogățind Vistieria

re-

"gală şi templele Sarmisagetuzei de roadele călăto.
riilor lor războinice.
3. S a păstrat numele, unui rege dac care a

.

—.20'—

-.

„străbătut cu ostașii săi. multe țări străine şi a
făcut să se deschidă porțile atâtor cetăți gre-.

"cești din țara civilisației.. Este. fără îndoială

şi. -

cel. mai mare. dintre oamenii pe cari i-a-produs
* „acest neam, şi, de oare ce-sângele nostru e în,
„mare parte. tracic,
se cuvine să ştim numele ]ui:
F.. Boirebista,

care

n'a

vrednic şi un cuceritor

fost

numai. un căpitan:

îndrăzneț, dar şi un le-—

giuitor. şi un îndreptător al poporului său.

de-a

.

_"4. Ca şi înaintaşii săi, şi Boirebista stăpânia;
dreptul numai asupra colțului hăţegan şă.
asupra: Tinuturilor muntoase. vecine, din Oltenia.
de astăzi,.Dar, ca unul de care ascultau oraşe
greceşti la Mare, de sigurcă autoritatea lui era
recunoscută: și armele lui temuteîn părţile de
dincolo de Olt: şi în Moldova de astăzi, în părțile de stepă şi dealuri lutoase, unde, din cele:
mai întunecate timpuri, îşi aveau sălașurile po-.
poarele uralo-altaice. În cea mai veche alcătuire

a lor, aceştia se numiau Scifi; după clasa lor ?
dominantă, stăpânitoare, de atunci, care era însă:
de obârşie arică. Sciţii ocupau un inut iemăr.!
genit, care străbătea, adânc, şi în continentul:
asiatic, unde aceşti barbari, cari trăiau în Tăz-: .
boiu şi din războiu, erau o primejdie necontenite pentru Statul de înaltă civilisaţie al Perşilor: cu

cinci

veacuri

înainte

de

Isus Hriștos,

cu... -

patru veacuri înainte” de ivirea lui Boirebista,
- marele rege al Persiei. Dariu veni pănă în păr-țile noastre — cel puţin aşa spune povestea —ca să pedepsească pe Sciţii jăfuitori şi nesupuşi ;
ei însă trăiră şi mai departe viața lor cu totul

- slobodă

în veşnice

rătăciri prin

buruiana

deasă.

a pustiului. Şi de la dânşii vor fi. venind multe:

din hârburile

şi uneltele

descopăr prin Moldova,

de

piatră

şi os care

pănă: sus, în munte,

se

de-

| asupra. Pietrei, și oasele regilor lor vor fi odih“mind

în movilele

ce. se - perindează

prin

unele

| părți moldoveneşti şi prin stepa: munteană, precum

astfel

de movile -fac linii întinse de- -a lungul

nestârşitului şes rusesc;
|
„1.15. De la un timp se petrecuse: o schimbare îîn “masa

cea

dinastia

mare

scitică ; clasa stăpânitoare,

adecă

de 'rasă nobilă, va fi dispărut ; amestecul

cel mare

de

popoare

aralo-altaici,

erau

în care,

pe

lângă barbarii

acuma foarte mulți Slavi, mai -

blânzi, aplecaţi către lucrarea pământului (Slavi
de aceştia? locuiau şi în. Moldova şi în multe

părţi ardelene chiar), se chemă, cu un nume nou,
" Sarmaţi (Sarmaţii de Răsărit se mai ziceau şi,
Roxolani ; aceştia : trebuie

să

fi fost

Slavii cei

" mulţi),.îar: cei de la Apus, din Panonia, se ziceau. .
dazigi

(numele

„în evul

acestă

a rămas. pănă

mai

au stat: în. legătură

de vasalitate cu puternicul .

“rege al Daciei, în cel mai larg înțeles
tului, cu Boirebista.
a

Boirebista

n'a vrut să. lupte

Ja o bucată de vreme însă,
pânirea: acestora,

orice

«cilor peste Dunăre
pagubă

târziu.

mediu).. Şi Roxolanii şi,: mai ales, Iazigii.

şi o jignire

să fie vorba

trebuia

cu.. Romanii; de

Moesia

trecere

al cuvânĂ

fiind în stă-

prădalnică

să aibă

ca

a: Statului roman.

de o luptă în câmp

a Da-

.

efect o
Nu putea

deschis cu ast-

tel de duşmani. Dacii veniau răpede, culegeau |
prada, strângeau robii şi cu aceiaşi” răpeziciune
fulgerătoare, câre era şi însuşirea lor. militară

„de căpetenie,
,

ei se întorceau

îndărăt.

Pentru ;a se asigura posesiunilor- romane de
pe “malul. drept al Dunării pacea desăvârşită, pe
“care Romanii o garantau când făceau cuceririle
“dor, trebuia o expediție sau un şir de expediţii

împotriva

„aşezărilor de căpetenie

ale

Dacilor.
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-_ Numai prin nimicirea “dușmanului în însăşi. vi_zuina lui putea să se înlăture primejdia acestor .
“incursiuni care se înoiau - cu_o regularitate desăvârşită în fiecare an. Împăratul Domițian se

“hotărî să îndeplinească această operă. EI era însă un

cârmuitor

care stătea

mai

mult în

capitala

sa, şi nici întrun chip n'ar fi putut să se hotărască a veni'pe drumuri grele în aceste locuri
sălbațece pentru a. răpune vârtutea unui: „popor

Fig.

Andărătnic.
de-al

-

treilea

întru nimic

l. Decebal,

Doi: generali ai lui fară. biruiţi.; ce
câştigă o izbândă, care însă nuslăb:

situaţia Dacilcr,

- pătrunsese, _prin

Banat,

spre

în

ţara

„Poarta

cărora

et

de

fier“
a .

"Ardealului, şi, deci, spre însăşi reşedinţa

noului -.

rege dac, Decebal.”
„6. Decebal ceruse: "pacea, iar, Impăratul fiină
învins în Boemia, regele

barbar putu

„condiţii mai uşoare. Decebal
a

să, capete

întră, ce e. dreptul,

!

i

î—

în. clientela: romană,
mai
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recunoscând astfel, puterea -

a Cesarului,

mare

dar,

în schimb, primi

un

dar de-bani în fiecare- an şi vn fel de misiune
de ingineri şi arhitecți cari aveau sarcina dea
desvolta mai departe 'Statul_ lui dac. Ceia ce

înseamnă că “prin
Decebal, care era

banii şi meşterii Romanilor
un' om de un talent de orga -!

nisaţie şi de o înţelegere care abia se puteat
_aştepta de la un stăpânitor-barbâr, avea să se
- îndrepte curând împotriva acelorași Romani, duşMe
e
DI
manii săi; fireşti.

7. Cu.mijloacele acestea nouă şi cu însuşirile lut -

deosebite; Decebal ajunse a fi cam
"zeci de ani înaintea sa,.Boirebista.

cefusese, cu
El încercă o

gruparea turor seminţiilor barbare în jurul său.
„Aceasta era însă o foarte mare primejdie pentru
_ Imperiul roman, şi, îndată ce se găsi un Împă-.
"sat care să înțeleagă rostul vremilor șale şi datoria ce

răsăria. pentru dânsul diu ele, îşi încordă

„toate puterile Statului său pentru distrugerea or-:
_gănisației daceşi a'.regalităţii lui Decebal... |

8.. Traian,

era născut

căci aşa se numia acest Împărat,

în Spania,

duseseo viață de lupte,

-

—
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„şi se bătuse un timp: îndelungat
“aşa

încât

„bătrânul Împărat
şi acum
depline.

„_ Peninsula

cu Germanii,

ştia.în ce fel să: trateze

pe barbari

;

Nerva-îl adoptase: ca-urmaș,

el era în stăpânirea puterii împărăteşti
Lăsând. la -o parte orice griji, el veni în

Balcanică împotriva

Dacilor,
plecând

„de la cetatea dunăreană Viminacium, în părţile:
- de acum ale: Serbiei. Intră în Banat pe drumul
pe care-l urmase înaintea .lui generalul biruitor
al lui Domițian, şi răsbătu,
cu. aceleaşi greutăți
-nespuse,

pănă la locul

„celui predecesor.
se dădu

unde

se

oprise

mersul a-

Se pate că aici, la Tapae, unde

o luptă: de tot sângeroasă

niţi.pe neprevăzute,
. cari luptau

cu Dacii, ve-:

cu o furie ne-.

„bună ca să apere Scaunul:
de doninie al regelui

.

lor, Romanii păţiră-o înfrângere. Lupta urmă şi
„mai departe, căci această expediţie a lui Traian!
n'a ținut mai puţin decât doi ani de zile: 707:

şi 702 după Hristos. -.:
9. Decebal

curos

-

- -

nu 'era nimicit,

şi acuma,

A

-

a

însă se arăta bu-.

cum fusese și la început, să facă - -

„pace cu Romanii pe cari-i ştia mai.tari decât. dânsul.. La urmă, căpătă această pace, dar cu
condiții foarte - grele: trebuia să deie- îndărăt meşterii,să renunțe. la primirea darurilor anuale,
-să îngăduie: cetăţile de strajă ale Romanilor şi .
chiar ființa unui lagăr de supraveghereal aces-"

tora: În astfel de împrejurări un om ca dânsul .
nu

putea

să trăiască, și îndată el începu să țeasă

iarăşi legăturile sale cu barbarii vecini împotriva: * ”

Romanilor, Se_găsiră acum printre stăpânitorii |
“sarmaţi 'din vecinătate de aceia cari să-l-pârască .

“la Roma.

Traian

își adună: puteri nouă şi era.

„hotărât să dea cea.din urmă lovitură omului care |
„nu se putea umili, nici supune. .
a,

„25. i
70. Un pod
radial

se făcu. „peste Dunăre,

însă nu la

care fusese întrebuințat întăia- oară, ci mai.

"jos pe râu, acolo unde se ridică astăzi, de pe la
1830, oraşul Severin şi unde în evul mediu a
„fost o cetate ungurească a Banilor Severinului.
Un mare arhitect de pe vremuri, de loc din Asia,
„Apolodor. din: Damasc,

Grec,

făcu

podul

|

acesta,

care a fost aşa de trainic clădit, încât şi astăzi,
„ mând scade 'apa, se. văd „urmele! picioarelor lui.

“Pig, 33,

Data

aceasta, Romanii

întrară

în cuprinsul Ol-

-“teniei noastre, îndreptându- se către însuşi cursul

“Oltului, pe care-l urmară apoi pănă
trecătorile . care: duc în. Ardeal. .
TI,

Acuma

Dacii

Hu

se încumetară

la una 'din a
să dea

9

lupţă ; totuşi. Sarmisagetuza, lângă care ajunse
„Împăratul după multă greutate şi cu multe pier: deri,. nu. voi

'Să- şi deschidă

porţile; Aici, în

ce-.

fruntaşii Dacilor, bând venin
n
| rtatea egală, muriră
..

"din cupele cu care petreceau la masă după biruiiţă. Decebal se. pierdu în văile muntelui;
Romanii nu-l putură prinde viu, ci găsiră numai.
trupul marelui lor dușman, care-şi făcuse singur”

moartea lui nimeni nu-se va

samă.. După

găsi .

pentru. ca să ducă mai departe împotrivirea, care:

ar fi fost zădarnică. În anul 706 de la Hristos,

„Dacia

era

acum

provincie romană.

barbarilor din Răsă->

încercarea

12.-Ultima

AZI
Aa ANI

-

2

d

Fig 4, Ardere de cetate: în. luptele cu Dacii.

ritul Daciei. de

a-şi apăra

neatârnarea a fost: !.

„zdrobită în văile granitice înguste ale Dobrogii.-.
În amintire acestei biruințe s'a. ridicat un mare:

monument

pomenire,

împodobit cu. chipuri: -

îmbrăcaţi în
mai dăunăzi,

haine sarmatice, care:acoperit de pământ,

- lui, după -chipul de: om,

de Împărat, care se:

de barbari
stătea. pănă

de

. lângă satul Adam-Clisi

(turcește: Biserica Omu- . .

[7
vedea” de- -asupra movilei);: Tot. în Dobrogea s'a:
întemeiat

o cetate

menită

să veşnicească numele”

.

'cuceritorului: Trofeul lui Traian. Jar, într-a" îi
mintirea luptelor: de aproape patru ani de zile-purtate împotriva“ Dacilor şi pentru nimicirea:
regatului acestora, s'a ridicat la Roma, de cei”

d'intăiu meșteri ai timpului, pe temeiul povestirii
luptătorilor, un mare stâlp de

e d
A

o

ȘI
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-. Fig. 5. Luptră între Romani

şi Daci.

rat de jur împrejur cu scene
dacice:

ment

infăşu-

Zi

O LA

„boaie

marmură,

Columna

din- cele două! răz-

lui Traian,

acel

monu-:

al Împăratului Traian care se vede şi as-

tăzi într'o piaţă ce se înfundă mai jos decât stra-.

dele moderne.
tărât
şi

a

pentru

Dar chipul

creat viața. noastră

asupra

Cesarului care a ho-

totdeauna soarta aceştor pământuri.

colutânei,

nu

mai

stăpâneşte

ci a fost. înlocuit “în

mai nouă cu statuia Apostolului -Petru.

de-.

timpuri

Dacia, Romană.
“7.

Stăpân acum

pe Dacia

întreagă şi pe “i.

mutul barbar din. vecinătate, pe care le cuprinse
„supt acelaşi nume, dacic, al neamului stăpânitor,
“Traian organisă pe malul stâng, al Dunării 0

"Alt chip al
lui Traian.

nouă provincie. Numi

administratori ' impără-

4eşti pentru - dânșa: ei erau trei-la număr mai
“târziu, şi numai . pentru a cinsti persoana Împăratului şi a săvârși anume ceremonii religioase -

:ale Statului se: adunau din timp în timp re- presintanţii celor trei împărțiri ale Daciei unitare
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„de odinioară. De-a lungul “Dunării moesice:
se:
“întăriră castelele vechi şi se , întemeiară o mul“țime

de

cetăţi nouă. Un

Oltului,
acum

pe malul

care

în stăpânirea

drum. mare

urmă. linia:

fusese dacic şi care era

Romanilor,

pe când

celălalt-

toai slujia drept ultimă linie de ja pentru barbarii . Răsăritului. Dincolo de: munți, în Ținu„turile

care “fuseseră

drumurile,

atât

din

fură

inima însăşi

mai

multe.

a Daciei

Acestea

libere,

se. făcură,

causa caracterului mai strategic al ţerii,.

pentru" însemnătatea

ei militară,

deci, cât

causa mai marelui număr de. barbari

şi din:

cari, aici,..

își amintiau încă de trecutul “lor neatârnat. Se
"croiră.cu multe jertfe, și în curs de mai mulţi
-aui de zile, aceste nouă: linii de comunicaţie de-a:
lungul: Oltului, Murăşului şi Someşului, “apele
cele mai
mari ale Ardealului (de la Apulu,

Alba-Iulia
era

de astăzi,

o linie care

meşului):

la: Napoca,

Clujul

lega cursul Murăşului

Drumurile romane din

actual,!

cu-al So

Ardeal se mai.

explică. şi prin “alt motiv: Ardealul avea bogate
mine de aur, în ţara Moților de astăzi, şi lângă.
Sibiiul din timpurile “noastre se săpa de multă

vreme
„

în adâncul

pământului

pentru

a scoate

sarea. Drumuzile acestea nouă -aveau prin urmare
„un rost şi în creşterea şi circulaţia bogăției Imperiului.
.

2. Dar
Dacia,

nouă

Traian

precum

sau să

nu

vroia

numai

să asigure

şi Moesia vecină, să facă drumuri

îmbunătăţească

pe cele vechi,

să

clădească . cetăţi şi-cetăţui de strajă în toate
părțile primejduite ; el avea un scop mai mare;
voia, ca şi marii generali și bărbaţi de Stat: din
trecutul Romei, să întărească în părțile acestea. .

viața romiană însăşi. Era sigtir că nu se-pot des| naţionalisa şi atrage la neamul său Grecii, cari

:-

—
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:aveau o civilisație prea veche şi trăiau la o parte,
în zona de lângă. Mare, reservată parcă anume
pentru dânşii: dar, din puţinii Iliri rămaşi tot
cu caracter iliric, din Tracii de spre Dunăre, cari
erau în mare! parte atinşi.
de civilisaţie, şi din
* “Tracii

dacici,

„ajungea

pe

cultura

cari,

acuma,

şi mai

mult

îi

romană, era-să se creeze pe base

„mai largi şi mai tari, şi supt. raportul politic,
„un popor roman al Răsăritului...
_
Pentru. a face să înceteze vechea viață de păstorie şi de sate răzlețe, precum şi de veșnice

ZZZZRI

ll,

ACR

4]

PR

.

A>

EDO

-

"Fig.

prădăciuni, pentru

7.- Triumf

roman,

a înfrâna şi învăţape barbari

ce este o viață mai înaintată şi,în sfârşit, pentru a da exemplul muucii nouă, -Traian chemă din

toată

“oraşe,

lu nea târgoveţi,
a face

negoț

oameni

lucra pământul mai bine,
dar

mai

ales

în

deprinşi a trăi în

şi meşteşuguri,

Dacia.

precum

şi a

şi-i așeză şi în Moesia,.
I,a aceşti

locuitori noi se

„adăugiră, şi veterani, cari ieșiau din oaste pentru
vrâstă

şi căsătoriţi

cu

localnice, stăteau prin sa- -

tele din preajma! lagărelor Daciei.

i

3. Aşa se întemeiară, în această din urmă ţară,

-

pe
pe
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lângă

„“mântuie

vechile 'sate dace,
în

„dava“,

ale căror nume

atâtea „oraşe,

între care

se.
cele

mai multe se află, fireşte, în Ardeal: Apâlum,
„Porolissum, Napoca, Potaissa şi altele. Pe lângă
aceasta, în lagărele întărite, care aveau lângă

-.

-dânsele acele sate cu „târguri unde se aşezau veteranii ca plugari, se aflau ostași legionari (le-.

iunea a XIII-a Gemina a lucrat mai mult pentru

civilisarea şi chiar împoporarea Daciei).
Astfel se întemei€ -o mai: prosperă - stare de.
lucruri. În oraşele cele nouă erau băi, pieţe,

„temple, locuri unde se împărția dreptatea.
_

Locuitorii își ziceau toți Romani, fiindcă făceau .

parte

din Imperiul Roman

“Caracalla

ar fi fost
limba

încolo,

erau

obârșia

latină. a

şi, de “la Împăratul

şi cetăfeni romani, oricare

lor' naţională. Toţi 'vorbiau
poporului,

potrivind-6

fiecare

după limba cu care erau: deprinşi de acasă, ei
-Şi părinții lor; dar unii erau Italieni, foarte |
puţini, alţii Asiatici, dar mai ales Traci roma-.
nisaţi, 'şi-alte neamuri.
_4.'În sate rămaseră neapărat

“mărul lor, în mijlocul
“saţi,
mul:

nu
în

tot Dacii; - nu-

celorlalți. Traci

romani-

era tocmai mare, căci neamul
suferise -anii din urmă. Unii dintre Daci rătă-

ciau încă prin mijlocul barbarilor vecinişi nu se puteau' hotări să se întoarcă supt stăpânirea
Romanilor. Pe alţii, mai ales de la un timp,
Imperiul,

metea
nia,
Dar

târziu

temându-se

de

răscoale

dace,

îi tri-.

ca soldaţi: departe prin Africa şi Breta-

care se socotia ca fiind la sfârșitul lumii.
veni: o vreme când barbarii sarmați, şi mai

germani,

din ramura

vandală

şi gotică,

atuncară: p2. Dacii de peste graniță în cuprinsul
provin-iei: mulți se rugară de guvernatorii TO-

mani

şi fură primiţi să locuiască acolo, în sigu“pr:

-
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A

| ranţă. Astfel se. mai întări. încă. elementul dacic „- propriu-zis în ţara care lusese - odinioară Dacia,
„liberă. .
5. Se întâmplă
la târg 'şi

că şi ţeranii

aveau

daci,

cari: veniau

a face: pecontenit

cu

oameni

ce . vorbiau - limbă latină, „căpătau. "cunoștința:
acestei limbi; pe care' o vorbiră şi ei, schimbând-odupă felul cum erau deprinși a vorbi limba lor
dacă.

“vechi,

Dacii

cei noi învățară

latineşte

cari şi ei învățaseră:

de Ja

de la cet

Tracii întăii

romanisări,. populare: “Şi, când, mai târziu, Sarmaâțţii, Vandalii, Goţii pătrunseră în unele părți

ale provinciei, după. ce . stătuseră şi ei

multă:

vreme la hotare și deprinseseră
ceva latineşte,
limba în care 'se putea
înțelege un neam ct.

celalt a fost.- numai limba latină a poporului,
„aşa cum 0 schimbaseră Traco-Ilirii: de la început
şi Dacii. Astfel, din: unii

izvoare “asemenea, începu
nostru
de

românesc

şi. au

trebuit

şi

şi din alţii, din

atâtea

a se alcătui şi poporut .

limba. noastră

veacuri. ca

românească,

aceasta. să

vârşească. „

se

desă-

a

Şi în alte ţeri unde trăiesc mai. multe

neamuri

laolaltă și niciunul nu .ocupă o bucată mai mare de pământ fără a fi amestecat cu altul, limba"
în care se: înțelege luimea mai ușor: biruie- şi ajunge “limba

tuturor.

Pe

calea

aceasta

și mai

târziu mulți dintre barbari, iar, în vremurile
„mai nouă, atâţia “dintre Ungurii! şi 'Saşii din
Ardeal au ajuns a vorbi limba românească - și
s'au pierdut. în mijlocul poporului nostru.
x

3
ERA

e
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'Goţii, Hunii, Slavii. — Dacia şi Moesia
în stăpânirea

barbarilor.

-

1. De prin al. treilea veac încep a se mișca
„Germanii de Miazănoapte şi “Răsărit, :cari se
găsiau pe atunci dincolo de margenile Imperiului
roman, pe când fraţii lor din Apus erau ames-„tecați de mai multe.
ciilor romane.

_. Vandalii,

veacuri

cu

viaţa Provia-

apoi Gotii, cari se înzpart şi ei, cum

_se.știe, în

Goţi

încep să atace

de. "Răsărit

granițile:

şi Goi

de- -Apus,

provinciei: Dacia,

iar,

“de la o bucată de vreme, să pătrundă într 'însa .
cu năvălirile lor. Imperiul:nu era în stare să-i -

“răspingă.

Marele Impărat-

Marcu- Aureliu

şi-a

întrebuințat toată domniă pentru a'sfărâma cuibul
de duşmani, germani ai Boerhiei. Dar cu aceasta

nu se zăbovi mult

luarea în stăpânire a: regiu-

nilor de la Nordul -Dunării de__către - ceilalți Germani, pe cari: Împăratul nu-i putuse distruge,
_mici- supune. . 2. Pe-la jumătatea veacului al III- lea nu era
„nimic mai obişnuit decât să se vadă. sosind în cuprinsul

Daciei

trimeşii

cutărui rege

decător“. al Goţilor -pentru a cere

sau

dijmă

„ju-

de la.

păstori şi de la plugari şi. preţul răscumpărării.
- de-la oraşe. Aceste oraşe căzură, de almintrelea,.

foarte răpede în sărăcie ; rar când vre-un îm„părat „nou_ își dădea osteneala, săli ridice iarăşi,
zidurile. Drumurile nu mai erau sigure ;; izvoarele de. bogăţie secaseră în parte, așa încât viața.
orășenească,

după, ce strălucise timp

sută. cinzeci de ani, era

plină. Au

po

rămas
.

acum

în

însă satele cele
o

de

abia

decădere

o.

de-.

vechi dace Şi
|

3:

4

ai

a

altele nouă, , întemeiate

__

pe urmă şi după chipul

„lor. În satele acelea trăiau acuma de-avalma şi
urmaşii vechilor barbari şi 'târgoveți mai săraci,
unii crăşeni bogaţi
goniţi din. oraşe, pe când

retrăgându- se „Be.

trecuseră dincolo de. Dunăre,

-* măsură ce se. retrăgeau oştile.
ț şi Stră.
îndrăzne
omul
3, Împăratul Aurelian,
„bătător care merse pănă în pustiile. îndepărtate

ale Arabiei, urmărind pe duşmanii Imperiului,.a
„mai trecut, de câteva ori Dunărea, răspingând
„pe
.
- că

Vandâli” şi pe Goţi. Dar nu-i fu greu să vadă
țara nu se mai putea ținea pentru Imperiu.

“Atunci — sau
zăndu-se

pentru

ci
pe atun
— soldații

în :Moesia,

că amintirea

-

plecară, aşe- -

care fu numită şi ea Dacia,

lui Traian

era foarte: vie:

" atunci şi. Aurelian căuta să-i. semene. Aici în
Moesia urmă şi mai departe . viața 6raşelor, de .

şi-ele erau. “amenințate 'tot' mai “mult de prădă- :
"= “iunile barbarilor, ' cari puteau răsbate acum
slobod-pănă la Dunăre, Aici era” centrul admi;..„

nistrativ :și - ostăşesc ; aici erau _reşedinţile de .
„episcopi creștini, cari sfințiau preoți şi „pentru:

locuitorii de- pe malul celălalt al: Dunării; aici
erau deschise încă drumurile cars "duceau către
centrele mai

însemnate din' lăuntrul. Peninsulei

Balcanice, cum era Sardica, Sotia de astăzi, sau
-

depărtatul Bizanţ, şi către porturile de la Marea
.::
Neagră şi -Arhipelag..

4. Dincoace'de apă, țeranii, cari. nu-și „pără_siseră meşteşugul lucrării pământului, ci, din
potrivă,

trebuiră să lucreze: brazda cu inai multă

„ Stăruință ca: să
- împăcau

cum

şi-pe. barbari, se .

poată “hrăni

puteau

cu

aceştia. De

la o bucată

“de vreme, se produse ici şi- colo. un amestec
barbarii“ germarii

barbar

și o. mamă

cutare

creștinați:

sau din potrivă;

romană

pi
“e

|

-

cu:

avea un,tată
EI

în-

7

7

.cepeau şi din mijlocul barbarilor a-şi face turme...
“mari de

vite și ajungeau

ofițeri

ai Imperiului:

“puteau chiar să se: ridice la vrednicia de Împă-zat, cum s'a întâmplat cu câte unul. Căci, dacă
“Dacia -cea veche era părăsită, în schimb părțile:
„de dincolo de Dunăre, în care se grămădise o .-

"Constantin, -

“impăratul

d

“ŢI CGII fe TIS RE
“lu

n

Sa

|

a,

Tal

„Fig. 8.

.

'-. se aflau în deplină înflorire. Atunci s'au ridicat la

o prosperitate _neaşteptată multe orașe balcanice.
- Cum din 'aceste părţi au: plecat atâţia condu-

„

“cători ai. Împărăției, aici s'a săvârşit și: mai
- departe: romanisarea foarte: răpede pe toate căile.
Pe

urmă, cum vom

vedea,

din Balcani au venit

*

- poporaţie- mare şi care făcea un: “negoţ: insemnat,

“pe. încetul, în deosebite vremuri, “locuitori noi i pe
malul stâng al Dunării, unde au. împuternicit
neamul
nostru' şi l-au făcut Să! -ajungă siugur| stăpânitor și în stare să înainteze. 5: Mai bine de două veacuri după moartea lui
Traian, un alt Împărat . mare, Constantin, care:
_- a “făcut din legea' creştină-una din religiile Sta-

“tului, dădu însemnătate
strămutând

aici

mai multă

şi reşedinţa. sa,

Răsăritului,

în Bizanţ,

care:

se. numi « Constantinopol şi. Roma 'cea Nouă..
Astiel, “răzimându-se mai mult pe părțile Răsăritului, â trebuit el să caute a supune iarăşi Îm-părăției - Yinuturile noastre. S'a bătut cu stă-

: pânitorii:. barbari.și i-a învins,

dar

silinţile lui

cele mai mari se îndreptară mai 'ales împotriva.
inuturilor -de la Sudul. Basarabiei 'de astăzi,
spre care răsbătu prin Dobrogea, care se. numia.
pe 'atunci Scitia Mică. Sau țara cea mică a Sci- :
„_ţilor. Prin aceste părţi s'au purtat lupte şi de
„urmașii lui Constantin, între alții de fiul său.

„ Constanțiu, care se bătu în acelaşi timp.şi cu.
- barbarii sarmaţi, mai mult slavi, din părțile sârbeşti” ale Duibării, şi chiar din „Ardeal. Prin

aceste

îndelungate

*. Goţii şi- au' pierdut puterea

ciocniri:

cu Romanii p

de odinioară. “Astfel,

„când, în a doua jumătate a 'veacului al:IV-lea,
se „mișcă în stepa Răsăritului Funii uralo-altaici, |
cei d'intăiu fură răspinşi, împrăștiați .și soniţi în.

Peninsula Balcanică:

În acest chip dispar

cetele:

gotice din locurile noastre, pe care le-au stăpânit
multă vreme, unii. dintre! năvălitori fiind; cum.

"s'a spus, chiar creştini ca' şi noi.
au

„.

NE

6. Mulţi învăţaţi, cari aveau interes Ja aceasta,
scris

dela

că

noi

am căpătat

Bulgari. O:mai

„> nu se poate. Întăiu

legea creştină, târziu,.

mare rătăcire

că un

.

neam

decât aceasta -

niai „vechiu, Şi

.

7
nai

a

cult nu poate să capete: de obiceiu- asttăl de -

adăugiri

„mai

sufletești de

sălbatec.

.

la, un „neam mai

-

nou

şi

2

“Dar mai sunt şi alte dovezi. pentru “vechimea
tegii creştine la noi, despre care putem fi siguri

că a fost fără să cerem

numai decât mărturisiri

pe mormintele bogaţilor, care. şi acelea . ar ieşi
' Aa iveală dacă. s'ar fi scormonit mai mult pă-

- “mântul românesc după urmele vremii celei vechi.
Traian a. adus locuitori din toată Împărăţia
într'o vreme, când pretutindeni pătrunsese legea
lui Hristos. Şi ei au venit mai ales -din părţile
„„ Asiei Mici și Traciei, unde dregătorii împărăteşti

prigoniau

mai mult pe creştini, cari erau şi mai
fiind, creştinismul a

numeroși şi mai. dârji. Aşa

fost adu

în chip firesc de cei d'intăiu coloniști.
oaste foarte mulți
noii legi a frăției .

Să se' mai adauge că în
. fuseseră' cuceriți de blândeța
"omenești.

Ostaşii

țâră după

în

însă rămâneau, cum am văzut,

mântuiseră

ce-și

slujba.

In apro=-

|

pierea taberelor_se făceau sate pentru hrana lor,

şi locuitorii din ele primiău și dânșii credința cea
mântuitoare. Locuitorii aceştia ai satelor ajun-

s'o împărtăşească la. rândul

geau

„cu -atât- “mai”

credință

Dacilor. cuprindea

şi vechea

cu “cât

vârtos,

lor. Aceasta
religie

a

în nemurire, şi cerea

A
-jertfe pentru' Dumnezeu...
Dumnezeu,
:
ca::
de.cuvinte,
sumă
o
În. sfârşit
„teze, creştin, sânt (Sâmpietru, Sânicoară, Sântoa-: ”
der, Sântămăria,. Sântion, Sânziene, Sânvăsiiu,
Sângiorz), înger, serbătoare, câşlege,
Sâmedru,
cârnilege, - Paşti, Crăciun, . rugăciune, : biserică,cuminecătură, împărtăşire, mărturisire,
botez,

de -origine latină, arată. că

„toate

am: avut un

d creştinism vechiu de la Romani. : Alte cuvinte.
în :legătură cue Slujba bisericească mau atâta “
.

,

-

Di

,

|

,

.

n

preţ, pentru

că ele nu sunt niedespărţite de cre—

| “ştinism - şi se întrebiințaui şi,

“păgâni.

în alt

înţeles, de:

|

7. Hunii avură ţerile. dunărene în. atârnare de:
dânşii, -dar, “neasimilabili şi păgâni, n'au fost în:

stare să se. amestece cu populația romană, ca.
Francii germani în: 'Galia cu supușii lor. Stăpâ-. +
„

nitorul

lor, Hanul

Romanii

îi ziceau

sau

Haganul

„rege“, stătea

Hunilor,

căruia:

în, Panonia.

Cel.

mai mare! rege hun, Affila, a prădat de 'multeori Serbia şi alte părți. ale Peninsulei Balcanice,.
dar nu. numai

ca să ucidă şi să ardă:

lui îi tre-

buiau, pentru sine şi poporul său, robi mulți, şi:: .
pe aceștia-i aducea de peste Dunăre, dintre Ro-..
__mani.

Aşa. începea

să

se' întărească elementul:

“* romanic, -mulțămită chiar „barbarilor. din aceste:
părți. * .:
8. După împrăștierea "Hunilor, Împărații | cei:
noi ai Răsăritului,
cari ajungeau acuma să aibă.
mai mult chip grecesc decât roman, nu arătară mai imultă îndrăzneală 'decât Constantin pentru...
a face iarăşi romane Jocurile pe care'stăm noi.
astăzi. Cel mai: mare dintre dânşii, "Iustinian, în.

veacul

.al VI:lea, a

înoit, de mtilte

ori “(şi- la

Turnul-Măgurele. de. astăzi), întăriturile cele. vechi.

„de pe. mâlul
„de

stâng; pe când

apărare. desăvârşită

punea

într'o. stare:

cetăţile: care

mărgeniau

|
:

„malul zhoesic, După dânsul, în aăelaşi:veac, s'au:

„găsit comandanţi. bizantini şi chiar Împărați

(ca.

Împăratul Mauriciu), cari au străbătut peste apă,„Venind pănă adânc în pământurile de pe. țermul=
stâng.

i

|

"9 Ri nu mai găsiră! fireşte, pe Goţi. “al căror:
„rost. se încheiase cu totul, nici. pe Huni, ale.

căror. sălaşe n'au foşt niciodătă aşezate -în. ij,
locul, sătenilor . „traco- -români, “Strămoșii noştri, ci-.
-

-

„

.

-

-

»

|

EI

—

pe

trăiau “mai:multpe

Slavii

“sau $chei.

'Slavi

apelor, căutând .de gospodărie câm-

malul

* lâugă

S

39 —

penească sau hrănindu-se. din pescuit. Dunărea
era -plină de luntrile lor, scobite dintr'un singur
- : copac. Numele râurilor celor vechi, aşa cum ele *
fuseseră. puse de Sciţişi Traci,.s'au păstrat nu- _ mai pentiu Sireţiu, Prut, Olt, Jiiu, “Tisa,. Criş, -Timiș şi Murăş ; cele mai multe din apele mnoas- .
„tre se numesc cu nume slave, care sunt însă,

Căci mai ales de ape erau 'îndră-

foarte vechi.

„7 » giţi Slavii. Toată mitologia lor, cu zei mai-blânzi, -

lor;
„râuri,
valurilele
cu. ri
“e în legătură cu negu
“cu adâncimea iazurilor. Stăteau în “grupe de
- sate amestecate prin grupele de sate ale. noastre,
-ei având o vale, noi, alta; asupra lor stăpânia -

_-

câta „un şet -căruia Bizantinii
pe

NEI

-

00

a

„Viaţa laolaltă a elementului
„Cea

-.

cu -.
romanic

Intemeierea . neamului nostru. - Ă

slav.

„cel

Sa

A

MD

zice' „rege“.

mai veche viață românească.

de la dânşii,

darşi ei au

strâmoşii :noştri: “Cuvinte

pentru

!

.

„1. Cu Slavii, strămoșii noştri se aflau cam pe a:
ceiași treaptă de civilisație. Strămoșii. noştri -au

"- *. “învăţat

-

se încumetau a-i

._

învăţat de la _ |

idei nouă. sau

- împrumutatşi de o parte şi de alta, 'dâr, de la
9: vreme,

Traco-Romanii

au 'covârşit

nu-

şi cu.

şi. astfel Slavii, 'străbătuţi, de înrâurirea.

mărul;

dânșii, aşa

'cu
"lor,-s'au - contopit

încât,

astăzi,

“ abia, după trăsurile feţei, coloarea. părului şi al'cătuirea trupului, dacă ai putea să cauţi: a 'deo-

“sebi pe.
“cărui

Românul. „de: origine. 'slavă .de acela

străbun.va
pp

-

fi fost.. trac
+

-

al

“sau. roman.- Din
-.

=

-.-

7

Sa

.

=

ps

toată - viaţa -“Slavilor . cari . au fost
acestea
care

au

rămas

au întrat

numai

în

cuvinte

limba

noastră,

în

părțile

foarte
dar

multe,

inai

mult

pentru idei secundare şi pentru ârticole de .co„_merț, luate la bâlciuri pe malul drept dunărean,
căci. pentru ideile de căpetenie noi:ne “putem
„exprima. tot:-cu cuvinte care - “vin din vechea : moştenire

romană. Au.

anumite "elemente

- mite aşezăminte,

rămas, "apoi, de

la dânșii - -

de: „mitologie populară, anu-

.

şi: atâta.

2. Contopirea Slavilor cu 'Traco- Romanii s'a...
Ă făcut. cu. atât mai ușor, cu cât, de- la .o bucată
de vreme, ei, Slavii, au fost. îndemnați să meargă
„mai departe, urmând aceiaşi: cale ca şi Goţii şi

“Hunii, în Peninsula Balcanică. Aici au luat în.
stăpânire toată Bulgaria de astăzi: Bulgarii uralo-- altaici,

cari

au venit mai

târziu,

în

al treilea

Şfert al veacului, al VII-lea, au fost puțini: la
număr şi s'au. pierdut între Slavi, dându-li însă.
numele. lor şi o -dinastie' de origine uralo: altaică,. |
hunică.

! adecă,

tot

- slavă:

elementul

.

7

-

Alţi Slavi. au făcut din Serbia O țară cu totul
românic, care era: destul

de

nu-:

-_meros -odată, slăbise prin strămutările fâcute. de
„Attila

pe. malul stâng, şi acest element

la. urmă, în “mulțimea. slavă.
„au

fost înghiţiți mai

- bari,:

fiui

şi

Slavii -din Panonia

târziu de Unguri,

uralo-altaici,

dispăru,

după

alți bar-

ce. -li-au

acestora tot tesaurul lor, de cuitură. În: sfârşit,
foarte “mulți Slavi au luat-o de-a lungul : Mării
“Adriatice. Aici oraşe au fost distruse de“ dânșii

ori au: sărăcit de pe urma
nsromanisat

cu.-totul

lor; elementul

-

iliric -

a fugit în munte, hrănin-

du se mai mult din prădăciuni:
de
„cu

-.

dat
ba

_

ei sunt Albanesii

astăzi. Alţi locuitori, mai vechi, romanisați',
desăvârşire,: s'au adăpostitşi ei prin văi,

-

|

=

“căutându-i

| mai

mult de

păstorie:

nu. sunt

.

„decât Românii de Sud din timpurile. de mai târ- .
ziu: Aşa a fost- de puternic şivoiul slav în aceste.
părți, încât “cetele lor au trecut Termopilele şi
au ajuns în Grecia “veche, “unde au nimicit o bună
“parte.

„pierdut

a. poporației

greceşti;

între. cei cari

mai

dar

la urmă-s'au

rămăseseră.

Numai

_numirile slavone ale:unor-sate din părţile aces-.
tea ale Moreii arată cât a fost.de puternic valul |
de barbari care a năpădit ara şi a înecat-o
într! o clipă,
3. Acum era în părțile dunărene un neam TO-

mânuesc, având: datini şi aşezăminte care s'au:
schimhat numai foarte puţin în felul de a trăi
„_“al-ţerânimii noastre pănă astăzi: Elementul tra„. sie vechiu, elementul -romanic suprapus - 'Şi ceva
element slav înfiltrat pe urmă se: amestecaseră

. .

cu desăvârșire. Era un singur near, - 0 singură dimbă, o singură fire.
-.
4. Dar noi nu eram încă în stare să ni- facem
ţara noastră, cu stăpânitori din mijlocul. nostru:
“viaţa țerănească greu se adună la un loc, şi noi

„. eram numai ferani, lipsiţi cu desăvârşire de. orașe.
-Fiecare sat era locuit de urmașii aceluiași MOȘ;
tot pământul pe care-l avea satul, şi vatra, şi
câmpul,
și. pădurea,
formau “ Moșia ; urmașul,
cel mai de: aproape al întemeietorului îndeplinia

sarcina de judecător: de aceia. s'a început a ise
zice de la un timp: jude. Mai "multe sate alcătuiau un grup, locuind în aceiaşi vale sau în |
_“ acelaşi ascunziş, unde barbarii nu-i puteau găsi.

lesne pe „oameni, pentru a-i globi sau jăfui.. O
astfel de vale putea 'să aibă un singur jude, când satele. se- alcătuiseră unul din altul, şi atunci.
.
valea toată, cu câte sate erau: într'iusa, se-.::.
„„ chema judef. :Slavii aveau, de la cuvântul ger

a

-

:

__man. care

al.lor

cut

PI

——

înseamnă” „rege“: -Kănig, Şi

deosebit pentru

şi

42

jude, pe

nouă, cnez. Mai

multe

care

judeţe

fiind vecine,

se “uniau

tru apărarea

de duşman sau, pentru

pradă,

pentru

însă pentru

nume

:

laolaltă;

războiu,

pen-

căutarea de

răsbunare ;. atunci

"- chema, cu un cuvânt

un

ni l-au tre

călăuzul..

împrumutat: din slavoneşte,

Voevod, adecă duce. În. aceasta se încheie, toată:
“rânduiala noastră cea veche.
„5. “Para întreagă

Românii

însă:

şi Ardealul,

unde

erau

mai mulți; şi Oltenia, unde erau: destui,.

şi Muntenia, 'iinde-satele

erau

mai:rare,

şi Mol-

„dova, unde: în „partea de Nord Est se mai urma,
pe încetul, de ai rioştri: romanisarea Slavilor de:
Apus, a Ruşilor Mici, toate -la un loc se chemâu'

Țara: Românească, ceia ce înseanină

acelaşi lu-

cru ca, în Apus, Romania, ădecă teritoriul pă--!
„răsit de Imperiu, neocuput de barbari şi trăind
-de sine, în forme populare. „Dar se chemau aşa.
numai.

în.cea

pentru

mai

noi

înşine,

cari : ştiam

că

imare parte locuitori. ai ei.

sântem

Pentru:

- străini, era . ţara: acelor popoare .bărbare care;
venind din stepă” răsăriteariă sau trăind-în acea . -

„stepă,

ne siliseră a_li

ă pământului,

în

plăti dijma în

rodul: turmelor

nătorului. Aceste popoare: erau

„altaică.

o

o

şi în

produsele-

câșiigul vâ-:

de origine uralo-

„E bine.să le. avem în minte, pentru că,
e viaţa.
noastră a

fost strâns legată “de puterea lor:-

X

ES ; Românii și seminţiile "barbare de origine”.

i
:
uralo: altaică.
1. Ca nişte : urmaşi de. aproape ai. Hunilor,.
ne-au stăpânit un: timp Avarii, cari nu se decsebese=

?

_

—
decât
aveau

43 —

i

prin . nume. de. oamenii lui Attila. şi ei
în fruntea :lor un- Han sau Hagan;. şi ei

au stat în Panonia ; şi ei au atacat.Serbia, în- ,
dreptându-se mai: ales, prin regiunea sirmică,.
dintre Sava, Drava şi. Dunăre, împotriva: Tegiu-. N
nilor de Apus ale Peninsulei Balcanice. Au ajuns.
şi pănă la Coustantinopol, pe .care l-au asediat.
__de multe ori, fără folos însă. În atârnarea - lor
stăteau Slavii, aşezaţi: prin sate şi pe lângă apele
din 'Finuturile noastre. De o sălăşluire a Avari-.“
lor în mijlocul. poporaţiei: “sătești care-a rămasnici

în părțile Daciei. Traiane

vorbă

nu

poate

fie. “De 1a po 'vreme, 'ca Şi Hunii, Avarii au

să

perit:

s'au împuţinat adecă în îndelungatele războaie;.
unii s 'au întors înapoi în: locurile de unde. ple; alții

caseră

amestecat.

S'au

“ germane, .ca Gepizii

cu câteva, neamuri-:

longobarzii, cari. şi-au

Şi

avut rostul 'tot în Panonia. De: apt, noi n'avem
SI
_.
nimic a face cu dânşii. mânse
că
zice
poate
se
În veacul al VIII-lea

tuiseră cu totul barbarii aceştia pânonici. Satele
de. Siavi. trăiau în: liniște, ofițeri ai Împăratului:
apusean,

de nație” :francă,

păziau

granița. prin

Moravia și chiar. pe la Dunărea'sirniică. În aceste

"- părţi, barbarii erau să vină mai târziu numai,
din aceiași rasă: Ungurii, despre. “cari se -va vorbi: Da

mai depaite, fiindcă n'au stat-la Dunărea, noastră,

A

a.

"ori

Întăiu. ne- au stăpânit, “cerându: ni. biz şi une:
şi.

ajutor.

de

oaste, 'meamul

Pecenegilor. În -

ultimii ani ai veacului al XI-lea, cu puţin înainte.
de anul 7100, pătrunzând, în. Peninsula Balcanică. .

de mai multe ori; ei au fost încunjuraţi

"de

Împăratul

totul. Au

bizantin

rămas

la sfârşit

+ şi. nimiciți “aproape

numai

câteva

în , oaștea. Cesarului 'din Bizanţ.

cu

cete: de. călăreţi.

i

|

În locul lor a ajuns atotputernic în părţile
- dunărene nu popor foarte asămănător cu dânșii
„din toate. punctele de vedere; Cumanii. Cumanii
aceştia s'au ţinut
pănă în veacul al: XIII-lea, :
_făcându-ne să li dăm hrană şi, -adesea, imbrăcăminte şi prădând tot aşa, . de nemilos “Pinuturile. balcanice... Dar de la ei .ni-a rămas, mai mult

«decât de la alți Uralo-Altaici, un simţ de unitate
politică între Carpaţi: şi Dunăre, Şi numele. înte-“
.msietorului

primei dinastii. româneşti,

Băsărabă,

de, care va: fi'vorba mâi încolo, e cuman.
Ă
“În sfârşit, către jumătatea veacului al XIII-lea,
- Tatarii, cari “de fapt erau Turci din pustiile
„Asiei, dar. aveau în fruntea lor conducători dintre
Mongoli,

se

revărsară.

asupra. aceleiaşi regiuni

rusești pe urma. „Cumanilor.

DN

IE

3. “Camanii învinși se - adăpostiră parte în Ua-gatia, “unde şi mai târziu au trăit, având, după

datina noastră, un jude daosebit al lor, judele
“ Cumanilor. 'Tatarii aduseră acum cu dânşii jatul . -cel mai necruţător. și vărsară sâugele cu cel'mai
..
ui mare bielșug. Au pătruns şi la Unguri, au sfă-"-:râmat oastea regelui unguresc, oprind iîn loc desvoltarea - regatului, şi. de aici -au ajuns pănă în:
Germania-de- -mijloc.

O încercare

ca aceasta n'au'

“făcut-o însă pe urmă, ci au trăit în mijlocul. Ruşilor pe carii stăpâniau, cerând de la noi ceia-ce . . “mai ceruseră Pecenegii şi: Cumanii: - Intre - Ro_mâni

; cul

nu s'au

al

aşezat -decât” atunci când,

XIV-lea,

puterea

în vea-

lor era 'sfărâmată

desăvârşire în aceste părţi apusene,

cu

rămâind: Ha-

nul lor numai domn-prin .anumite orașe ale Ru-.

siei de astăzi. Atunci locuitorii din Industan,
“târâți de mişcarea lor, au rămas pe aici ca robi,
precum robi fuseseră: şi la dânşii. Ei sunt TE
=

—
ganii,

cari

păstrează

15 — i
pănă

astăzi

în. alcătuirea

lor, cu. juzi: Şi. Voevozi, pletoşi, cu cizme roşii,
rânduiala românească pe care au găsit- o în tim
pul când -au venit în atingere cu noi.

4.
"au

Supt

Tatari- chiar, juzi şi. Voevozii

îndeplinit

atâtea! fapte

războinice

noștri

însemnate

-

dincolo de Dunăre. Tatarii, cari, în Ardealul vi-itor, ni-au- respectat şi întrebuințat cnezii, i-au
dus. cu ei şi. pănă prin Italia. Pe vremea aceasta, şi Bizantinii ne-au întrebuințat la luptele.
pe care le purtau. cu Turcii prin Asia Mică.
Mulţi Români au luptat şi s'au prăpădit acolo:
fără să ştie nimeni care au fost căpeteniile lor.!

5. In tot acest timp

Impărăția

noastră din

Constantinopol nu putea să ne ajute. Fa
a fost, -nu
„,

..

odată,

strânsă

de primejdia

îusăşi

unei

cu-

ceriri din partea Avarilor întăiu, din a Arâbilor: Lpe urmă, Ridicându-se din nou cu un Nichifor |
_Foca-şi cu un Vasile. Bulgaroctonul - („ucigăto-rul de Bulgari“), la sfârşitul veacului al X-lea
şi la începutul celui următor, Domnii netrebnice, stăpâniri

“Un

neam

de femei

îi zguduiseră

de nobili din

Asia

- iarăşi siguranţa.

Mică dădu pe: la

1100. dinastia Comnenilor, dar aceştia avură de
lucru' cu Turcii, ajunşi puterniciîn acele părți
asiatice. La 1204 cruciații, luptătorii pentru:

cruce; pentru desrobirea Mormântului Mântuito-.
ului, Francesi, LOmbarzi - din Nordul Italiei şi

- Veneţieni;- înlăturând

pe urmaşii Comnenilor, di-

„nastia Anghelilor,: Isaac 'şi Alexe, întemeiară o
Impărăţie latină, catolică, Impăraţii drept-cre-

dincioşi adăpostindu- se la Trapezunt și la Niceia,

"de

unde aceştia din

abia la 1261.
2

urmă

erau

să .se - întoarcă:

De mult, trăind în: Răsărit, aceşti

S
I

“stăpânitor

de

cari

ne lega religia

şi amintirea

erau Greci curați, de şi :se chemati tot
vaţi

„Impă-

ai Romanilor“. Iar, după ce Paleologii,' noua

dinastie, se: întoarseră

dat şi sărăcit,- erau

la Constanținopolul

chiar Greci

pră-

cu „conștiință

“naţională grecească. Noua Irpărăţie a fost. tot“deauna prea slabă câ să se poată gândi - la Dunăre, care era a Tatarilor.
N
“Dar vremea noastră se apropia. Pe urma Tata„rilor, stepa nu: ni-a' trimes alt stăpânitor, şi atunci mai ales în “Ținuturile. de dincoace de Car-.
N

pați,

am

unde

stăpânirea

început

a ne

1. In luptă
„un-alt

tătărească. încetează,

organisa

cu

Domnii

cu Bulgarii, o bucată

popor,

de

aceiaşi

obârşie

cu

no

noştri.

de

Vreme,

dânșii,

Un-

„Zurii,-se aşează întăiu, înlăturându-i --pe aceştia,
în părțile Basarabiei: de. jos. Altă dată însă, Bulgarii, uuiți cu Pecenegii, se- dovediră mai tari.
decât dânşii, şi atunci — la sfârșitul . veacului

al IX-lea

— Ungurii, cărora li se zicea pe atunci,

„cu un cuvânt pe, care-l păstrează şi pănă astăzi
__ pentru a numi ei înşii: neamul lor:: Maghiarii,

“se ridicară în sus, prin văile Basarabiei, ajunseră
în munții

Galiției,

trecură

prin

* Carpaţilor îîn. văile maramurăşene
văi, în sfârşit,

această

şi. din

se coborâră în Panonia.

parte a.

aceste
Pe acea

vreme ei erau -păgâni şi foarte „runţi, deprinşi
a trăi mai mult din vânătoare ! şi din prada duşmanului.

In

Panonia

ei! găsiră

însă

o

ramură

foarte puternică şi bine desvoltată- a Slavilor,
şi anume chiar Slavii aceia cari dădură pe mia-

Do
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le stăpânitor morav; -un fel de rege slav, Sviă-.
topluc, şi în mijlocul Cărora s'a alcătuit 6 formă - „.

deosebită de creștinism, cu limba bisericească.
slavă şi cu litere. chirilice. Slavii. fură desnaţio- .
„„nalisaţi, cum am. spus, de către Unguri, cari îi.

” luară

şi sălaşurile şi. civilisaia. .

Aa

2, “Intărindu- se” Ungurii, ei căpățată pentru. un:
şef tot din dinastia - cea veche, pentru ducele
sau Voevodul de datină slavă, Vajk (Voicu), titlui de rege. Ducele ucesta, fiind şi în vecinătatea Germanilor din Imperiu, „cu cari avea fel"
„de fel de. legături, trecu la: legea creştină, în forma catolică, şi astfel putu să capete de la
“Sfâutul Scaun din Roma titlul regal şi să se
încunune cu o coroană de. obârşie bizantină, “EB-

„ “Ștefan- cel- Sfânt.

ap
7

IT

.

-

=

3. De aici înainte Ungurii ajunseră un popor.
tare şi de viitor, şi, nu. numai-că răsbătură_
pănă. la Dunărea sârbească, . dar: o trecură; se.
- amestecară în luptele din Peninsula “Balcanilor,
„când. cu Bizantinii, când împotriva lor. Ri râv„„niau- la stăpânirea asupra Croaţiei şi Dalmației, -

““țeri ale căror nume

îmbogăţiră

titlurile

regale

“ungurești. Se părea. că aveau de gând. să înlocuiască Imperiul bizantin în "stăpânirea lumii răsăritene ; Papa, ştiindu-i. catolici, îi ajută. împotriva „Grecilor,. cari--erau ortodocşi şi, prin

după "părerea Romei;

" -urmăre,
„ceastă

Răsărit.;
nutul

puterii . lor,.

să

ei trecură Tisa, luară

crişean

“ Murăşului
Fier

a

fasă

-:

eretici.

- în a:

firesc ca Ungurii, ajungând

Era lucru

- şi cel

bănăţean,

străbată

şi

în “stăpânire
dădură

de

către

Ți-."
apa.

şi, urmând.o,

ajunseră la

Poarta-de- -

unde

se. dăduseră

“cele

a-„Ardealului,

două
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mari” lupte ale ! Romanilor. cu
întrară

ei în

țara

ffumoăsă

Dacii! Pe. aiti

care

se

numeşte

şi:

astăzi: Ardeal, după un cuvânt unguresc „Erdely“,
_ceia ce înscainnă „peste pădure“ (în întregime:
Kirâ!y -Erdely, Peste- -Pădurea Regelui).
- Aici întăriră din-nou o cetate veche slavă;
Bălgradul,
'adecă Cetatea-Aibă,

al cării nume

îl

traduseră în ungurește, şi făcură castele la Turda
„şi la Dej: Luară în stăpânire. şi ocnele de sare,
minele de aur, şi începură: să umble cu lăntrile
lor în apele Ardealului, Se. credea: că au trimes

chiar o strajă depărtată. pentru ca să apere gra„niţa răsăriteană de către. Cumani, Secuii. Dar
aceștia m'au venit, în adevăr, decât mai târziu,
pe vremea. Cavalerilor. Teutoni, de” câri va fi.
Vorba mai jos.
+
„Urme de viaţă românească, “cu un Voevod,

» s'au păstrat şi în “alcătuirea -cea
-vinciei

supt "Unguri,

„în Ardeal
“e un

s'au

nouă

a pro-

represintanții

numit şi ei

titlu. unguresc,

alt. loc nu-l

căci

Voevozi,

ci românesc, căci

găsim la- Unguri.

regelui .

ceia

ce: nu

în niciun

-

Te

4: Regii” unguri căutară să coloriiseze şi altfel.
țara şi aduseră, în număr mare, țerani germani
- din regiunile” Rinului de-jos şi “Moselei, cărora [i

dădură

drepturi întinse, de

săteni,

dar, având

“prilej. aceştia întemeiară apoi viața municipală,
-de' negustori şi meșteșugari, în - Ardeal:
Saşii?.
1 Cea ce

spune

o cronică

ungurească

mai

nouă” (din veacul

al

XIII-lea), a „notarului regelui Bela“ „ despre lupte între -Unguri şi
Voevozi români ca „Gelou“,. e luat din cântece. orl curată plăzmuire,

Astfel de lupte vor fi fost însă.

”

=

|

* Saşi, Sachsen, | s'a zis Germanilor lucrători la” mine, și de aici
celorlalţi. La început Saşii ardeleni „erau “Flandri (de unde numele:
Flondor). .
_
e

. -

49

,

- Cavalerii Teutoni luară |apoi în stăpânire Tara
"Bârsei. Incă de pe la începutul! veacului al
„XIII-lea, aceşti călugări înarmaţi, de nație ger-'
- mană, şi ei în căutarea unui sălaș, pe care-l

aflară apoi în Prusia, fură aduși de regii unguri:
în Ardeal.

Fi avură

în mâna

lor

cetatea

Bra-

șovului (Braşăului); făcută pe locul-unui vechiu
sat slav şi românesc. De -aici, coborând prin
pasul: Branului, ajunseră unde sânt astăzi satele.
Rucărul

şi

Dragoslavele.

care se deschide în

Pe

valea cea lungă

apropiere

de. cursul Dâm-

boviţei, ei

aşezară

dincolo de

munte“. Ii dădură numele de Câmpu-

” lung,

din

causa

o colonie

acestei

a'lor

înfăţişări

în

„ţara

-de

a: pământului,

şi a vieţii împreună între sate?. In acest „câmp“
„se. aşezară câţiva Unguri şi mulţi Saşi: Teutonii .
îşi clădiră o „biserică de lege apuseană. Destui
Cumani au trecut în acele timpuri la catolicism .

şi, împreună
“mare

cu

dânşii,

Dar

un

număr destul de
ai țerii.

români

dintre locuitorii

,

în curând.certe pentru stăpânire şi pentru

“drepturi începură între regi şi 'Teutonii chemaţi
'de dânșii. Regii îi, înlăturară atunci şi începură

lor opera de cucerire şi de aducere

- pe sama

la

„catolicism. Astfel s'a întemeiat episcopia Cumanilor, al 'cării rost şi a cării reşedinţă se aflau

în cetatea -Milcovului. Episcopia aceasta m'a avut

însă niciun

viitor:- Românii

își ţineau

episcopii

„lor deosebiți, nişte stareți de mănăstiri, cari
stăteau prin schituri de lemn în mijlocul pădu-

_rilor şi nu voiau prin urmare să ştie de episcopii aceştia noi, trimeşi de regele Ungariei şi

înfăţişând

o lege străină,

ca necurată...
|

“în Moldova

„Câmpii

de

localnici

e

:

1 Două asemenea Câmpuri

socotită

Lungi în Bucovina, unul în " Maramurăş,

lui Dragoș“.

Ş Chiojdurile sânt tot un „câmp“
4
,

|

—
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- Mai departe decât atâta nu
prin

urmare

s'a putut întinde

stăpânirea ungurească.

Tatarii

au

- împiedecat pe regi. de la aceasta. Pănă la întemeierea unui Stat românesc „cârmuit de Domni

români, Ungurii au păstrat în atârnarea lor nu“mai colțul de Sud-Vest al Moldovei şi cetatea
Șeverinului,

către graniţa

Bulgariei.

5, Din Ungurii pe cari cavalerii îi aşezară ca
străjeri la, graniţa răsăriteană contra Cumanilor,
din aceşti noi colonişti, cari erau catolici şi-şi
„avură şi episcopii l6r, se trag, am zis, Secuii.

Insă: mulţi dintre

Secuii de azi sunt de

obârşie

- românească: precum noi am desnaţionalisat pe
“Ungurii de lângă Poarta-de-Fier şi din părţile
„Hațegului, aşa. Secuii ne-au desnaționalisat pe

noi în acele părți de Răsărit. Ei au. păstrat de
„la Români ceva în port, în clădirea caselor, în lucrul câmpului, poate şi în datine, şi chiar în:
poveşti şi cântece. El se chiamă așa după numele: unguresc al Scaunelor. de judecători, al ju-.

dejelor (szek), ca ale noastre,

6. După înaprăştierea Tatarilor,
să aşeze

încă în părțile oltene pe

Ungurii voiră
Cavalerii Sfân-

» tului Ioan, — Ospitalierii, după . numele spitalului _

din Ierusalim, la care serviau —, mai mult latini de rasă, cari s'au strămutat mai târziu la
Rodos şi cari atunci îşi căutau tocmai o patrie.
Dar acest plan n'avu urmare.
AR

3, Bi, Ungurii au pătruns,
„acel timp şi în Moldova, şi
dintre

Carpați .şi între

nele de sare din
cursul. Trotușului,

Siretiu

cuni. am spus,- pe
anume. în partea
; “îl

atrăgeau

mi-

Ocna. Urmând mai departe
au. ajuns pe Bistriţa la -Sired

—

.
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“tiu, şi au întemeiat un oraş al cărui nume, Bacău,
este curat unguresc, Și o-parte din Ținutul: Put- .
nei a fost în atârnare de.regii Ungariei. Aceasta
-se dovedeşte, între

altele,şi

prin:

numele

târ-

guşorului Sascut, care înseamnă „Fântâna - Sasului“:t. Aici, în părțile putnene, coloniști unguri işi întemeiară şi acea-episcopie a-lor. deoîntemeiată ' de .

în cetatea

se găsia

care

sebită,

“ dânşii pe apa Milcovului şi purtând numele: a- .
_cesta de Milcov. Până foarte târziu a ţinut epis-

8.

al XIII»lea,

veacul
colo

- Munte“

de

trebui

unguresc

Regele

pe urmă la
e

a fost strămutată

copia latină, care
Bacău.
Si

a stăpâni

să

caute. apoi,. în.

şi

„Țara

de din-

părţile

(„Transalpina“),. îu

ol-

tene_ şi muntene. Pentru aceasta s'au întrebuin“ţat, pe de 'o parte ostașii, aşezaţi în cetăți, şi,

pe de altă parte, episcopii, veniţi să aducă,
şi a

catolică,- care. era

gea

mulţi

Mai

regelui.

le-

cnezi şi Voevozi din părţile oltene, ale “căror
nume ni s'au păstrat, pentru o vreme mai târ„“zie, au fost 'siliți să recunoască astfel stăpânirea
Aşa
“ungurească.

Ioan,

a fost pe la

un Fârcaş

(sau Vâlcea;. vezi pasul Vâlca-

“nului ; Fărcaş ungureşte

lup), judele: Voevod

_ dacă

nu

pe lângă un

1250,

slavoneşte e:

şi Vâlcea

Litovoiu?, din țara Oltului,
Seneslav

şi Voevodului

dincolo

de

de

“Olt, pe plaiurile argeșene, avându-și chiar reşe"dinţa în Argeș. Numele altor” Voevozi, mai de
|
|
I şi prin Caşin (de la Kâszon).
(u
greşită
e
Litvon
cetirea
chip;
2 Numele trebuie cetit în acest
e
(acolo
lui
ținutul
pentru,
“Litva“
ţara
de
.aceia
şi
ca
- pentru y),
nume,
un
e
nu
Lifean,
făcut
țara lui „Litvoi“). Litvon, din care unii au
e ca alte nume
pe când Litovoiu 'se întâlneşte şi are aceiaşi alcătuir
_ vechi; Radivoiu,

,

|

7

p

Berivoiu.

a

!

-

o

i

!

:

iu

=
“la

2

—.

Răsărit; nu“ s'au păstrat | în

care ni le-a transmis

pe cele

„Regii unguri se gândiseră
A

turile

acestea,

pentru

actul

de

de-mai

sus.

a încredința

a le stăpâni

danie
TȚinu-

mai bine, ca-.

“valezilor din Apus. Pe de altă parte, ei îşi -îndreptară luarea-aminte asupra părților. oltene.
Din străduința lor de a supune părțile acestea
a. rămas

nume:

însă

un

singur

pentru. a-şi apăra

resultat

statornic.

A-

graniţa

dunăreană

din.

acest loc, ei au întemeiat,
încă de pe la 7230, cetatea Severinului!, aşezată în apropiere de podul
clădit odinioară de Traian. Cetatea a fost pu“ternică; având şi un inut, din care se hrăniau
apărătorii. ei. “Era comandată
de un dregător

ungur, care purta numele, împrumutat de la.
Avari, de Ban.. S'a încercat şi aşezarea unui

episcop ungur în

părțile acestea,

dominicani predicau
lică prin

locurile

în acea vreme

şi

călugării

legea cato-

noastre.
E

a| i

o

: ia

tu:

Ss

Românii şi. Bulgarii,
I. În cercăzile” lor. de a lua în stăpânire ge=
sul muntean pănă la Dunăre. şi de ă -se întinde;
_ apoi

şi în Peninsula Balcanică,

Ungurii

întâme

pinară încă de la. început împotrivirea celui deal doilea Stat. bulgăresc.
Să
Strămutându-se între. seminţiile “slave

colo -de Dunăre,

neamul

hunic

de- din- .

al Bulgarilor

în-

temeiase un FHanat (ca al lui Attila),:care purtă,

vreme îndelungată; lupte cu Împărații din Constantinopol. Scopul stăpânitorilor bulgari nu era
NE „1 După Sf. Severin, venerat în părțile Dunării, mijlocii. |
=

-
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altul decât. să

înlocuiască: pe acești

greci şi

în stăpânirea

creștini

Împărați.

cetăţii împărăteşti

de pe Bosfor; voiau.adecă să facă şi ei ceia ce
" făcuseră Germanii în Apus: un nou Imperiu:roman de nație barbară. De. la o. vreme, aceşti
Țari ai Bulgarilor

(işi ziceau „Pari“

socotiau. Împărați şi voiau

rătească,

Țarigradul)

se

să

fiindcă -se -

iea cetatea: împă-

botezară,

şi: lupta. lor

"începu și mai învierșunată împotriva Impăraților.-.
din. Bizanţ. Pe atunci a trăit marele. Țar Siion, care a- încunjurat Constantinopolul şi părea că va fi în stare să-l cucerească. Dar, după“

puţin de o sută de ani de la moartea

mai

răsăriteni energici

“Împărați

Bulgariei
şi izbutiră

de un Țar

desbinate şi stăpânite
s'o cucerească.

lui,

porniră . împotriva

În aceste

slab

turburări se

amestecară şi Rușii de la Chiev, conduşi de căpetenia lor, Sviatoslav.
|
noastre

Ei veniră prin părțile

Şi, trecând. Du-

nărea, luară în stăpânire cetatea Silistra (Drâs-- torul, vechiul Durostorum), de unde. trebui pe

urmă ca Împăratul bizantin Ioan

Țimiselies, «să.

a

-

vie pentru a-i scoate.

Împărăția “aceasta bulgărească d'intăiu -m'are .

pentru. noi nicio însemnătate

din

- dere._ politic: toată luarea aminte
gari

punct

de

ve-

a Tarilor bul-

era. îndreptată. asupra: prăzii care li se des--

chidea dincolo de Balcani ; nu li- mai rămânea
vreme să se gândească la 'Finuturile - noastre,
unde

pe

vremea

aceia

nu

era: bogăţie

adunată.

- Pământul românesc nu se găsia piintre acelea pe
care să le poată râvni neamuri lacome şi pentru
care ele să. fie bucuroase a- Şi duce jertfa de sânge.

“Se poate zice, prin urmare, că niciodată dre-gători de-ai Țarilor bulgari din vechea dinastie
hunică

nau. stăpânit

asupra

şesului, munteaă,

.
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“Cu atât mai puţin ar îi putut ei străbate în
părţile de “munte. Dar. înrâurirea' lor a lucrat
asupra noastră în alt domeniu. Când Bulgarii
curați din

stepa- rusească

erau,

s a

cum

văzut,

încă

au

venit
de

la

Dunăte,:

mult. păgâni

şi

n'aveau nici cea mai mică aplecare să treacălă
legea creştină. Dar Slavii, seminţiile în mijlocul
cărora s'au așezat ei, trebuiau să fie de atâta
Vreme: creştini. LGcuitorii din stânga “Dunării
erau,

cum

s'a

văzut,

încă

de

mult

creştini,

cu

toate că numele vre-unui episcop în părţile
“acestea nu.se pomeneşte niciodată. Romanii n'au.:
rămas însă în părțile noastre pănă la recunoaşterea

creştinismului

ca

religie de

Stat:

dacă

primul Împărat creştin al :Romei, Constantin=
cel-Mare, ar fi stăpânit: într'adevăr şi pela noi,
de sigur că ne-ar fi cuprins în alcătuirea ierar=
hică creştină, ceia ce. ştim că nu s'a întâmplat:

Deci episcopi pentru. noi au fost cei de pe malul
„drept

al

Dunării. „ Aceştia

s'au

ținut

pănă

la

venirea Bulgarilor, şi chiar după aceia ei trebuie
să fi avut rostul lor,-de- şi mai puţin liber:
Apoi, când Bulgarii se hotărâră a trece la creş::
„tinism şi căpetenia lor, . care se : chema pănă
“atunci

Boris,. primi,

odată

cu

creştinismul

gre-

„scese (ortodox), numele de Mihail, al Împăratului
:;care era

atunci în Constantinopol, -se făcu o nouă

„orânduire deosebită a Bisericii din aceste părți.!
Dintr'însa se poate zice că am făcut şi noi parte,
fiindcă n am

al nostru
politană;.
2. După
—

Titene unii

» SE numiau

avut pănă foarte

târziu un episcop

recunoscut de Patriarhia 'constantinoîs -cucerirea bizantină a: Bulgariei răsădin

boierii

căpeteniile

bulgari, —căci

lor — se

„boieri“.

adăpostiră .îîn

_-
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bai

părţile de Sud:Vest ale-ţerii, pe lângă lacul de.

„.. «Ohrida, Patru feciori de boieri tineri luară pu-

terea, şi -unul din ei, încununându-se la Prespa,
ajunse, mai mult cu ajutorul Românilor păstori

:

şi al Albanesilor, Țar nou „al Bulgarilor“. Un:
alt Împărat bizantin însă, Vasile, porni prin .
munţii Macedoniei împotriva acestui Țarat al
: Apusului şi izbuti să-l distrugă: el.a_omorât cu
acest prilej atât de mulți „Bulgari“, încât i-a
rămas pentru totdeauna numele de Vasile. Bulgaroctonul,-adecă „Ucigătorul de Bulgari“.

3. Un

„1.

timp,- Bulgaria

fost

toată a

provincie

de pe malul Dunării,
'pizantină ; episcopii” bulgari
1a_cari -se' hirotonisiau

. prin
înlocuiţi

triarhul, din

episcopi

noştri,

preoții

greci,

Constantinopol,

în legătură

şi

nu,

au

fost

-

cu Pa-

ca . pănă

atunci, cu Patriarhia bulgărească decsebită. . Se
". “părea-că niciodată Bulgarii nu se vor zidica din:
căderea lor...

4.

--.

|

Încă de-atunci, din veacul al XI-lea, puţin

şi Dunărea, căpetenii românești au întemeiat, cu
ajutorul locuitorilor din orașele care se păstrau,

,

după. anul 1000, pe vremea Pecenegilor, cu. îngăduința acestora şi oarecum supt. înrâurirea
Bizantinilor din vecinătate, cari aveau Marea .

noastre, între Silisira. și
ale.te
cele d'intăiu Sta
- cetatea Vicina a Dobrogii ! ; un Tatul, un Seslav,
un Saccea?, un „Chalis”. Ei avură luptecu Împăratul Alexie Comnenul, dar-se păstrară “pănă :
nse
“ce: nepotul de fiu al “acestuia, Manuil, „înti
urma
e. părți. De pe
acestul
în ri
“din nou Impe
1 În locul unde se deschid

- 2 Isaccea de azi are , un

mult î se zicea: Saccea...

Gurile Dunării;

nume pretăcut.

nare

a face: cu Măcinul,

de Turci (după

Isac); de -

. --

>

acestui Stat, cu limba oficială slavă, 'se chiamă
„Vlașca (slavoneşte, pentru „Țara- Româneașcă“),_
„unul din judeţele de câmp muntene?. Dunărea

“rămânea

în tot acest timp împărătească,

bizan-

țină, cu străji pe amândouă . malurile.
Însă _după un veac de nouă decădere. -a Împărăției

bizantine,

„unor oameni

care

ajunsese

iar

pe

mânile

netrebnici, se ridicară nemulțămiri

în toate părțile Peninsulei

Balcanice.

Între. ne

mulțămiți erau. şi Rotiânii cari-şi aveau aşezările lor de. căpetenie în Tesalia, zisă şi Vlahia
Mare, adecă marea „Țară-Românească“. În fruntea acestora se puseră doi frați: Petru şi Asan,
" îndârjiţi : pentru _că li se refusase. o favoare

îm-

“părătească şi unul. dintre ei. fusese pălmuit,
„Sarcinile apăsau pe vremea aceia, între alții,
Chiar şi pe ciobani, cari trebuiau să plătească
“dijmă mai mare decât pănă: atunci. Astfel cei
doi fraţi,
putură să

celnici „sau . fruntași. ai Aromânilor,
adune o mare mulţime în jurul lor.

Zi. de zi, ei prădau prin . toate: târgurile din vecinătate, fără ca ostaşii împărăteşti din cetăţuile
de

la: trecătorile

-- poată împiedeca.

Pindului: şi

Balcanului: “să-i

Un şir de expediţii ale: Împă-

„ taţilor înşii nu duseră la resultate mai fericite.
Românii. căpătau din ce în ce sprijinul Bulga- rilor din oraşe şi al stăpânitorilor din provincii.
Astfel căpeteniile lor ajunseră a se socoti ca un
fel da regi::unul dintre. răsculați îndrăzni chiar
să ceară Cesarului din Apus, venit în cruciata

lui Frederic

Barbă- Roșie, cununa Împăraţilor

din Constantinopol.
1 Şi. acum

toată

partea

|
de

jos, către Dunăre,

e. pentru

munteni

Viaşca, Numela e traducerea în slavonește a 1 expresiei: Iatino-greceşti
România,
Mă

_.
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5. El nu putu s'o capete ; însă un al treilea
frate, crescut între Cumani: și ajutat de aceştia,

" Ioniță, văzu şi acest vis îndeplinit: el se . folosi.
de dorința Papei de a-şi întinde autoritatea şi
în Peninsula Balcanică şi izbuti să dobândească
de la acesta. „recunoaşterea sa ca stăpânitor al
„Bulgarilor. şi Romanilor“, deci ca Împărat al

Bulgarilor
„lupte,

şi Grecilort.

atât

împotriva

Ioniţă

duse

o sumă

de

Grecilor

înşii,

cât .şi

îm-

„potriva Împăraţilor latini din Constantinopol,
"cari se aşezaseră, în urma cruciatei a patra, la
1204, în această reședință împărătească. In lupta

„de la Adrianopol,
Balduin,

a prins pe

şi l-a ţinut

închis

Impăratul latin,
pănă

“la

moarte.

De nenumărate. ori se părea că el va ajunge să
aibă stăpânirea exclusivă a Peninsulei Balcanice,
să fie de fapt Împărat al Bizanțului. Muri însă .
ucis de o rudă. Nepotul-lui, Ioan Asan, urmă
mai „departe cu stăruință pentru 'căpătarea
cestei: situaţii strălucite.. Al doilea Împărat
Bulgarilor

şi al „Romanilor“

a fost

cel

aal.

mai pu-

ternic stăpânitor- pe care- l-au avut în acest
timp ţerile răsăritene.. Supt urmaşii lui însă

Împărăţia bulgărească de: a doua : a decăzut foarte
mult...

>

_

Ii

De alminteri, această Îmipărăţie în'are în-

6.

teres pentru noi decât prin aceia că a fost. înfemeiată de: nişte conducători români, ajutaţi

de Români, şi că dinastia a rămas românească
pănă foarte târziu. Ne-ar mai interesa şi pentru
aceia că unii „dinte cei mai puternici stăpâni„a Împărat nu putea să fie cineva decât
neam

numai

pe alături; dar peste

Romani

peste Romani, şi peste alt
trebuia să

fie. Grecii din

Bizanţ îşi ziceau îasă, Romani (Rhomaioi, Romei), „Împărăţia 16lor fiind
romană.

.

|

—
tori ai 'ratnovei,

„38 —
noua

Capitală

a Împărăției bulgăreşti, -au

de supt Balcâni

căutat

să

unească

la Statul lor, nu numai Serbia, dar și anume
TȚinuturi munțene din apropierea Dunării. Astfel
Ioan Asan

- nirea

s'a luptat cu

Ungurii

Severinului, prin care

pentru

- Bulgarii

stăpâ-

voiau

să

între în părțile noastre. Însă Împărații aceştia
de obârşie românească și-au pierdut foarte cu-

“rând. conştiinţa că se țin de alt neam decât de
"neamul „bulgăresc, şi pentru -noi, pentru neamul
nostru, n'au putut să aibă aproape niciun fel
de tragere de inimă.
Prin Românii aceştia. răzleţi, dintre ciobanii
noştri, s'au îndeplinit, prin urmare, lucruri ! mari
Şi

glorioase,

dar

pentru

ZA
CS

alt neam.

XII.

N

” listemeierea principatelor. Teri: Românești
și Moldovei. Condiţiile întemeieşii, |
I. Către începutul “veacului al. XIV- lea îm-=
prejurările erau prielnice pentru intemeierea unei
nouă

ţeriâ Românilor, care să poarte acest nume

“şi să se găsească Supt stăpânirea celui mai
ternic dintre Voevozii ce erau pe atunci!.
„trei stăpânitori

cari

ni stăteau. în
+

2 Nici vorbă
unde

vecinătate. şi
2

de 0.
« întoarcere a:“Românilor 'de dincolo

aveau .de obiceiu,. Supt orice stăpânitori,

puCei

Greci

de Dunăre,

sau Slavi, ortoz

docși cu toții, viaţă liberă, pentru a trece la „Unguri, unde era altă.
religie şi felul de traiu- nu se potrivia cu obiceiurile noastre. “Teoria
| Austriacului Rosler şi a istoricului maghiar Hunfalvy ori şi aceia a u- nui Rethy care ne face să venim ca- păstori, tărziu de tot, din Italia,
sânt sprijinite: iiumai din interese politice nedrepte contra Româuilor,
- cari ar “trebui şă apară ca venetici. Niciun izvor nu vorbeşte de o .
astfel de strămutare a mii de' oameni, de care s'ar fi resimţit Și fara
de plecare și cea de sosire. 4
s

-

ui

—
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E

ă

Si

- se - amestecaseră în afacerile:
“cari pănă atunci
-noastre, luându-âi bir şi întrebuinţându- ne pentru
lor,

scopurile

erau” acum în vădită stare

de slă-

biciune. Nu. puteau să împiedece ridicarea unei
țeri neatârnate a Românilor, adecă a unei Domnii:
a 'Țerii-Româneşti, căci aşa trebuiau să-se cheme
cele d'intăiu State pe care le-am întemeiat noi, E
cuvântul de Domn având. înțelesul .vechiu al:
latinescului dominus, Împăratul. Va să zică, noi:
am început, nu ca două ţeri deosebite, cum au
ci ca O ţară

şi Muntenia,

pe urmă -Moldova

"fost

singură: uniți. prin urmare de la învierea .noas-tră ca popor istoric. Şi fara aceasta eră 'mMo- "dernă, fiind făcută pe pământul unui neam și
el însuși...

el: tot, pentru

pentru

"2.-În zădar încercase regatul Ungariei“să se
ridice din marea umilință şi din marile pierderi.
.
_pe care le-a fost suferit pe urma năvălirii Tata-

Ioan, pe cari. |
zilor.: Acei Cavaleri ai Sfântuluei “olten
e, vrând...
am spus că-i chemase în. părțil

_să

li dea.

cetatea

şi chiar

Severinul

cea nouă

să
"Codlea, din "Țara Bârsei, de“unde ei trebuiauitul:

-_ stăpânească şi regiunea munteană din” Răsăr
“Oltului, mau venit niciodată oii:n'au stat - decât
părți.

scurtă. vreme, prin aceste

5,

Regii Ungariei

. de .Cumani
voiau

să

-

avură multă vreme de lucru cu cetele:

cari se oploşiseră
Nu

iasă de acolo.

în regatul lor şi cari nu:

-era- uşor

să se

aducă

la o

un popor. prădal“viață aşezată” şi la datini de supunere
pe lângă toate,.
care,
nic şi nestatornic cum a fost acesta,
ină catolică:
creşt
legea
la
nici nu trecuse .în. întregime
regele cel
înire
ri
elege
neînţ
niră
izbuc
e
De la o vrem
sta.

“bătrân,

Bela

al IV-lea,:şi înire

fiul

său

Şiefan. “Ace

cete ale Cumanilor,.
găsi, fireşte, sprijin într'un număr de”
împotriva: tatălui,
căci' fără aceştia fici nu Sar fi ridicat
dorin al Cu-.

-său, Îi trecu

prin minte atunci să se facă
7

.

,

7
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" „manilor, deci și al celor cari inai puluseră rămânea pe
Ja noi; el se aşeză pe multă vreme în Ardeal! şi avea
prin urmare legături de prietenie şi alianță cu Voevodul
nosiru din Argeș, care 'era, precum ştim, Seneslav.

4. Ajungând rege al Ungariei, la sfârşitul veacului al XIII-lea, Ștefan al IV-lea,
se apucă de
lucruri

mari: voiă

să

biruiascăpe Bulgari, să

“înfrângă chiar pe Împăratul. Constantinopolei,
luând moştenirea :răsăriteană ; el se luptă şi la
Plevna. împotriva. Bulgarilor, şi, dacă a răsbătut
pănă

acolo, fără

îndoială

că n'a- putut

decât . călăuzit. şi ajutat la fiecare

s'o facă.

pas

de Ro-

„mânii noştri din părţile. argeşene.”
.
„_“Dar neamul acesta. de ' regi, care se numia,
după întemeietorul său, dinastia arpadiană, adecă -

dinastia coborâtoare din Arpad sălbatecul şi păgânul, se stinse în curând.

Ungurii

trebuiră

să

aleagă un rege nou, şi atunci începură lupte
„între cei cari ar fi vrut pe un principe frances,din dinastia strămutată în regatul de Neapole,
pe .

“Carol Robert,

și între ceilalți, cari ar fi primit mai

_ Ducuros-pe un principe german,
pe: Otto de Ba-:
„Varia. Acesta. din urmă era sprijinit şi de puter„micul Voevod al Ardealului, prin urmare; de sigur, -

„şi de Muntenii din Arpeș..

-

.-..

Au fost alunci multe nenorociri în Ungariă, şi chiar.în
„Ardealul vecin cu noi; a ars pănă şi Bălgradul cel.ve=
-chiu

al nosiru,

latin sau catolic

Alba-lulia, unde .stătea

pentru Ardealul

“Carol-Robert izbuti

-

bucura de multă

să învingă

un

Chiar

episcop

după ce:

pe rivalul său, el nu se

iubire în părţile

“ale noastre. Prin anul 1320 Saşii

acuma

întreg.

lui, cerându-i să vie în Ţinutul lor,
|:să se împărlăşească de beneficiile
Ungaria aceasta, cu toală ambiţiă
mai sămăna . de sigur cu Ungaria

acestea

megieşite

se :ridicară

cu

împoiriva

să-l vadă _şi dânşii şi :
presenței regale.
regelui celui nou, nu
mare şi puternică a

—
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vremurilor arpadiene; ea nu riai putea: prin urmare să
'ne ţie în-ghiarele sale.
E
a
|

În Severin a stat- un Ban în vremurile acestea
turburare

de

și de desbinări

ale

Ungariei, ves-..

“titul Ban Laurenţiu, care pare să fi fost Ungur ;.
* după

dânsul însă -a venit un Ban de obârşie ro-

mânească,

căruia

în ungureştei se zicea ,„Milked“

. şi care trăia pe vremea alcătuirii Domniei Țerii-Româneşti!. Cu juzii şi Voevozii români din
- Vidin
Oltenia neamul de stăpânitori bu/gari din
ai
astfel.
şi
prietenie,
de
legături”
în
- trăia însă
dinastie.
această
când
înlesniri
noştriau avut
nouă

“prin

a stăpâni

ajunse

Bulgariei

asupra

Țarul. Mihail. .

întregi

i

6. Al treilea stăpân al-nostru fuseseră Tatarii, Aceştia.

se ridicară foarte mult pe la 1270, când din mijlocul lor:
se ivi-un om cu însuşiri: de vilejie şi pricepere deose-

“bile, Îl chema Nogai, şi mulţi ani de zile am atârnat de
dânsul. El era aşa de puternic, încât de porunca lui ascultau și Bulgarii dincolo de Dunăre,.ca şi cum el ar îi
fost. mai

presus

cu Împăratul

decât

„Împăratul“

Li

„5, Cât priveşte Statul bulgăresc;
'el se ridicase o bu-:
cală de vreme supt Țarul Constantin, dar această nouă
împuternicire n'a ţinut multă vreme. Îndată ţara începu.
să' se împartă în Ținuluri, pe care le stăpâniă câle un
„Domn neatârnat de „Împăratul“ din Târnova. Astfel s'au. .
aşezat unii şi la Vidin, în preajma noastră, în cetatea
cea mare 'care slujia ca piață: de negoţ pentru jeranii:
salelor oltene şi unde stătea un Vlădică, de la care-şi:
luau darul preoţii noşiri din aceste părţi. Stăpânitorii bul“gari ai Vidinului fără îndoială că nu puteau să trăiască
prea bine cu Banul unguresc din Severin, care avea
“supt ascultarea sa şi celatea cea mare bănățeană de atunci, Craşovul (Timişoara, capitala de astăzi a Banatului, s'a ridicat numai într'o epocă pulin mai nouă). -

lor..Se încuscrise -şi

Consiantinopolei, dar el peri

în

1 Se găseşte un Michet şi în documentele noastre interne,
Pa

cu

luptă

-

E

Aa

m

=
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Ă

-

:

E

-
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“un duşman, şi fiul său, care - voia să' “facă o Impărăţie
bulgaro-tătărească, fu ucis la Târnava, capitala Bulgariei,

cărora ji

Tatarii,

De pe la 1308, îna sfârșit,

“fusesem 'birnici, n'au mai avut. rosturile de odi-nioară: stăteau ca mai înainte în Rusia, ridicau
dijmă de la noi, ni cereau ajutor:în lupte sau
-dădeau ei ajutor Voevozilor noștri ; n'aveau însă
sălaşe în mijlocul satelor românești, ŞI - târguri ,
nu întemeiasem noi încă pe atunci. Doar. dacă”
“stătea câte un vameș. tătăresc prin "porturile cele
___mai însemnate de la Dunăre sau Marea Neagră:

: aşa găsim “Tătărimea
de

aşezată

în Cefatea- Albă,

la vărsarea Nistrului îi liman, oraș însemnat

şi foarte vechiu,. care-şi are Obârşia de pe vre_murile stăpânirii bizantine “prin aceste locuri:
pe la 1330 'Tatarii au ucis acolo pe Sfântul Joane
„cel Nou, ale cărui moaşte au fost aduse apoi în
Moldova

şi aşezate

în

Suceava,

unde,

după

o

ultimă rătăcire, se află pănă astăzi. Stăpânirea
tătărească

asupra noastră

nu

se mai

însă că se exercita prin cei d'intăiu
cului

poate

zice.

ani ai. vea-

celui. nou, al XIV-lea.

| XuaL.
Cei Gintăiu
„_1.- În

.

Domni ai Țerii- “Românești,

vremea când

Ungaria

era

turburată,

-chiar
de la sfârşitul veacului al XIII-lea, Voevozii

români începură deci să -se miște; doritori de:
meatârnare ; nu mai voiau „adecă să plătească
darul pe

care, măcar din când

în când, erau si-.

liţi a-! răspunde către Unguri. Pe atunci. Voe-?
". vodul din părțile 'oltene ajunsese la. o putere
„mai mare decât aceia pe care o avea prin anyj
2

ga
1250, când era vorba, cum am, spus,-să se -aducă pe capul lui. cavaleri ai Sfântului Ioan.
* Astfel nu.se mai amintesc, — după înecareaplanului.cu cavalerii, — cnezii sau juzii cariaveau

pănă atunci ființă deosebită pe lângă

„Deci

acesta

avea

acum

şi

toate

-

Voevod.

trei .judeţele

| oltene.

.

2; Noi nu mai sântem astăzi în măsură să ştim 'cu si- i
_guranţă cari erau toţi aceşii juzi şi până unde se întin“dea puterea lor?-pe vremea aceia Românii nu obişnuiau
să scrie peniru şiiința urmaşilor fapte din viața lor; dar
noi ştim că în cefafea Severinului Stăpâniau Ungurii, şi:
de

aici urmează

că ei îşi aveau Ținutul lor, provincia

re-

gală sau-Banatul unguresc, până în munte; a lor era
„deci o parte din judeţul care se numeşte şi astăzi, ca şi
- în cele mai depărtate timpuri-pe care le putem cunoaşie,

al Mehedinfilor : acest nume nu însemnează altceva decât
că pe vremea aceia dăinuia cetatea Mehadia sau Mehedia, Meedia, ai cării supuşi se chemau Mehedinţi, precum

Iocuitorilor de la Dunăre Oltenii li ziceau şi Dunărinţi!.

Judeţul nordic de lângă apa Oltului se numia Vâlcea
sau: judeful Vâlcii; aceasta presupune că a fost cândva

7

pe'acolo

acel jude

cu

acest

nume,

despre

care

însă,..

iarăşi, noi nu şlim să spunem nimic. Regii unguri de
la începutul veacului al XIII-lea încercaseră să cuprindă acest Ținui mai muli pentru pescăriile Oltului
decât peniru altceva.
Ei aveau dincolo. de Carpaţi cetatea săsească, foarte
puternică, a Sibiiului, dar de la Sibiiu_în jos, se întindea
muntele: pustiu, în care locuiau “numai păstori şi câliva
plugari români. Regele se gândi să -coloniseze acest
Ținut 'până departe în Vâlcea, şi deie provincia în sama

unui fruntaş sas cu titlul, obişnuit,de conte, Conrad. .
- Acesta a făcut celatea Tă/maciului din Ardeal şi o adoua

cetate,

a Loirului,

în strâmtoarea

chiar

de

munte

pe unde se irece la noi (Lotrul e numit după apa Lotrului, care şi ea se zice aşa după un „lotrus, adecă

“după

un

fur Sau

hoţ ce va

1 Cf, în judeţul Roman Satul

fi fost

lui Gâde:

şi forma -anţ: Gatăianțu (din Gătaia).

prin aceste părţi).

Gâdinţi, nu Gâdeşti.

|

Este

„Comitatul“ acesta al lui Conrad n'a puiut ținea însă
multă vreme, şi “juzii noştri. l-au înlăturat răpede.

3. Pe aici, prin Vâlcea şi prin partea de munte
a Mehedinţilor, va fi fost, pe:lângă Fărcaş-Vâl„cea, şi acel Ioan care judeca — pe Românii din mai multe sate supuse lui şi-i ducea întâmplă- tor şi la războiu. Al lui Lifovoiu Voevod trebuie

judeţul Jiiului, care se.. împarte în Ji„să fi-fost
„_iul-de-sus, pe slavoneşte: Gorj (era şi un judeţ:
al Jaleşului), şi Jiiul- de. jos, tot'pe slavoneşte:
„Dolj.

Cum

)

am

zis, “Litovoi

se întinse şi asupra pă-

“mânturilor juzilor de la Răsărit şi asupra locu„rilor care atârnau de juzii de la Apus. Acuma:
voia să scape.şi de închinarea faţă - de. Unguri
; şi de sarcinile care ieşiau dintr'însa. EI se în_“cumetă decisă înceapă războiu, nu cu regele
"_- însuşi, ci

cu dregătorii

lui

ardeleni.

Avea,

de

alminterea, şi o stăpânire în Ardeal, căci “Țara
_Ţiiului mergea pe atunci până la obârşia apei,

cuprinzând. în sine Ținutul Streiului sau al Ha-

fegului (numit
care se găseşte
1400 au rămas
făcând biserici
-

astfel: după cetatea Hațegului,
în mijlocul lui). Acolo până la
puternici nobili, nemeşi români,
de piatră, cu inscripţii slavone,

ca la. Sângiorzul

Streiului.

Dacă

Litovoiu

ar

fi

“biruit în luptă, el ar fi fost poate în stare să
|. îeie. şi malul stâng al Oltului, să fie el cel diin:
tăiu Domn al 'Țerii-Româneşti, dar a căzut luptând ; fratele său, care purta frumosul nume românesc - vechiu de Bărbat, a ajuns.în prin- soare şi nu s'a răscumpărat decât mai târziu. |
Cu aceasta se hotărâse soarta Voevodului, oltean,

însă nu

Ungurii

puteau

starea în care, se găsiau, ci
dincolo de apă, din Argeș.

să-l. moștenească,
numai
-

Voevodul

în
de

— 65
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4. Acesta avea cetatea Argeşului, aşezată
mijlocul muscelelor împădurite, pe o culme

tunzită,

de unde se descopere o bună parte din. -

'Finutul încunjurător, lângă
[T

şi în aceste

mai

în
1o-

„părți,

care

jos se mâi văd,

Argeş . (ceia

apa, destul

poartă

lângă

ce înseamnă

orăşelul

Curtea

de mare

acelaşi

nume ;

Curtea-de- -

domnească . din

„. Argeş), ruinele, de_ cărămidă -ale. bisericii Sâni- 'coară „(adecă . a Sfântului Nicolae; căci „Nicolae
se zice

în- graiul

„0 formă

impusă

poporului

Nicoară
3
! ; Nicolae ee

slavonesc).

prin calendarul

colo a fost apoi şi locuința Voevozilor creea.
Turnul de la- Sânicoară a făcut parte de, sigu- .
“dintr'o cetate, de şi e alipit la biserică. Dar ce-.
tatea cea veche a Argeşului pare a fi fost sus .
“în munte, -la Poienari. DA
N

3, In judeţul de acum al- Muscelului stăpâni
erau, la Nord, străinii din Câmpulung, - cari ar

_veau o mănăstire: catolică numită de -ai. noştri.
Cloaşter (german: Kloster) şi ţineau în fruntea

lor un jude orăşenesc, căruia i se dădea numele

străin, latin, de „comite”,. „comes'“, nemţește:
Graf.. Pănă 'ceva mai târziu, Câmpulungul a fost,

un

prin urmare,

fără

liber,

oraș

legături

cu

Domnia. La Răsărit de Muscel nu erau târguri,
ci alcătuiri ţerăneşti, al căror rost nu-i putem
şti. Mai. departe, în -sfârşit, şi județul de” astăzi

al Râmnicului-Sărat se va fi ţinut în bună parte.

“de episcopia catolică de la Milcov. Dar cetatea
fusese sfărâmată la „năvălirea Tatarilor şi n'a
mai putut să se ridice niciodată din ruinele ei,
care

nici

nt

se mai cunosc astăzi.

-In sfârşit, cât priveşte șesul, unde sânt € acuma
1 v, Nicoriţă, “Nicorești,
7

-

.

ISI

-

Si
judeţele

| =

bogate

în. grâne,

ca şi în Sudul

de la "Teleorman (âupă

- Deli-orman,

vechiu:

- turcescul
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Dobrogii) pănă

mare“

„pădure

la Ialorăiţa, erau

* numai păduri şi-sate mai: răzlețe, prin poiene.
„Cum se. vede, Muutenia de azi nu era nici -pe
departe aşa de civilisată şi aşa. de bine locuită
ca "Tinutul oltean. Numai în margenea Dunării,.
ca la Celeiu, din
cu vechi şi. vestite. pescării,
„timpuri vechi se întemeiase o şchelă: pentru
vânzarea grânelor, pe care le luau de: acolo co-

.

răbii bizantine: Brăila, adecă' târgul Brăilei, al
lui Brăilă, numit după un sătean cu-acest nume Brae, Brăescu,

Brăiloiu), care .

a întemeiat cel d'intăiu, de sigur,

aşezarea de

pescari din
acest. punct: . Produsele " ogoarelor.
“ românești se. mai puteau vinde şi mai departe

pe cursul Dunării,

la

Chilia,

care. e. pe

p.

„(compară numele:

locul

“unde cei vechi cunoscuşeră așezarea L.ykostomon
- (greceşte „Gura Lupului“, după gura cea mai

apropiată a: Dunării), şi mai încolo era Cetalea- -

„Albă, dar. cu dânsa

n'aveau

Muntenii.

legături

6. In părțile! argeşene” trebuie să fi fost vie-un
schit de lemuv

-e slavonese

și

avându-şi:un

Vlădică

înseamnă. „stăpân“),

pliaia.. fuucțiunile

episcopale

(cuvântul

“care

înde-

și :sfinţiă pe preoți.

Episcopii cei adevăraţi erau cum am spus, dincolo de Dunăre, adecă în Vidin, în Cirven, lângă
Rusciucul de astăzi, şi - mai departe, pe cursul
Dunării- de-jos,

Bă

un vechiu

e şi acela

"asupra

care

cărora

la "Vicina:

pământ

episcopul

de stăpânire

va'avea

se întindea

de

ltgături-cu

stăpânirea

Vicina,

românească,
plaiurile

lui Senes-

lav. Aceşti episcopi erau
une
ori Slavi, dar
lirhba de care s: slujiau ei în biserică şi în care
scriau răvaşele şi țidulele era totdeauna limba
macedoneană veche sau,:cum 'i'se Zice: "slavonă.
«

__.

preftăcându-le întru câtva după
unciale,. însuși călugărul

_<eşti

care

din :Salonic,

caracterele gre-

Chiril, de -obârşie

un rol foarte însemnat

a. jucat

nu

Seneslav a murit în
le putem

"acel

Se

Voevozi din
Dai

_ Aşa era viața supt cei d'intăiu
Sa
Argeş.
7.

cunoaşte.

Si

născocit,

bisericească a Slavilor.

în desvoltarea

se

caractere care

seria cu

limbă-se

„Această

zic chirilice, fiindcă-se credea că le-a

Se

pe care

împrejurări
pare

el a lăsat

că

fiu căruia cronicile slave îi zic Ivanco, dar

“ dele

dânsul

că

„poate

se

chema

oltean din veacul

fie aceiaşi
menssc

persoană cu

izvoarele

al

Iancu,

XIII-lea.

Tihomir,

ungureşti.

ca şi: ju-:

Ion,

pe

Trebuie

care-l

La .Sârbi_ era

să

po- obi-

|
_ceiul numelui popular lângă cel de botez. .
slavă,
origine
de,
nume
'Tihomir și el este un
care 'vine debla acela de Tih, pe care l-a purtat - zi unȚar. al Bulgarilor, -zis grecește Tochoş.-

__- Nume

ca Seneslâv și 'Tihomir, care sânt hotărât

slave, mu înseamnă
_ nostru, din vechile

“vechi, erau

altceva decât,că la. poporul
vremi de frăție cu Slavii

obișnuite nume

de acestea. Acela de

cu 'nume care se“
” Tâtovoiu--chiar este în legătură
a
întâlnesc şi în Peninsula Ba!canică?.
- . De-odată, prin anii 1320-40. ni se înfăţişează
- ca stăpânitor al Țerii- Românești,

ca singur Domi,

care. avea. prin urmare în stăpânirea sa -și Oltenia, luată de ta urmaşii lui Litovoiu, un Bă-sărabă

fiu al lui Tihomir.
(Basarab),

Băsărabă este un-nume care: pănă târziu s'a întrebuinşi Apus
- at în popor,.mai ales în părțile de Miazănoapte
taină
se întâmp
1 De alminteri, țerani cu numele aces
Si
e!
“prin părțile muntoase. '

şi mai târziu
,
,

:

—
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„

ale aşezămintelor româneşti (vezi nume ca Talabă, Tâncabă, de unde: satul Tâncăbeşti). Originea numelui s'a
-dovedit a fi cumană, în legătură. probabilă cu aba, în
limbile orientale: stareţ. Cu vremea s'a pierdut, dar Ţi“ gânii, cari au păstrat, şi în nume ca şi în aşezăminte, o
mulțime de elemente româneşti vechi, îl întrebuinţară

pănă foarte târziu, în veacul.al XVII-lea, ca: nume frumos şi de cinste. —
i
”
Se
-

„N

„8. Basarab birui şi goni din” Scaunul lor de
stăpânire o sumă de juzi cari se adăpostiseră la
“Curtea

regelui

lor unguresc Carol: Robert. Acesta

nu-l vedea bine: între altele şi fiindcă, simţin-” -du-se destul. de tare, Basarab nu voiă să plă- tească darul de 7.000 de mărci de argint. Isa.
întâmplat

la.

1330

lui

Basarab

.o

prietenul şi ruda” lui, Mihail, Țarul
al cărui nepot ţinea pe o: Domniţă
fu

-

bătut

la Velbujd

nenorocire: .

Bulgarilor,.
din Argeş,

(apoi Chiuştendilul Turcilor).,

„în părțile macedonene, şi ucis, de stăpânitorut:
». Serbiei. Carol-Robert crezucă Domnul românesc,..

N

de aliatul său, va. putea fi -biruit
lipsit astfel
şi înlăturat răpede, puindu-se în locul lui un
om mai ascultător față de Ungaria. El pătrunse

astfel în ţară cu o oaste: mai

mult: ardeleană,

după cum era datina de .războiu

a

“atunci. Basarâbîl lăsă să înainteze;
„regele nu putu merge: mai departe,

regilor -de
dar,
din

când.
necu-

noștința drumurilor şi din lipsa de hrană, căzu
asupra lui la întoarcere și-l birui cu desăvârșire. -

Lupta sa

dat

lângă

Câmpulung,

lă Posada,

într'o adâncitură de unde:nu inai putea scăpa
cine era prins odată într'insa (9-12 Novembre),
căci regele ungur trebuise să se retragă neapărat

pe acolo, trecând de pe cursul râului Argeș pe

cursul de sus al râului
s

Dâmboviţa,

spre Bran.-

J

.
x

.

*

-
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Românii munteni până la Mircea Voevod.
„1; Urmarea firească a acestei biruinţi, prin+

-

.

,

.

“Fig, 9, Rămășițele lul Basarab-Vodă, îii mormântul de'a Argeş.
care se răsbuna. moartea lui Litovoiu şi.î nfrâne
.
pp -

a

.

-

-.

-

2

.

1

gerea

lui Bărbat

şi se

afirma pentru

întăia oară

putinţa Țerii- Românești celei nouă de a
împotriva

oricui „Şi

de a. înlătura

se păstra-

orice

străin.

“din cuprinsul ei, a. fost uperea “legăturilor de închinare către Unguri. E sigur că Basarab unu
li-a mai plătit nimic.pănă i s'au sfârşit - zilele,
la Câmpuluiig, fiind adus apoi la Argeş, în bi-.
serica domnească, unde, lângă ai săi,i s'a găsit,
„de curând, trupul, cu diadema de” mărgăritare
pe cap, cu mantia de purpură -p6 umeri, cu
inelele. de

aur

în. degete

Şi strălucita cingătoare

tot de aur'sculptat.“
» Dar în Ungaria, murind Carol- Robert, care
eră, de altfel, un rege slab, îi urmă fiul său
” Ludovic, om de o- “mândrie fără- margeni: avea
pofta de a face cuceriri pretutindeni, şi în Polonia; şi în Peninsula Balcanică, -unde voi. să -.
_ nimicească- rămășițele de Stat ale Sârbilor şi.
“Bulgatilor, şi, prin urmare, hrănia aceleași „gân-

duri

şi față de 'Țara- Românească.

Planul

lui Ludovic

nu

era

altul

decât să facă.

oo împărăție catolică a Ungariei, care să se în-—
“tindă pănă la Arhipelag, avându-şi reşedinţa.
poate chiar în Constantinopol.
„2.

Ludovic nu era riumai un om ambițios, dar-

Şi unul neobosit, îndrăzneț şi în stare de
- tărâri

nouă

Alexandru
Țarul

„nu

şi cuminţi.

precum

cel nou

se simţia

„tirile din

ţară

Fiul

lui

Basarab,

tot Alexandru

al Bulgarilor, nepotul

încă

lua honumit:

se chema

şi

lui Mihail),

destul de tare-față de apel:

şi stăruinţile -tugarilor. (astfel de .;.

fugari: se numesc pribegi), ca să stea deocamdată.
împotriva: Ungariei. Astfel: el merse înaintea lui..
Ludovic,.când acesta sosi în Ardeal, şi i se în-chină, Ni închipuim. că darul şi l va fi plătit

m

E

namai cână va ţi avut prisos de bani, şi mijloc
- de a-l împlini nu era. a
3, " Astfel” Domnia lui Alexandru se desfăşură cu totul
paşnic;-el ţinuse întăiu o principesă din Bosnia, fală de
Voevod de acolo, căci fiul său poartă numele, obişnuit
numai în Bosnia, de Vlaicu, diminutiv: din: Vladislav.,Mai
târziu

a luat— poate

după

sfatul

- fata unui nobil'din Ungaria, pe

regelui. Ludovic— pe

Clara.

din neamul

najilor. de la Doboca- (în Ţara-Românească
Dobăceşii, după ce s'au strămutat la noi şi

Clara, Alexandru

avu două

li
au

fete,

mags'a- zis.
căpătat -

care

s'au

Ruinele bisericii.

taa

Pecerine »

“ moşii). Cu

.

i

Sânicoară

“(cu turnul de

7

din | Argeş

cetate |
“la poartă), ,

măsilat, una după un stăpânitor “sârbesc, iar cealaltă după
Sracimir, fiul cel mic al Ţarului Alexandru.
Mai târziu
vedem. că este o încuscrire între dinaslia aceasta nouă
munteană și înisăşi Casa împărătească din Constantinopol
(ori, mai curând, ramura. din Avlona, în Albania, unde
aflăm un prinţ Mreșa,din Marcu) prin Doamna Calinichia

"(mama lui Mircea-Voevod). Astfel de înrudiri arată la ce însemnătate

şi

pulere .; se ridicase neamul

Voevozilor.

munțeni,

4

Alexandri izbuti a-şi întinde stăpânirea şi

"asupra

Câmpulungului săsesc ; aici, în faţa bise-

|

a

=

-.

micii catolice, unde se păstrează încă piatra de:
- mormânt de la 1300, pusă: pe locul de odihnă al unui jude străin, el'ridică o mănăstire
: domnească,

anului

în care

a

“această biserică,

multe

şi fost

7364. .Se vede

înmormântat,

în

toamna

-

şi pănă astăzi lespedea în -

prefăcută de alminteri de foarte:

ori: slovele - chirilice sânt săpate adânc,

simplu,

dar frumos,.în această mai veche

pietrele de mormânt

ale Domnilor noștri.

dintre

:

„5. Alexandru a întrebuințat Doinnia sa, destul
» “de îndelungată, şi pentru „alcătuirea mai deplină
şi mai strânsă

a Țerii-Româneşti

temeiase

său.

tatăl

Pănă

pe care

atunci, -cum

o

*

în-

văzurăm

de mai multe ori, ţara n'avea clădiri bisericeşti
de piatră.
o
cc.
|
„Alexandru a făcut-o pe aceia din Câmpulung,
. dar cu atât mai mult fusese” necesar să se clădească

astfel

de biserici

în Argeş

chiar.

Acolo

era pe 'deal zidirea.de modă ardeleană a bisericii
din

cetățuie, „Sânicoară“.

De vale,

în margenea

“caselor. domneşti de pe malul Argeșului,

Basarab.

„făcu o biserică destul de mare, cu cupolă puter"nică pe zidurile ei de piatră trainică

și cu două

rânduri de stâlpi cari o împărțescîn trei părţi.

„„. Aceasta riu fu numai o biserică domnească pentru
nevoia Curţii,ci Alexandru-și puse în gând să
aşeze. în preajma ei un 'episcop, cel-d'intăiu al.
țerii 'sale.
E
aa
Ia
6. Pe vremea aceasia, Bulgaria

_

era cu toiul decăzută:

mai avea de trăit vre-o ireizeci de ani numai,

-

Incă de pe vremea lui Alexandru, Turcii, un popor
-asiatic, foarte viteaz şi deprins cu disciplină.
de fier, iar,
„pe de altă parte, străin de toate viciile popoarelor cucivilisajie mai înaintată, se amestecaseră, fiind chemaţi,
“în lupta dintre Împărații Constantinopolului, cari căutau pr

- De aici înainte

„murile

ei se întinseră

cele. mari de negoi:

Rig.

12, Biserica

” Miazănoapte

căire Adrianopolul. Orecilor,

turcesc

şi către pasurile

trăia

încă în anul

Murad,. cel

d'intăiu care

- în. Buropa,

luă . în

dru-.

domnească. „din Curtea-de-Argeș.

pol, care era bulgăresc,
Niș şi spre Sofia.

„Alexandru

necontenit, urmând

spre Apus. către Salonic, spre

stăpânire

către Filipocare due

când

spre

Sultanul

a: venit să stea

marea

cetate

Adrianopolului, pe malul râului Ebru sau Mariţa,
și- făcu dintr'însa reşedinţa sa apuseană, .
„Europa, pe care Turcii + o numiau Run, “ara
romană“.

7
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„să se înlocuiască unii pe alţii. De la o vreme, aceștia
făcuseră cu dânşii o tabără statornică unde puteau să
găsească oricând ostaşi cu plată mică. Tabăra” aceasta - înaintează din ce în ce mai mult şi, cu prilejul -unui cu- tremur care dădu- jos zidurile unor cetăţi d'imprejur,
„căpetenia Turcilor luă în stăpânire: oraşul vecin; Galipole.

pi
—

7.. De atunci Grecii, nici Bulgarii, şi în curâna

“nici Sârbii din Apus nu avură o zi liniştită,
căci rostul Turcilor era să se ţină din pradă, şi
vrednicia fiecăruia dintre stăpânitorii lor se arăta
în cuceriri nouă.
Turcii erau puţini, “dar se țineau strâns. la-o-

laltă, aveau încredere în Dumnezeu Şi. respectau
orice poruncă a cârmuitorilor lor, însuşiri prin .
care un/popor poate să se ridice la cea mai „Mare...
“înălțime! şi putere...

Deci legăturile Țerii. Româneşti. cu Bulgaria |
sau încă şi cu Statul sârbesc — care tocmai pe

vremea

aceasta

avu-pe.cel

mai mare. stăpânitor

al lui, Ştefan: Duşan,. Împărat al Sârbilor şi al
„Romanilor“: (Greci), precum Ioniţă Aromânul
fusese Împăratul Bulgarilor

mai

Vecinii

„Turci

şi. al

Gzecilor,

puteau să mai fie 'acelea de pănă
noştri

de peste

Dunăre,

— nu

atunci.

ameninţaţi

de.

cu o pâire apropiată,- scăzuseră uimitor în

- câţiva ani de

zile.

Mulţi

dintre

bogaţii Şi- căr-

turarii lor: fugiau. chiar, căutând adăpost în ȚaraRomânească, şi aceasta a căpătat astfel îndată |
„o sporire a clasei stăpânitoare şi a clasei culte. .

Puterea Domnilor
-sarea

Țerii- -Româneşti.
principațului,

-

Organi-

1: Domni muntean avea acum toate
|
rile.
Din ce în ce creştea negoțul pe care-l
negustorii saşi din cele două oraşe-mari
graniţă: Sibiiul,. şi mai ales. Brașovul, .

plaiufăceau
de la
Sibiiul

era în legătură. cu Oltenia și drumul Oltului, pe
când Braşovenii treceau pe la Brân, o luau pe
>

_

cuzsul Dâmboviţei, see coborat apoi la Târgovişte, ,
“urmau calea lor pe cursul Ialomiţei şi ajungeau.

pe urmă

la Brăila, unde veniau

mărfurile răsă-

ritene, specii. sau spiţerii ori, cum
târziu: coloniale. E
|

"2. Astfel
tieria lui,

acest Domn

li s a zis mai:

ajunse: a- şi avea şi Vis-

în care se aflau

|

pungi cu bani ungu-

reşti (florini, pentru că erau cu floarea crinului:
frances pe dânşii, regele însuşi fiind Frances de
" obârşie) şi cu bani. răsăriteni, bizantini, bulgăreşti şi sârbeşti, zişi: “perperi: sau -hiperperi “ de
aur (în practică însă monedă. de simplă soco-

teală, nebătută) şi aspri, bani cu totul de argint.
(numele de ban vine de la o monedă ungurească
a Banilor din Slavonia).
DE
De la, fiecare locuitor -al ţerii el primia -da-

“ruri: dijma. de pe grâne (câblărit, după

măsura

de socoteală zisă câblă;. săsescul -Kiibel), vină=
'riciulde pe vin” şi altele. Se mai adăugiau fel de fel
de

ajutoare,

precum

podvezile,

sau-

transporturi.

gratuite pentru Doman, şi gloabele, adecă amenzi

de la “acei cari se" făcuseră vinovaţi cu ceva. La
fiecâre schimbare de stăpân pe vre-o moșie, Vodă,-

„ca stăpân al ţerii întregi, primia în dar câte un
j
cal.

“3. El avea acuma si o Curte, care era alcătuită
mai ales după Curtea Împăraţilor bizantini, ca şi a
Țarilor din
- Vidin şi Târnova ; dintr'însa făcea .
parte un Logofăt, care avea: sarcina diplomelor
sau cărților domnești, scrise în slavonește, după
„normele obişnuite dincolo. de Dunăre ; un Vornic,
care păzia Curtea Domnului (dvor înseamnă în.
slavonește Curte), şi deci dădea acolo judecată.
în „numele Domnului, care era judeţul cel mai
-

-

N
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amare ; un Vistiernic,- care se. îngrijia de banii
lui Vodă, de Vistierie; un Sfol/nic, care avea

_xastul mesei (stol în slavoneşte. e masă) ; un Pă„harnic, care dădea de băut la ospeţe ; un Cormis,
“în

sama

este

căruia.

forma

erau

grecească

caii: Măriei

Sale

a cuvântului

(„comis“

latinesc:

co-

„mes, căpătat prin Slavi) ; apoi un Clucer, care
„orânduia beciurile: Domnului; un Spătar, care
“ întovărăşia- pe_Domn - ținându-i spada (spata, în
românească

-

veche),

unul

sau

'mai mulți

sfra-

ornici (cuvânt. grecesc. în obârşie şi slav în terminaţie), care poruncia asupra oștirii, un. Pos-:

_felnic, care

răspundea “de

de iatacul,- de

Când,

camera

mai târziu,

;,patul“, prin urmare

de

culcare

Domnii

a

Domnului,

munteni. îşi întinseră

stăpânirea şi asupra
Banatului
Severinului, atunci avură, fireşte, un Bau al lor, care, înlocuia
pe Banul regelui, Ungariei.

a Un “Domn. ca. acesta” nu putea să fie lipsit
— după-cum am spus — de un episcop. Acest:
„episcop. nu eră să fie cerut de la Sârbi sau Bul=
-gari, căci a cete

episcop

țeri însemna' pe. vremea
premaţia
cu mult

de

la

aceia

Patriarhia

a recunoaşte

unei

su-

politică a ţerii aceleia. Deci i-a venit.
mai la” îndemână - lui -Alexandru .să-şi

“ieie episcop de la Constantinopol. Dar. episcopi
nu se puteau face. după voie; era o ierarhie
“veche, care rebuia respectată. "Episcopii de la
- Dunăre sar

cului

fi. putut teme

de o îngustare a cer-

lor de' stăpânire şi ar-fi avut

dreptul.să

întăţişâze plângeri pentru aceasta. Astfel se găsi
“mai cu cale a strămuta pe episcopul de Vicina, :care nu: avea de lucru acolo, în Dobrogea, su-

-pusă, cum am- spus,

influenței,

dacă nu chiar

- dominaţiei româneşti, la Curtea.-de- “Argeş, a Dom,

nului plaiurilor. El rămase şi mai

departe

tot

episcop. de Vicina, dar căpătă de la: Patriarhie
şi drepturile Patriarhului faţă de toate plaiurile
“munteneşti. De aceia i s'a zis exarh, adecă: delegat statornic al Patriarhiei constantinopolitarie. |
Mai
târziu, când Domnul
muntean îşi arătă

- voinţa de a stăpâni
întregimea

Ținuturile

de peste Olt îsi.

lor, înlăturând! dominaţia ungurească,

care căutase să introducă
catolic, .şi izbutise

în Severin un. episcop.

poate, se simția

nevoia

unui

episcop deosebit pentru aCeastălaltă țară. Deocamdată, însă, Domnia nu av:a niciun episcop:
anume al ei, ci numai un Mitropolit -Şi exarh-al
Patriarhului, “care stătea în Argeş. Acesta, în- !
- trând.în legături rele cu Patriarhia, a fost înlo--.

cuit'; dar Patriarhul, neputându- 1 scoate Gu totul,
trebui

să se dea

înlocuitorului

de ' fapt un titlu

general de „Mitropolit al unei părţi” din TaraRomâneâscă“1.
Mai târziu, acest al doilea. episcop şi- a aflat rost la Severin, fără ca pentru, aceasta să se fi
întemeiat în-adevăr o. episcopie olteană deose„bită.

-

XVI.
--

Tara-Românească

Ă

7

supt Vlaicu- Vodă.

I. "Urmașul “Jai Alexandru “aa “fost: un Domn
„mare, şi iarăşi un. războinic. El nu se înfățișa ca
un om pornit să caute lupte oriunde și cu orice
1 Pe care Grecii'o nuimiau Ungro-viatia, „Vlahia de lângă Unga-

|

ria“, pentru: a o deosebi de Valahia cealaltă, de Vlahia cea mare sau _.
românească, din “Tesalia, unde erau celnici, ba chiar şi dregători superiori dintre

Bizantini.

-

.

=

preţ: era mai
> împrejurărilor,

78

—

curând un “socotitor
gata să prindă -orice

dibaciu al
pradă i se

D=

Te

FII
TES

Fig. 13, Turnul şi o parte din zidul de încunjur al mănăstirii
A
Câmpulungului,
-

înfățișa,
nu-i

păsa

ca să rotunjească
de

titlu,

hotarul

de şi ajunsese.

ţerii sale;

așa de

mare

IS

i

—
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şi tare: nu umbla “după”: acela de. rege, pe care
l-ar fi. putut lua -după întinderea țerii sale, şi
nici măcar după titlul de cinste pe care: Bizan-

„ Stinii îl dădeau rudelor împărăteşti mai apropiate
şi mai „depărtate: Despot. .
*
“2. Nu a atacat pe regele Ungariei, dar a ştiut !
să răspundă unui atac venit din partea lui Lu- dovic.. Acesta şi „pusese, de fapt, în minte să-şi.
alipească: Serbia și Bulgâria pentru.a le uni cu

Bosnia, adecă Serbia . apuseană, pe:care el o şi -supuse apoi, -așezâud într'însa un Ban unguresc
dintre localnici (asemenea cu Banul Severinului).
" Supt cuvânt că pleacă într'o expediţie "cruciată
împotriva Turcilor,-el se folosi de moartea Ța-

rului Alexanăru

şi de împărţitea stăpânirii bul-.

găreşti pentru a lua Vidinul, unde stătea Sracimir,

cumnatul lui Vlaicu. Peste câteva luni însă Dom;
nul muntean izbuti să scoată. pe Unguri din cetate şi să rămână el. stâpânitor. Vidinului. Lo:

1

cuitorii îl voiau pentru

că era ortedox, p& când

„regele Ungariei adusese călugări catolici. (1369).
Ludovic. nu voi să îngăduie. însă aceasta ; el

“plecă deci împotriva

Severinului, pe care.. în îm-

prejurări ce nu se cunosc, Vladislav îl]. căpătase
de la dânsul mai mult-ca un dar decât ca o cu- .
cerire: O altă oaste ardeleană -întfă prin. pasul

Buzăului,

dar fu oprită

" (care, poate
"cetate mai

la cetatea

Dâmboviții

fi Bucureştii mai. curând decât altă
sus pe -cursul râului) și bătută cu -

desăvârşire de „pârcălabul de Curte", Dragomir.
n» Regele,
„să

se

din partea

impace

astfel

lui, pu isprăvi nimic şi trebui
cu

Viaiou:, Acesta

şi

retrase N
e

1 De alminteri,. titlul: lui de Domn era mai mare ca acel de Des"pot. Căci Domn e; cum am spus, în concepţia romană: Împărat.

2 Se poate să fie şi cetatea Ialomiţii, deci Targoviștea.

.

.—

„pe Români

din

“80

Vidin,

—.

-

o

dar în locul lor- nu ră-

maseră Ungurii, ci veni Sracimir
i natul lui Vlaicu.
o
o
3

Încă înainte de acest

însuși,

cum-

a

războiu,

acest Domn:

mai săvârşise o întregire a țerii sale.
Ma
Pe când Ludovic era grăbit să ajungă la. Vidin
. Şi avea

nevoie. de

căpătă

ților: de la hotar,
A

ajutoare

de la dânsul

românești,

coasta

de

şi în “părţile

Vladislav

dincolo

a: mun-

argeșene, şi în

" acelea ale “Vâlcii. Stăpânirea lui mergea astfet
pănă în locul unde Oltul, venind din munţii Secuimii, îşi îndoaie

trecând către

cursul. în chip: de genunchiu,

'Turnul- Roşu

; _pănă. în apa, lui el

avu Țara: Oltului ardeleană, - cu cetatea/Făgărașului (veche cetate a Românilor ; numele vine

din: fag). La Apus

de Olt, pănă Ja aceiaşi

nălțime,

se întindeau

biiului,

avându-și

Tinutul. acesta

satele,

românești

cetatea în -Am/aș

ale

înSi-

(Amnaş).

se adause mai târziu nuinai, supt

„nepotul: de fiu al lui Vlaicu, supt Mircea, la stă-

pânirea Domnilor români.

„gărașului

de

Dar prin luarea Fă-..

Vlaicu” se. pregătise

Și această

întregire.
Ca să nu arăte că înstrăinează
pentru toate
timpurile aceste părți şi le desparte cu desăvârşire

de țara sa, regele Ungariei. numi provincia nouă
a Domniei muntene: ducat şi făcu pe Vlaicu.
duce sau, cuin se zicea, cu- un cuvânt german,
-trecut

și în

slavoneşte:

fherfeg

al Făgărâşului.

4. Vlaicu a trăit încă multă vreme: Odată el”
luă de la Turci, cari pătrunseseră pănă la Dunăre, amestecându-se în certele : "Bulgarilor, cetatea Nicopol; de bună samă că şi alte părţi de
pe malul
lui.
-

drept

al-Dunării

erau
-

supt stăpânirea

„Cu Ungurii mai

avu ciocniri la graniţă, fără -

a: „pierde: nimic din pământul său, vechiu sau
E
- nou.
5. Vlaicu lăsă un frate, Radu. “A fost aşa, de
“neînsemnat încât ș'a putut pune întrebarea dacă

„a.domnit. Pe

vremea

aceia,

după anul

1382;

începuseră, .de altminteri, în. Ungaria vremuri:
"tulburi: Ludovic, care: ajunsese şi. rege al Poloniei, muri, „lăsând numai două fete: Maria şi .
Hedviga,
4

stăpânirea

ai. căror 'soți erau

acestor două

pentru.

să se! lupte

regate.

La urmă, Maria

- rămase în Ungaria, dar soțul ei, Sigismund.
* Luxemburg, fiul Împăratului. german, -nu

de
se

putea impune deocamdată. El avu de luptat cu.
un partid care 'susținea pe un membru al di-

|

nastiei 'napoletane.
7

În aceste împrejurări, Românii « S'ar - fi putut
întinde pănă foarte departe în regiunile bănățene, unde încercarea. lui Ludoyic de a face un
nou Banat cu 'zeşedinţa.. în Vidin nu, izbutise,

precuri văzurăm, Însă Dan, fiul cel mare al lai
nu era om de ispravă;

“Radu,

să “fie.

trebui

el

înlăturat” ŞI fugi în Bulgaria, unde s'a stins mai

tâzziu, — ucis, după cât se spune.

În locul lui veni Domn
fratele .său, care

Mircea,

astfel,

pe

.

la: 1386,

era să

definitiv al principatului Țerii- -Româneşti.
..

XV. a
„ Intemeiarea ţerii Moldovei. |

de.
“I. "Pe când grija ui Vlaicu. era să smulgă:
'pojuri,
prile
.
ând
buinț
între
„la regătul. Ungariei,

- trivite, stăpânirea de pănă atunci a Ungurilor.
âsupra Severinului şi laturea ardeleană : a plaiuG.

i

,

N

,

PT

,

,

|

fie orânduitorul' -

:

)

rilor, putinţa unei întinderi a Dotanitor "ȚeriiRomâneşti către Răsărit, în părțile udate de
Siretiu,

Prut

meiarea
nești,

şi Nistru,

era

oprită

şi statornicirea unei

numită,

după

în desvoltarea

prin înte-

alte: Țeri-Româ- -

râul pe: care

l-a urmat

întăiu

ei: Țara Românească -a Moldovei.

Tată care este obârşia acestui al doilea . “ptincipat- român:.
,
Ungurii; cum

ea
ştim, ajunseseră,

încă din

veacul

al X-lea, stăpâni politici, dar nu și locuitori:
- de căpetenie ai Ardealului. Stăpânirea lor de.
fapt însă: nu 'se întindea şi: asupra inuturilor
'muntoase

care se află la

Nordul : acestei: cetăţi

“ardelene, ridicându-se ca înălțime şi: putere mai
„sus decât munții “ardeleni înşii. “Acest inut a
fost numit: mai târziu de Unguri Ţinutul: Maramurășului : el se împărţia - în cinci- văi, din"tre care
Izei .şi

-

cele
a

mai însemnate

Tisei.

De-a,

lungul

sunt

a

Vișăului,

a

. văilor acestora,

|

din vechi timpuri 'se înşirau . sate, -pe când-cio-.
“banii trăiau în. munte;, la Miazănoapie erau.
şi ceva Ruși. dar. aşezările - ruseşti. din Mara- :
murăş s'au întărit numai după colonisarea cu
- dânşii, făcută. mai pe urmă, “cum. vom vedea i

_
o.

îndată: -

Sa

|

Românii din văile. pomenite. erau supuşi ju“decăţii: unor juzi, unul pentru mai multe 'sate,,

şi în fruntea
de

lor

stătea

războiu, întocmai

un. Voevod,

precum

Ardealul

căpetenie
sau

țara

» “olteană și plaiurile muntene își aveau. Voevozii lor.
„23: Regele Ludovic nu se putea învoi multă
"vreme cu starea: de libertate aproape desăvârșită
în care se găsia' Maramurășul; el! căută să: unească şi în realitate această țară -cu “Coroana
Ungariei. Voevodul Românilor ajunse astfel Voevodul regal asupra Românilor,. precum ajunsese!
e

i

si Voevodul

“inte.

ardelean

cu două,

trei veacuri

îna-

S'a crezut mult timp că Ruşii fură -stră-

- mutaţi, supt

conducerea unuia din principii

“_riatovici, din părţile -Haliciului sau

ale

Co-:

Galiției,

“principe care purta titlul de cneaz, tradus în:
latineşte” cu acela de duce. Poporaţia otăşenească

aşezată în deosebite timpuri prin unele părți de
pe lângă cetăţi (ca în Sighet, în Câmpulung). tu.
întărită, Prin Maramurăș, înțelegea Ludovic să
poată răsbate oricând. în Galiţia, pentru care
se luptă cu : regele Poloniei sau cu Lituanii, încă

păgâni, cari şi ei doriau să aibă stăpânirea țe-:
rilor ruseşti: apusene,
Dar, încă de la începutul domniei lui Ludovic,
_se

răsculase

împotriva ofițerilor regali

-din Maramurăș,

Bogdan,

care

Voevodul

avea

de

sigur

“legături cu dușmanii Ungariei din aceste hotare. .
El se':zbătu multă vreme, și nu putu să fie

izgonit sau supus cu desăvârşire.
regele de

mai

multe.

ori

spre

În zădar
părțile

veni

acestea,

urmându-și lupta cu Lituanii sau Tatarii;
în -zădar fu numit un singur cârmuitor,

tot
un

Ungur,

îm-

pentru

toate Ținuturile

de

potriva “Tatarilor din Moldova,

graniţă

împotriva Litua-

_nilor” din. părţile ruseşti şi: împotriva neascultă“Torilor din. acel Maramurăş ; autoritatea lui se
întindea de la Braşov pănă în margenea Galiției.
"Pe toată linia acestei graniţe răsăritene se ur-:
mară turburări şi prădăciuui, adecă for Ținutul
“dintre Siretiu - și munte se atla în anarhie, şi
“această anarhie putea să amenințe oricând. li-

-

niştea provinciilor regale.
”
“Într'un târziu, Bogdan se hotări. în sfârșit
să-şi părăsească vechile aputături de răsculat.
Tot odată “Ținuturile de peste munte, în ceastă-.
incredințate unui alt
i
Ialtă parte de hotar, fură
.

-

7

fruntaş din Maramurăş,

care mai avuse

pe aici, lui Sas (v.. localitatea
în

Moldova

estică), fiul lui Dragoș,

fireşte, purtând titlul de Voevod,
„Andrei, fiul lui: Laţcu (poate .şi el

„.. de obârşie),

rosturi -

Cornul-lui-Sas,

care atârna,

de comitele
deci Român

căpetenie a străjerilor la. acest hotar.

Sas nu avea a face cu locurile care atârnau de
rege în părțile Putnei, ci numai cu “acelea care...
răspundeau Maramurăşului său şi regiunii ard6-.
leneşti a Bistriţei.
O».
aa
„Acolo, încă de pe la 1200, Saşii veniseră din

Ardeal ca să îndeplinească acelaşi lucru pe care-l

făcuseră Cavalerii Teutoni în Muntenia,la Câmpu-

„. lung. Ispitiţi de bogățîn.
iile
metale

unghiu dintre

Carpaţi. şi apa

ale acestui

*

Moldovei, ei se .

aşezaseră, întemeind şi un oraş, care se numi |,
Baia Moldovei sau Baia,
de lângă apa Moldovei.
În legătură cu acest oraș este şi stăpânirea ca
Voevod.a lui Sas. Ei era vasal al. regelui Ungariei într'o situaţie cu mult mai strânsă decât
„situa
deția
vasal pe care o avuseră pe la 1330
Voevozii Oltului şi Argeșului.
.

'3. La moartea lui Sas, tovarăşii lui de: luptă
“Şi stăpânire, așa-numiții viteji, toţi. din: Mara„Murăş, purtând în mare parte şi pume care se
întâlnesc

numai

acolo,:

unele

chiar

de

obârşie -.

ungurească jca Domuncuș), se turburară, neştiind
„pecine să asculte. Stăpânirea ungurească trimese pentru a face linişte pe mai mulți fruntaşi:
maramurăşeni,la urmă chiar pe. fiul lui Sas, ,

care slujia în oastea regelui,

pe. Balc

(Balica) :

sau Baliță. Dar Bogdan îi luase înainte; el
„trecuse munţii pe la Cârlibaba, urmând cursul
Bistriţei-Aurii

mai

întăiu,

şi apoi. al

Moldovei,

şi se făcuse Voevod românesc a! Țerii Moldovei.
?

.
-

Parte

din

fiii lui Sas

căzură

la

-

”

-

în luptă cu dân-

“sul; alţii căpătară ca despăgubire de la rege:
„posesiuni în “Țara Ungurtască, unde însă nu mai
-” aveau fireşte situația domnească pe care. nă- dăjduiseră să o aibă în Moldova. Bogdan rămase
„astfel: Voevod aicişi se simți îndată Domn tot
aşa de deplin. şi neatârnat ca și Domnul TeriiRomâneşti

(e.

E

1360).

Dar legătura cu Maramurășul rămase așa 'de
„strânsă încât căpeteniile de acolo dădeau pe la.
1400 acte în limba slavonă, primită de 'cancedi
|
aria noii. Moldove.

XVII, e
- Cei Wintâiu Domni ai Moldovei.
1. Imdovic: era prea mult-ocupat în alte părți
ca să poată 'cheltui.multă luare-aminte cu acest
răsvrătitor îndărătnic care smulsese la granițele - .
“sale o pradă ce nu putea fi preţuită la început . după valoarea ei adevărată. Căci, din unghiul.
de ţară de la Baia, Bogdan şi urmaşii săi ştiură
să facă aceia ce făcuseră, înainte: de dânşii, din
colțul de munte de la Argeş Domnii Terii-Rol (căci Bogdan na trăit
. mâneşti. Urmașului
„decât puţini ani de la iizbânda-i), Lafcu, însurat
_ poate cu o princesă ruşeâscă, întră în legături.
“cu Polonia, al cării rege, un: rege mare, Casimir,
ajunsese de -curâud în stăpânirea Galiției şi era
“prin urmare, vecinul la Miazănoapte al Voevo- “ dului: Precum

pe lângă

Vlaicu

regele

Ungariei,

"propaganda' catolică
latin la Argeş,-tot

Munteanul

.se dăduse bine

primindcu plăcere

şi' numind , chiar

aşa făcu

Laţcu,

episcop

ace-

pentru

laşi scop, âdăpostind un episcop de rit apusean
7.

.

=
„în reședința sa cea

nouă ; în adevărel nu mai.

„era acum Domn numai la Baia, ci Domn de pe
cursul Moldovei pănă la al Sucevei şial largului

Șiretiu. Avea: cetatea

"urmă

numită:

dupăSuit
acest

râu: Siretiu sau Sirete.

din

Acolo se vede şi astăzi, pe o înaltă culme rotunjită,
asemenea celei de la Argeş, o biserică veche. care. ire„buie să fie pe locul. unde au stat curţile, cetatea şi.
lăcașul de aeînchinare ale lui Laţcu-Vodă, cel de-al doilea

„Voevod

al Moldovei.

_

„2. Nici Domnia

că şi el era om

în

lui Laţcu nu-fu lungă. Poate
vrâstă

cârd

ajunse

la stă-

„pânire. După moartea lui se deschide moştenirea
„Poloniei, şi, biruind Ludovic, zegele L ngariei,

„ Stăpânirea acestuia la Poloni
nația unuia

care nu stă însuşi

fu de

fapt: domi-

în ţerile 'supuce

lui, ci le cârmuieşte de departe. Dar nici mMoOȘ=
„tenirea moldovenească nu fu . nai: lesnicioasă.
Laţcu. nu lăsase decât numai fete, care nu puteau
să domnească, după datina Românilor.
|

„Pentru a găsi un Domn, „vitejii“, — cărora
„li s'a -zis 'numai pe urmă boieri, după pildă
Muntenilor, cari. împrumutaseră cuvântulde la

Bulgari, ori şi după datina Ruşilor,— se puteau

îndrepta

3. Cu
-

la Unguri,la Poloni şi la Munteni chiar.

Ungurii ei stăteau însă

în dușmănie. -

„ Țara-Băsărăbeas—că,
căci aşa-i ziceau Moldovenii aceştia de la Baia, Suceava şi Siretiu
pământului

de la

Miazăzi, —

adecă țara lui- Bă-

sărabă, era prea departe. S'a crezut că unii din
ei trimeseră să [i se aducă un Domn din Haliciu,
"şi anume din acea familie mare care ar fi dat |
şi un duce rusesc al Maramurăşului. Noul Domn.
din

neamul

Coriatovicilor,

presupus
'soț al Anas-:

—

S7

—i
Ry

tăsiei; fiica lui Laţcu, ar: fi fost
zuseşte.. Iurii. Cu: dânsul -însă nu

rieorete, pe
s'ar fi învoit.

țara, el înțelegând 'să cârmuiască
rusește, şi,
"dacă erau acuma, după cucerirea părţilor siretene,
“şi Ruşi între fruntașii 'Ţerii Moldoveneşti, satele
curat

romaneşti;

- deprinse

cu

juzi:

lor,

în frunte,

cu o viață -mai “liberă.

S'a

'erau

văzut însă

““că viața. lui Iurie a fost aşa încât nu se poate - să fi domnit în Moldova,
unde, de'altfel, po-.

". melnicele Doranilor nu-l cunosc. În sfârşit. se
spune :că: Iluzii a fost omorât” fără să fi: ajuns
"vre-odată- stăpân în. adevăratul înţeles al cuvântului. După Laţcu se vede că s'a ales un. domnişor Ștefan, Român,
care am crede! că ţinea

pe o Româncă de obârşie

maraniurăşeană,

fata

mai,mică a lui Bogdan, sau a lui: Laţcu, trecută
„însă la catolicism (pe româneşte. îi zicem Mușata,
iar potrivit cu_calendarul catolic ea se numia

: Margareta).

Ştefanicel- Bătrân,

Dispărând

fiul!

- său, Sfefan-cel- Tânăr, se luptă cu- un frate mai
mic,

Petru,

amestecând

şi

pe. Poloni în aceste.

lupte: Atunci
se zice că pentru,
sau, cum ziceau
Poloni
de
ceată

Leși au tost năpădiţi

într o

întăia oară o...
ai noştri, de

de ostașii

pădure

lui Petru şi nimiciți” prin. “prăvălirea.
„cărora li <e "tăiaseră,
trunchiuril“e,

|

-d inainte, „cu

copacilor,
fierăstrăul, |

__

4 Petru al Muşatei «rămase astfel Domn legiuit;
„ca unul ce să trăgea prin mamă- sa din sângele
“întemeietorului. El ştiu să se. facă recunoscut
de "noul rege al Poloniei, soțăl Hedvigei, un
-

Lituan, /agello, care se. botezase de curând, -.
luând. numele de Vladislav. Petru-i făcu închi- „mare la Lemberg (ai noştri îi ziceau RI
Liov), oraşul. cel mare, pe. care de. curând,

N 88
“acest

veac

Armeni

al

şi

XIV-lea,

îl întemeiase,.cu

Poloni, iegele Casimir.

_ dânsul în această

» cari unul

—

e numit

polon, mareșal.

Nemţi,

-El

călătarie doi boieri

avu cu

mari,

dintre

căpifanşi celalt, după rostul

„Mareşalul“ „Drăgoiu era

poate

un Vornie, căci datinile muntene începeau pe
„încetul să pătrundă:în Statul moldovenesc,
care
“se organisa şi el după aceleaşi principii .bulgarobizantine.
-..
N
N

.

.

.

5; Petru-Vodă trăia: de
prietenie

cu

Muntenii

—

alminteri

ă

,

în:

bună

sau -Băsărăbeştii,

cum

li se zicea din partea aceasta —, asupra. cărora
stăpânia acum Mircea. :. De şi erau două ţeri
româneşti deosebite,. politica - iui Petru şi politica lui Mircea s'au desfăşurat, într'o potrivire desă- -

vârşită,
tea

alcătuind,

celui

“fraților lui, Roman
românească.
-6.. În
înrâurirea

se poate

zice, pănă la moar-_

d'intăiu, şi chiar după. pP aceia, în Domnia

-

şi Ștefan, o singură politică
|

părţile oltene, fără
Patriarhului

amestecul Domniei. şi

fără

de Constantinopol, se începuse

o

vială bisericească menită să aibă-o mare înrâurire asupra

desvoltării sufleteşti a Românilor -din principatul. muntean, .
“şi chiar, mai târziu, -asupra celei a Moldovenilor. ;

Un călugăr de peste Dunăre, un „Sârb“, Nicodim, care

avea şi darul preojiei,.
de aceia îşi zicea „popă“ (deci,
cum se zice: în călugărie, ieromonah), fugi de primejdiile
pe care

le

adusese.

peniru

fara

sa

sârbească

năvălirea

Turcilor şi, descălecând pe malul stâng al Dunării, chiar
lângă cetatea Severinului, el făcu, cam două. ceasuri la
„Apus de ăceaslă celate, acolo unde pănă ieri era gra„nija dintre România şi Banatul unguresc, mănăstirea Vo-

- difa. Ea a fost clădită în stil bizantin, deci, cum s'a'zis |
şi mai sus, cu cupoleşi absiie rotunzite. Înlăuntru trăiau călugări cari se închinau, călugări cari lucrau pămân- -tul şi călugări cari se. îndeletniciau cu carliea, — călugări
cărlurari de limbă slavonă 'aşezaţi pe pământ românesc.

-

Vodița este astăzi;cu totul pustiită şi abia se mai cunosc:
liniile clădirii, din mormanul de cărămizi ce „au
: mai
rămas,

--

-

Ajutat de Vlaicu- Vodă, şi mai târziu şi de urmașii. lui,
„. Nicodim urmă şi mai departe opera lui de întemeietor .
şi împodobitor de mănăstiri: În munţii Gorjului, pe o
înălţime din care 'țâşnesc izvoare,în margenea unui codru care

s'a păsirat

năstire,

Tismana,

noastre,

de

şi pănă

astăzi,

el făcu
a doua

mă-

care dăinueşte în parte pănă
în zilele

şi a suferit atâtea prefaceri,

încât nu-i

mai

poji recunoaşte.
deplin forma originală. Aici mai mult a trăit Nicodem, scriind cărţi, între care o Evanghelie care.
se află în Muscul de Aniichităţi din Bucureşii, şi tot aici,
în preajma mănăstirii înălțate de dânsul, se arată, supt o
piairă nouă, locul unde el şi-a aflat. odihna. De şi străin,
„dar. poate -nu cu'totul,

şi folosindu-se

de o limbă sirăină,

-

"Nicodim, vechiul „popă“:de pe la 1370 pănă dincolo de
începutul veacului al XV-lea, merită să ni amintim de
dânsul ..cu evlavie şi recunoştinţă, căci a fost întemeietor
de culiură” şi în părţile noastre românești. .
De la dânsul pleacă şi clădirea.

celei d'intăiu

mănăstiri

„de zid cu părinți cunoscători de carte în părţile ardelene, şi anume în unghiul care corespunde Gorjului nostru, la
- Prislop (această - clădire, mult prefăcută, se ine şi : |
“ astăzi încă). In legătură cu Nicodim.

stă şi

întemeiarea,

la Neam, . a curentului de cărturărie bisericească în Mol.dova, căci o asifel. de legătură şi trebuia să existe între
mănăstirile oltene şi cele moldoveneşti: -chiar celui d'intău Mitropolit al Moldovei i s'a zis „Sârb“, fiindcă se...
formase, nu Supt influența grecească, ci. supt cea sâr„. bească înfăţişată de clitorul Vodijei şi Tismanei.

XIX.
1, Domni
ş -vremea

noştri şi țerile. vecine pănă în.
Voevodului

ardelean Iancu -

„din Inidoara (Hunyadi)..

|

„

IL. Doraitii români

şi înaintarea: Turcilor.

E

1; Situaţia. jerilor noastre, alât a Moldovei, cât. şi a.
Munteniei, a fost de la început în-legătură cu lupla cea.

—

90

i:

-

mare pe'care o duceau sau trebuiau s'0'ducă în “curând
Puterile: creşiine din Nordul şi Apusul nostru, l/ngaria și.
Polznia, cu duşmanul cel mare:'al Creştinătăţii, care se
ridica de la Miazăzi, Turcii.
În adevăr, Turcii izbutiseră a se face cu “totul- stăpâni
pe întreaga Peninsulă Balcanică. Încă de. pe. vremea
“când domniă în Țara-Românească Vlaicu-Vodă, stăpâni:
torii sârbi din părţile. Macedoniei, uniţi supt conducerea Despotului Liglieşa, de la Seres, şi .a Craiului sârbesc
“Vâlcaşin — fiul lui Duşân, - Uroş, a ţinut pe sora „vitregă
a lui Vlaicu
—, fură biruiţi lângă râul. „Marifa, în anul
1371. Cele. două căpetenii. creştine căzură' în această
"luptă. Asupra Sârbilor. stăpâni de "acum înainte, însă cu
un titlu. mai. puţin: sirălucitor decât acela de Craiu şi cu
drepturi mai puţin întinse, Lazăr, care-şi zicea 'cneaz
- (vecinii îl numiau pe latinește:. comes, “conie). Lazăr a„vea însă mai mult Ținuturile dunărene şi era în legătură
cu Ungurii, pe când în părțile mai adânci ale munielui.
macedonean se - afla stăpânirea Brancoviceştilor. „Lazăr
încercă să înlăture năvălirea turcească. care înainta prin
silința comandanților turceşti de la graniță (a begilor) pe
“linia Nișului (Serbia Veche). Odată, într'o' ciocnire a lui
cu dânşii, puiu să aibă biruința, dar Turcii erau în stare
să-i răsplătească iute, şi în chip îngrozitor. Sultanul Murad Însuşi, veni împotriva Sârbilor, şi o. a doua lupiă se _ dădu în cămpia de la_ poalele Pindului, care se numeşte
„a Mierlelor sau Cosovo. La urmă, oastea turcească birui,
şi, dacă Sultanul Murad fu omorit în învălmăşală, el.avu drept urmaş pe fiul .său, Baiezid, care era cu mult mai
presus în ceia ce priveşte însuşirile războinice. Sulianu-:
- lui acestuia nou i s'a zis: Kulgerul, fiindcă. hotărîrile lui
nu suferiau nicio zăbavă şi-l aveai înaintea ochilor. când
„nici nu te gândiai la dânsul,
- Baiezid nu mai voi .să stăpânească în felul: patriarhal “cum slăpânise ialăl săv, ci înţelegea a i domn deplin
în părțile Răsăritului, Împărat, cum ;fuseseiă vechii Împărați ai Constantinopolului de pănă aici. Aceasta lrebuia *
să-fie cu adevărat. o grozavă primejdie peniru orice stăpâniior creştin de la Sudul Dunării, chiar pentru ferile.. :
noasire, care începuseră a-şi înjgheba rostul pe malul stâng, Şi, deci, şi pentru Ungaria văcină, -.
US
ip

2.

i

Sultanul

cel nou. șili de

la. început: pe toți frusitaşii
i
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Sârbilor, atât pe acei din Serbia propriu-zisă (moştenirea. :
lui Lazăr a luat-o aici fiul lui, Șiefan, atunci de tot tânăr, iar Brancoviceşiii au fost înlăturaţi de Turcii din Macedonia), cât şi pe cei din Bosnia, cări stătuseră-pănă atunci
într'o' strânsă atârnare de Ungaria, şi numai de dânsa..
Pe Bulgari nu înţelegea -să-i cruțe Baiezid, îngăduindu-i-i
şi pe dânşii a' trăi mai departe 'supt condiţia 'de a-i plăti

un tribut şi a-i da un conligent militar în cas de războiu,.
“condiţie care se îngădui şi altor învinşi. Încă din 1393, vechea Capitală a ţerii, unde stătea Țarul Şișman. 7ârnova, care ajunsese la mare strălucire prin domnia glorioasă

şi

prin

norocul

la războiu

și pradă 'al vechilor:

Împărafi de neam românesc. îu cucerilă;. boierii bulgari,
cari erau strânşi acolo, se împrăştiară în loate părţile ;„cei mai mulji se adăpostiră la noi şi se făcură în curând
Români. ca toţi ceilalți. Tot aşa se întâmplă şi cu cărtu- :
rarii din şcoala bisericească veslilă a Patriarhutui Efli-"
„mie: cărturarii aceştiă bulgari ca şi sârbi, cari se soploşiseră la-noi mai' târziu, ni-au fost de mare folos în alcătuirea unor noi datini de învăţătură şi de scris frumos. :
“în „ferile noastre.
„3. Pe atunci Dobrogea (în vechiul înțeles al cuvântului, jara aceasta se întinde pănă la Varna), adecă Ținutul
bulgăresc de la Răsărit, care-şi luase numele după stăpânitorul- coastei Mării Negre, Dobrotici1,. nu mai avea
nicio atârnare: Jvancu, fiul lui Dobrotici, dispăruse. Mai
trăia, dintre alcătuirile bulgărești, numai aceia a Vidinu-“ lui, unde stăpânia încă Sracimir, fratele lui Şişman, care--şi
“zicea Țar, de şi avea în puterea sa numai cetatea insăşi
- a Vidinului şi câleva cetăjui vecine. Astfel „Turcii ajun/
seseră pănă la Dunăre. :

4, Românii
nu

erau în

îşi formasetă-abia

stare să

se

Statele

împotrivească

lor;

ei -

puboiului

sălbatec “al Turcilor, cu atât .mai puţin să iea”
| împotriva acestora moștenirea Statelor bulgărești
celt
“1 Turcii li-au zis țerilor pe. care le-au cucerit după” ” numele
numi
se
aceasta
ţara
deci
ştiau;
mai vechiu stăpânitor al lor pe care-l
lu;
ei
spuntau
îi
cum
Dobrugi,
lui
Ținutul
adecă
li,'
Dobrugă-l
de dânşii

Dobrotici,

|

.4

2

a

4

„

Fig.'14, Mircea-cel-Bătrân şi fiul său, Mihăilă,..
-

ținând

pe palme
N

ctitoria lor, Cozia.
.

e

.
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şi sârbești, care se duceau
ciune. Ar fi fost un mare

du-ni Statele

organisate

„gata, în. acea

clipă

de bătrâneţă şi slăbi...
noroc dacă noi, avân-.

mai

care

nu

|

de mult, am fi fost:

sa

întors.nicio-

|

dată, să înlocuim pe vecinii de dincolo de Du„ năre în dominaţia asupra: Peninsulei Bâlcanice.
Dar aceasta n'au fost destoinici să o facă nici:
Ungurii, cari aveau țară veche: şi bine alcătuită şi se puteau răzima pe sprijinul în bani al Papei:

'şi pe ajutorul vitejilor cavaleri ai Europei occi„dentale. Tara-Românească abia ajunsese pe atunci
„pănă

la malul

Dunării,

şi încă. părțile de Miazăzi:

erau prea mult acoperite cu păduri şi.aveau şi 0. poporaţie, foarte rară,
,
|
„5. Cât priveşte -ăMoldova, ea se întindea. în:
“adevăr răpede către Dunărea-de=-jos și hotarul.
Țerii- Româneşti: în curând Domnii. moldoveni:
avură tot pământul ce merge pănă la vărsarea . râului

Moldovei în

tre aceste două
Petru

şi

Siretiu,

ape.

nastiei 'sale,

tot unghiul din-..

Roman- Vodă,

tovarăşul lui

„meiat, ca'să

deci

de

arăte pănă unde
o „cetate

nouă“

urmaşul

stăpânire,

lui

a şi înte-. -

merge puterea dila locul

.

de vărsare:

al' Moldovei, punându-i 'numele său: Cetatea lui ”
„Roman Vodă, Romanul de astăzi.
- 6. Cu câţiva ani înainte, fratele - lui Roman;
"Petru, luase în stăpânire Ținutul de înălțimi blânde
şi de lungi văi împădurite ale. Neamţului, ;care

se numi astfel după. cetatea pe care. Petru o
aşeză acolo, Cetatea Neamțiilui (este şi apa Neam-.
țului);. lângă

cetate,

făcu

de

din nou,

1 Locuitorii îşi zic

într'o. pădure

mare,

Petru

piatră, Şi, schitul

ce va

fi fost

Romaşcani;

deci pe el l-a cheniat Romaşcu,

|.

în. aceste părți.” Aveasta este
Neazaţului.,

vestita mănăstirea

și La Răsărit, stăpânirea: Domnilor cuprindea
tot mai multe 'Ținuturi de către Prut şi Nistru:
"câteva

vechi

târguri ruseşti

. ajunseră

în mânile

-stăpânitorilor celor noi, şi vameșii lor 'stătură,
“pe rând, la Tighinea, cel mai potrivit vad al

Nistruluit,

şi chiâr;

mai pe” urmă (după

la Ceţatea-Albă,
În această stare a graniţilor

ambelor

1400),
Princi-

pate, hu putea fi vorba însă de lupta cu Turcii
“pentru întinderea
„Dunăre.
Da
|

stăpânirii românești dincolo de
,

8. o: astfel de: luptă. a fost." cu
_ motiv,

Nu

era pe

atunci

o Urigarie

neputinţă
şi-o

şi

Polonie

din at,
ari, cu

-o -dinastie bine aşezată, cu o politică în adevăr hotărită
„ca

să fie

în

siare

a

se

uni

cu

noi

peniru

a

răspinge

cotropirea păgână. Ştim ce s'a întâmplat după moartea "lui Ludovic: dintre ginerii lui, cel din Ungaria, Sigismund,
"râvnia Polonia, iar 'cel din Polonia, -Vladislay Iagello, .
îşi. zicea şi rege al Ungariei. Domnii noşiri, Mircea şi
Petru al Muşaiei, trebuiau să. aleagă înire unul şi celălalt: cel din Moldova nu putea. decât să se. împrietenească mai ales cu Vladislav, care era mai aproape, şi,„„.dacă nu pulea să-i facă. niciun bine, -pulea. să-i aducă
"mult rău. Deci, cum văzurăm, el se grăbi să- şi săvârşea-.
scă față de dânsul actul de. închinare.
Închinarea. aceasta nu irebuie! să ne facă a crede. căDomnii noşiri erau un fel de slugi sau căpitani ai veci„nilor lor. Pe :atunci legătura de. închinare era legătura
cea

mare

între

stăpânitorii

de

pământ.

După

aceasia

se

vedea cine.este mai tare şi cine este mai slab. Deci a
ie închina cuiva însemna acelaşi lucru ca 'şi cum te-ăi uni cu dânsul, recunoscându- -i o mai veche ori mai, mare
!

Îi Pe acolo se mergea spră Tara Tatărească
1
:și spre marele: oraş
genoves Cajfa, aşezat în peninsula Crimeii, care făcea cei mai întins negoț cu. Răsăritul, chiar şi mai târziu, după anul 1400, .
-

+
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putere. Şi numai
n
aşa se puteau căpăla și, la Munteni, părțile
ardelene, la Moldoveni Ținuturile -de sus. .

9. Petru

împrumută:

regelui

polon,

care

era.

.

foarte încurcat în toate privinţile, o sumă de bani italieni de argint şi primi ca zălog Tinutul Hali.

R

ciului. Însă acest inut al Haliciului nu era decât
urmarea spre Miazănoapte a Moldovei-de-sus,
a Bucovinei de astazi; aşa încât Petru arfi pu„tut-să

stăpânească

foarte. bine

țara

aceasta prin

- dregătorii săi.- Pe urmă însă i se hotări Tinutul
„cel mai potrivit pentru astfel de stăpânire, anume

„în

aşa- zisa Pocuţie!:

această

“nia' în atingere nemijlocită

provincie,
cu granița

care vede

sus

a

- Moldovei de atunci, cuprindea şi Țara Sepeni. cului sau Şipinţului, unde Domnul. îşi pusese un
staroste după, moda polonă, cu cetatea .Țeţinei,
Sai

ale cării ruine se văd şi acum în cuprinsul Cer- năuților — Cernăuţii erau -pe atunci numai un

sat aşezat la vadul Prutului —, şi Hmilovul, care
s'a: nimicit cu. totul ; poate chiar cu Hotinul, cetate

mare, așezată. pe malul

“chiar

de- -asupra

drept al

Nistrului,

apei. “Țara .aceasta

a 'rămas

multă vreme în stăpânirea Moldovei, de și regii
poloni. nu se învoiră niciodată să părăsească drep-

“tul

asupra

- pentru

cu

N

ei, socotind-o

banii pe

niciun

cari

nu

de, formă

ca un

voiau să-i plătească

zălog
îinsă

,

pre, căci,. de fapt, fusese” o Vânzare,

-. 10. “Acuni Petru izbutise să apropie şi pe Mircea,
vecinul. său, — cu care era, cun știm, în. legături strâuse de prieteşug, — de regele. Poloniei.
Astfel Domnul muntean întră şi ei într” un fel
„d

Pocuția

iiseamnă „unghiu“

ca

şi. Bugeacul:

cra unghiul

dintre

Nistru, Ceremuş şi Bistriţa Neagră, răzimat pe linia apuseană a Cârpaţilor.
is
,
-

:

alianță împotriva. lui Sigismund, vecinul său din
. Ungaria, cu care. avu voie însă a încheia pace
chiar şi în numele 'regelui Poloniei. Ca răsplată
pentru

această

alipire

către

Vladislav,

regele-;

dădu, pe lângă 'ducatul Făgărașului, unde stătea

şi acum.un căpitan român şi unde Vlaicu strămutase o parte . din boierimea sa, dându-i moșii..
îutinse? , şi Amlașul,

O alianţă

despre care a mai fost vorba.

ca. aceasta

rămânea

fireşte. fără

ur-

RE mări pentru Mircea, privit de regele polon aproape
"ca un egal, şi se încheiară chiar /egături de fa- milie între Domnul muntean şi. Vladislav, care

“dădu

de soție noului

aliat

o rudă

- din Moldova.

11.-Pe

a sa, poate

,

Vremea

aceasta

Polonii

e

nu 'stăteau.
în

dușmănie cu 'Lurcii ; prin urmare - Mircea” putea
să rămâie. prieten

„se

amestecă

" dus

al acestora. De

în luptele cele mari

creştinii. în "Peninsula

-

fapt, nici nu

pe

care

le-au

Balcanică. împotriva

E năvălitorilor.
|
Îl vedem ca: Domn şi în Silistra, Dâsstorul Bulgarilor, cea: mai însemnată. cetate de pe cursul
de: jos al Dunării. Cine

avea Silistra

și cine,

ţi-

nea. ca Mitropolit al ţerii sale. -pe un episcop :de
Vicina, aşezată către gurile apei, apoi cine, ca
Mircea, stăpânia, în cetatea Chiliei şi mai departe, delta dunăreană, acela: trebuia să aibă
toată

moştenirea

lui Ivancu,

fiui lui

Dobrotici. .

„ Deci Mircea era fără îndoială stăpân! pe malul drept al Dunării, cel puţin de prin părțile. Silistrei înainte. Malul stâng era al lui pănă la
vărsarea. brațului Chiliei în Mare. Astfel Basa- . N
1 Şi până astăzi au
murile

acelea în Țara

i

rămas neamuri de boieri de Făgăraş din vrev
Oltului, care s'a ţinut apoi în Ardeal.

|

_

>
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rabia-de-jos de astăzi era
muntenească, De aici
şi pornește numele ei de Basarabia, pentru că Ţinutul era,

“că de-a

va

să

de cetăți, şchele
“mărfurilor (vama
plece totdeauna
ori să-i răspingă,
De

zică,

băsărăbesc.

lungul Dunării întregi

altfel,

era

Să: nu

- =

uităm

el îşi avea un şir

şi porturi, de. unde lua: vama
vadurilor) şi de unde putea să
la războiu
- împotriva 'Turcilor,.
dacă ei ar fi încercat să-l treacă,

Domn

și în

Severin!;

la vărsarea—

Oltului în Dunăre, el avea, pe locul unei cetăţi
vechi, cetatea Turnului, zisă „Nicopoia cea mică“ ?.
“ Ostaşii lui Mircea ședeau în- Giurgiu, şi Domnul:
însuşi venia dese ori acolo de pândia mişcările

:-

“Turcilor: În astfel de împrejurări, el putea să
se Greadă: asigurat față de Turci, 'cari, fără în-"

doială, recunoşcuseră situaţia lui pe malul drept
St
a
al apei, ca vasal-al lor.

|

XX.

a.

- 2. Domnii noștri și înaintarea

Turcilor (ur-

.

“mare până la moartea lui Mircea-cel-Bătrân).

- 7. O astfel de recunoaştere însă nu

era să lupte

. ţie mult ; rostul Turcilor
nit,

să

tot

cucerească,

să

trăiască.

putea să
necontemunca...

din

-- popoarelor supuse. Deci, îndată ce organisară mai
„bine Bulgaria cucerită, îndată ce se făcură stă-

pâni şi peste
căpăta

linia

Târnova,

de graniță,

ei trebuiră să
netedă

a Du-

şi sigură,

nării. Astfel ei întrau însă în lupta cu Mircea,
care:avea nevoie de amândouă malurile. -.
„i Ungurii -nu mai luaseră cetatea inapoi de pe vremea lui Viaicu,
şi Ban a! Severinului-era acuma unul din boierii Ţerii-Româneşti,

În faţa Nicopolului bulgăresc, pe care Vlaicu-l
2
esc.
„tot 'că el îl pierduse, așa încât acuma era_turc

a

=

luase

se

și

pare

,

Sa

,

caute a

7

.
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Turcii, cari nu puteau gândi la o cticerire de-a
dreptul a Țerii-Românești, căci erau prea slabi,
pentru aceasta, întrebuințară un mijloc pe care
“l-au întrebuințat totdeauna protivnicii tață de .
noi:

desbinarea

între

ai

noştri.

Ei găsiră

un

boier de neam domnesc, “V/ad, pe. care-l recunoscură ca Domn; o oaste turcească. veni să-l
aducă

în

țară,

Sultanul

însuși

năvăli,

unit cu

Sârbii, cari erau acum vasalii lui, în părțile -oltene. Se dădu o luptă la Rovine (adecă: Mlaştini),
prin “Ţinutul de dealuri al Jiiului-de- -jos.. (satul
“se află încă. şi. pănă acum). A fost o bătălie
mare:

între fruntașii

"lui Vâlcaşin,
„feciorul

_cântat

de

Sârbilor,

căzu

aici

şi fiul

.

Craiul macedonean, vestitul Marcu,
Craiu“ 'sau

multă

vreme,

„Crăişorul“,

pe

care l-au

cu mândrie, pentru biruin-

țile lui şi pentru sfârşitul. în' anii de tinereţă,
cântecele Vitejești ale „Sârbilor (10. Octombre

1394

.

2. Un Domn

deauna

A

al “nostru a. putut

pe duşmanul

|

învinge

tot- - :

care venia- de dincolo de

“ Dunăre în părțile de păduri şi mlaştini care :se, întâmpină după trecerea apei, dar niciodată noi
n'am avut atâta putere ca să ne. putem folosi -

de biruința aceasta. Dușmanii
- prin urmare

plase,

slobod

către

de alminteri, şi de

au”

putut: trece

munți. Aşa . se

mult,

în

întâm-

luptele Da-

cilor cu Romanii (la Tapae).
Căci noi acuma
'eram în locul Dacilor, iar Turcii. veniau în lccul
Romanilor,

v

_

”

„3. Deci Mircea trebui să se dea în. lături, Te
. trăgându- se către: munte; el căută întăiu să
ajungă la. reşedinţa sa pentru a-şi culege de aici

Vistieria. „Din

Argeș el „apucă

pe linia Dâmbo“

-

—9—
viței, spre

trecătoarea

Branului,

unde,. încă de

pe vremea aceasta, Ungurii făcuseră cetate, în
fața pasului: vestita cetate a Branului, care mai,
“târziu a fost chiar
şi ajunse la: Braşov.

în stăpânirea lui Mircea,
Regele Ungariei, care au-,

zise de pregătirile Turcilor, veni. şi el acolo.
Astiel

nevoia

turcească

împăcă

pe Mircea

| Sigismund,
Ia
"1395,

_

începutul
cei

cu

anului

doi vecini

următor,

făcură-

în Martie -

legătură . între

ei

- pentru a'se apăra împotriva 'Turcilor. Sigismund
părea hotărât să întrebuințeze. toate puterile “
“sale pentru. a goni pe-Vlad din” Para- Românească,

po
|
"Ornament -“

muntean

- cu stema îi

.

Bizanțului

puină în oc pe Mircea. Regele era - şi altfel
pornit: pe războiu, ca unul care se simţia acuma
iai

“Ungariei.

în stăpânirea

:

înainte de a se întâlni cu Mircea la Braşov,
„el facuse

cea

d'intăiu' mare. expediție pe care

“au'întreprins-o Ungurii. în Moldova. Aici RomanCoriatovici,
Teodor
şi :cu
aliat
care,
Vodă,

arătase ne-:
şi 'ruda . lui

- „ducele“ rusesc din Maramurăş, se
IN hotărât în lupta . dintre Vladislav

din. Lituania, fu scos de acesta, prins şi dus în
Polonia. Astfel ajunse Domn în' Moldova Ștefan, ju
“altreilea

dintre

feciorii - Muşatei.
-

.

EI

mea-

era,

7
o.

-

—.
Ma
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Ă

.
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-

părat, vasal. credincios al Poloniei ; Sigismund nu voia să îngăduie însă aceasta... Aducându-şi
_ “aminte

-

că Ungaria

avuse

odată

o provinciea

Moldovei, el se hotări să-şi însușească
“țară moldovenească

cea

nouă,. ale

întreaga

cării

hotare:

erau mult mai întinse decât provincia „ungurească
"de odinioară.: Astfel veni regele, de bună samă

"prin pasurile din Secuime,
meş,

înaintă.

între

apei

pe la Oituz sau Ghi-

Siretiu

prin

şi

munte,

părţile

trecu

celalt ţerm

al

Romanului

se îndreptă

către cea mai nouă reședință,

pe.

Şi

către

cel. din urmă Scaun al Domniei, care era /lâriăul,

de lângă apa Bahluiului 1. Întră în Hârlău chiair
şi sili pe Ştefan să-i se încline. Dar, îndată ce regele părăsi

Moldova, „Ştefan se

către suzeranul * său de pănă

întoarse. iarăş,

atunci.

6.. Mai cu ispravă însă a -fost expediţia pe
care Sigismund o începu, “în'primăvara anului

viitor pentru a da înapoi lui Mircea stăpânirea
“asupra
Țerii- Româneşti. Ungurii veniră prin
- Argeș, urmară pe linia Oltului şi pătruriseră
pănă la. Turnu. Cetatea fu asediată Şi. cucerită.
„Dar

Vlad

rămânea

stăpân

în părţile răsăritene

ale: "Principatului. Când Sigismund, care pierdu
în acest an pe soția sa. (ea avea drept. asupra.
Ungariei,

şi

nu

el; din

născuse un fiu, ci . numai

căsătorie

o

nici

fiică), se

nu

se

întorcea

'răpede: în Ardeal, Vlad- Vodă “se luă după dânsul,
îl ajunse puţin

mai sus de Câmpulung,

îîn cazanul. -

„adânc de munte al Posadei, în care Basarab
- strivise oastea lui Carol-Robert. Românii stăteau
t

1 Pe atunci Botoșanii erau numai un sat, iar Iaşul începuse a se
forma ca un popas de negustori supt o cetate domnească, Cetăţuia

„de astăzi.
+

Sa

|

|

>=
=

.

—

I0Il—

; pe înălțimi, şi ei prinseră iarăşi pe Unguri ca.
“într'o groapă, care se făcu : „mormântul unei
+
părți
din

oastea

regală.

- Posada s se află astăzi chiar în margenea drumului celui
mare,.a frumoasei şosele care duce de la Câmpulung
da graniţă. Dar nici acolo, nici la Rovine, nu 'se vede
Wre-un monument care să amintească „urmaşilor cele ce
Sau u pelrecul pe vremuri, „-

7. «Dar

„departe

Sigismund

era hotărât

1

Te

să urmeze mai

cu lupta împotriva -Turcilor.

EI se cre-

“dea în stare. să capete pentru dânsul Bulgaria.
„dunăreană întreagă, ca unul ce era doar urinaşul

lui- Ludovic
“să

fie

cel puternic şi ambițios, care dorise

Împărat, catolic

” tantinopol..

unguresc,

în Cons-

3

Neavând

„Apuseni,

şi

Dn

destulă oaste, regele se îndreptă către

cerându-li să-i vie în ajutor. S'au strânș

atunci o mare „mulțime de. cavaleri, mai ales
“Francesi i: dar atâţia dintre ei veniseră şi din
Germania: de- Sud şi din. alte părți. Să! fi fost de .
toţi

vre-o

15, 000..
.

-Gei mai mulţi eerau îmbrăcaţi foarte” luxos, în 'catitele
si mătăsuri, purtând pe trup platoşe de- oţel; aveau arme
grele, cai frumoşi cu valtrapuri: bogate; în picioare. pur-.:
tau

cizme

de

piele supţire

cu

vâri

lung, care

se

mișca

slobod ca -un canaf (asifel de încălțăminte” se. zicea în
Franţa: cizme - leșeşti, „polone, şi erau la modă - pe

atunci).
- 7

|

Sigismund

cătuită

după

.

o

strânse şi “el

norme nouă,

pe Mircea, . care

tot

mai.

.

oaste „ungurească,

şi chemă

al-

în ajutor şi:

stăpânia. prin anume

Ținuturi românești,-faţă de. Vlad, care însă era
“ el adevăratul Domn. Mircea se grăbi să vie cu
„oastea. lui Sigismund. Voevodul Ardealului,
Stiro

—
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unde se luptă .
bor, trecu în Țara-Românească,
„cu Vlad, şi izbuti să-l rănească. Oastea creştină
luă Vidinul şi alte cetăți şi locuri de pe. malul
: drept

al

Dunării

şi. înaintă pănă

la Nicopol.

“Planul era să. meargă | spre Varna, unde aa

fi venit

corăbii din Apus, ar fi luat pe cruciați şi.i-ar fi dus la
Constantinopol, care era asediat. atunci de Turci,şi de
aici s'ar fi începui un războiu pentru! sfărâmarea puterii
turcești şi întoarcerea Peninsulei Balcanice î în stăpânirea
- creştină, Dar el -nu zbuli:
-- sAnume Francesii nu voiră să lase pe Mircea a ataca:
el întăiu pe călăreţii din oastea Sultanului, spahiii, cari erau , așezați la cele două aripi ale frontului, pe când
Baiezid, încunjurat de ieniceri, soldaţi” pedeştri, slătea în
dosui parilor legaţi cu sârmă şi al unui şir întreg de
cămile.
.
- Mircea, era deprins. să se lupte : cu Turcii şi ar fi făcut,
de sigur, isprăvi bune. Dar Francesii se năpustiră orbeşte,
„urmărind pe spahii, cari se făceau numai că fug, şi ajun- .
- “seră cu caii lor înfierbântaţi între parii lagărului turcesc:
spahiii îi încunjurară âcum, şi ienicerii. îi hăcuiră.
.Regele - Ungariei, ajutat de Mircea, încercă şi după a- _
_ceasta

să schimbe

sorții luptei;

ai lui se purtară

bine, şi"

câteva izbânzi mai mici fură câştigate Dar, la urmă, Si-_
“gismund tol trebui
să fugă spre Dunăre, unde-l aşieplau
corăbii care-l duseră la Constantinopol şi, apoi, tocmai
„prin Marea. Adriatică, înapoi îîn Ungaria. |

8. Vlad,

Domul

pus de Tarci, rămânea

a-

cuma să lupte cu Mircea, ajutat- numai de Stibor.
La

urmă

cel. d'intăiu

delean
şi dus
_mească
apere

era
de

astfel
Turci,

de

Voevodul

ar-

a lui Mircea, dar

el trebui

s'o-

dincolo
cari

fu prins

de

munţi.

'Țara- Româ-

căutau 'răsbunare.

Sultanul

veni dincoace de. Dunăre, prin părțile Silistrei.
Îi fu însă cu. neputinţă să meargă mai departe,
într'o ţară

unde nu erau

loace de hrană
-

nici

pentru străini.
i

i

pf

drumuri, nici mij-

Da

7
ij

—
E se întâmplă
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lui, prin urmare,

ceia ce i 'se întâmplase;

„înainte, |ui Alexandru-cel- Mare, când venise să: nimicească

„pe

Geţi.

.

9. Timp

.

de

i

mai

mulţi

ani

i

de

zile, Mircea

„trebui. să apere granița Dumtării împotriva Tura cilor, cari nu veniau cu oştiri mari, ci în cefe

mici, prădalnice,
-

pe care le trimeteau peste Du-

„năre begii din neamurile lui Evrenos şi Turacăn, :
„ aşezaţi în Vidin, Nicopol .şi Silistra. Dar "Mircea.
„trebui să- petreacă - multe . săptămâni şi luni în- :
tregi în Giurgiu, care ajunsese pentru. Turci cheia .

Terii- Românești.
- pus

de

La

plăcută

1402 el primi vestea, mes

pentru

dânsul, că

Baiezid,

în

„urma războiului cu o căpetenie. turcomană “ din
Pustiu, Timur, ajuns stăpânitor asupra. “Tusches-

tanului şi Persiei şi împodobit cu titlul d „Îm-

părat al'Împăraţilor“,
fusese biruit: de acesta,
pe câmpia de la Angora, în Asia Mică, şi întrase,
“ într'o

robie'care

nu

i se

mântui

decât odată

viața. Şi Români' munteni.îl ajutaseră
„capăt, stârnind uimire și admiraţie.
Baiezid lăsă mai mulţi fii, cari
“ pânire,

căci

nu

erau

daline

de

se luptară
moşienire

-.
|.

cu

pănă la |
pentru stă-

în Împărăţia

turcească cea nouă. Unui din fii, Isa, s'a luptat şi a
'perit în Asia;“ altul, Mohammed, a rămas mulţi ani.de .- zile în aceleaşi părţi asiatice. În Europa veniră, căpătând
puterea, întăiu Soliman, apoi Musa, care ucise pe cel
-d'intăiu. Numai în anul 1413 Mohammed, Sultanul din
Asia, un om cumpătai, viteaz şi bun la fire, aşa încât .
„

putea

să capeie

„ ropeană

şi puse

răpede

prieteni, sosi

capăt luptelor,

şi el în Turcia

eu-

înlăturând pe Musa. ,

XXI.

Ă
„ Sfârșitul lui Mircea ; Alexandru-câl- Bun,
„Domn al Moldovei.
IT,

Acum

| era

vremea

Para- Românească,

şi

ca Românii

— şi: cei din

cei. din. “Moldova,

pentru

=

că și
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urgia turcească,

.să
—

—

fie ajunsă în: curând de
să

se: unească

pentru a

smulge vecinilor de altă lege de peste Dunăre
cât mai multă stăpânire şi o situaţie cât mai

bună.

Mircea era

în. Moldova

bucuros să

Ştefan dispare

-

facă aceasta, dar
şi el,.şi locul

lui-a

fost “vânat de mai: mulți pretendenți sau, cum
" se zicea pe atunci, domnișori ; în urmă, îl luă
un alt: urmaș.

al lui

Bogdan; „Juga î, care

câr- =

mui scurtă vreme, apoi. Alexandru, fiul lui Ro“man, şi: fratele lui, Bogdan. Cronicarii țerii: spun.

că Iuga

a fost: înlăturat: de la, stăpânire

prin

“amestecul lui Mircea: Alexandru făcu un loc tot
mai mic fratelui Bogdan, care nici na
trăit

mult, aşa încât, prin "1400, el, “Alexandru, era,
„de fapt, deplina. Domn.
ie
E
2. “Mircea nu. “făcuse războiul

“ca .să ridice în

său moldovenesc

scaun pe Alexandru; de

sigur

încă de pe atunci se, porniseră lupte, “nenorocite
între Moldoveni și “Munteni: pentru! stăpânirea
„părților: băsărăbești,

care: şi. aveau

centrul

lorîn. -—

Chilia. Asttel şi: după. ce Alexandru ajunse Domn,
mai mulți ani de zile. nu se mai putu pune la
cale o: “alianţă : între “principatul românesc: de la
„Miazăzi şi principatul mai nou de ia: :MiazănGapte.. Nici măcar înoirea “tratatului. lui Mircea cu Polcnii, înoire pe care o făcu
de-a

dreptul, şi nu prin Domnul Moldovei, nu îmbu- |

nătăţi legătura
şi mai - departe

între cele două. eri. Ele trăiră
o viaţă. deosebită totdeauna, şi

“dușmană în timpul Domhiei acestor mari stă- pânitori cari au fost Mircea şi Alexandru. .„1 Că luga ar fi un fiual lui lurg Coriatovici, presupusul
„Moldovei, mavem nicio. dovadă şi nu e nicio probabilitate,

Domn al
”

.

î

-

—
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Căci şi Alexandru

—

era un

-

Domn

mare. N'a.

fost un războinic, dar nici nu i s'au înfățișat:
atâtea prilejuri ca lui Mircea ca să poarte răz- boaie în toate părțile. Domnia lui era mai liniştită, dar nu trebuie-să credem
că de aceia
i s'a
zis: „cel „bun“. El era numai „strămoșul“, „bu-"
nul“, „bunicul“ (precum, lă Munteni, -lui Mircea.

i s'a zis „cel Bătrân“, „cel Mare“, pentru că alții
"cu acest nume ajunseseră la Domnie după dân- sul), Alexandru găsise Moldova deplină, afară
" numai de stăpânirea. genovesă în- Cetatea-Albă,
-care

se

înlătură

în

timpul

că el era. cu adevărat,
şi

tatăl

său,

Roman,

la Mare“.
:

regele
putut-să

;,Domu

de

aşa

de

de

la Munte

multe ori

se intituleze,

el cel

moldovenească: Domn

ca

Alexandru, care

legături de
însă

-

pănă

Di

puternic,

polon, niciodată

lui, astfel

apucase a. se numi

Ti

Simţindu-se

a făcut

stăpânirii

cnm

închinare cu

cu cel unguresc,

a

în dinastia.
d'intăiu

de sine stătător.

aq. Pe .vreinea lui, Moldova şi-a căpătat: şi ea
ierarhia .. bisericească, care-i _lipsia pănă:atunci..
ă
Alexandru apucă mănăstirea Neamțului, întemeiatde.
“unchiul său, dar .lui i se datoreşte-clădirea mănăstirii de
la Bistrifa, lângă apa cu acelaşi nume, întrun colţ.de”
munte, în :apropierea târgului de lemnari şi buinari. Pia-Pe malul
„+ra (sau, cu numele întreg: Piatra-lui-Crăciun).
„ Sireliului, la un loc ferit de vederea duşmanilor, într'un
-ochiu de pădure, el (sau fiii. lui). făcu biserica” S/ântului.
Nicolae din Poiană, care s'a zis pe urmă Pobrala. .

de dânsul nu. era pentru părțile mol- Înainte

doveneşti niciun episcop, ci numai un 'stareț de.
mănăstire lângă: oasele

chinuit

de

'Tatari

Sfântului

Ioan-cel-Nou,

pe la 1330 în. Cetatea-Albă,

-

a
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'de Mitropolia, foarte
care se. socotia ca atârnând
"depărtată, a "Ruşilor din-Haliciu1. Această -epis- :
„copie fu încită, sfinţindu-se ca -Vlădică- Josif,
Român ''de baştină,

dar

nu

rudă

domnească.

Se:

mai întâmpină şi un a/ doilea. Vlădică, în Moldova, Meletie, dar acesta nu pare să-și fi-avut
„reşedinţa
lui “hotărâtă. Va

“ Vlădică.de

mănăstire,

„sârbească“

„altul însă

a

nu

un

lui Nicodim.

voia;

după

fi- tost

mai

sfaref
Nici

mult un

după

pe unul,

cererea ce'i

datina
nici pe

se făcuse,

să-i întărească Patriarhia din * Coâstantinopol,
care trimesese în loc pe doi dintre Grecii cari-şi
aveau .rostul

prin

locurile

stăpânite

sau turbu-

rate. de Turci. Pe aceştia- nu voi să-i primească
încă “Moldova; ca să aibă totuşi - o căpetenie
bisericească, “Domnia dădu unuia din preoţii Moldovei titlul de protopop;. Patriarhia era bu“curoasă să-l facă exarh,
pentru 'Țara-Românească

„Vicina.

Nici

aşa însă însă nu voiau Dumnii Mol-

_“dovei, cari ţineau,
“voia: de a: se arăta

la întărirea

precum. făcuse exarh
pe un Mitropolit de

din mânarie, dar - -şi din .neneatârnaţi, de sine stătători,

acestuia:

La

urmă

trebui să li'se

“facă pe voie, şi anume tocmai în cele d'intău
timpuri ale stăpânirii lui Alexandru.
"„
Acesta aduse din Cetatea-Albă,. care era însă
tot genovesă, moaştele Sfântului Ioan-cel-Nou,
şi. le așeză în orașul' de Scaun al Moldovei, în

Suceava: Odată cu aceasta, veni și păzitorul îor,. .
. Vlădica Iosit, care fu- “aşezat acolo ca Mitropolit asupra Moldovei întregi.
.
>

5.. În Domnia lui Alexandru-cel-Bun, Moldova s'a îm-=
bogăţit, atât prin înmulţirea, în limp de pace îndelungată,
*1 Pentru. că, pe vremea stăpânirii regilor ruși din Rusia Mică, ei se
.

întinsescră, trecător;şi pănă la Cetatea-Albă, astfel că se făcuse legă-.
tura între Cetatea-Aibă şi Mitropolia aceasta a -Rusnecilor. |

.

—

107 —

7

„A

-

pi.

a poporaliei, apoi şi prin îngăduirea' unei munci spornice;.
o

- în buna rânduială pe care

jinea Domnia, cât şi prin

!
necontenita sirecurare a negustorilor. străini.
Aceşti negustori veniau din Cracovia şi Lemberg (Liov),. .*
cetăţi pe care le întemeiase, în Galiţia, regele Casimir, .

încă: din veacul

al XIV-lea.

erau Nemţi.

cari

Negustorii,

sau Armeni (Polonii. fiind sau. nobili sau ferani), duceau
mărfurile

_teleicară

lor pe cară de-ale Moldovenilor, pe aşa-numi-Unii

moldoveneşti.

străbăteau

„ Sireliului şi mergeau.în Țara-Românească,

întreaga

- -

valea

unde-i aştepta

alţii lăsau 'de o bucată.

portul Brăila. sau vadul Giurgiului;

de 'vreme această. vale şi porniau spre Ardeal, prin tre-cători ce se întâmpină în munţi (din Ardeal veniau negus-:
torii mai pulini, mai ales din Bistriţa, pe drumul pe carecari porniau

tul genoves-.al

jos

Erau şi negustori
ţerii Moldovei),

la Răsărit, trecând

Caffei, prin

spre

7ă/ărime,

vadul Hotinului,

|

spre por-

sau,

mai.

prin acela al Tighinei, ori, în sfârşit, prin portul cel

a

- sosiseră întemeietorii

mare dela Marea Neagră, Celatea-Albă, pe unde puteau.
“apuca drumul Mării, care ducea în deosebitele jeri ră:
„săritene. .
e
pr,
“Negustorii aceştia, atât cei din Galiţia, cât şi:cei din
Ardeal, aduceau în cea mai mare parte mărfuri nemţeşti,.

în deosebi postav (postav de Colonia, postav de Louvain, de Ypres, 'de Beauvais, „de Flandra“, de Silesia)..
ca. şi

în. Ţara-Ro-

lor, în afară de lucrurile pe care le făceau
lo? de sat (era negotul cel
"în gospodăria
_ faceau însă: negustorie mare); din Brăila şi
mai ales, dar .şi din alte părţi, ei carau

aceştia înşii
mic; Polonii
Cetatea Albă:
apoi. mărfuri,

ales Saşii exporiau

Mai

în Moldova,

mânească, pălării, culite, funii şi tot ce li trebuia ferani-..

.
.

_ Jătărești sau turceşti. de dincolo de Mare; deci: şofran,
“piper,

mirodenii, stofe scumpe, lucrate cu fir de aur, pe.

catifea (brocart)şi altele. Domnul

luă vamă, nu numai.

"la graniţă, dar, ca şi în Ţara-Românească, şi în deosebite
e ii făceau popas. Astfel venia în .
. negustor
iârguri und
dijma== obişnuită şi în Moldova, .
lângă
pe
lui,
Vislieria
“în aceleaşi condiţii ca şi în ţara “vecină, purtând doar
.
- alte nume (su/giu, iliş, etc.), — şi bani: ruble, grivne, groşi,
arşi
aur
de
,
preluili
mai
cei
ii,
tătăreș
bani
es
„şi mai'al
gint, bătuţi cu marca Genovei şi aduşi din Catia. |

Alexandru lăsă regelui Poloniei 0 mie de bani

de argint genovesi din . datorie şi căpătă de

la .
N

i

i

i
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| acesta,

care

nu

mai “cerea”“ înapoi! " stărostia

penicului, în 1411,
cu

şi

vestitele. cetăţi

*. Colomeii.

Pocuția

cea

- Se-

adevărată-

galițiene . “ale . Sniatynului

Alexandru

şi

era-aşa. de prețuit la Cuntea

Poloniei, încât regele-i dădu de soție pe.varăsa, Rângala?, sora lui Vitolă, domnul Lituaniei,
_—. a treia
care,

de

soţie

a. Voevodului

alminterea,

el

despărțţindu.: se: apoi. în
şi pentru

Moldovei, soție cu

trăi numai

puțină

condiţii

vreme,

împovărătoare,

el, şi pentru Moldova. E

“ Alexandru -£avea şi episcopie catolică la Baia, unde se.
„văd şi acum ruinele sirălucitei biserici de piatră pe care

o făcuse el acolo

poate

încă de pe vremea când era”

soţul IMargarelei, întăi ia . lui sofie,

şi ea catolică.

6. Negoţul acesta -fasă cu Galiţia, mult mai i însemnat
decât acela pe care-l făcea Țara-Românească, prin Saşii
din Ardeal, cu părțile de peste” Dunăre, îmbogăţi Mole
dova cu fârguri, Aceste târguri erau. cu adevărat de ne=
voi6 negustorilor; ca popasuri, pe” calea cea lungă pe
„care o făceau încet cu carăle, fără sa fie drumuri larg.
şi solide

ca' acelea

de

astăzi.

Neexisiând

prin. urmare.

şoselele?, drumurile trebuiau să fie. scurte peniru- ca să —
se poată „odihni vitele şi oamenii. Deci: o cale: de negof era sămănată cu oraşe şi târguri apropiate. unul de--altul.
În felul. acesta, de-a lungul unor asemenea căi.a ajuns:
" Moldova să aibă un-mare număr de popasuri cu locuitori
" statornici. Însemnăm între -Sireliu şi Prut*: Cernăuţul, apărat de cetatea Ţeţinei;: Dorohoiul, Hârlăul, târgul Cotnariului, unde erau așezați” Nemti .şi Unguri cari lucrau:
la viile domneșii*, Vasluiul, Bârladul, Tecuciul, la vadul
1

V. satul botoșăean Ranghileşti,

!

:

e

Şosele au inceput a se face“ abia după - anul 1700 în „deosebltele
. părti ale Europei, dar la noi numai în secolul al XIX- lea.

Ținutul. dintre Prut şi Nistru, Basarabia
vreme, în părţile de jos, un pustiu, din

de astăzi, a fost multă

lipsa de ape mari

şi de pă-

duri ocrotitoare.
|
+ Astăzi Cotnariul e un sat părăsit, fără vii, dar cu o biserică. TO=
„ mânească

ŞI una

apuseană

în ruine,

AR

.

TI
,

,

_ Sireliului, Intre Siretiu şi munţi: . Baia, fostul Scaun de
Domnie; Romanul, supt ceiatea lui Roman-Vodă;" Neam.
Jul, în umbra cetăţii -şi în apropierea mănăsiirii-cu acelaşi nume; Bacăul şi-Trotuşul, întemeiate de Unguri:
pentru munca ocnelor de sare, cu lucrătorii lor, cari şi.
pănă astăzi sezic, cu un cuvânt unguresc, șangii (şalgău,
_ şangău, lucrător la ocne)!. Prin multe din locurile acestea, Alexandru-cel-Bun, care, ca şi Mircea, era. Domn...
-

cutreierător al ţerii, mergând îîn toate părţile ca să dea
dreptate şi să îngrijească apărarea împotriva oamenilor:

-

„răi şi străinilor pizmătarefi, îşi făcu Curți domneşji şi de
sigur şi biserici.

- 7. Pe „când - Alexandru-cel- Bun stăpâniă în. :
pace, Mircea căută să întrebuinţeze împrejurările.
de

peste

Dunăre

în folosul său;

astfel-el

-primi

- “la Curte, făcându-l poate chiar să plece din Asia,

„pe Musa, fiul lui -Baiezid. Îl inu

la- dânsul,

IN

trimese de mai multe ori „peste Dunăre, pănă ce, la urmă, în desfăşurarea luptelor acestuia cu
„Sultanul Soliman; un tânăr beţiv şi sricat, Musa.
învinse

şi stăpâni

Pentru

Mircea

când

Musa

doi

ani

a trebuit

împărăţia - turcească.

să fie 'mare

a fost. înlocuit,

în

mijlocul

durerea.
anului

1413, de fratele său Mohammed. În zădar încetca:

Domnul

să provoace

o răscoală a begilor nemul-

țămiţi, prin găzduirea lor !la sine şi expediarea- în.
părţile

bulgărești

şi

apoi

la

Constantinopol

şi

Salonic a unui nou fiu al lui Baiezid, Mustafă,.
pe care

Mohammed

îl declară

însă falș. Şi după

„“peirea lui Mustafă stăteau la Mircea alţi tur-_burători -ai liniştii-dih Împărăţia otomană, fanatici fugiţi. de prin Asia.
“Deci, în anul 71417, Sultanul

iubitor

de şi era

al păcii, trebui să vie la Dunăre

ca

om.

să

1 De aici vine 'şi cuvântul de: Ciangăi, pentru aceiUnguri vechi.
cari au venit în Moldovă de mult și se deosebesc de ceilalţi Unguri.

din Secuime pentru că spun în loc'de ș:s.

—
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-se răsbune. Mohamthed. însă. era un om.
cuminte,

care

înțelegea

“pătrunzând prin

că-nu

foarte

poate folosi nimic

smârcurile.. şi

pădurile. Țerii-

Româneşti şi pierzându-se în locuri pustii sau
"chiar anume pustiite pentru a lăsa pe: năvălitori

|

“să piară-de foame; el se mulțămi prin urmare
"să înlăture 'orice stăpânire munteană de pe malul
drept al Dunării. Sultanul luă părțile dobrogene
-din mâna .lui Mircea, făcând cetăţi în două,
„locuri: la vadul:cel mai însemnat care duce din
"Dobrogea în. Basarabia,
la Isaccea, şi lângă

margenea Mării, unde era centrul pescarilor pe
“atunci, la. Jeni-Sale?. Pe de altă parte, el cuceri
“sau 'păstră pe pământul Țerii- -Româneşti Giurgiul
Şi Turnul. În sfârşit se găsiră boieri olteni, din
„părţile Severinului, cari veniră şi i se închinară
“când el sosi 'la hotar.
Peste câteva luni de zile

numai,

1418, — poate în ultima * zi a
Mircea muri.
SER

în. “Januarie

acestei! luni, —
e

El domnise “Ircizeci de ani, dar îîşi începuse Domnia.
„încă tânăr, aşa încât” poate - să fi avut la moarte între
cinzeci .şi şaizeci de ani.
a
.
a
-

a
Lupta

_.

RAI

pentru. moştenirea

lui Mircea și. apoi

pentru. a lui Alexandru-cel-Bun pănă la
hegemonia.-lui loan Corvinul asupra»
"Principatului. SE
I. La moartea lui Mircea şi prin moartea lui
* Mircea, Turcii trebuiau să fie îndemnați a se...
1 Cetatea Ieni- Sală se vede” şi astăzi, foarte puţin stricată, nu i de-.

- “parte de Babadag, :

a

.

sz

ip

d
>

—

III

| |

I-iu -

Mohammed

noastre,

afacerile

. amestecaîn

—

mai trăi încă trei anide zile, dar războiul nu
“veni din partea lui: Sultariul nu se mișca pentru
aşa de puţin lucru. Deci, dacă liniştea a fost
tulburată de năvălirile turceşti, întăiu în Molaceasta

'Țara-Românească,

în

şi apoi

dova

se:

"datoreşte păzitorilor de graniţă, begilor dunăreni.
-

Aceştia
fratele

veniră

întăiu cu un fiu
şi

izgonit

omorât,

purta

„Mircea, — care fiu

părintele sâu. Acest

-xzreme

al

lui

nume .ca și

același

sa, fiind ostatec'la Turci,
stăpânise.

care

fiului lui.

împotriva

apoi fugar 'la' Greci, -sosi
Mihăilă,

lui Dan—,

oim isteț, care avuse multe

de îndurat în tincreţa

- Mircea,

al

în străinătate,

bucată

o

de

şi alături de părintele său. Mihăilă chemă

şi Voevodul' Ardealului .
r
.pe Unguri,
în ajuto
,
“ alergă să-l: ajute, tozmai așa curm alergase Stibor
şi.
amândoi,
*
în ajutorul lui Mircea. Dar periră

Voevodul Ardealului şi tânărul, Domn al 'Țerii-:
- Românești, la 1420, aşa încât Dan ajunse singur
Domnu.

Îndată

oştirile turceşti din”

după. aceasta,

“Ţara-Românească străbătură Moldova şi atacară - " Cetatea- Albă, pe care Alexandru-cel: Bun se temu Su

-să n'o piardă.

a

Sa

,

slab, fără
de glorie,..

„2-2, Dacă Dan ar fi fost un "Domn
dorință de neatârnare și “fără sete

stăpânirea turcească s'ar fi întemeiat chiar atunci
“în părţile “noastre. - Dar el nu aştepta . decât
ceăsul potrivit ca să-şi unească oastea cu a...

“regelui Sigismund, ajuns acuma Împărat, pentru
alupta

„1

Sigismund fusese împiedecat mulți ani de zile: prin in-:

teresele “sale

din” Apus, în Boemia,

şi certele

"că, prin moartea lui Baiezid
.

Germania,

Italia, de

la provinciile dunărene, şi fusese bun bucuro-

- a-se_gândi
,

-

împotrivă TLurcilor: ---

.

-

-

”

,
7

-

dintre fiii lui, gras
-

rr2

—

a

—

nița Ungariei nu "mai era= ameninială din. periea acestor .
- duşmani -siraşnici. .
-. Acum însă; când era din: nou un singur Sultan ai Osmaniâilor, când begii dunăreni începeau să se miște, de
la - Vidin pănă în Dobrogea, el văzu.că este o adevărață,
nevoie de a-şi începe: iarăşi luptele de apărare..
Dan nu 'se arătă

deci credincios. Tarcilor:

nici:

“nu'hrăni cu daruri, nici nu “măguli cu -vorbe
“ frumoase
pe vecinii săi de _ dincolo de apă.

Atunci aceştia ridicară împotriva lui alt Domn,
-pe'un:fiu al lui Mircea, om poate mai în vrâstă,
„care se chema Radu şi căruia i se zicea, pe sla-voneşte,

Prasnaglava,

gol sau

Cap pleșuv. Dan

indelungate

„3. Îndată

adecă,. pe-româneşte:

Cap

şi Radu purtară lupte

; însă cel- d intăiu' birui.

el începu un şir de lupte pe Dunăre

„pentru căpătarea cetăților fără de care nu putea
trăi în. linişte şi bielşug Țara: Românească. —

iz

" Deci războaiele lui Dan. nu erau. războaie nebunatece
şi. fără scop, pornite de un om ce n'are de lucru, ci
războaie. din cele drepte, de folos, care liniesc la aceia
-. ca, prin jertfa” unei părţi dintr'un popor, să se-asigure..:
- poporului întreg, şi pentru toate

timpurile, hotarele fireşti

cele mai bune şi fericirea care poale. să iasă dintr” însele,

După frământări

care ţinură

mai

mulţi ani .

de zile. Radu 'se întoarse. însă: și izgoni pe Dan. în Ardeal, printr'o mare înfrângere. a acestuia.
1 se întâmplase deci acestuia ceia ce pățise”
Mircea în 1304, aproape în aceleaşi împrejurări,

şi, tot aşa, Sigismund veni însuşixîn țară,” cu
prinţul Pedro (Petru) de Portugalia, gonind- pe.
epitropisitul

Turcilor,

care. îndrăznise,

terea, să atace Ardealul şi să
Deci, în 1427, Sigismund înoi

de almin-

prade Braşovul:,
expediția pe care

-

|
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o făcuse cu. treizeci de
ajunse iarăşi

în 'mâni

ani în- urmă,
româneşti,

în. părțile Silistrei, încercând
oraș, care

fusese. odinioară

Giurgiul

şi Dan

năvăli!

să capete și acest

.

al lui Mircea. ES

"Atunci. se întâmplă să moară, după o îndelungată Dom- ”
nie paşnică, de om şiret, Ştefan, stăpânitorul Sârbilor, — care-şi zicea Despot, fiindcă era încuscrit cu familia
„.. împărătească din Bizanţ, şi primise acest titlu odată cu .
- căsătoria sa.. Urmașul îi fu unul dintre Brancoviceşii,
nepotul lui de soră, Gheorghe; dar Sigismund se: grăbi:
să ieie îndaiă Cefafea: Belgradului, aşezată la Dunăre.
Prin aceasta el stăpânia Dunărea sârbească, “precum,:prin :
“Severin
puterea

„prin

şi Giurgiu,
la Dunărea

dânsul şi vasalul. său, Dan, aveau :
Românilor, şi precum mai departe,

Cetatea-Albă, reparată - din : nou de Alexandru-cel-

Bun, se mai punea un zăvor în calea de trecere a Tur-: :
cilor. Sigismund. voi - însă şi mai . mult decât atâta. Încă .
: din tinereţă

se luptase

cu TurCii

pentru cetatea

Golubaci,

aşezată - între. Belgrad şi “Severin; în' 1428 el se hotări
s'o atace şi pe aceia. Era. ajutat de Dan, care. alergă.
Însuşi . cu o oaste destul de: mare:, chiar şi de Poloni,
- căci venise un general - al regelui Poloniei ca să iea
parte la aceasță nouă-cucerire nădăjduită. Dar Ungurii
lui Sigismund se purtară slab, și Românii, ca şi Polonii,
lăsaţi singuri, fură aproape nimiciţi.
Totuşi Sigismind'nu se lăsă de planurile sale, ci: aduse
_” în Severin, pentru paza acestei cetăţi şi pentru apărarea
graniţei dunărene în toată întinderea ei, Cavaleri Teutoni,

-

cari stătură- aici mai mulţi ani de' zile: -eră, fireşte, un
ajutor pe care. Dan nu-l vedea: bucuros, căci . în felul
acesta i se: smulgea Banatul Severinului şi i se punea
epitrop pe: cap. Pe Teutoni voiă să-i așeze Sigismund şi
"în cetatea moldovenească a Chiliei, pe care, în sfârşit,
Alexandru

o rupsese

„morții lui Mircea.

de la. Munteni, poate chiar

e

AI

înaintea

ai

1 Pe atunci Domunii munteni puteau să scoată până
-„ ostași, în cea”mai mare parte călăreţi, la luptă.

de

la 10)000

|

2 Erau însă două Chilii: o "Chilie Veche, pe care o zidiseră Geno-

vesii întrun

ostrov

din

Dunăre,

şi o Chilie Nouă, întemeiaţă

rită de Moldoveni, pe malul drept al Dunării. - Ip

ȘI întă=

po
8

—

14

—

i

.

în

=-pe Alexandru-cel-Buni, care nu ajutase niciodată pe
Dan, precum nu. ajutase nici pe Mircea, doria să-l- înlăture Sigismund, iar pe ducele Lituaniei, Vitold, căuta să-l
făcă rege, dând în sama lui oarecum Moldova. -

€
4 De şi. Dan fu: gonit de “marci pentri câtva.
timp, în folosul lui Radu-Vodă,, el șe întoarse
_. iarăşi „şi începu

un 'războiu

cu

Moldova.

Acesta

_este al doilea războiu nenorocit între cele două .
țeri, şi scopul pentru care 'se făcu -eia stăpâmirea. Chiliei

braţului

şi “părților

băsărăbene

de- asupra

Dunării cu. acelaşi, nume.

Imprejurările de lă Dunăre fură însă cu totul schimbate .
prin moartea lui Vitold, prinplecarea Cavalerilor Teutoni,
„cu toate că Sigismund li dăduse pănă şi minele din Ar- deal ca să se ție cu dânsele, apoi prin moartea lui Dan,
şi, mai 'ales, prin chemarea”lui Sigismund iarăşi în Apus,
- pe mulți ani de zile, din causa intereselor. lui împărătești
- de acolo.
.
-

5. La moartea” lui Dan al LII- lea” se! “părea_ că
a venit vremea .pentru Moldovâni să iea: 16cul”
întăiu în viaţa politică a Românilor, prin - Alexandru, de care. se temeau şi Polonii şi Lituanii, în afacerile cărora. se amestecase
adesea. El-.

era cu mult mai tare decât Domnul tânăr care
se lupta pentru

moştenirea lui

Dant.

Apoi. se

găsi încă un fiă- al lui Mircea, A/dea, care fusese:
până. atunci boier ca toți! ceilalți şi nu dăduse
“în vileag cine i-a fost părinte. Aldea luă* ca.
Domn, ca să măgulească pe "Gerotitoral „său,
"numele acestuia, şi- -Şi zise, Alexandru- Vodă.. Era
înțeles oarecum și. cu Turcii de la Dunăre, pe

când cel mai de temut dintre rivalii

lui,

Vlad,

1 Acesta lăsase doi fii, “dintre cari niciunul: nu putuse stăpâni: deo, camdată În Ţara-Românească,
-“
-

—
:Şi

el fiu. al lui

135

—

Mircea, : care “fusese

Curtea regelui unguresc,

crescut; da.

ca un fel de

zălog : al

-
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“Fig. 17, Alexandru-cel-Bun (după un patrafir). -
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tatălui său, se dili pe Ungurii. Alexandre ,
cel nou birui pe Vlad; el ajută. pe. Turci să
între în: Ardeal și să prade. acolo.: Îndată după
_“ aceasta merse chiar la Poartă. şi see închină Sul

tanului. e

DS

„ Acest”lucru este vrednic
de a fi însemnat, peniru că
'Întăia oară se întâmplă- ta un Domn al nostru să meargă
- înaintea „Împăratului“ sau să.i sărufe poala veșmântului,
căpâlând de la dânsul întărirea în Domnie. Niciun Domn:
“al Moldovei de: pănă atunci nu se supusese încă acestei
umilinţi, şi” asifel din acestpunct de. vedere Moldova se _
ridica acum mai sus decât principatul, mai -vechiu, al
„Jerii- Româneşii.
ai
Aa
_

În loc să: ajute pe- “Parc Ia năvălirea lor în
Ardeal, Moldovenii. ieşiră împotriva lor, şi astfel,
la

o dată

pe

care

e .bine. să

9

„pentru că este a celei d: intăiu
veneşti

asupra

unei

oştiri

de

"1432, izbutiră ei să înfrângă
“Parcii întrați în Moldova.

„De

câteva

ținem

minte,

biruinţe - moldoTurci,

cu

la

23

Junie

desăvârșire pe

luni numai, fa. începutul

anului.

1432, Alexandru-cel-Bun murise, după o Domnie
|
“ceva mai lungă ca a lui Mircea. De şi ni-l în-- făţişăm. ca pe un om foarte bătrân, el nu era
poate mai mare 'de cinzeci “de ani.
=

+

6. Peste trei. ani ' muri şi Alexandru cel din
“Țara-Românească. Vlad, prietenul “Ungurilor
şi
_ ocrotittil! Împăratului

apusean, izbuti să înlăture

- pe toți doritorii de Domnie.
îl

sprijiniauXMoldovenii,

cari- ]

De

data:

aceasta,

combătuseră îna-

inte. El cumpără acest sprijin luând de soţie
„pe o fiică a lui “Alexahdru- cel-Bun, 'sora . Dom1 EI şi venise din Apusul Germaniei, „unde se afla impăratu
mund, de ia Niirnberg..
—

Sigis-

a
III

_

=

F

mului-celui nou al Moldovei,
fie sau Iliaș.- Ca

vreme,

„ “prieten al creştinilor se ținu Vlad câtăva
urmă,

pe

dar,

şitulranului

„

1437, a

Sigis-

Împărat

bătrânului

2

sfâr-

la

moartea,

după

ales

mai

.

mund, el trebui să facă aceia ce făcuse, înainte

merse deci la Curtea
-- de dânsul, Alexandru-Aldea:

V/ad,.-..

i sa zis: Radu-.-

crunt, şi Radu, căruia

tânăr

-

şi

cuvenită

fiii săi:

din

ca, ostateci pe doi

1ăsă la.el

"un

închinăciunea”

îndeplini

Sultanului,

-

cel-Frumost. Ca să. se arăte credincios 'Turcilor, —
Vlâd. merse făţiş împreună cu dânşii când atacară

_

de: Saşi, din oraşele

o mulțime

"Ardealul, robind

-

provinciei. Este drept însă că a făcut tot ce i-a
- stat prin putință ca să cruțe pe acești sărmani

|

Da
si
creştini.
de patru
timp
astfel,
făcu
: Se

e
ani, linişte

în

mare, de

și

-

Mă

părţile muntene. Din potrivă, Moldova,pe care.
n'o ameninţase încă niciun duşman, căzu-răpede „ în cei câțiva ani după moartea. lui Alexandru-"
De şi [lie era

"iel-Bun,

_ - _tatăl
Ă

mai

fratele

lângă

săuîl ținuse o bucată de vreme

dânsul

= Muntenia
sfârşit,

de Domnie, precum

ca! tovarăş

Mircea.-cu fiul său

el era fiul legiuit.

făcuse

şi, în

Mihăilă, de

față “de

născuți

alții

„din deosebitele legături ale Voevodului şi astiel
:- se învrednicise a lua de soție pe sora soţiei lui

“=

Vladislav'.cel tânăr, noul rege al Poloniei,

fra-

„ele său Ștefan înd'tăzni să se ridice împotriva-i.ani de zile, și Moi“Bi se frământară mai mulţi-

ca însemnătate, trebuind” să

+ Idova căzu

recu-

noască în: condiţii: mai umilitoare . suzeragitatea .
Poloniei şi. părăsind față de .aceasta părţile
să se împace,
fraţii fură aduşi

Pocuţiei. -La urmă

_meputând să se nimicească: ei

„sine veniturile ferii.

împărțiră între”

2 Un alt fiu, mâi mare, Mircea, stătea pe lângă tată.
.

-

”
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lie avu veniturile Moldovei-de-sus, Ştefan ale Moldoveide-jos, dar şi unul şi altul erau de o poirivă Domni
-- deplini ai Moldovei, ca nişte răzeşi cari-şi împart folosința moşiei după nevoile şi puterea lor, dar nu împart şi
drepiul asupra ei, nici n'o iaie în două. Fratele cel mai
mic însă, care era şi cel mai istet, nu aştepta: decât clipa
potrivită pentru a- înlocui. şi, înlătura cu totul pe lie.

La 1443 Ştetan „avu: cruzimea şi: neomenia.
de a orbi pe fratele său pentru al face. să nu
“mai:i poată unibla după. Domnie. .
|

Ea

XXIII.

loan Corviriul Și țerile noastre (4411457)
a.

timp, cumnata]. acestor

În. acâst

doi

fraţi

- Vlad, îşi :schimbase -politica.. Anume, “după. -

incartea

şi a ginerelui

lui. Sigismund Împăratul

- şi moştenitorul:său, Albert, ajunsese. atotputernic
“la graniţa Ungariei :de spre Turci, şi
” chiar “guvernatorul regatului : intreg, un

.curând
Român

.

' din Ardeal, Joan din Inidoara. :
.
cari
liberi
țeranii.
țeran,.dintre
de
Era fecior
“apărau granița prin părțile de Apus ale pro- vinciei;

Om

și de

de“ ispravă

îndrăzneală,

el

„nvăţă, meșteșugul războiului slujind regilor Un-gariei. împotriva . Turcilor de peste Dunăre şi
chiar luptând supt steagul unui stăpânitor aşa
de. îndepărtat, cum era ducele de Milan. Astfel.

a ajuns

Ioan,

cu

“timpul,

foarte

puternic

şi

„bogat, împrumutând și pe: rege 'tu'bani în timpuri 'grele.' El putu să aibă în sama lui cetăţile

de graniţă: din „Banatul Severinului: Orșova: Şi
„Mehadia...
|
a
=
- Avea numai ca vecin în părţile de către Apus, ăproape„nealârnat şi. el, pe un Ragusan, Banul Franco de Talo- vaci, care ţinea cetăţile Crașovul şi Belgradul.
=
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- Încă

mai

târziu,
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Ioan,

_

căruia

i se

zicea

de .

acasă Jancu, şi care şi-a' păstrat acest nume
spre a se deosebi de: un frate mai mic,-care se
numia, :nedesmierdat: Toan,

căpâtă (în

1441)

şi:

Voevodatul Ardealului.
Avea astiel o situaţie foarte; mare, asemenea cu aceia.
_pe

care o avuse

Banul

teutonic

din 1430, şi chiar mai
-

[om eCORVIN. _. J

.

Fig. 18, loan' Corvinul,

mar& decât a: acestuia,
Ardealul.
-

căci "supt “mâna

lui

era „întreg

Tancu -din! Inidoara, care se chemă acum, după
numele

unguresc

al acestei

se gândia să întrebuințeze
Românilor

“dea,

din

Ardeal.

cetăți!,

Hunyadi,

nu

puterea. . sa în folosul

Românii, neamurile

Cân-

Chendereș, cari au lăsat biserici de piatră,

1 Cetatea se vede şi acuma, fiind reparată de fiul lui Iancu, care a

fost rege al Ungariel, Cralul Matiaş, Altă
- Șul, lângă Lipova.

.

cetate a lui loan e. Şoimu-.

e

i

i

N
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.
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ca la Sângiorgiul. Streiului, cu inscripţii slavone
la chipurile. lor, şi altele, aceștia stăteau. totuși
adese ori în jurul lui. Iancu, fiindcă-l ajutau să

apere Ungaria împotriva, Tarcilor.

7

2. Românii ardeleni: ajunseră din ce in.ce mai mult în „stare de.sărăcie şi de umilință faţă de. neamurile celelalie: regii Ungariei îi împărţiseră între , episcopul de
„Alba-lulia, între Sașii- aşezaţi în sate şi oraşe - şi între
deosebiți nobili, ca iobagi ai-lor?. Pe vremea. regelui
Sigismund ei se şi răsculaseră, unindu-se cu mulți dintre
"Unguri cari se aflau în aceiaşi stare de şerbie: pretin_„deau să fie trataţi” mai blând de stăpânii de moşie; să li
se ceară mai puţin; în bani şi. daruri, decât li se ceruse .
pănă atunci. Dar, În urmă, răscoala aceasta a iobagilor
a fost înăbuşită în Sânge. . :
Deci. .nu ca apărător al Românilor în Ardeal, sau ca
"om cafe să întrebuinţeze situaţia sa ca să li fie de folos .
„ni se înfăţişează feciorul de ţeran din părțile Inidoarei.
„lancu-Vodă“ era acum catolic, se număra printre domnii cei mari. de: pămâni, printre dregătorii. cei înalți ai.
Ungariei şi nu înţelegea să slujească decât întăiu ambi- jia sa şi, pe urmă, interesele obşteşti ale creștinilor.
d

-

.
p

i

E”

-

.

-3. Planul lui Iancu era acesta: să

id

4

_

-

întrebuin-

Țeze faptul că în “Moldova şi 'Tara-Românească
“sânt Voevozi români, cu cati poate să întreţie. -.

„legături. mai strânse, şi „să-i: cheme
mare împotriva
ar resulta ca un
părților acestora
„Ia I442 unul

la o luptă.

'Turcilor, din care luptă

apoiel

mai. mare stăpânitor al tuturor
de la granița păgânilor.
|
dintre comandanții turceşti de

fa hotar întră în Atdeal,

şi anume. chiar în- pri-

-măvară, cu scopul. să prade în ţară, precum pră:. daseră, cu câțiva ani înainte. Tureii Sultanului, i Ei erau

aşezaţi în șapte județe,

care_se numiau judetele roma-...

"nești, în Apusul Ardealului şi în Banat.
2 Cuvântul iobag

însemna,

întăiu, luptător. liber,. pe urmă însă a a-

juns cuvânt de. batjocură, având acelaşi înţeles- ca şi „ger
„A

în Apus.

:

N.

o

,

—

N,

21 —

călăuziți de Vlad Dracul. Hunyadi
strânse ră:
> pede toate trupele ce-i stăteau la îndemână şi
sări înaintea lor, când ei, după. ce mântuiseră
opera de jaf, se gătiau.a
trece în șesul. ungurusc pentru a urma -cu prădăciunile. Dar, înainte --de” ajunge la Poarta "'de- fier, la trecătoarea demunte prin care ieșia cineva -din Ardealul apu“sean, oastea ardelenească -îi întâmpină şi, într'o
- luptă mare, lângă satul, locuit astăzi “aproape
mumai
de Români, Sânt-Imre, . năvălitorii fură
“puşi pe fugă cu pierderi foarte. mari.
În

toamnă,

pentru: a răsbuna

această

înfrân-

:gere, Sultanul trimese pe guvernatorul tuturor...
provinciilor europene, pe begul” begilor, pebe-

glerbegul Rumeliei (Rumelia,

Rum-ili=

provin:

-cie romană). Acesta. întră în 'Tara-Românească, !
“nu prin "părţile oltene, ci prin ale Ialomiţii. Peste
„ „câteva săptămâni numai el se întorcea încărcat
de pradă şi, în. părțile de sus _ ale Țerii-Româ.-.
neşti, deci prin Buzău sau Prahova, era. bătut.
'-cu desăvârșire, despoiat de comorile -strânse şi
“făcut de râsul lumii de către Hunyadi însuşi,
ă ajutat, data aceasta, Şi de Vlad.
Va să zică acesta se ridicase împotriva 'Turcilor. Vechea politică îndrăzneață, priincioasă' creştinilor, a lui
v Dan învinse deci în zilele lui Vlad, pe care ai lui. îl nu-midu, pentru istețimea-i răutăcioasă: Dracul..
.

4 În sfârşit, la 1443 Hunyadi, întărit în cre„-dința” că poate birui, prin“isprăvile sale din Ardeal şi 'Para-Românească, îndemnă pe regele cel'
nou

al

Ungariei — care înlocuise

Albert. Şi pe fiul ei, Ladislau,
_

pe-văduva

lui

— pe Vladislav, care

sera pănă atuncea numai rege al Poloniei, să înceapă

"o expediție”
"dlui

asămănătoare

Sigismund.

Data

cu' aceia din

aceasta

însă; 'în

1396 a
toamna

.

a

|

a

anului 1443,

nu
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se mai

-—

merse

nării, luând: o. cetate: după
- Hunyadi. era să treacă

“ale 'Serbiei, la
prin

pasul

Sofia

de-a “lungui

alta; ci

'prin

Du-..

gândul lui:

părţile

din lăuntru

din: Bulgaria. şi de acolo,

cel. “mare al Ihtimanului, în Rumelia,

“urmând apoi tot înainte spre Filipopol şi Adria„e

nopol,

“a bate

pe cursul râului Marița.

Creştinii izbutiră

de mai multe ori pe “Turci

şi

zăsbătură

pănă în munții cei înalţi ai Balcanilor.. Dar acum

“era prea târziu,. în inima iernii chiar, aşă încât
ei

trebuiră

|

să se întoarcă.

- În anul următor, o nouă. _ expediţie. se pregăti
de Hunyadi,. de regele sprijinit de dânsul și de.
“legatul Papei,

care

se interesa, potiivit

marea sa, de-un asemenea
Necredincioşilor,. aa

războiu

cu che-

împotriva

>

Legăturile. de pace încheiate cu: Țureii” fură călcate, şi
asifel în Septembre oastea. se puse. în mişcare,
cc”

x

Acum și Vlad. se uni cu creștinii precum se
unise înainte Dan cu. regele Sigismund . la Go“lubaci.. Se merse mai răpede decât în anul: celălalt. De la Orşova creştinii înaintară
pănă la

Nicopol, primiră aici pe. Vlad cu . Românii şi se îndreptară către. Varna. Bătrânul Sultan Murad,
“fiul lui Mohammed, se întoazse anume. din Asia
spre a li-sta împotrivă. :
>
Lupta se dădu pe câmpia din +margenza | Mării, _
“lângă- portul Varna. Regele, Vladislav, om tânăr
„şi cutezător, făcu. aceiasi. greşeală. pe care o fă-

cuseră Francesii odiiioară supt. Nicopol. Hunyadi
era stăpân

acum pe

soarta

luptei, când

regele

se aruncă furios asupra Turcilor, crezând să poată
omori pe : bătrânul. Murad însuşi, şi, câlul.său i

impiedecându--se, un

Turc

răteză capul
x

regelui.

—

123 —

*

A

fost o: înfrângere

fugi iute
În

spre

anul

aşteptaseră

nemai

Dunăre, și,

pomenită.
de aici,

..următor,.

însă, corăbii

în

la

zădar

1444

Hunyadi

în Ardeal.
creștine,

sosirea

care

.

cruciaților:

ca să-i ducă la Constantinopol, veniră pe fluviu.
Vlad, care suferise inainte de a doua expediţie
din' 1442" şi închisoare din partea Turcilor, la
Galipole, “numindu-se un alt Domn in locuii,
rămăsese: "credincios creștinilor, şi-el' urmă pe
uscat. corăbiile plătite de: Papa și ducele Bur- .
gundiei, care se suiau: pe cursul Dunării. Silistra

=

a fost atacată, Turtucaia, arsi ; cetatea Giuriului, bătută cu” învierşunare, căzu iâr în mâ- -:
nile Muntenilor, ca-pe vremea lui Dan. Se ajunse
Ja Turnu, care vu putu fi luat. La gura. Jiiului
veni Hunyadi să se unească în sfârșit cu_creş-

tinii, dar

eră prea 'târziu, şi oastea

-

ungurească

și munteană se înfățișa prea slabă faţă
de Turcii.
“cari se adunaseră pe malul: „celălalt, „Astiel se:
mântui

expediția.

pi

=

„

“Buna prieten: e dintre Vlad! şi Hunyadi se încheie şi ea, de alminterea, foarte răpede. Cam.
pe vremea “când,+la 1445; se isprăvise expediţia.
pe Dunăre, în anul următor Hunyadi pornia pe
neaşteptate spre: Țara- Românească, prindea. pe
„ Vlad şi-pe fiul său Mircea, cari nu se aşteptau”

7

4

să fie atacați, şii ucidea. După: foarte scurta.
- Domnie a lui Danciu, fiul lui - Dan, și a unui
trecător

Basarab,

Vladislav,: care-şi

Scatinuil

muntenesc

zicea şi e]

fu luat de:

„fiu al lui, Dan“.

”

i linişte măcar, nouă ani
3. Acesta” stăpâni în
de zile. El-n'a ajutat. personal.pe Hunyadi în.

-. marea
la

1448

lui expediție d&.răsbunare
şi care-l duse,

ascunse a „Despotului
.

A
SS

pe care o făcu

şi din. causa

duşmăniei

Gheorghe,

sârbesc
-

-

căruia.
-

—

-
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ziu-i plăceau aventuri.de acestea — odată ce-și
de la Turci—, la înfrângecăpăţase țara înapoi
- sea din câmpia Cosovei. Ioan Hunyadi înlătură

“numai târziu de tot pe Vladislav

acesta, când

de asediul Belgradului,
“Turcii se pregătiau acumâă

ani după
-în 1456, trei

ce Constantinopolul însuşi,

în mâ|

or de Răsărit, căzuse
la
' Împăraţil
Capita
N
Da
_* nile păgânilor. .

"EL se temea ca Ungurii să nu aibă-aceiaşi soartă, căci
ştia bine că, odată

luat. Belgradul, Turcii puteau

să între

în răgaz
și în Ungaria şi - să-şi îndeplinească voința

de -

„jaf şi cucerire, Vladislav părându-i-se -prea slab pentru
împrejurările grele, Hunyadi îl înlocui deci, şi puse, încă

+

dr

în primăvara anului 1456, pe Vlad; fiul-lui Vlad Dracul. E

:acela care stătuse “mai. înainte la Turci ca ostatec și se a-.:
care, de o bucată de vreme, fugărit de la'dânșii,

.dăpostise în Ardeal. Acestui Vlad-i s'a zis 7epeş peniru

că, urmând după-datina stăpânitorilor cumpliţi din Răsărit
- “pe acea vreme, el pedepsia 'mai bucuros pe vinovaţi şi.

* pe dușmanii săi în războiu: trăgându-i în țapă.
1

.

„6. În toată. vremea aceasta Moldova a' dus,
prin păcatele stăpânitorilor ei, viața “cea mai ticăloasă ce se poate închipui. Împotriva lui Ştefan, care orbise pe fratele său, se.ridică, ajungând 'de-vrâstă, fiul” nenorocitului Ilie, Roman, numit
“astfel după tatăl lui Alexandru-cel-Bun: Roman
birui pe unchiul său cu ajutorul Polonilor, și-l
“ucise. Trupul lui Ştefan fu dus la mănăstirea
Neamţului, şi acolo i s'a săpat.-mormântul, piatra
puindu-se mai târziu numai. o
+. :
„Roman, om tânăr, sfătuit de maică-sa, Lituana
- Marinca,

avu

tate. La urmă

o Domnie scurtă

muri

şi fără

însemnă-

otrăvit. Fii ai ai lui Alexan-

dru cel-Bun, din legături neiegiuite şi nesigure,

--se ridicară să ceară Domnia în dauna
- fratelui .
mai tânăr al lui Roman, Alexăndrel. Unul dintre

AL:

—
, Petru, avu
vreme,

dar

prin umilinți

”

N

125.

norocul să stăpânească mai. multă
stăpânirea . lui

a

fost

cumpărată

grele ; el a luat: de

_trâna soră alui
rilor să-şi. aşeze

Hunyadi şi a dat voie Unguostașii în Chilia, care, fireşte,

era apărată de “dânșii în 'sama Mantenilor.
3.

Tot

din

N

soție pe - bă-

rândul

-

|

fiilor. din flori. al lui Ale

xandru se ridică însă un om

de ispravă, viteaz - -

,

şi nobil, Bogdan. Înţelegându- -se cu Hunyadi, el
„întră în Moldova şi birui oştile lui. Petru. Când
Polonii veniză 'în ajutorul: acestuia, trimețând o.
întreagă oştire care porni din Camenița, cetatea

. lor din faţa /Flotinului, el îşi adună
erau

„mulţi; la - Crasna, șat

pănă

acum,

dar

care

care

€ra

boierii, cari
„dăinuieşte şi

cuprins: atunci în

adâncul codrilor. Bogdan bătu pe ostaşii poloni în-aşa fel, încât abia putură să găsească drumul .
îutorsului.
.
.
Pentru

întăia dată, va. să zică,—

afară

de vechea

cioc-

- nire—, a .fost învinsă o oaste polonă de către Moldoveni,
În această zi de 6 Septembre 1450.

8. Dar un alt Petru, fiu-al lui Atexaridriu, căruia

i-se

zicea

Aron,

fiindcă

Aron

îl. chemase

înainte, veni la Domnie. El unelti un complot
ticălos pentru a înlătira pe Bogdan: în folosul
lui Alexăndrel.

seni,

aşezat

Lângă” Suceava “este un sat Reu-

în margenea.

unor „dealuri

bogate

” în livezi, și aici obişnuia “Domnul să iasă din
când în când la petreceri sau'la primblare. “Bog-"

dan.era

dus. acolo [a o nuntă, când, în mijlocul

nopții, sosi ceata de. cutezători în fruntea căreia
stătea Aron. El fu scos din casă, îngreuiat.- de .
vin cum se găsia, şi i se tăi€ capul tocmâi pe lo- „cui unde fiul său, care a fost Ştefan: cel- Mare, a
bai

E

|

_

—
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is

ridicat o- frumoasă biserică de piatră

„menirea

lui-(Octombre

1451).

întru 'po.-

Aron îşi zise” Petru-Vodă, şi nu voi să dea
-Moldova-de-sus lui Alexăndrel, Tânărul acesta-și

„- petrecude aici înainte vremea în ospeţe,.la Ce-

„tatea-Albă, unde-şi află .şi 'stârșitul,: peste patru
ani de zile. Acuma Petru Aron. ajurise singurul:
„> stăpânitor al țerii.: Așa cum era, mai mulţi boieri ..
“se strânseră totuşi în jurul: lui, fiindcă -nu se
mai găsia în Moldova nimeni din neamul: lui

Alexandru-cel-Bun.

Faţă de Poloni "că și-faţăde

"Unguri, dar' mai ales față de cei d'intăiu,
arătă gata! la orice concesii. -

el. se

Câad Turcii, cucerind Constantinopolul, căutară
să-şi stabilească dominaţia exclusivă în tot cu- ..
“ priasul Mării Negre, cerând şi de la Genovesii
din Caifa, şi de la stăpâniţorii greci'din Mangup
(cetatea Sfinţilor Teodori *, iarăși în Crimeia), şi
„de la toate oraşele şi stăpânirile de pe malul
acestei Mări plata unui /faraciu
de tăscumpărare, Petru se grăbi să îndeplinească cererea atotpu- .
„ternicului- Sultan Mohammed al II-lea (fiul lui.
Murad). Astfel, o solie de boieri moldoveni merse

în anul

/456 de găsi în

” beglie, pe „Împăratul“
avea

reședința

obişnuită

suma de 2.000 de

Rumelia, la Sarucan-

cel tânăr

şi nou,

în Țarigrad,

galbeni -ungurești,

care-şi

şi-i aduse.

care i se-

ceruse. De sigur că şi Țara-Românească plătise:
pe vremurile -lui Vlad cel vechiuţ apoi pe ale
lui Radu Prasnaglava, lui Alexandru-Afdea, lui

Vlad Dracul şi lui Vladislav ca tributo sumă,
„pe care no putem hotări, faţă de Turci: acuma:

- ŞI Moldova

se supunea

Tiron şi Stratilat,
x

.

la această îndatorire. -

OO”
-

.

-

Noi nu trebuie să o , credem, de alminterea, așa “deruşinoasă, pentru că şi Puterile cele mari obişnuiau, a plăti câte ceva Turcilor peniru ca posesiile lor să nu fie
atinse de dânşii. Astfel plătise tribut. odinioară Împăratul
din Constaniinopol şi toată familia lui pănă lă căderea
lor (1453) şi pănă la înlăturarea stăpânirii grecești din
_ Moreia; „tribut irimiseseră Sârbii şi Bulgarii câtă vreme
“li-a trăit Statul ; în sfârşit Veneţia dădea tribut pentru
posesiunile ei în Albania şi pentru oraşul Lepanto; dacă.
i sar fi îngăduit să mai ţie Salonicul, ea “era gata să
” răspundă

un

iribut nou

şi peniru

acest. oiaş..

-

—

Petru

Aron

ar fi putut: stăpâni

încă

multă

vreme-Moldova, dacă l-ar fi suferit Ungurii și ar:
fi vrut să-l îngăduie mai departe. noul Domn al
_ “Țerii. Românești —- Aceasta * însă,.

care

era,

cum

ştim, Vlad "Țepeș, înţelegea să nu-aibă.la hota-:
rele sale: un om de care: nu. putea: să fie sigur.
“în planurile mari pe care le făcea; de aceia el
se hotări să-l înlăture, dînd: Domnia unui fecior-al'lui -Bygdan Vodă cu o femeie anume Ol/fea .
_ (Maria) om tânăr, frumos, voinic şi viteaz, care

_de câtva timp se adăpostia la 'dânsul. Astfel, în,
primăvara. anului 1457, Ștefan, fiul lui Bogdan,
plecă să-şi cucerească moștenirea.
|
„EL avea săă fie Stefan -cel-Mare.

DC

XXIV.

! Domnia lui Ştetan-cel- -Mare până laî începerea
luptelor

z. Ştefan, fiul

cu Turcii.

lui” Bogdan- Vodă,

-

plecă . din

Țara- “Românească cu ăjutorul pe care i-l dăduse
Vlad Ţepeş și cu o mică ceată de pribegi, care se va fi găsit încă de la început în jurul: "ui.

Urmă malul

drept al

„ nicio împotrivire

Siretiului şi

nu

decât “tocmai sus, “prin
—

întâlni.
părțile.

”

“ Romanului, la Doljești, şi, mai departe, 1a Orbic, în Finutil Neamţului; căci Ștefan nu -voise
să treacă Siretiul pe. la Doljeşti, ci, căutând să.
înşele pe- dușmani luase mai către munte, prin.

"Neamţ, drumul „spre Suceava.

Si

2 În arândouă! luptele, oastea fiului lui Bogdan nu avea
"în faţa. ei: decât, de bună samă, numai ! câteva sute deboieri şi ţerani, cari se adunaseră 'în pripă peniru ca săapere_ Domnia _lui_Petru-Vodă_Aron. Acesta nu se arătă
În sare să strângă alte mijloace. de apărare.
,

!.

„Peste puţin Ştefan se infățişă îniaintea Sucavei. Aici îl întâmpinară boierii lui Petru, care.

Da

.

“fugise grabnic spre Polonia, unde: şi_ avea legăturile cele mai. însemnate. Mitropolităl de atunci

al Moldovei, Teoctist, om
în

?
4,
i
j

margenea.- cetăţii

foarte „respectat,

de Scaun

a

:Domnilor

veni
Mol-._

dovei, pe locul. ce se zice: la _Direptate, pentru
că acolo se îndeplinia osânda- cu moarte împotriva vinovaţilor. ' Pe.acest câmp stătură fruntaşii Moldovei.

înaintea. tânărului fecior:

“nesc biruitor şi-l recunoscură
tornică a lor.
|
pe
Ss

dom-

de căpetenie staAa

.

2. Cronica țerii, scrisă mai târziu în românește după.
vechea însemnare slavonă care se făcea prin mănăstiri,
spune că, apoi, cea d'intăiu măsură „pe carc o luă ŞtefanVodă a .fost să-şi pregătească 0 oştire. Aceasta” nu
" înseamnă că el avea de gând să pornească, nebunește"
şi

cu

cutezanță

de-tânăr :care

nu

socoteşte. urmările,

războiu împotriva tuturora. El şiia însă că lIngaria era
turburată; căci țara de la moartea lui Joan Corvinul, care |
se stânsese câteva săptămâni după ce despresurase Belgradul încunjurat. de Turci, era în prada a două parlide
“care „se luptau de moarie. Ştia, iarăşi, că Polonii vor.
lua măsuri ca să aducă înapoi în Scaunul: Moldovei pe.
Domnul fugar care . se polrivia aşa de bine, „prin lipsa
de” energie; cu scopurile lor. Pe de. altă parte, Turcii, =
———

—
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cu toate că irebuiseră să plece de supt zidurile Belgradului — Sulianul însuşi fusese uşor.rănit—, erau destul!
de tari ca să înceapă, chiar în anul următor, iarăşi opera
lor de cucerire la Dunărea sârbească, şi poate chiar și
în părțile dunărene care erau în legătură cu Românii.
3. O oaste
tunci. Domnii
“strălucitoare

moldovenească adevărată. nu. exisia pe aîntrebuințau mai mult cavaleria uşoară şi
a

boierilor

şi

cele _ferăneșii,

chemate

la

luptă prin focuri care se aprindeau pe. dealuri. Cel puţin
n'avem nicio dovadă că în vremea turbure de după moartea lui Alexandru-cel-Bun s'ar -fi înjghebat' o puternică
armată demnă de acest nume. Pe când-în Domnia lui.
Ştefan, care, cum vom vedea, a ţinut o jumătate de veac,
întâlnim ca .oaste siatornică pe vileji, — călăreţi şi nobili, 2 numiţi aşa după vechii coborâtori din Maramurăş.

Apoi pe hânsari,_ oaste. de strânsură şi de pradă, şi. în

slârşit pe voifiici, osiaşi "de rând, țerani aleşi, cari nu se
Pa
deslipiau de Domn. - Toţi aceştia aveau ca răsplată pentru slujba făcută de
dânşii pământuri; astfel pământurile acelor „viteji“, mai

mărunți cari se ziceau, măcar mai târziu, şi curleni, pende ale
iru că “stăteau totdeauna la. Curte,. erau osebile
chiar: moşii de
altor locuitori ai erii şi se chemau

boierimeă
„curteni. În vreme de primejdie, fireşte, toată
stăpânilorul
pe
încunjura
a
peniru
„era ţinuiă să alerge
din fiecare

țerii. şi, iarăşi,

dacă

aveau drepturi asupra

sat, supt

lor,

călăuzirea

boierilor,

sau a celui d'intăiu. din-

ire locuitorii liberi, care se chema vâă/âman; plecau. multe

- mii” de oameni, îmbrăcaţiîn portul lor obişnuit, peniru ca
să-şi asigure moşia lor cea mică în apărarea moşiei
celei mari care era ţara. Cei destoinici primiau răsplătire
în pământuri,şi asifel mulii ferani ajunseră să aibă locuri
în“ deosebite părji ale Moldovei. Ștefan se arătă
“întinse
foarte darnic şi cu boierii de ispravă, pe cari-i îmbogăți

mai ales făcându-li daruriîn „pustiu“, adecă în Ţinutu-

rile. mai rău locuite, acoperite încă mai mult cu păduri, _
ce“se aflauîn părjile de dincolo de Prut şi cu deosei
bire în apropierea Dunării. -

Cu toate aceste “pregăliri războinice, Ştefan, n'avu

pri-

- lej să încerce îndată puterile nouă pe care le alcătuise
pentru luptă. Schimbările cele mari, primejâiile din partea sirăinului, luptele, prădăciunile şi cuceririle? se întâl-

S

-

a

o

.
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celălalt principat: românesc, “de

unde

Ştefan

însuşi își luase. zborul: „în Ţara-Românească a lui Vlad-

Ţepeş.
T

o

a

-

ă

.

i

|

r. 4. „Vlad “Ţepeş, Domnul muntean, era un om
ciudat: straşnic la înfăţişare, dar frumos şi isteț,
___crud'la

faptă,

neadormit

la

lucru,

cutezător în

“ planuri, dorind: binele săracilor şi gata să jertfească bielşugul celor puternici pentru „aceasta, ,
El a rămas însă în mintea urmaşilor săi mai
„ales supt chipul, grozav al unuia care ucide oameni pentru plăcerea. sa 'şi-i schingiuieşte ca să,
„să

se bucure

văzând chinurile- lor. Să -nu fi fost

atât de crud,

să nu-i fi plăcut

a trage

oameni

în țapă,: a-i rupe” în bucăţi cu. mânile sale înseși,
a-şi bate joc de omenie şi de lege stând la masă:
„pe hoiturile celor morţi din porunca lui, sau râ-

. zându- -şi- de
„s'o facă

slujba

pentru câte

bisericească,

pe care- punea

unul

însă groapa

căruia

îi

era abia deschisă (așa a făcut cu pretendentul .
Dan, cel tânăr), el ar fi fost unul dintre eroii:
cei mai

mari, dintre

ai. pământului

apărătorii: cei -mai vrednici, .

dă neamului

5. În Ardeal

românesc.

se. oploşiau feciori. de Domai

cari voiâu să-l

înlocuiască:

astfel. Dan,

de

care

a fost vorba, şi un frate al lui Tepeş după tată,”
Vlad; care fusese. odată călugăr și pentru aceia

i se şi. zicea V/ad Călugări. Domnul
îi ceru în zădar

de la: vecinii

săi,

Saşii

muntean.
din Ar-

deal, şi, neputând deci 'să-i capete, se apucă să
„prade “Ținuturile. de la graniță, mai ales în părțile Brașovului. Când Dan se coborâ în ţară,
cu îngăduința noului rege unguresc,.care nu era
altul decât Mafiaș, fiul lui Xoan Hunyadi, Vlad
isprăvi răpede. cu dânsul. Alte prădăciuini îîn, Ardeal: urmară..

.

NR

ar

=

Cât timp a.fâcut ei această
„rind, fără cât
chiar

pe

a

de puţină

Români

2

din

ispravă, măcelă- .

dreptate,

Ținuturile

pe Saşi şi

săseşti ale Ar-

Fig. 19, Vlad Tepeș.

Da

dealului, Vlad putea fi sigur de sprijinul Turcilor de la: Dunăre.De

“cu dânșii.

la o vreme,

Auzind -că în

însă,i se uri

Apus se.fac
ș

pregătiri

i

—
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mari pentru un ncu războiu al creştinilor împo__triva Împărăției: otomane, “precum fusese acela
ce se încheiase cu înfrângerea de la Varna, Viad
se lăsă măgulit: de regele cel nou al Ungariei,

"şi, fiindcă avea nevoie, totuși, -să prade totdeauna, își 'căută jertfele printre Bulgarii şi,

chiar Românii

de Dunăre. .

de dincolo

Neapărat însă că el se bucura mult mai mult să vadă
- aducându-i-se saci plini cu capetele, nasurile sau urechile tăiate ale Turcilor. Cine face asifel este, fără îndoială, un .om sălbatec şi. vrednic de osândă, dar nu
trebuie să uităm că pe .acel timp şi Turcii, din partea
lor, când găsiau prilej potrivit, făceau iocmai aşa cu lo_cuitorii Țerii-Româneşii. Dacă ar fi fost însă un om cu.
inimă iertătoare şi un creştin adevărat, fără îndoială că
Vlad ar fi ştiut să-şi apere. fara fără să-şi bată joc: în:
- felul acesta de durerea şi de viaţa omenească.
_-

căutară

Turcii

.-6;

să vie

poftindu-l

prinde,

a-l

- "la întâlnire, pentru a duce. fribulul, neplătit de
mai: mulţi.-ani în -urmă, şi darul de. cai şi poate
chiar

şi de copii pentru cetele Jenicerilor, la care
său,

înaintașul

Vladislav,

se

îndatorase

faţă

"puternicii vecini de peste Dunăre.
al: lui Mircea-cel-Bătrân
Aşa-zisul frafat-

de:

Pe
cu Sultanul

Baiazid e o născodire fârzie făcută după 1770 pentru a
: dovedi, cu prilejul încheierii unei păci între Ruşi şi Turci, .:
care era să prevadă. drepturi pentru noi, că Ţara-Româ-: nească s'a supus prin învoială. O socoteală venejiană. dă pentru această vreme un fribut de răscumpărare sau:

haraciu de 17.000 de galbeni; aflăm însă pe la 1500:
"abia 8.000. Moldova e ireculă în vremea lui Mohammed
“al
cea

Il-lea numai

supunere,

d'intăiu

2.000. Ștefan

lui Sanudo,

re
a făcut
cu 6.000; supt Petru Aron,-ca
se

însuşi. plătia,

dădeau,.

după

cum.

s'a

spus,

ziarele venețiene

abia.

ale:

4.000; după Ştefan au fost 8.000 de galbeni.

Ştim de la un scriitor italian că Muitenii dădeau şi cinzeci:
_de cai, poate

şi:tot atâţia şoimi.
?

-

PI

a

3
Viad

însă,

mai. şiret

decât. begul

dunărean,

izbuti să-l înşele aşa de bine, încât îi împrăștie
ceata şi luă. chiar în stăpânire. Giurgiul. De
înainte, după

peirea

begului,

al

cărui

trup

aici
fu

înfipt în țapă chiar în margenea Târgoviștii, ..
Vlad: putu să jăfuiască în toată voia. „pe malul
drept al Dunării. |
|
—
[i
ÎN

7

Cu o 'nespusă bucurie Sa lăudat el înir'o scrisoare .
către . regele Matiaş, care făgăduise să-i 'dea o rudă a
lui drept soţie, cu atâta moarie de om pe care o făcuse *
împotriva vrăjmaşilor,
.

“în primăvara “anului 1462, Sultanul îusuşi se
hotări “să vie la Dunăre pentru a înlătura pe.

| acest

cumplit

"Vlad
oameni,

duşman

al oștilor şi supușilor săi.

ar fi putut strânge, cum “ştim, cel mult 10. 000 de
cea . mai

mare.

parte. din

călăreţi:. oaste

stator-

nică n'avea precum. avu în curând Domnul Moldovei.
Din partea lui, Sultanul venia totdeauna cu 7—10.000
_.„.de leniceri și cu cete de spahii al căror număr putea
să se ridice la 20.000 de oameni, în sfârşit cu o mare
mulţime de ostaşi mai iefieni şi măi puţin vrednici, cari
impuneau “1otişi duşmanului prin număr? De o împoirivire în câmp deschis a Domnului muntean nici nu putea

fi vorba.

Ra

-

După.ce hărţii un tirap pe: Turci la Dunăre,
Vlad trebui să se retragă întocmai aşa cum vă-

zurăm

că au făcut pe: rând predecesorii săi, Dan

şi Mircea.

Planul

a înainta

într'un

era: acela

lui

care ieşia din

- condiţiile generale ale ţerii: să lase pe duşmani
__de

-

orice

mijloace

inut
de

fără

drumuri

aprovisionare,

şi lipsit

rămâind

_ca el să-i atace în locul potrivit,-cu puterile ce
ar fi avut: -la îndemână. Cei: mai slabi dintre:
. boierii lui; bătrânii, femeile, copiii, cu . Vistieria
N

-

_-domnească, fuseseră ascunși. în mănăstireă din
“lacul Sriagovului, care era: încunjurată;. pe lângă
aceasta, din toate părțile de păduri, așa că numai
oamenii cuncscători ai locurilor ar fi fost în stare.
'să răsbată pănăla dânşii...
a
Oastea turcească pătrunsese adânc înlăuntrul
țerii,

noapte
drept,

când

Vlad,

care

o

pândia,

întunecoasă și începu să-și

năvăli

taie

într'o

drum

prin. mulțimea: înspăimântată,: către linia

Ienicerilor şi apoi

către

cortul

se. afla tocmai în mijlocul

Sultanului,
care

taberei.

|

Fig.20. Mănăstirea Snagovului.
Vlad, care stătuse alâta vreme în mijlocul Turcilor;
'şiia mai. bine ca -oricine. care este felul lagărului de“apărare al acestora și prin ce mijloace se poate ajunge la sălaşul stăpânitorului însuşi. -.
DI

- Lupta ținu-pănă spre ziuă, cu multă pierdere

din partea 'Lurcilor, fără ca Românii să fie prea -mult împuţinați în desnădăjduita încleştare cu

Sspahiii şi ienicerii.

“Dacă

şi 'dintre

r

ai noştri

că-

-

"zură,
văile

i
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E

aceasta. se. întâmplă mai i ales în ciocnişi pe :
depărtate cu cete desfăcute . din oastea . .

turcească.

.

„o

"Fireşte însă că- “Vlad nu “era în stare” să: zo-.
nească din țară, /upfând, -pe. un ostaș şi comandant de oaste ca Mohammed al II-lea. EI trebui :
să aştepte mai . mult .ca osteneala, desgustul, |

foametea și boala să

- litori.

Aşa

“câteva

-iea în “stăpânire: pe

se şi întâmplă,

săptăruâni,

căci, după

Suitanul

luă

Dunării.
„EL

lăsă

năvă-

trecere

de

iarăşi drumul

însă un

alt

Domn

în locul

lui

Vlad,

ştiu. să-şi câștige sprijinitori - printre

boieri

„pe însuşi fratele „acestuia, Radu (cel: Frumos),
„care, fiind plăcut, tânăr; măgulitor pentru. oricine,

şi ajunse:
mâna pe
Lui Vlad
Radu, cu:

mai ales tare după ce izbuti a pune
oamenii şi bogăţiile ascunși în Snagov. i-ar fi fost totuşi uşor să înlăture pe
Câţi credincioşi mai avea în jurul său,

dacă nu ii s'ar fi prilejuit, -nenorocirea. de a îi
„atacat, în acelaşi timp când Turcii străbăteau
jâra, Lai; de

către Domnul

Moldovei.

o

7. Ştefan. doria, înainte de toate,. să „dea Moldovei
_sale graniţe geografice “naturale, sigure, pe care. să le
“poată- apăra” bine. Moldova avea împotriva Polonilor,
dacă acestora li-ar -fi venit-gustul s'o atace, cetatea puternică_a.:Holinului; mai jos, în aceleaşi părţi de către-:
—— Nistru, dar cam înlăuntrul țerii, el zidi apoi o altă cetate, ..
-a. Orheiului, împotriva Tatarilor, cari, cum ştim, locuiau
acum În mijlocul Rusiei -și-şi aveau mai ales sălaşele
“obişnuite în peninsula Crimeii, fiind stăpâniţi de un Han
“cu numele, de Mengli-Ghirai!. Împotriva unui duşman
"-care ar fi venit. de la Miazănoapte,— deci, iarăşi, Po-.
| lonii, = cetatea puternică -a Sucevei era 'o piedecă. De
1 Tatăl său, Hagi-Ghirai, fusese întemeietorul dinastiei Ghiraizilor, RE
care, până la sfârşitul vieții tătărești neatârnate, a stăpâniţ asupra
acestui neam.” a
-

_

i
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—
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“spre Miazăzi, duşmanul” (adecă, întâmplător, Munteni) nu
“ putea să înainteze decât prin punctul de vărsare al Moldovei în Siretiu, unde se înălța cetatea lui Roman-Vodă,
_ Romanul, liăpotriva: unui atac neprevăzut din partea Ar
”delenilor, veniţi prin trecătorile Carpaţilor, era Celalea
Neam(ului. Toate acestea au fost şi mai bine întărite
decât înainte, clădindu-le_ din piatră, făcându-li turnuri şi
„porii puternice de stejar, de Ştefan Însuși, care alese
„pe cei mai buni dintre boierii săi de-i făcu pârcălabi 1.
“Pentru ca să fie cu totul sigur din partea oricăror. vecini, îi mai rămânea să desăvârşească granița de la Sud,
unde, pănă atunci, numai Cetatea- Albă, cu minunatele
„ei zidiri genovese şi lituane, stătea în calea dușmanilor,
veniji pe uscat şi pe-apă.- Gândul lui era, prin urmare,
să atace şi Chilia, „pierdută de Peiru Aron, pentru a.
” desăvârşi: linia de apărare a cetăjilor sale. -8, Recunoştinţa este una din legăturile. cele mai pu: ternice şi mai sfinte, şi nu se poale om cu adevărat de
'samă care să nu fie şi recunoscător pentru tot binele
ce i se face, dar, când cineva este un stăpânitor: de fară,
interesele țerii merg mai presus de oorice.

“Ştefan avea acuna prilej să ieie în stăpânire
_Chilia ; el vedea cum Turcii se îndreptau împotriva

cu

ei şi ştia că din mânile-acestora

neputinţă so

„prietenia

cu Vlad

capete.

Deci

lăsă la o. parte

și porni. asupra

fiind că el va apuca

ar-fi fost

cetăţii, sigur

- înaintea 'Turcilor şi va a-

junge în stăpânirea ei. N'avu noroc însă şi trebui.
să se retragă cu piciorul rănit de un glonte al
-. apărătorilor Chiliei. Dar acest amestec al lui în:

războiu strică mult situația : lui Vlad: acesta trebui să fugă în Ardeal. ..
_ Regele

Matiaş

era

hotărât

să-l

aducă

înapoi

şi, tot odată, el ar fi vrut să întrebuinţeze acest
prilej

pentru

1: Pârcălab vine
" rească,. porkolâb.

a scoate

pe-_Ştefan,'

aliatul

dela. germanul Burggral, probabil pe

'Tur-

cale ungu-

+
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Sa

„cilor, şi a pune în loc pe "Petru Aron, care, acum,
de la împăcarea lui -Ştefan cu Polonii, se oploşise

de

în

Secuime.

granița

Oştile

ungurești. erau

aproape

munteană . şi : se gătiau să treacă pasul

- Branului. Vlad apucase" înainte,. dar, de. ourece "era un om şiret. şi nu ținea samă de niciun fel
de îndatorire . sau legătură, se apucă să “scrie
Sultanului, Vizirului

şi Domnului. Moldovei,

1u-

vechiu.

“Scrisorile

acestea

fură

descoperite,

şi

!

gându-se să-l ierte Turcii pentru ce păcate va
fi făcut şi să-l primească din nou în rostul cel
atunci regele Matiaş nu mai făcu expediţia plănuită, ci se întoarse îndărăt, luând pe Vlad ca
prins. Mulţi ani de zile, acela care. fusese. odi-..nioară “Ţepeş cel temut - de. toată lumea. stătu în

temniţă

la Buda.

alt sânge,

ucidea

_amai săra puţintel
-9.

Ştefan

„Pe

rămase

Se zice că, neputând să verse
şoareci,. şi în felul

acesta

îşi

inima.
astfel. asigutat

Unguri, „cari i se

arătaseră

în stăpânire.

-duşmani

cu

- acest prilej, el își răsbună, prădând prin Secuime ; cu Vodă-Radu nu voi să facă nicio prie-.

"tenie. Îl pândia de aproape, şi, într'o clipă când
vecinul nici nu se gândia la putinţa unui atac,
Ştefan

se .răpezi asupra

pânirea sa, fără multă

Chiliei şi o aduse

în stă-

vărsare de' sânge.

Acum : se simţia aşă "a lare, încât nimeni n'ar fi fost.
" în stare să-l clintească din situaţia pe care o câşiigase
gi cu vitejia, dar, până. acuma, mai mult cu judecata.

:

70. Pentru „prădăciunile dela. graniţă, cât şi, .
mai. ales, „pentru această” luare a _Chiliei, care era
socotită, oarecum, mai mult. ca i Oraş. unguresc,
încă din vremea lui Ion Hunyadi, se hotări să- Și

zăsbune regele, Ungariei.

Războiul cu

_

—
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Moldova fu zăbovit însă de încurcăturile -

lui la graniţa sârbeascăşi bosniacă, unde avea
cu

Turcii,

apoi

de

lui: Matiaş-în

amestecul

de lucru:

deosebite

“ “afaceri apusene, asemenea cu acelea care. încurcaseră.
pe Sigismund ca stăpânitor unguresc. .

_- Numai în 1467 Craiul trebui să lase la o parte
orice alte griji şi să alerge la. granița sa de

-

"alui

Doamna

Ştefan-cel-Mare.. :

Evdochia - |

Fig. 2,

Răsărit,

nu numai

darşi pentru

7

pentru a pedepsipe Ştefan,.

a potoli

focul pe care

acesta iz-:

butise a-l aprindeîn Ardeal, Acolo se- răsculaseră Sașii împotriva Dowmniei lui apăsătoare şi:
ridicaseră chiar pe unul

gariei. Nu i-a fostigreu

dintre ei .ca rege al Un-

unui tânăr
*

hotărât ca.

i
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| Matiaș. să facă linişte în aceste. “părţi: Apoi er
trecă în Moldova -prin „pasurile din . Șecuime,.-"
luă de-a rândul satele şi târgurile “din, părțile
Bacăului, arzându-le pentru a se sui, ca: Ştefan...
“în

1457,

prin

Roman,: spre

Baia.. În Decembre,

după ce făcu în liniște drumul său și-și săturase
prin pustiirea Moldovei apusene toată setea de
răzbunare,

săsesc,

regele

se : află

încunjuirat numai

în

acest vechiu

cu

împrejmuiri de pari

oraş

..

şi nuiele, unde. se.pregăția să-şi facă serbătorile .
„de iarnă, înainte de:a.porni mai deparțe, spre” -:
Suceava.- Nici

nu

putea

să

se

vitură cutezătoare din pârtea

gândească

la.olo-

..

lui- Ştetan, despre”

soarta căruia: nu se ştia nimic și a.cărui oaste
nu se văzuse nicăiri. Dar, în mijlocul-unei nopți
geroase de iarnă, Voevodul moldovean se înfățișă, |
ajutat: de ai”săi, și îndeplini împotriva . regelui
Matiaș,

cu

mult

mai: multă

» izbândă,

ceia

ce,

cu cinci ani în urmă, încercase a îndepiini Vlad:
Ţepeş împotriva. Sultanului Mohammed al II-lea.
O. oaste ungurească-.nu sămăna însă cu una
a 'Turcilor:. aici era

strălucire,

zgomot, “veselie,.

vorbă raultă, trufie,” dar nu disciplină, şi spirit .
de jertfă pentru-Domn şi stăpân. - ---:
ii

Astfel Ungurii - se
căpitani

împrăştiară: mulți

rămasetă 'să ardă

în focil

dintre

care cuprin-

sese Baia, iar regele: o luă la fugă, purtând. în spinare “trei săgeți
„În

același: timp,

Cu acesta

moldoveneşti,

drept

dovadă,

a nenorocirii şi a slăbiciunii

se încheie.

războiul

sale.

Ungurilor îm-

potriva, lui Ştefan. Mâtiaş: nu se-mai

gândi a se

întoarce în Moldova, de
care.era legată cea.
mai rea amintire a Domnuiei lui. Din potrivă,

Ştefan putu să pătrundă
prin. vicleșug pe

şi-l tăie la „locul

în Secuime, unde ispiti:

vechiul său “rival, Petru

Aron,

de întâlnire, tocmai aşa precum»

NI
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| “mai. înainte, fusese tăiat, de acest ucigaș, Bogdan-„Ir... Acum Domnul Moldovei era: slobod să-și
încerce puterile împotriva vecinului său din ȚaraRomânească.
_.-.
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22. Matiaş Corvinul,

„Nu că el ar fi avut planul de a se face Domn şi a«colo: pe -atunci ideia vieţii unitare a Românilor supi a” iceiaşi stăpânire era cu neputinţăpea.
: s'a desfăcut mai
iârziu numai din cunoaşterea între sine a elementelor româneşti de prin deosebitele Ţinuturi, din cultivarea
aceleiași limbi şi alcătuirea aceleiași literaturi şi din
Înălțarea ideii pe care Românii de pretulindeni erau în
=

| —
,
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siare să şi-o facă despre viitorul lor.»Dalina era atuncf:
ca fiecare. țară să. trăiască . deosebit, în împrejurările
pe care i le impunea desvoliarea ei istorică şi supt di_
mastia care o altătuise la început. Prin urmare Ştefan,
__care se, trăgea „din- neamul Domnilor Moldovei şi stă”pâniă această ţară „pentru că era din sângele lui Bogdan...
Maramurăşeanul, n'avea niciun fel de drept asupra ŢeriiRomâneşti, unde numai Domni băsărăbeşii, din osul în- temeietorului principatului de -Argeş,. aveau chemare a:
2_stăpâni.-Asifel el putea -să “dorească un singur lucru,.
„anume aşezarea în părţile muntene:a unui Domn legiuit,
din dinastia

locală,

care

însă,

fiind

pus

de

dânsul,

să-i

păslreze recunoştinţă, să-l. ajute în scopurile lui politice,
“ Pentru aceia numai, a început el războiul cu Munteni.

Radu știa ce i. se pregăteşte, şi deci. ei aţăţă .

împotriva Moldovei pe prădalnicii ei vecini de
la Răsărit, -Tatarii. Aceştia veniră, în obișnuita
lor goană nebună, înarmaţi cu arce şi cu..săbii
încovoiate, si: străbătură răpede o bună parte
din şesul ce-.se-întinde între Siretiu și Prut ; pe
atunci nu erau 'ostaşi așezați în “Soroca şi în"

Năvălitorii . țintiau, „fireşte, asupra

Orheiu.

cevei, dar Ştefan ieși înaintea

lor la

Su-

Lipnic,. în .,

luna lui August” 1469; şi-i zvântă în bătaie. Una_
din căpetenii -rămase în mânile lui, şi Domnul,
crud cu cei cruzi, ştiu să arate Tatarilor că el
poate

să lupte

împotriva

lor

cu

înseși

armele

obişnuite ale năvălitorilor: schingiuirea şi omorul.

La începutul anului. următor, în Februar 1470,
| Moldovenii se întățişau dincolo de graniţa mun-

teană şi cuceriau, dintr'un singur avânt,' portul
cel înâi însemnat al “Ţerii-Româneşti, Brăila,

|

care fu arsă, pentru ca, mărfurile din Răsărit
i să vie utiimai la porturile moldovene..
Radu sosi prea târziu, fiind oprit, în loc de

Î

frică,

Ceva

mai. mult de

un -an după împrejurarea,

-.

ae
aceasta

aa
însă,

acelaşi,

i
pentru

ca să-şi răsbune,

întră în “Ținuturile de. graniţă ale vecinului său.
Dar el nu putu merge mai depaste decât pănă

la satul Soci,.în judeţul Bacăului. ...
Ştetan ştia că Turcii dela. "Dunăre nu sânt

-

da îndemână ca să ajute pe învinşi, şi el se luă
deci pe urma lui Radu: dar nu crezu că e vreme
potrivită pentru a încerca o izgonire a duşma- nului său,
- Acesta putu: să

graniţile,

clădind

se. întoarcă. “Şi

să- şi

în margenea .. pârâului

asigure

*

“Milcov,

dar pe „malul muntenesc al acestei âpejo-cetate
pe. care? o-numi, după satul din apropiere, al
Crăciunei, cetatea Crăciunei.:
12, In anul “următor, Turcii avură
:
de lucru în alte părţi.
Îndemnat de mândria sa şi ajâţat de stăruinţile: creştinilor
din Apus, mai ales ale Venejlenilor, se. ridicase împoiriva Sultanului un urmaş al stăpânirii şi al puterii lui
“Timur, învingălorul de la Angora. Acestălalt-. stăpânitor
„ „de Turcomani se chema Hasan-cel-Lung sau Uzin- Hasan,
„Şi avea supt. ascultarea sa Persia întreagă şi regiunile

Caucasului. fiind . înrudit prin soţie-şi-cu Împărații yreceşti din Trapezunt, de la Marea Neagră. Mohammed
porni împotriva lui, dar nu putu să-l biruiască; se întoarse |
„obosit

în: toamna

anului 1473.

În 1473 încă, Ştefan chibzui lovitura -hotări- toare contra lui Radu. Acesta-i aținu calea lângă
„râul Râmnicului “(la „Vadul. Apei“). Dar se dovedi
“încă odată mai slab ca putere și pricepere decât
„Ştefan. Peste cinci zile, Domnul Moldovei întra
în București — care se zicea atunci: cetatea Dâm- :
„bovifei, — şi prindea pe Doamna, rămasă singură,
m?

şi pe fiica ei, Voichiţa- Maria, pe când Radu um„Sociu“ înseamnă pe ungureşte cojocar: deci

„cele ungureşti de prin părțile băcăuane,

satul este unul din

E
bla fugar. prin: cetăţile dunărene: ale Turcilor. Ca
“Domn fu aşezat: Basarab, fiul. lui. Dan, care mai
stăpânise, trecător, în. “Para- Românească : şi căruia

i se zicea de obiceiu Lăiotă!. “Îndată însă acest
:
Basarab se întoarse -înăpoi la Moldova la spriji- .
nitorul său,. căci

lurcii

de-la

Dunăre,

cari

sosi-

.

“seră acum din expediția lor asiatică, aduseseră înapoi în reședința de pe apa Dâmboviţei pe Radu.
De sigur că acesta încercă prin iuptă nouă: să.
sniulgă-de' la Ştefan familia. sa prinsă, dar- în
„această frământare, departe de a câştiga ceva,

îşi pierdu viaţa. Turcii îngăduiră atunci

ca Domn

-

pe Basarab, care se întoarse! din Moldova. şi-ştii
să împartă . daruri begilor de la Dunăre.

La un an după cea d'iutăiu gonire-a lui Radu,
Ştefan, care nu voiă: cu niciun chip să aibă o
slugă turcească dincolo de granița Milcovului şi
Siretiului, porni . iar - asupra Domnului de acolo;
-pe care-l pusese, dar care se ridicase apoi îm“potriva lui. Acum .se uitase vechea dușmănie cu .

Ardealul:

Secuii ascultau.de Ştefan aproape ca .

de Domnul lor, iar Voevodu! Ardealului, Ştefan Bâthory, era gata să-l ajute cu -toate puterile,

sale. Şi -Moldovenii şi Ungurii întrară cam în
acelaşi timp în 'Țâra-Românească: cei d'intăiu
răsbătură pănă la: apa Teleajenului, unde se.-ri-.
dica încă, o cetate

. de-Munte

munteană,. pe locul Vălenilor- ..

de astăzi; Venind de spre Miazănoapte,

Ungurii biruiră, de şi nu fără greutate, pe Basa-.
.rab. Acesta făcu atunci ceia ce făcuse, înaintea”
lui, Radu şi atâţia. alții cari aveau ca sprijin:

mai. ales pe. Turci:
de. Dunăre.

În: loc

fugi
fu

în Giurgiu sau dincolo
aşezat. un

„fiu“ al

lui,

1 ci. numele Dobrotă, Câlotă, Gârotă, Hăciotă, Cosotă, “da Dobrul, .
Calul, Gerul,-etc.; deci acesta vine din Laiul (Negrul).

-

—
care-şi

zicea

Tqţ

tot Basarab

=

2

şi cu care

el

trăia de

„multă vreme în dușmănie. Când însă Basarabcel- Bătrân se întoarse cu ajutor turcesc, cel Tânăr
se adăposti în Moldova, „întocmai

ca şi tatăl. său

„la 1473.

XXV...
Luptele

lui Ștetan- cel- Mare

cu Turcii.

|

1. Turburând însă pe Domnul 'Perii- Româneşti,
Ştefan săvârşia o faptă de dușmănie împotriva ”
„_ Sultanului. Acesta. se. hotări să-l înlăture. Ca de
„-obiceiu, i. se ceru ce nu putea să deie, adecă
tributul rămas în urmă. şi stăpânirea cetăților.
de Miazăzi

Ştefan

ale Moldovei,

Cetatea-Albă

şi Chilia." |

răspinse cu mânie astfel de pretenţii, şi,

aşteptându- -se 'la o lovitură

din partea Turcilor,

se aşeză într'un loc foarte

bine apărat,

parte de acela unde

“biruinţa

cea

nu

de-.

tatăl său Bogdan 'câştigase

mare. asupra

Polonilor, în

acelaşi

-

“Ținut: de dealuri înalte, de văi înguste şi păduri-"
nestrăbătute al Vasluiului. Se aşezase, cu boierii
_țerii *şi. ostaşii săi de' Curte, având pe lângă aceştia țerani şi câteva sute de-Secui, chemaţi

„de-a dreptul de dânsul, în margenea druinului
„celui mare care mergea de la. Bârlad la. Vasluiu
şi de

la Vasluiu

de Miazănoapte:

la Iaşi, iar: de aici

pe acest

erau să vie Turcii.
Aceştia. sosiseră aici

în

drum

către! părţile

mare. de: megoţ

a doua

săptămână

|
a

anului 7475, puţine zile după Bobotează. Aveau
în fruntea lor. pe beglerbegul Rumeliei, Soliman
Hadâmbul.

Basarab,

Domnul

muntean,

arăta

drumul. Când puterile, turceşti . ajunseră în margenea pădurii, „lupta se începu între Moldoveni

a

—
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şi cetele care putuseră pătrunde. înlăuntru. O apă
- săracă curgea :pe acolo, şi de-asupra ei fusese
clădit, pentru nevoile negoţului,; un pod; de lemn:
Iarna era blândă, zăpada - se topise, şi apa „se:
revărsase pănă departe,

în bălți. O negură

se ridicase în faptul zilei,
. Astfel, în -noroiu;

deasă

-

în întunerec

şi în

-

cea mai

- mare neorânduială. şi necunoaștere a locului, se
zbuciumără Turcii câteva ceasuri,” pănă ce fură
puşi pe fugă

(10 Ianuar). Moldovenii

îi urmăriră

-

„multă vreme, petrecându- i pănă la vadul de la
“Isaccea sau Oblucița + al Dunării dobrogene; Pe
lângă atâţia morți, mulţi pribşi

nile lor:

Ştefan

răscumpărare,

puse

se găsiră

în mâ--

să-i ucidă. La cererile: de.

el răspunse

nemilostiv: „dacă

așa de bogaţi,.ce au venit să mai caute

sânt

în

țara

mea săracă?“.. Trei zile oastea stătu pe loc, postind şi mulțămind lui “Dumnezeu . cu rugăciuni.
Aşa era datina lui Ştefan în războaiele lui.
ș.
înteg « scrisoare “lipsită de: orice: trufie,
el arată apoi
- tuturor stăpânitorilor, lumii, pănă şi depăriatului Uzun= Hasan, din Răsărit, icum că el, cu ajutorul lui Dumnezeu, .
-a izbulit să înfrângă cu desavârşire oastea cea- mare.a
,

Sultanului lurcesc,

_

e

“ Lupta aceasta se chidmă: lupta. de: 1a Podăl
Înalt, după locul unde a fost începută. 1 se mai
zice:

lupta de la Racovăț,

_pe acolo, ori lupta

apa

după

ce

curgea.

de la -Vasluiu.

2. Dintre: toţi vecinii, anul singur trebuia. să-l

_ajute, acela care era amenințat şi dânsul de
cotropirea turcească, anume regele unguresc Matiaş. Acuma, în. vara anului 1475, se făcu. în
Obiuciţa inseamnă! în slavonește

a1
.

.

i

”

,

i

platou .
.

:
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toată formao împăcare'; Craiul făgădui să spri- | „jine.pe Ştefan cu toate puterile sale. Îi dădu ca
loz.de adâpost — dacă- ar avea nenorocirea să
fie învins — două cetăți în Ardeal: Ciceul, aşezat
lângă

apa

Someșului,

în

părțile

Bistriţei,

şi

_Cetatea-de-Baltă, pe -Târnave,”în mijlocul şesului
ardelean. Se luă hotărârea: de a se înlătura Ba-sarab Munteanul și-de a pune în loc, fie Ba:
sarab-cel- Tânăr, care se îndreptase şi el împotriva Turcilor fugari, fie Vlad Țepeș iasuşi,, scos
acum din închisoare.
.
“Din partea lui, Sultanul primise cu imânia -ce
se poate înțelege ușor. vestea înfrângerii-din Mol-

dova. Precum

-în 1462

plecase pentru

a izgoni .

din Țara- - Românească pe tributarul său răzvrătit,
aşa se hotărî: să facă,:în vara acestui an 1475,
cu. Moldova. Corăbii. turcești, 'din “fiota care se:

alcătuise îndată după

lui, plecară
"să

izbutească

„de dânsele,

în

Graş. de, negoț
mâni. din

cucerirea Constantinopolu-

asupra Chiliei - şi Cetăţii- Albe, fără
însă a le lua,.pe

când, la Răsărit

peninsula: Crimeii,
al Răsăritului,

amândouă

Caffa,

apărat

țerile - noastre,

şi

marele
de” Ro-

-

era “cucerită

“şi. în acelaşi timp- cu supunerea: către Turci a
Hanului Tatarilor, se nimicia și stăpânirea creștină-a domnilor din Mangupt?.
Pe

uscat, însă, Mohammed

nu putu să

înain- -

teza, fiindcă, încă de pe atunci, îl chinuia
matismul, de picioare sau , podagra.

reu- -

Astfel “anul acesta trecu îni liniște pentru Ştefan. Nici -regele .Matiaş nu avu să sufere din partea Turcilor. Ba
încă el irimese în Bosnia pe moștenitorul sârbesc Vuc?
- + Soţia lui Ştefan- -cel-- Mare, "Maria,
de acolo.
-

era „sora

utimilor

stăpânitori

2 Despotatul “sârbesc, fusese nimicit după “moartea lui Gheorghe
Brancovici de către Sultanul Mohammed: al Il-lea, care “luă şi Bosnia.
,
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şi pe: Ţepeş, cari pătrunseseră
. adâne în-această provincie turcească şi săvârşiră — mai ales cel de-al doilea
. fireşte, — cruzimi, care abia se. pot spune prin cuvinte,

3. Atacul lui Mohammed împotriva Moldovei Si
trebuia

să se săvârşească. EI

fu zăbovit

însă de

boala Sultanului pănă” târziu, în vara anului
1476. Ştefan, văzând că oștile împărătești nu se
_ mişcă în primăvară, crezu că a fost uitat sau
“iertat; cu toate că -nici întrun chip el'nu se
învoise a se pleca înaintea Turcilor, a-i despăgubi și-a li plăti haraciul, rămas în urmă.

“Fig. 23. Mohammed al II-lea, - Când

Dunăre,
nse
Sultanul aju-la

Ştefan

“în jurul lui decât oastea obişnuită,

n'avea:

fără niciun

ajutor din partea vecinilor. 'Trebui deci să treacă,
din părţile vasluiene, dincolo de Siretiu, cu toate
că “primise

vestea

-că “Tatarii

Sucevei. Străbătu “Ținutul
" fundă în codrii Neamţului,

se

răpăd, asupra.

Romanului
nădăjduind

şi se insă poată

apăra în telul acesta cetatea sa de Scaun împo"triva- Sultanului însuşi:
Acesta veni, aducând cu dânsul pe BasarabVodă, Domnul muntean, care. ştia sau: era în:
_măsură să afle toate
"turcească,

obosită

cărările. Moldovei.

întru

câtva

Oastea.

de calea îndelun-.

gată, şi rău hrănită, dar în stare să facă dru-muri lungi, să poarte lupte. învierşunate, ajunse:

către sfârşitul lui Julie, în ziua de 26, aproape
„de: codrul unde stătea ascuns Ştefan. Acesta n'a-vea acum decât prea puţini ţerani, căci celor- „alți li îngăduise'a se întoarce pe la satele lor:
„sa să le apere împotriva urgiei tătăreşti ; boierimea' era îiisă toată, tineri “Şi. bătrâni
în jurul Domnului.

laolaltă,

Cu dânsa. împreună, acesta stătea lângă uun
curs de apă nii mai. mare. decât acela lângă care :
" se. câştigase lupta din

“zice Valea
cioase,

Ianuar

Albă, pentru

străbătând

- 1475 ; pârăul

se

că undele lui vin albi--

pământuri de lut. Într'această:

adâncime de

pădure,

lângă acest pârău se lup-

tară. ceasuri

întregi,.cu

îndărătnicie

şi învierșu-—

„nare fără păreche, Turcii, furioși de împotrivire, |
şi Moldovenii,

cari: ştiau

că fac cea

încercare „pentru a-şi apăra

din

N

urmă:

Suceava. Pănă şi Ie-

-

".

nicerii, cari nu se clintiau din loc-niciodată, sezguduită data aceasta, şi Sultanul însuşi, bătrân:

şi bolnav

cum

era, trebui şă se “arunce

asupra.

Românilor, cu. buzduganuil -în mână,
Ştefan avea şi acuma 'tunuri, care fură destul N
_de

bine

“hotărî

întrebuirițate ;:la

în

frânturi

folosul

'Turcilor,

a fost

ziua când

a Moldovei.
în munţi

s'a

prăpădit

când

rămăseseră

din oastea boierească-a

tează
alergă

urmă,

caute

numai -

lui Ştefan. Aceia
boierimea

Ştefan, scăpat
să-şi

lupta se

oaste

cea

vi-.

prin jertfa- ei,
nouă. “Peranii

|
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. fuseseră îngăduiţi: a pietă

pentru

.
ca” Să-şi. „apere --

„casele amenințate. de 'Tatari.
"Dar campania moldovenească din. 1436. m'avu pentru Mohammed același resultat ca aceia din

X462 în Tara-Românească ; el nu putu să lase
“un alt Doma aşezat în Scaun. De şi încunjură - .
--Neamţul și arse Suceava, trebui să-ducă înapoi |

“cu

dânsul pe fiul lui Petru- Aron,

pe care:l.adu-

:sese pentru a înlocui, „pe Ştefan. Oastea lui se_
întoarse cu greu, şi mulţi dintre jăfuitorii, Mol-dovei'fură seceraţi de bolile. rele care se iscară-

"în oastea ruptă de oboseală şi hămesită.
În toanina anului 1476, peste. câteva: săptă-.
„mâni de - luptă; Ştefan. se afla iar în fruntea
unei. oştiri ; ; el era sigur şi de ajutorul Ardelenilor, „cari

pentru

se 'adunaseră,

a păzi hotarele

cu „Voevodul

în frunte,

țerii lor, şi, întâmplător,

a-l ajută. pe dânsul. În sfârşit, în toamnă, el pă"trunsese în 'Țara-Românâască, ducând. cu
ca Domn în' locul lui “Basarab pe însuşi

Tepeș; Bucureştii căzură în

- ui celui - nou, şi Ştefan

sine
Vlad

stăpânirea - Domnu- .

veni însuşi să se împace -

-şi să se unească pentru 'toate timpurile cu duşmanul său de odinioară. Voevodul. Moldovei se
“întoarse

peste

în curând

multă

1476, el

acasă cu

călăreţii 'săi, dar, nu

înainte

de a se sfârşi anul

vreme,

avu

durerea

de

a “primi vestea că Vlad,

"călărind în preajma . Bucureştilor, fusese întâlnit
„de:o ceată de- Turci — poate la Bălteni — și.
-ucis.. Şi astfel Basarab întrase iârăşi îîn stăpâuirea
erii. sale..
.
„4. Cât mai trăi Sultanul - Mohammed, Ștefan
- avu' de-acum înainte-ani de. pace. În „Țara-Ro-mânească,

Basarab

fu

îngăduit

numai

câteva

uni: la. 1477, cu toate că Turcii de la Dunăre "îl sprijiniau,. el fu înlăturat de Ştefan în folosul
7

pa
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Basarab- cel- Tânăr, căruia i sia: zis şi Țe-

" peluș,

pentru că ştia să tragă- şi el în ţapă,

de

„şi nu cu acea dărnicie carei-a asigurat lui Vlad,
înaintaşul. lui, numele de Ţepeş. Cu acesta Ştefan trăi

câţiva.

ani 'în

linişte;

Turcii

dunăreni

își

căutară prada. în Ardeal, şi aici ei.fură zdrobiţi,
la 7479, de Vosvodul” Ştefan Patory,s5 de un
=

PU

ip

i alaCare

E

ZE

Fig. 24, Ştetan-cel- Mare.

Român.

bănăţeaz, “Pavel

Chinezul sau

Cnezul,

cu oastea de la graniță. Numai la 148/. Basarabcel-Tânăr se simţi destul de tare. pentru a'în-.
cerca

să-şi capete

înapoi. Chilia

cu ajutorul Tur-

cilor..
.
:
EI luă calea. pe care o urmase şi Radu, “când
se ducea spre înfrângerea de la . Soci. “Ajunse -

_
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pănă la satul

-

băcăuan -Lunca-Mare.

tunci se întâmplă însă ca. Sultanul

Tocmai -a-

Mohammed

să moară, şi Ştefan, ştiind -că nimeni nu-l mai
-poate opri în răsbunarea lui, trecu iarăşi în

- 'Tara- Românească. În

a doua

luptă de

la apa

Râmnicului, Basarab păţi ca Radu- odinioară.

E nu crezu însă că poate. afla sprijin la Turci, «ci.
merse la prietenii şi rudele sale de-dincolo de Olt, unde-l "ajută socrul său Neagu şi fiii acestuia. După îndelungate
frământări, mergându-i când mai bine, când mai rău, el:
fu ucis. în: sfârşit lângă. satul Glogova din. Mehedinji, de
nişte boieri duşmani, !
În locul lui, Ştefan . încercase a. pune - pe un, prelins “
frate al lui Ţepeş şi Radu-cel-Frumos,-pe Mircea dar
la“ urmă rămase în stăpânirea ţerii un alt pretendent,
sosit din: Ardeal, acel Vlad Călugărul : Împotriva căruia se plângea Ţepeş la Începutul. Domniei sale: şi pentru
descoperirea şi uciderea căruia el. „se aruncase asupra
părților: “ardelene (1482)..
|
Din acest nou vălmăşag: muntean se pare“ că , Ştefan
păslră însă

şi mai.

departe: stăpânirea

cetăţii

Crăciunei,

pe care o cucerise, tot în 1482, fiul său: Alexandru.
„Acest Alexandru,'copil din tinereţă al tatălui său, avea .
: acum grija” părţilor de la Miazăzi ale Moldovei, mai ales —_ “a celor: dintre Siretiu şi Munte. Fiind astfel păzitorul gra- niţii de -către- Țara-Românească, el îşi avea reşedinţa în
Bacău şi: supt îngrijirea şi cheltuiala lui s'a clădit.vechea ”
" biserică -a Bacăului, precum şi aceia 'din satul Borzeșii,.
Dar straja pe care o. făcea Alexandru în părţile „acestea
- de la -Sud -ale ţerii nu fu în stare să afle sau să preîn- tâmpine_ primejdia cea nouă. a Turcilor care se „abătu,
asupra Moldovei. |
.

"5. Sultan era, la 1484, fiul cel “mare al lui .
. Mohammed. al II-lea,. Baiezid, care izbutise, în
sfârşit; după îndelungate: frământări, să înfrângă “pe fratele său Gem! şi să-l silească: a fugi la
. creştini în Apus. _Baiezid era un bun. îngrijitoral „oştirii,- la care. ţinea. tot:așa. de. mult „ca. şi
4

=
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- marele Sultan Mohammed; dar gândul nu-i stătea
la cuceriri. Pentru .a-l face să plece asupra Mol-.
dovei, trebui c răscoală a Ienicerilor, cari nu
-mai voiau să asculte de un Împărat ce fu era:

în stare a li asigura 'biruinţile şi prada. Atunci, :
cu o oaste mică, dar setoasă; de luptăși “jaf,
porni

Baiezid spre Chilia și Cetafea- Albă.

se trezi de-odată
cu Turcii pe pământul

lulie 1484 căzu

Chilia, iar la 4 August Cetatea-.

Albi se dădu; Sultanului.
Niciodată

Ştefan

său: în

aceste două

- 0.

|

„chei“ ale Moldovei de

Miazăzi

*

nu mai întrară în mânile. Moldovenilor, Ştefan însă .nu .
se hotărî lesne să lase bogateleşi folositoarele cetăţi
1

în stăpânirea păgânilor. În zădar ar fi stăruit la Unguri; .
regele Matiaş, încurcat în multe afaceri, mai ales în
războiul cu Austria, şi îmbătrânit înainte. de vreme, nu
putea să se ţie de învoiala din 1475. Rămânea regele

Poloniei, care eru încă, pe vremea aceia, Casimir, şi-el '

om în vrâstă şi, pe lângă aceasta, cârmuitor
curoș să steie în cuprinsul graniţilor sale.
N

A

a

poa

următor

În anul

cucerirea

după

blajin, bu- a

paid

cetăților de -

„la Miazăzi, Ştefan se duse la Colomeia; în Po-cuția, pentru a face însuşi închinarea către re-.
gele Poloniei (pănă atunci actele lui de închinare
față de Poloni fuseseră făcute nuinai. prin dele“gaţi). În-această clipă, beii de la Dunăre cu Al.

Hadâmbul, beglerbegul. Rumieliei, întraseră în |
-Moldova, aducând pe un. domnişor căruia i se
zicea FHiruet. În lipsa lui Ştefan,. aceşti” Turci,

„ mai ales
din părţile Chiliei

_dară

şi Suceava.

|

şi Cetăţii-Albe,

pră-

Ajutorul Poionilor se arată însă de foarte puţin
folos.

Cel

mai

îndrăzneţ fiu

al

regelui Casimir, loan-A

lbert,
veni mai târziu în părţile de dincolo de-Nistru
şi se luptă
cu Tatarii. Dar aceasta.
nu uşură mult situaţia lui Ştefan.
je

,

|

.

.

.

E

7

_.
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cete de călări- poloni veniră însă. în,

ţară chiar de la început şi -se puseră - supt co-„manda Domnului Moldovei. Aceştia biruiră întăiu -pe vecinii lui cei noi, Ischender Mihalogli (Mihalogli înseamnă „fiul lui Mihail“), şi. Bali-beg,

“ fiul lui Malcociu, în. margenea' lacului Cătlăbuga,
din

Basarabia-de-jos, în

(turcește „raiă“)

apropierea

-

teritoriului

.

Chiliei. -

„Peste câteva luni, aceiași Turci, pătrunzând în.
Moldova pe vreme de iarnă şi urmând calea lui. |
Mohammed. al II-lea la 1476, ajunseră pănă la
satul Șcheia, din părţile Romanului, cu același !
pretendent: aici însă -.acesta-şi pierdu 'capul, și:

astfel begii nu mai avură cine să-i. întețească
„pentru -a năvăli asupra lui Ştefan (Mart 1486).
:

Bi

a

o

d,

:

6. De la o vreme, însă, relaţiile cu Turcii se

făcură

“

mai bune. Ştefan vedea: că orice silință asa nu-i mai:
1484; pe de altă
în se
putea da înapoi ceia ce pierdu
„parte, în: luptele. care se deschiseră îndată în preajma,
lui, atât pentru moştenirea. regelui Matiaş, cât şi pentru .
lui Casimir

a

el avea

din Polonia,

de apărai

interese

peniru satisfacerea cărora se putea plăti haraciul Turci„lor şi face daruri dregătorilor împărăteşti de la graniță.

" Regele Romanilor, Maximilian, fiu al Împăratului

Frederic, nu izbuti

țară

se

sprijinul pe care-l avu
așezaşe

un:

această.
Înan.
de la Ştef

fiu

şi fricos, Vladislav,

molâu

nul Moldovei ajutase

să ieie Ungaria,. cu tot
al

lui

Casimir,

blând,

împotriva căruia. Dom-

pe însuși fratele lui, prin-

cipele: Câsimir. În Ardeal, Ştefan păstra: şi. Ce- .
tatea-de-Baltă şi Ciceul, unde porunciră şi mai
departe pârcălabii lui. De. aceste. cetăţi, şi mai
“ales

de

cea:d'intăiu, era

de sate, .care alcătuiau
N

legat

câte

un. număr

ca un adevărat Ținut.

.
.

-

7. Aceste. Tinutari erau

cârmuite: întru

toate

după : datina moldovenească, ba încă, pentru a
„fi de ajutor sufletesc Românilor. din aceste. părți,
Ştefan făcu să se clădească pe apa Someșului, în
satul:

Vadului,

unde

aşeză un Vlădică.

o. frumoasă

biserică în

stil gotic,

Acest Vlădică atârna de

.

| Mitropolitul de Suceava (biserica! din Vad există
şi pănă astăzi). Tot: acest unghiu ardelenesc al

Ciceului, pănă în- margenea domeniului săsesc
„al.Bistriţei, era în stăpânirea Moldovenilor. Dacă
împrejurările ar fi fost

mai

prielnice,

;

cu acest

„teritoriu .şi cu drepturile întinse pe care Ştefan
„le avea în Secuime, âr fi fost cu-putinţă a câș-

tiga întreg Ardealul răsăritean
chip statornic „la Coroana
E Ş

şi a-l

Moldovei.

„XXVI.

anexă. în

_

„Loptele lui Ştetan-cel-Mare « cu: Polonii:

“ŞI sfârșitul Domniei lui

-

x. “Faţă de -Poloni, Ştefan avea să reclame
păriântul pe. care înaintașul său Iliaş îl părăsise, ,— făgăduind Şi inapoiezea țerii Sepenicului, —

adecă Pocuţia.. .

-

Încă" înainte de “a se. sui pe. tron : noul rege
polon, Ioan-Albert, 'o fire pornită şi nebunatecă,
"ascultând în toate de un curteaii al său italian,

care-l îndrepta spre lucruri mari, Ştefan

pătrunse

în - Pocuția şi'o luă - în. stăpânire. (1490). Ioan-

Albert nu „putea să 'rabde multă vreme această
umilință şi -să primească o pagubă aşa. de însemnată ; deci în anul” 7497, sfătuit de acel Ita-.
liari al'său de casă, Buonaccorsi, el făcu proiecte |
„mari şi, pe urma lor, începu o , expediţie -îm
potriva

Moldovei...

..

..

i

SRR

N
p- -

-

N

N

„La

.

început,

arătase

însă, tânărul

ca un

-

>

rege polon

nu se

duşmanal lui Ştefan ; din potrivă,

îi făgădui 'să-lajute a luaînapoi Chilia şi Cetatea- Albă. Zicea că voieşte 'să pătrundă în părţile
băsărăbene şi de acolo să:se îndrepte asupra. :
raialei turceşti de “la Dunărea-de-jos: Când oştile-polone. întrară. însă în

ţară şi -Ştefan

tri-

“mese boieri să li arăte calea, se văzu că,.în .
loc -să se îndrepte spre Răsărit,ele apucă dru-

mul. Sucevei. Îndată cetatea de căpetenie a Mol-

„_dovei fu asediată.

Ea

Di

..“Ioan-Albezt: credea s'o cucerească răpede ca să
poată așeza într'insa pe fratele său “Sigismund,

singurul copil al regelui
pănă

atunci fără

- |

Casimir care . rămăsese i

stăpânire.

"_ Ştefan, prins pe neaşteptate, își strânse oas- |
tea la, Roman. Când avu pe ai săi adunaţi pen-

tru războiu, el_nu se grăbi. să-i arunce spre Su-

. ceava, ştiind bine că “cetatea. este în stare săse
îinpotrivească, aşa _cum o întăriserăîn anii din .

urmă, unui
câtva

timp

duşman oricât

de puternic. Peste

că nu se poate.
însă Ioan-Albert_văzu

_ isprăvi nimic şi: fu bucuros-de âmestecul fratelui
său din Ungaria şi mai

vod din Ardeal,

lui

Ştefan

puarte -creştineşte, iertând jignirea

ce ise

_Voevozilor

-să'se

ales al puternicului. Voe.

Bartolomeiu Dragffi, din neamul

din

Maramurăş,

care

ceru

adusese,şi să .se împace-deci. cu Polonii.

Învoiala se - făcu. Oastea . năvălitoare trebuia - -

să urimeze un dium
ţara. “Polonii,

însă

anume pentru a nu prăda

bucuroşi

încotro. voiră,

că

se

întorc, . zburdară

să
fără 'ca' regele

a
op,
Atunci Ştefan se luă după dânşii

încerce

a-i

a
şi-i prinse -

cel mare al Cozminului, din Bucovina.
în. codrul
Ajunşi la strâmtoare, cavalerii, între cari se aflau.

-
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-şi Teutoni, vasali ai regelui, furăîn mare parte
nimiciți. Ajutoarele venite. din, Polonia. au fost
“învinse apoi la-Lenfţești, în ţara Sepenicului. Bi- :ruința cea mare a. fost însă cea -din codrii Coz-.
minului; şi, astfel, ziua de Sfântul Dumitru (26
Octombre) 1497 este -una din zileie cele mari ale
" “lui” Ştefan.
a
„2.: Pedeapsa vecinilor
răi nu se opri aici. Ştefan dădu în sfârșit, după cum'i se cerea. de
„multă. vreme, drum ursilor şi Tatarilor. spre Polonia."El însuși

merse,

dar

numai cu ostașii

„ “săi, fără să se -amestece cu păgânii, departe spre
“hotarele Pocuţiei: Moldovenii lui se înfățişară
:supt zidurile puternice ale Liovului.. Această ne-miloasă pradă a Poloniei ținu pănă în. luna lui
„April 1409, când în sfârșit trufia lui Ioan-Albert
„cedă înaintea puterii: Domnului Moldovei. şi pri„mejdiei pe care el putea: s'o âducă asupra.re“gatului.

Pacea

aceasta

„” lonilor recunoaşterea

cuprindea

din partea -Po-

că Ştefan. este

Domn.de

„sine stătător, neavând să asculte .de nimeni 3.0
--parte şi alta, de o potrivă
de îndreptăţite, se
:. “unesc pentru-a se luptă, întâmplător, împotriva
„“Tureilor, fiind ajutaţide regele unguresc Vladislav.
: "Pe

atuncinu mai trăia Domnul

muntenesc

lugărul, om paşnic şi .bun, slăbit de
din -tinereţă, să irăiască o viaţă. de

Vlad C&-

vrâstă şi . deprins,
creştin îngăduitor.

faţă de acei cari-l încunjurau. Îi urmase în :Domnie, la
"4495, fiul lui, Radu, care nu mai era tânăr; Nici acesta
nu se

Scaun,
“întregi

arătă bun de războiu, căci, îndată după

suirea în

el se îmbolnăvi greu de podagră, aşa încât, ani.

de -zile, a fost purtat în căruță

unde 'mergea

prin

locurile pe

ca să împartă dreptatea. Şi cu Voda-Radu

“a trăit deci Ştefan în bună

pace.

..

„- Odată numai, în 1499 chiar, una din căpete„miile lui. Ştefan, „Boldur, înaintă asupra. Chiliei

757
şi Cedăţii- Albe, răsplătind Brin iaturi nouă
«
jafările vechi săvârşite de Turcii de acolo. Asupra:
Ținutului de odinioară. al Moldovei.
LS

Acesta nu -era . însă 'războiu

în adevăratul * înţeles al:

-- cuvântului. În zădar îi. se varbi lui Ştefan de planurile mari.
pe care le fac creştinii
El era destul de bătrân

să şiie ce

irebuie să

pentru nimicirea puterii turceşii..
şi de învăţat prin nenorociri ca.

creadă.

În anii săi de bătrâneţă. o singură dorinţă avu. Ştefan: să-şi întărească stăpânirea în Pocuția şi:
să smulgă de la regele Poloniei :recunoaşterea.
„acestei stăpâniri. În 1502, toamna, îndată după.

.

moartea *lui Ioan-Albert, : nemai . recunoscând: ..“tratatul din -1499 şi faţă de urmaşul acestuia,
Alexandru, care era totuşi un vechiu prieten al:
Moldovenilor, Ştefan puse mâna pe întreg Ținutul
'asupra

căruia

avea:

drept.

Pretutindeni

„Rușii:

îl primiră

cu

“ labul moldovean

şi vameşul

se aşezară în toate:

N

- de lege ortodoxă
cetățile

ţerii pănă

nu putu

să

„Moldovenilor:
stătea

în.pace

împotriva

la Haliciu.

găsească
cu

Regele

Alexandru:

niciun sprijin

împotriva,

Turcii. şi

şi ei nu

bucurie ; pârcă--

cu Tatarii

cutezau

să

Ştefan."

încerce

ceva

lui; depărtatul Țar al Moscovei, Ivan,.

_era încuscrit cu Domnul Moldovei, prin căsătoria .
fiicii lui Ştefan,. Elena, cu moștenitorul său.
* Situaţia cea nouă, creată în Pocuția prin pu-terea. armelor moldoveneşti, rămase deci neatinsă.
„4. Acestea erau hotarele, legăturile şi puterea:

lui: Ştefan

când căzu bolnav de podagră şi, adău-

gându- -se suferinţile

rană căpătată
Suceava,

pe

care

i le căşuna

supt “zidurile. Chiliei,

ca. Domn

liniştit

vechea.

€l muri. în-

şi glorios,

biruitor:

asupra. dușmanilor şi respectat: de „prieteni, ascultat de boieri şi iubit de ţară, la /-iu Iulie 1504...

Cutura supt
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4, Dorania. lui Ştefan înseamnă. şi o vreme de bogăție.
-

de

lumină,

de

muncă

a căriurarilor

și a meşterilor celor

„buni în Moldova. Oraşele, care începuseră, a se înjgheba
pe vremea. lui. Alexandru-cel-Bun, crescură multi ca în“semnătate în vremea lui '“cu- toate - întâmplătoarele. prăe
dăciuni din partea Turcilor, a Tatarilor, Ungurilor şi Polonilor. În fiecare din aceste oraşe, înterneiate. mai iuli
"după datina: Nemfilor din Galiţia decât după aceia a Saşilor. din Ardeal,

stătea

ca

ocârmuitor

un

șolfuz (nem-

eşte Schultheiss ;. vorba şoltuz e după polonește ; la Munteni se zicea; judeţ) şi un număr de pârgari (nemieşte
Birger) ; ei lineau un catastif al târgului, aveau Scaun
de judecată şi trebuiau să fie faţă la statornicirea de
N
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25, Mănăstirea

Ă

-

Neamţului,

hotar şi la recuhoaştera proprietăților disputate. Iei şi
colo,

-

Domnul

îşi avea

însă

locţiitorul său, care se numia

vornic sau ureadnic, dregător. Unde era cetate, puterea
o exercitau, în numele Domnului, cei doi pârcălabi. Dar

fireşte că în oraşele care

se

alcătuiseră în umbra. ce-:

tăţii pârcălabii naveau nimic a face, ci rosturile se să„Vârşiau aici prin magistraţii municipali, ca în Polonia.
Aceste oraşe moldoveneşti . nu erau încunjurate cu zi:
duri ca oraşele din Apus, şi, dacă Domnul li dădea un
hrisov, acesta privia mai pulin drepturile: decât hotarele.
'O adevărată viaţă orăşenească, cu oraşe neatârnate, nu
| s'a puiut desvolta în Moldova, unde puterea Domnului a.
"fost cu mult prea mare peniru aceasia. i
În anumite locuri, ca în Botoşani, în Lenţeşti, se [ineau
târguri (armaroace; cuvântul, care se întrebuințează încă
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i

în Moldova, vine de la germ. Jahrmarkt; iar bâlciu, care-i.
" corespunde în Munieria, e bucsu, ungurește pelerinagiu:

-

la un: hram;: odată se zicea, “după slavoneşte, nedeie ori
-_panair; la Munteni se mai zice: sbor, sobor, adunare),

-

“şi âsifel satele acestea au ajuns cu vremea să şee înalțe i
la însemnătatea de oraşe. -: .
,

2. Negoţul Liovenilor cu .țerile răsăritene se
“purta necontenit: prin Moldova lui Ştefan-cel-:

.

Mare, care şi el încheiase. _un tratat de comerţ...
cu Liovul. „Banii. poloni curgeau. Gin. bielşug îîn

=

5 Fig. 26, Vechea

pecete

latină a Băii.

Vistieria Voevodului. Ca să-şi arăte puterea şi
neatârnarea, de. muit -Domnii Moldovei începuseră 'şi ei q bate- bani după 'asămănarea celor
„din Polonia, precum: în Muntenia Domnul bătea
„bani asămănători cu..cei ungurești. Moneda mol- dovenească, cu inscripţii chirilice sau latine,
7 pasta ca semn osebitor “stema sau .herbul ţerii,

Domnului

pusă

pe.

hrisoavelor

scrise

pe

„care se vede şi în: pecetea
ceară

şi

atârnată

pergament. Este

în josul

capul

de bour "purtând

oma

între

-
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coarne o steluță, Şi având, de o parte şi de alta,
soarele şi jună, pe când cea munteană. are la început vulturul, apoi corbul: aşezat pe o cilme
de munte şi ţinând de Ia iiiun'timp în lisc cructarăsăriteană. |
Pe
3

Ştefan, mai

mult decât Alexandru-cel-Bun, a făcut

" rânduială între boierii săi: acuma Moldovenii
„iaşi

boieri

ca

şi Ţara-Românească,

afară

de

aveau

ace- -

stratornici

- (stratornicii 'erau înlocuiţi prin pârcălabii multelor cetăţi).
„ Unele dregătorii speciale . moldoveneşti au dispărut cuc
vremea.
|
4. În ordinea bisericească, Mitropolitul avea supt ascultarea sa un episcop al Ţerii-de-jos; care stătea în
Roman, înlocuind, va să zică, pe episcopul. catolic care
stătuse odinioară în cetaiea Milcovului şi în1 Bacăul.
„.Între anii 1463 şi-1472, Ştefan “mai făcu o episcopie,
“ pentru țara -Sepenicului şi, întâmplător, pentru “ părţile
„Pocuţiei, “dacă ar ajunge să le stăpânească. Această episcopie.nouă este în legăliură cu Scaunul. de Vlădici
din schitul cel vechiu al Rădăuţilor, unde erau îngropaţi
atâţia dintre Domnii cei: d'intăiu ai Moldovei. - Ştefan a
făcut _o_ mare. biserică de- piatră aici şi a-pus să se aşeze
lespezi d& mormânt de jur împrejurul | clădirii, ” peniru "- înaintaşii şi: ridele sale morii, pănă la cei d'intăiu ani ai
„Segal al XV-lea2.
Pănă la dânsul, _Moldova_avea numai patru_ mănăstiri:
+ Neamul, a lui Petru Muşat (fig. 25), Pobrata, cam din
NI
IS
1 Scaunul acestui episcop latin a tost restabilit în mai multe rân=
duri, ca şi acela din Argeș, în .Muntenia, ca şi, une ori, acela din
Severin, de Papa; dar episcopii au fost mai malt de formă; în “ŢaraRomânească nu erau catolici mai. mulţi decât _în Câmpulung - şi Târgovişte ; iar, în Moldova, „de religia catolică se ţineau, “afară de ne-:
gustorii în trecere, numai “teranii unguri-din părţile Romanului şi Bacăului. Scaune de episcopi catolici au fost la Siretiu şi | Baia (Poloni),
la Cetatea-Albă
(Italieni).
.
iii
"
„2 Biserica se păstrează şi astăzi cu -toate aceste pietre de mor-,,
mânt. Aşa s'a făcut la Biserica Domnească din Argeş cu Domnii din
veacul al XIV-lea măcar, ale căror morminte au fost găsite în 1920
de d. Virgil Drăghiceanu.
Ta
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„acelaşi! iimp cu Bistriţa, întemeiată. de Alexandru-cel-Bun,

ca să-i fie lăcaş de mormânt '(acolo.a fost îngropatşi “ 3

fiul numit după Alexandru-cel-Bun, al lui: Ștefan-cel-Mare,
-- Alexandru), şi Moldovita, aşezată. într'o vale bucovineană,
.

,

nai

_

Dai

.

ii
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Fig. 27. Biserica din Voroneţ.

Ea

] |

N

în parteă de Apus. a ferii, aproapede munţi. Şiefan-celcele vechi:
Mare a înoit sau a întărit toate mănăstirile
N

ele se văd astăzi aşa cum
,

.*

le-a: lăsat el sau vre unul,din
”

.

i
z

-
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|

urmaşii săi, iar “nu în forma lor cea veche. Pe lângă
aceasia el a început a zidi clădiri bisericești nouă. Astlel
a făcut _peniru “pomenirea | biriiinţii sale” asupra Tatarilor

"„'cea mai mare mănăstire din țără, Putna; pe maălul .râu-„£

leţului “ci acelaşi nume, hu tocmai "departe de Rădăuţi.
De dânsul au fost întemeiate şi mănăstirile Humorului şi
“Voroiiețilui “(fig. 27), aşezale în apropiere una de alia,
şi ele în văile frumoase ale aceleiaşi jeri_bucovinene.
'Dar Ştefan 'a căutat.a împodobi cu biserici frumoase
mai ales: oraşele şi târgurile sale, şi lângă fiecâre bise'rică, fireşte,” erau şi: “Cuijile domneşti, unte obişnuia să
pelreacă. el. o: parte din. an.
An. în rătăcirile lui prin țară. ,

Fig. 28. Biserica din Pătrăuți,

Avem asifel clădiri bisericeşti de-ale lui, afară de repa„raţia ce va fi făcut la biserica cea veche a Mirăuţilor
„ din Suceava şi la aceia de pe dealul Siretiului, la Doro-hoiu; apoi la Popăuţi, lângă Botoşani, la Baia, la Hârlău,
la laşi (Sf. Nicolae cel Domnesc),. la Vasluiu,. la Huși,
„lă_Piatra, la Bacău, la Râmnicul: Sărat chiar, în ȚaraRomânească. Apoi în safe, ca Reusenii, Bădăuţii şi Păirăuţii (fig. 28) (în Bucovina), Cotnarul (în laşi), Scânteia
(în Vasluiu), Războienii (în .Neamţ', Borzeştii (în Bacău).
'Asifel de biserici «sânt ridicate de obiceiu pe locuri unde
zac, voinicii lui căzuli în luptă cu ic
dușmani: ai
er
mea ae
"
,

Q_

e

: i

. a, ! Azi>

îi

oil
Goal

sd

d

ue La

*

)

163

—

5, Bisericile_lui Ştefan-cel-Mare

sânt clădite” din piatră

bună,-tare-şi-deasă şi din cărămidă, care nu se acopere
a.

4

cu tencuială,

ci, stând alături cu. piatra, ajulă .la frumu-

seja

Ele

clădirii.

cuprind

un pridvor,

o tindă a femeilor

“ (pronaos), biserica propriu-zisă sau naosul şi altarul.
Unele n'au nici turnuri, şi clopotele: sânt aşezate. într'un
turn: deosebit, care e în legătură
cu. zidul de împrej;

muire;

Li

.

.

-.

.

Aa

aşa. se vede turnul dela Popăuji

sau turhul' de

la Piatra. Chiar când un_turn supţire se „ridică pe o
potrivite” arhitectonică.specială acestor clădiri, €l este .
„de tot mic. şi nu poate sprijini greutatea arămii, aşa încât
este pus numai pentru frumuseţă. Bisericile” sunt împo-

dobite pe din afară cu discuri de small, lucrate în' ţară,

de bună samă lângă Baia; aceste discuri rotunde,-cu
margenea ridicată în âfară, înfăţişează în relief chipuri:
de zmei încununaţi, de luptători,-de dohitoace ciudate,
_preciiti
şi stemă [erii; ele sânt galbene, brune; verzi şi
albastre. Se aşează „supt streşină, “întrun singur şir lung
sus. .de a
<are îiicunjură biserica. Le mai vezi pe margene

„a. turnului, şi, în sfârşit,

în colţurile unde. se

întâlnesc

arcele
de cărămidă scoase în relief care împodobese
"clădirea pe laturi,
di
e
Părejii se 'razimă adese ori pe picioare de zidărie
care se numesc contraforturi. Ferestrele sânt lucrate “din
pialră 'săpată: cele de la pridvor înfăţişează
une .ori arcuri

şi nervări

ca în bisericile

ale

gotice

Apusului. Ca-.

drele celor de'pe 'latuii sunt alcătuite însă din linii care

se taie între dânsele în unghiu drept. Uşa internă spre
pronaos are linii mai înalte şi îndrăznețe, care se întâlnesc în formă. de arc sfărâmat sau. de” ogivă.. Meșteri .
" “sași au._lucrat, fără îndoială, după datini apusene, la aceste clădiri, dar, de o bucată de vreme, meşteşugul a
„fost. cunoscut şi practicat şi de Români.

:“ Pictura e severă, aspră, fără colorile vii din Biserica
Domnească de la Argeş..Şi în manuscriptele de perga-

Foandinlii.
“ment se desfac frumoase miniaturi. Aposto
gheliariul de la Miinchen, supt Ştefan” (unul de supt Alexandru-cel-Bun'e păstrat la Oxford) sânt opera alesului :

pictor Teodor Măreşescul.

6. 'Ca "podoabă însemnată
mâneșşti

trebuie

'să

se

a vechii 'arte ro-

privească

și

frumoasele

inscripții, săpate în piatră, care se pun de-așupra

-

„3164 —
mormintelor,
în stil gotic,

cu. slove_ tot- atât, de elegante, trase
iar, pe lângă ele, la ziijloc, fel de

fel de înlănţuizi de frunze... ascuţite. Ştefan a pus.
. inscripţii. la toate. bisericile ssale, şi, oriunde ştia

că zace vre-un membru _al familiei, sale, a făcut
” Astfel bisericile Moldovei sânt
strălucite

numai

monumente

țara. noastră,

„Răsărit,

de

artă

dar în

printre
pe

general,

în care a pătruns, pe o cale

Și influența Apusului,

cele. mai

care le au, nu

ae

părțile din
sauu pe alta,

IE

7. Din odoarele pe care Ştefan le-a dăruit bisericilor”
: sale, puţine s'au păstrat: “numai, după. atâtea prădăciuni
pe

sa

NS

care

acestea

au

avut

să

le sufere.

Rare.ori

mai

în-

tâlnim câte o-cruce de la dânsul, purtând în litere slavone de toată frumuseţa însemnarea__numelui_lui şi a
- anului_când s'a făcut darul. La Putna, din Bucovina, În
vestita . mănăstire, . se mai poale vedea încă _perdeaua
„Cusulă cu. dir care acopere groapa. Doamnei Maria
- din Mangup înseşi, puriând cununa împărătească: e înRE făşurată într'o lungă haină care ajunge până la pământ,
având ochii închişi. .ca în mormânt. Multe asemenea

" „acopereminte:
ori perdele
de altar s'au pierdut.

8 Pe vremea . lui Ştefan-cel-Mare" nu se :scria liferatură în româneşte. Cărţile sfinte erau în limba slavonă
însemnările. care pomeniau. istoria Moldovei... Numai. în
unghiul .de Nord-Est al Ardealului şi în părțile maramurăşene vecine cu dânsul :pătrunsese înrâurirea curentului
husit (al lui loan Hus din Boemia), care țintia către tălmăcirea Cuvântului lui Dumnezeu, deci a Bibliei întregi,
a Vechiului ca şi a Noului Testament, în_limbile vorbite
Și. înțeleșe de popor. Un cleric din alte părția dat deci
pentru întâia dată în românește o.Biblie, care este încă
"noduroâsă: în. formă şi încurcată. Cartea lui a fost. copială de unii şi alţii, dar nu atât pentru a fi întrebuințată
“în biserici, cât mai mult peniru celirea: acasă. Când:
- preoții. voiau să se slujească de Psalmii -sau de Evyânghelia în româneşte, atunci se adăugia forma. slavonă
!
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pel

A

ângă ace i a, scriind, -spre oseb
culroşu şi ce era în cealaltă. cu

re

5
2

ce eraa într "o limb
În b iserici nu

negru.

scie
eat d

„Fig. 29. Maria din Mangup.

_se îngăduia,în adevăr, a se. ceti în altă limbă decât
a

in

limba sfântă, care era limba slavon
N
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. Manuscripte de acestea s'au găsit la Voroneţ, Şcheia
şi în alte părţi, şi ele poartă tine ori pomenirea locului
„unde au fost descoperite.
>
e.
„Dacă. nu

aveam

6. literatură

„Ii Nicodim dar mai mult decât.d

românească

a

noastră,

de acum, în Mol-

"'dova. În această privință. este vestilă mănăstirea. Neam-.
tului (lig. 25), care ni-a-lăsat cărţi sfinte şi . cărți. bise- riceşti, precum; şi cărţi de istorie sâu de 'cupriis amestecât, în_limba slavonă. Aceste-cărţi sânt. scrise într'o
. caligrafie. de.toată frumuseţa, cu slovele drepte şi mari,
pe hârtie lucioasă răsăriteană sau pe aspră hârtie din
„Apus. De:asupra capitolelor de căpetenie ale cărţilor din
care se alcătuieşte fiecare volum este făcut un Jrontispicii; ţesut din linii ce se împletesc între dânsele, şi pagi-

nile :sânt împodobite pe margene-cu. flori: de scaiu; aslfel
" de fronlispicii pot 'să fie făcute şi în deosebite colori.
Tot aşa de frumoasă ca şi scrisoarea este “legălura
„

acestor. cărli, pe

care

o făceau

călugări

meşteri.

Legă-

tură] unei cărţi se alcătuia din . două plăci de argint bătute pe scânduri de lemn::pe ele se înfăţişa, în lucru
făcut: cu . ciocanul, „şi' Mântuitorul înălțându-se pe un
câmp împodobit: cu flori său cu linii punctate. Plăcile se
închid în faţă cu chiotori de. argint, iar în dos ele sânt |
prinse prin lanţuri de
€ acelaşi metal, care fac un fel de

„platoşă.
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“Cultura în Tara- Românească.
1. Ţara-Românească, fiind necontenit în stare
de războiu şi neputând găsi, de la înlăturarea:
lui. Vlad "Ţepeş înainte, liniştea trebuitoare, n'a
înaintat ca Moldova, nici în bogăţie, nici în artă.
Oraşele

rămaseră

înjghebate

tot niște

şi locuite

de

aşezări

oameni

foarte

cari

nu

puţin

se

în-

deletniciau numai cu negoțul. Argeșul decăzuse
foarte inult, Târgoviștea singură, veche aşezare
românească în legătură cu un târg care se ţinea
*

—

167 —

în anumite zile ale anului,

,

ajunsese,

A

?

ÎN

în cursul

4

veacului al .„XV-lea,
lia o mare. însemnătate:
Domnii_stăteau_ une. ori acolo, dar. reşedinţa lor ,

- era'mult mai puţin. statornică “decât aceia “a
Domnilor Moldovei.. Astfel de Scaune domneşti
mai erau și altele, ca. Târșorul. (azi sat în Prahova:; „Ploeştii sunt de obârşie mai târzie), Gher„ghita (mai târziu sat de ostaşi, aşa. numiţi: Roşii,

după îmbrăcăminte ; azi, iarăşi, sat, de şi are.
- biserică de la. Matei- Vodă Basarab) ; Florești

-

(sat în Iifov, ande
rab cel-Bătrân). Lui
mai ales să steie în
era mai aproape de

Turcii.

a locuit toarte mult BasaRadu-cel Frvmos i-a plăcut
cetatea Bucureștilor, fiindcă
ocroțitorii lui de la Dunăre,

a

-

„ Giurgiul fusese pierdut peniru
ternicilor dunăreni,

cari

aveau

mult timp în mâna

în

mâna

lor

şi

pu-

cetatea

Turnului, cu tot locul ;încunjurător. Brăila se mai. jinea
pănă pe la 1540 în stăpânirea Domnilor munteni, şi a-:
ceasta-i ajuta să sprijine sarcina războaielor şi datorii- lor domneşti.
Cât priveşte Oltenia, aceasta era mai mult o. țară de
sate. Din capitalele de judej pe care le îatâlnim în vre=
murile mai nouă, niciuna:nu avea atunci altă situaţie de- :
cât aceia de sat. Cerneţii,_ vechiul Scaun de isprăvnicie .
“al Mehedinjului, e un fost sai 'de lângă Cerna:. 7ârgul- Jiiului nu fiinţă încă pe atunci; oraş-nu era'la Râmnic,
în

margenea

Oltului, “al cărui

nume

arată

numai

exis-.

tenţa unui iaz: (râmnic) .cu . vechi pescării domneşti. In
„ sfârșit Craiova era numai satul neamului de; boieri ' din
„care Basarab'cel-Tânăr şi-a luat soția, Neaga, prin urmare moşia

Vornicului .Neagu,

pânitori de pământ

tatăl acelor puternici stă-

şi conducători de țară cari

au

fost

aşa-numilţii boieri crâioveşii.: Batbu, Pârvu, Danciu; Radu.

_Craioveşiii ajunseră a hotărî asupra Domniei, şi, de: la.
„o bucată de vreme; Bănia Severinului se afla mai mult
“în mânile lor. Barbu a fost,. vreme îndelungată, Ban oliean şi a lăsat aceste rosturi fraţilor săi şi altor . rude
ale sale,
:
-
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“Pentru că Oltenia era mult-mai liniștită decât: Țara" Românească, negoiul
cu: Sibiiul, fără să. aibă
4

însemnă-

iatea' aceluia. Gu. Braşovul,
€&ră' mai asigurat decât celă“lalt. Numai arare ori Turcii, în amestecul lor dincoace
“de Dunăre sau în Ardeal, luau drumul de la stânga Ol-

tului. Asifel Craioveşiii putură face pentru ridicarea Bisericii, pentru înaintarea culturii şi desvoltarea artei, pen“iru pomenirea neamului lor ce nu erau în stare a face,
-din' causa veşnicelor frământări, Domniide -dincolo d
apa Oltului,
cc
7
„2. Acolo, în Țara-Românească, după Mircea, care. fă" cuse mănăstirile Cozia,în Vâlcea, şi Cotmeana, în Ar-__
geş —, păstrată astăzi în forme desiul de schimbate =,
.

singur Radu-cel-Frumos

a întemeiat. o

mănăstire,

mă-

năstirea Tânganului, care s'a surpai cu vremea !.
„Snagovul trece ca o ciitorie a lui:Vlad Ţepeş, şi În
„Singura biserică rămasă "pe. ostrov se arată un mormânt
acoperit cu o piatră fără inscripție, care mormânt ar fi
al cumplitului. Domn; însă Vlad a. găsit mănăstirea. în"temeiată
„de alţii, şi el s'a mulțămit nuimai s'o întărească:
'penirua puteafi un loc de adăposi în-zile de primejdie.. Din- potrivă, dincolo, în părţile: oltene, Craioveşiii -

fac frumoasa biserică din S/rehaia, ce pare să fi fost
„pe atunci reşedinţa. Banilor.. Această . biserică, aşezată.

“astăzi întrun târg din” zilele '-noastre, : în părţile nordestice ale Mehediniului, s'a prefăcut.pe urmă de un ur- =
niaş al.lui Basarab-cel-Tânăr, Vodă-Maiei, din veacul al:

XVII-lea,
neamul

dar se vede! şi acuma

Vornicului Neagu.

chipul clitorului,

din

In judeţul vecin al: Jiiului-de-

Sus..(Gorj), la Răsăritul lui, Craioveştii clădiră o mănăslire, cu mult mai-frumoasă decât aceia a -Strehaii, Bis-—
-irița,

lângă

apa

de

munte

cu acest

nume, în vecinătatea

“unor înalte dealuri înpădurite. Aici, în biserica mare, cu
forme bizanlihe, care a fost dărâmată pe la 1840 şi în-!
locuită cu alta, aduseră puternicii boieri ai' Oltului moaş.

a
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=
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!
tele, S/ântului Grigore "Decapolitul, pe carele cuinpă4
|i _ raseră.cu sume mari de bani din Serbia. şi care se păsirară la început în -sicriu“de lemn scump, iar, pe urmă,
pe la 1650, în altul'de metal, lucrat frumos cu ciocanul.

1 În locul ei se află, în satul cu acelaşi nume “din
biserică nouă fără niciun fel de frumuseţă. Tânganul

-pe la 16:20.

.

iĂ

Ilfov, numai o
se păstra încă

y-

-3,

La_Bistriţa,-se aşezară călugări cu-mult

mai

învă-.

“daţi cu mult mai harnici ca” aceia din Tismana. 'Astfel,
"rostul Tisinanei vechi, al ctitoriei lui Nicodim şi VladislavVodă, irecu asupra acestei mănăstiri. mai nouă. În -Bisirița s'au scris în urmă: multe cărți frumoase, şi o-parte

.

„din ele au fost depuse la Museul_din Bucureşti. Ele pot
“să stea alături, de şi nu le ating îniru toate; cu cărțile
„care se lucrară de alţi călugări din aceste: timpuri. în
„mănăstirea moldovenească a „Neamului.
.

4, Numai,

- Domni,

după. ce -vremea

a învrăjmăşirilor

celă,. „după, ce

ioasă,

se

făcu

îngăduitoare

linişte

faţă

Călugărul, care. nu-şi

turburărilor, a izgonirilor «de

dintre
de

tată şi fiu sau frate în-.
în „buna

orice

-cârmuirea

vecin,

a lui

evla-

Vlad

uitase tinereța petrecută în chillile.

-.

de mănăstiri şi Tugăciunile către Domnul îndurător, ŢaraRomânească începu 'să se -înjghebe mai bine în ce pri-veşte oraşele şi târgurile, precum. şi în ce priveşte viața
- culturală” şi. arhitectura. Vlad însuşi a fost un întemeietor
de mănăstiri:- el a clădit schiiul Babelor şi “mănăstirea
Glavăciocului (în părțile, Vlăşeii), unde i sau aşezat şi

|
.

: oasele, o
"Cu mult mai “rodnică a fost. activitatea fiului acestui
călugăr, mai călugăr în aplecări şi fapte decât chiar

tatăl

său,

Radu.

Acestuia

i s'a -zis Radu-cel-Mare,

pentru” evlaviă” lui” binefăcătoare, peniru dorul cel mare
ce-l avea de a înălța pretutindeni biserici frumoase,. de

-

a:sprijini pe: meşterii cei buni şi de-a
li da de lucru.
Pănă departe în Răsărit, la Muntele Alos şi aiurea; sânt “atâtea clădiri şi: daiuri care amintesc de numele

lui: În ţară chiar; acest Domn bolnav şi bătrân înainte
„de vreme&â înălțat cea mai frumoasă . dinire bisericile
.
româneşti. de până âtiitici, măi” frumoasă chiar, în ceia ce priveşte scumpelea
materialului şi bogăția unor po-:
„doabe, decât bisericile lui: “Ştefan: cel- Mare.
_

Y

—_. =:

:

.

"5, Aceasta este mănăstirea din Deal, așezată de-asupra”
; Târgoviştii,_ ufide deci va fi petrecut mai bucuros decât
aiurea; îii preajma munţilor, Radu. .Biserica e zidită după
” datini
”

răsăritene

şi venețiene,

iar nu după

cele

golice

-

ale Saşilâr din Ardeal.şi ale Germanilor din Polonia. Şi
ea

are

-al'cării

abside

rotunzite,

aşa încât

picior e pridvorul, laturile

aa

samănă

acesie

cu_o_cruce---

abside, iar -

—
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vârful altarul. În faţăşi pe margeni€a se împarte prinirun

"brâu
în două

părți, aşa-numite

”

i

-

în arhitectură regislre, şi

fiecare din ele are 'un şir de firide rotunde: uşa se deschide în fală, puţine ferestre. (două-de fiecare

„văd pe margene.

Trei turnuri, două

parte) se

mici în
faţă,

unul

mai mare în fund, se razimă cu sigurâiiță
pe solida clădire, în căre'nu s'a întrebuințat alt material decât numai:
piatră tare, adusă cu greutate - mare “ din depărtări, şi
ale cării lespezi 'sunt prinse -strâns 'cu scoabe de fier,
Margenile ferestrelor (odinioară), liniile de supt streaşină

ale turnurilor, brâul. de. Ja temelia acestor

turnuri, fron=

tispiciul: de sus al bisericii, care se ridică în arc. deasupra liniei firidelor-de sus, sânt toate împodobite cu

„ săpături foarte fine, alcătuite din linii-rotunde împletite:
S

două medălioane săpate. se găsesc” sus; în mijlocul fațadei. De 6 parte“şi de alia a ușii, în stârşii, într'o săpătură uimitor de netedă: şi de curată, cu cele mâi bune:
slove chirilice, de linie venețiană, se ceteşte pisania sau
inscriplia bisericii: deci numele lui Radu, hramul şi daia

întemeietii.Şi -aici un minunat cadru de sculpiură deco-

ralivă încunjură pătratul care cuprinde scrisoarea, ..;
Biserica era menită să fie locul de. îngropare al lui
Radu, dar urmaşii lui n'au şiiut să-i înalțe un mormânt,

Insă Craioveştiiau făcut

unul în chip de sicriu

pentru

„. Vladislav-Vodă, înaintaşul lui Ţepeş, care nu li era rudă,
dar ridicase neamul acestora la boierie şi la putere.
Mei lârziu şi alţi Domni şi-au găsit lăcaşul de odihnă
acolo,
.
|
a
.
o
Di

6. Din vremea lui Radu cel-Mare nu ni s'a păstrat, ca „din vremea lui. Ştefan, acoperișuride mormânt frumos

|

i

i

lucrate în fir, cruci însemnate cu litere slavone, discuri
cu dobitoace minunate sau cu stema terii.. Dar, pe vremea aceia, meşteşugul lipografiei, desăvârşit după jumă- -

talea. veacului

- răpede

al

XV-lea de

un' German şi

în ţerile de cultură ale Apusului,

introdus

ajunse în sfârşit

-şi în Răsăritul slavon, de care ne țineam noi în ceia ce
priveşte cultura. O fipografie .s'a întemeiat în Munte=
negru, ţerișoară aşezată în munţii de lângă Marea Adria- .
tică şi supusă înrâuririi care venia din Dalmația şi Albania venețiană. Mai lârziu,..: Veneţia” ajunsese locul. de
iipar al-cărților.bisericeşti pentru t6ţi creştinii răsăriteni
cari întrebuinţau în Biserică limba slavonă. Radu-cel Mare
———
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ştiu -să _ispitească şi să aducă la sine pe meşierul de:
tipar. din Muntenegru,.care.era un simplu. călugăr, Macarie. Tipărirea
- atuncea nu se făcea cu mplie slove şi:
“cu maşini puternice mişcate de motoare cu aburi, care:
se întrebuințează. în zilele noastre; meşterul de tipar:
avea

alâtea.

slove

câte

încăpeau

într'un săculej,

şi nişte

cadre de lemn în care ele se strângeau foarie slab, aşa.
1 încât jucau în voie. O coală se, tipăria încet: după cea“altă, şi asifel lucrarea' unei cărţi pulea să ţină luni întregi.

de zile. Radu

acoperi de "binefaceri
pe Macarie,

care

ajunse apoi şi . Mitropolit
_al.. Ţerii-Româneşti,- căci pe
yatunci locurile de episcop sau Mitropolit se dădeau unui
jet
sau peniru viaţa lui sfântă sau peniru
: merite de"osebite în cărlurărie. Aslfel prin Macarie şi pentru Radu
se tipăriră o sumă de. lucrări slavoneșii, care se deo-

>

„7 sebesc, nu numai prin froniispiciile împodobite, care sunt

„.

„făcute întocmai după cele “obişnuite în lucrările mănăsiireşti ale călugărilor caligrafi din Moldova sau Muntenia”
şi le întrec une ori în frumuseță, de şi, fireşte, .nu se în-"

trebuința decât 'cerneala. neagră şi roşie, şi nu toate culorile care se puleau;pune în manuscrise.
În Domnia lui Radu şi a Domnilor îndată
după

dânsul, tiparul

tru Moldova

muntean,

şi peniru

di
următori

câre' era întemeiat şi pen-.

Românii

din Ardeal, — şi nu numai

pentru
€i; dâi şi pentru .cea mai mare a Slavilor din Peninsula Balcanică —, dădu un Lilurghiieriu, o carte de
liturghie; care era de cel mai .mare folos peniru preoți;
apoi o Carle.de

”

cântări

în

opt glasuri,

care

'se

zice,

după greceşte, Octoih . şi, în-sfârşit, o Evanghelie în„ fățişată aşa cura, trebuie peniru celirea în biserică. Locul
lor de tipar nu se arată, dar poate că Macarie şi-a fost aşezai teascul şi slovele sale chiar în chiliile de la Mă-

Domniei.: Cărţile s'au îi-

năstirea Dealului, lă îndemâna
1508

părit înire

1512,

şi

şi acele

lucrări de

şi mai

îngrozilor,

cullură

și

artă au, de sigur;
în desvoliarea neamului nosiru aceiași
însemnătate ca şi a unor bătălii câştigate împotriva duşmanului, căci în calea unui popor stă, în afară de duş“manul' străin, şi duşmanul,

caree în-

şi înaintarea popoarelor nu se poate face decâi

tunerecul,

-:

biruind această putere drăcească,
Mare“ care

de „Cel
-

fi în stare

Numai'atâtă.ar

„7.
'
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să îndreplăţească numele
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el s'a mai:

Radu. Dar

lui
x
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de recunoştinţa

“semnată: pânăla dânsul viuţa

—
urmaşilor printr'o faptă în-

bisericească-a Țerii-Ro-

* mâneşii n'avea nicio orânduială şi rămăsese asifel mult.
-- în urma vieţii bisericeşti a Moldovei, pe care începuse
“.a'o stalornici Alexandru-cel-Bun şi o desăvârşise, într'o
„formă care s'a păstrat aproape şi până astăzi, Ştefancel-Mare. Muntenia avea”numai pe Mitropolitul din Argeș, "iar Oltenia un._episcop al. Severinulăi;
care” rătăcia din „„Joc în loc, când într'o “mănăstire, când într'alta. (De
„sigur multă vreme el „s'a oploșit în Strehaia.) Radu
chemă însă la dânsul: pentru a-i. statornici ierarhia bi-sericească pe un fost Patriarh de Constantinopol, scos
„.

—

_:de Turci, Nifon.

IE

E

Acesta era vestit ca'om 'sfânt şi avea -oricum price-.
„perea 'care trebuia pentru a:săvârşi o asifel. de operă.
1 EI hotări ca Țara-Românească şi părţile Oltului să aibă
un singur arhiepiscop, care să stea, nu în vechea reşe-

dință din Argeş,.ci în cea obişnuită.a Domnului, deci în
Episcopul

hovniceşte celui din

din părţile Oltului

s'a

Țara-Românească.

supus

du-

Deocamdată el

7

“Iârgoviște.

“slătea 'tot prin mănăstiri, şi va fi fos| adăpostit un timp la
Bistriţa; mai târziu numai, pe la jumătatea veacului al
„XVI-lea, începu să se așeze supt Cetăţuia de lângă Olt.
„a Râmnicului, iar biserica lui episcopală s'a întemeiai
acolo -numai ceva mai târziu, pe vremea Vlădicilor Ef/timie şi Mihail. Pentru părţile răsăritene ale Țerii-Ro:mâneşti se făcu apoi, cu trei judeţe răsăritene de munte,
episcopia de Buzău. :
| (i
“Ținutul acesta buzoian avea o boierime care se zicea
«

boierime de Buzău, în deosebire de boierii din alle părţi. -

Aceşti boieri. erau însărcinaţi- cu apărarea. graniţii de
către Moldova şi aveau în ascultarea lor satele de moşneni (țerani cu moşie, trăind slobozi de moşia lor), cari.
erau răsplătiți cu pământuri, ca şi „vitejii“ din Moldova,
pentru isprăvile lor războinice. În Buzăul foarte bine împPoporat,

era lucru

având

o

clasă

de

conducători

mândră

şi dârză,

firesc să se întemeieze o episcopie, chiar dacă

nu se afla mai de mult datina unui Vlădică stână undeva
prin poienile

pădurilor,

schitde lemn, dar
'Milcovului,
.

în

în

fruntea călugărilor

legătură .cu. Scaunul
a.

dintr'un

catolic al
E

- 8. Aceasta este sarcina.pe care a: îndeplinit-o Radu-

-cel-Mare

(f+-1508), care, fără

a fi

purtat

vre-o

luptă,

—
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„ştiind numai să asigure pacea, prin câştigarea dragostei: tuturor şi împărţirea unei dreptăji bune, 's'a învrednicit sa fie pus alături de contemporanul său Şie fan-cel-Mare.
|
Până şi Sultanul Baiezid al Turcilor a ştiut: de dânsul
.şi l-a prețuit, nu fiindcă mersese săise închine şi plătia -

tributul, ci fiindcă era om

drept şi destoinic. Când, trei

ani după moartea lui Radu, ienicerii se ridicară împotriva.
* Sultanului, învinuindu-l că este bătrân şi bolnav, Baiezid:
li-a ţinut o cuvâniare, arătând că şi fără să poată umbla:
şi merge la războiu ajunge cineva a fi Domn vrednic,

“şi a dat-ca”exemplu
pe Radu-cel-Mare al Munteniei.
,

XXIX.

'Țerile româneşti de la moartea lui Ştefan și
Radu pănă la jumătatea veacului

„1. După 'moartea
nului

muntean

al XVI-lea.

lui Ştefan-cel-Mare şi a Domţerile

Radu,

noastre “avură

o.

viaţă care este. în “legătură cu. activitatea de:
“ cârrâuitor şi apărător de fază a celui d'intăiu.
"Ştefan ştiuse a se face .-respectat -de vecini şi,
prin urmare, niciunul dintre aceştia nu îndrăzni
să tulbure Moldova în. ânii cari se strecurară
îndată după moartea lui; pe de altă parte, el
izbutise a se .face ascultat:de boieri, şi nimeni
dintre aceştia
triva fiilor şi

Românească

nu ar fi cutezat. să steie împo--urmaşilor lui. Pe când. în 'Țara-

boierimea era mai mică şi neastâm-

părată: niciun Domn

nu putuse să-o facă

a se

- pleca. adânc înaintea lui.- Acolo era de aşteptat
un şir întregde lupte pentru: moştenirea lui
"Radu-cel-Mare, şi rare ori vre unul dintre “ur- inaşii lui avu norocul să stăpânească atâta vreme,

“încât să
niei lui.

poată
-.-

lăsa

o

urmă
Sa

veşnică
N

a Dom-

împrejurărilor acestora deosebite a. *. area
“Urm
fost că Moldovaîn toate primejdiile şi nenoro-

Sa
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icirile pe care-a'avut să le înfrunte și ea de la o vreme,
a rămas, pănă la /538, numai într'o atârnare |
“slabă de Împărăţia turcească, pe când principatul muntean se cobori cu mult mai răpede
în atârnare desăvârşită, în stoarcere „nemiloasă .
şi în umilinţă deplină.
A -

2. “Moştenirea lui Ştefan. cel-Mare a luat- -o fiul
său Bogdari (fig. 30), născut din căsătoria lui
“Ştefan cu fata, asemenea la chip cu'tatăl;a lui
„Radu: cel- Fri ni03 din 'Para- Românească,

Maria.
ps
=

=

”

'

-

|

.

|

Doamna

TD

-

„Fiul mai mare: al lui Ştefan, Alexandru, care stătuse
ca zălog la Poartă pentru credinţa tatălui său, murise de
__mai mulţi ani. Ali fraţi ai lui Bogdan 'n'au trăit niciunul.
Surorile n'aveau drept de moştenire, şi asifel Bogdan
“urmă în linişte fatălui său. Incercările pe care .le făcură .
-- Muntenii de a-i scoate înainte pretendenți fură iute bi-,.
- ruite. Nici. din Ardeal n'a putut răsbale un pretendent îîn
fară.

iN

Bogdan

era

a scăpat

tatălui -său un fiu

pe: vremea

ascultător şi întru toate
din frâul

supus. Îndată
el își făcu-

acestuia,

mari, de încuscrire cu regele Poloniei,
- acestuia pe una din” surorile lui. Peatru

însă ce
planuri

cerând o legă-

„tură regală ca aceasta, el era în stare să jert„ fească Pocuția şi să: primească, precum prinhise .

« Alexandru-cel-Bun,
„noscută

de Curte,

o

episcopie

în țara

lui.

catolică,

recu-

Neizbutind

față

„„„de noul rege Sigismund, acela care era să dom-

nească în Moldova dacă Ioan-Albert ar fi biruit
la 1407, Bogdan se înfurie şi năvălește în Polonia, incercând a luaida răşi în stăpânire Pocuția
(1506). Altă dată (1309),
înaintează, lovind

- Camenița, dir faţa. oiaclui

pănă . la Haliciu4
E)

4

—
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şi Liov şi aduce înapoi
„sericile

prădate,

precuni

clopote smulse - din bi:
şi o

mulțime

Fig. 30. Bogdan Orbul.

întreagă

*
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4

de Ruși,
de-sus|

”

pe cari-i aşeză prin părţile

Moldovei-

Când Polonii” încercară să- -şi răsbune, ei nu
putură face o ispravă asămănătoare cu aceasta:

războiul se mântui de la o vreme (1510) prin
oboseala amânduror părţilor. Bogdan își găsi de

"“ alminteri o

nevastă

după moartea

ei ?, luă

de

țară, Anastasia, apoi,!

pe alta, din neamul Dom-

N

II

Fig. ai. Ruinele Cetăţii Nearnuli

„nilor. musiteni:
a merge după

fata lui Mihnea cel- Rău se învoi
Domnul Moldovei, de și acesta

fusese rănit la un ochiu şi i se zicea, prin urmare, cel Orb, adecă cel 'Chior. Pacea s'a în-.
cheiat poate şi prin mijlocirea regelui Ungariei,
“ca şi cea de: odinioară
dintre Ștefan- i „regele.

Ioan, Albert. |

|

* Ruşii cari locuiesc în număr mare. “Tinuturile de la Nordul Bucovinei nu se coboară însă din aceşti Ruși aduşi! de Bogdan, cati s'au
„contopit de mult în mijlocul poporațiel moldoveneşti, și : este cu neputinţă a deosebi pe urmaşii lor dintre *Moldovenii ceilalţi,
-2 E înmormântată la mănăstirea Dobrovăţului.
|
|
N
7

Na

a

“3. Când

=

Bogdan

primi înţelegerea” cu , Polonii,

trecuseră doi ani de la moartea lui:. Radu.
"gurii

încercaseră

să aşeze

Un- -

în Scaunul Târgoviştii

pe un.ocrotit al lor, fiul lui Basarab-cel-Tânăr,
Danciu, .- dar

„mai

Turcii! dunăreni

în pripă, şi,

astfel, cu

: prinseră

ajutorul.

lucrurile

lor, “luă

Domnia un fiu al lui “Ţepeş, nerecunoscut de
„tatăl său, Mihnea.» Acesta - sămăna cu părintele

-

numai în ce priveşte cruzimea, dar nu şi supt
raportul vitejiei: şi al ştiinţei “dea. 'cârmui o
"ţară. La urmă, boierii, cari. se săturaseră de

calăi, îl gonesc în Ardeal, şi: aici Danciu,
de un
„omoară

pretendent
pe “fostul

la stăpânirea
Domn,

care se

făcuse

şi în clipa morţii se_ găsia. chiar lângă
cea mare săsească din Sibiiu. - -

_“Un.nou

ajutat. .

: “Serbiei, Iacșici,

Vlad, zis Vlăduț, fiindcă era

catolic,

biserica

de. tot -

tânăr, fiu al lui Vlad Călugărul, e pus în Dom“ mie de boierii. răsculați: Dar Turcii dunăreni,

întețiți de boierii olteni, cari. aveau în: fruntea zu
lor pe “Craiovești, cărora [i se. mai zicea; fiindcă
aveau

Bănia,

„Barnoveţii“, iar' mai târziu, fiindcă

în fruntea: lor stătea Pârvu,

„Pârvuleştii“,

_vălesc în ţară, şi bietul Vlăduţ e prins şi

nă-

tăiat

în margenea -Bucureștilor (1512).

“Acum se dădu o deslegare trainică întrebării des-'
pre

-

moştenirea- munteană

prin aceia că boierii cra-

ioveşti, cari nu "puteau lua Scaunul pentru unul
dintre dânşii, căci se cerea ca orice Domn să fie din
'osul Domriilor vechi, -aşezară în stăpânire pe ne-

potul lor; fiul lui Basarab-cel-Tânăr şi al Neagăi, .
fata lui Neagu, pe Neagoe, care, ca Domn,

fireşte, ca şi
de la 1330,
cel mai nou;
Însurat cu

îşi luă

tatăl şi bunicul său, ca şi străbunul.
numele de Basarab, şi. fu Basarab
Basarab al IV-lea (fig. 32)...
0.) coborâtoare din vechiul neam de
.
,
12

-

e

7-0

4

Despoţi al Serbiei, sfătuit: şi ajutat "de puter_nicii săi unchi, sigur, prin darurile: „pe care le
N

Nhroe Vf aota0

Fig. 32. Basarab

-

eta Neagoe,
N

-

.

„x
-

,

-

TI

=

făcea, de îngăduirea “Purcilor dunăreni din! neamul

Mihaloglilor,. Neagoe

AFIIĂAETO

Basarab

ke

= AOMMNÂNEERET

-

I

ai

n'a

a

căutat.

|

(SS

Fig. 33, Despina Miliţa, soţia lui Basârab Neagoe,
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să- şi întindă stăpăxirea
în dauna nimănui. A trăit
“în pace cu Moldovenii şi n'a cerut de la regele.
Ungariei, care era acum tânărul Ludovic, fiul lui
„. Vladislav Polonul, nici de la Voevodul ardelean

- de pe această vreme, care trăia aproape neatârnat,
Ioan Zăpolya, cedarea feudelor ardelene aJe Domnilor

munteni, Făgăraşul şi. _Amlaşul.

|

-

În stăpânirea lui de nouă ani de zile, el:s'a
-- asămănat, fiind poate şi bolnăvicios ca şi acesta,
cu Radu-cel-Mare. Precum Radu _făcuse mănăs„_tirea Dealului pentru' a-și afla loc de îngropă- “ciune;” şi el. . Neagoe, a înălțat altă biserică, pe
care a căutat s'o facă mai strălucitoare decât
cealaltă, şi . anume la Argeş: voise să despăgu-

bească

pe orășeni

pentru

pierderea . Mitropoliei

dându-li o mănăstire. mai mare şi mai frumoasă
-decât toate. celelalte și aşezând în ea. egumeni

cari aveau, mai la urmă, aproape drepturile: unui
„Vlădică

şi

erau socotiți

chiar

ca. Vlădici,

după

datinile, cele vechi, de către locuitori.
În această privință e “bine : să se fie minte 'că-unul 'dinire.
cei d'intăiu egumeni, dacă nu chiar cel d'intăiu, a fost un :
' “fiu al lui Radu-cel-Mare, Petru, în mitenie, Paisie. ca egu- .
- men, iar, mâi târziu, ca Domn, căcia ajuns să domnească,
". Radu Paisie, sau „Petru "de la Argeş“ (fig. 34, 35, 36).
4, Mănăstirea de la_ Argeş este făcută, fireşte, “din
piatră, mai trainică şi decât” mănăstirea: lui. Radu-cel- Mare. Are, ca şi aceasta
uşa în. mijlocul. fațadei (pe
“când, la bisericile lui Şteian- cel- Mare, întrărea se face pe. laturi, în dreapia); şi-această “biserică âre două re-

„gistre, dar firidele nu se văd decât în cel de sus, şi ele

încă se prefac în arce legate între dânsele, fiecare arc
având supt el, în locul discurilor de smalt din Moldova,
o frumoasă săpălură de piatră, în formă rotundă. sau

„pătrată. Supt brâu nu mai sânt

deci firide, ci

registrul

este împărțit în pătrate, şi fiecare ' cuprinde câte o fereastă” cu una ori două deschizături, sau o falsă fe- |
reaslă. Cadrele fereștilor adevărate şi fereștilor false
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sânt ioate numai o sculptură în piatră. Această biserică
este aproape pătrată, având

numai
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capăt, în dreapta şi stânga. altarului. Şi ea, ca şi cea a din * Dealul Târgovişiii, are un iurn mare la mijloc şi două
'în_faţă, dar_un al doilea turh-mare este aşezat în dosul
celui din mijloc,. deci de-asupra altarului. Și aici deose„bilele linii sânt împodobite cu sculpturi, dar sculpturile
sânt așa de multe şi de bogate, îacât acopăr toată partea
bisericii ce se întinde de 'la arcele superioare în. sus,
prin urmare şi întregimea turnurilor. Ca mijloc de podoabă
mai trebuie să se însemne că turnurile mici din faţă n'au
fereştile drepte, ci.oable, fiecare însă-'n alt sens (adecă
unul dela dreapta spre stânga și altul de la stânga spre
-- dreapia), şi, în sfârşit, “că în faţa bisericii se află un fel
de cort de marmură, foarte frumos săpat, pentru rugăciuni
În aier liber,” pentru botezuri şi pentru aghiazme.
,
. Afară de aceasta biserica era văpsită pe. alocurea, în
albastru, cu colori scumpe, şi-avea o sumă de mici po-:
_doabe care:o făceau şi mai plăcută. Înlăuntru,: pridvorul .
"era sprijinit-pe_doisprezece stâlpi, după numărul celor
? doisprezece Apostoli, Biserică aceasta din Argeş, chiar
şi după repaăraţia” “din: a :doua jumătate a. veacului al,
XVII-lea, rămăsese totuşi cea mai frumoasă clădire bi“sericeăscă.-de pe pământul românesc, (În timpul nostru ea a fost. dărâmată şi făcută la loc de arhitectul frances Lecomte du Noiiy.)
În biserica din Argeş se-văd: pănă astăzi mormântul; lui
Neagoe şi-ale tuturor fiilor săi. Soţia lui Neagoe,. „Despina“
„Miliţa, adecă fata de Despot Miliţa, care trăi multă vreme
după moartea bărbatului. ei şi rătăci prin Ardeal, făcân-du-se. şi călugăriță, a fost înmormântată şi ea lot aici.
,

15.

Domnia

lui Neagoe. se mântui în Septembre :

1521. În acest an, Bogdan. Vodă, Domnul:

_dovei, era imort. (încă din 78 April 1517).

Mol-

"Ultimii ani din stăpânirea fiului legiuit al lui
“Ştefan-cel-Mare fuseseră turburaţi de prădăciunile
_ Tatarilor din Crimeia, a căror ambiţie crescuse
"de când se încheiaseră legături de familie între
Hanul lor şi Selim, fiul neastâmpărat al Sulta_ multă. Baiezid şi urmaşul lui, la 1512.
La trei ani după însurătoarea sa cea de-a doua,
Domnul Moldovei muri la Huşi, lângă Prut, unde
+

.

„—

venise

183

tocmai ssă - apere

—

ţara

impotriva

unei nă-

“văliri a “Tatarilor. . Sa
-- Urmaşul lui fu un: copil, Ștefan, născut dintro

- „legătură mai veche a tatălui său. Acest Domn
de nouă ani trebuia să .aibă un epitrop, şi: dintre vechii boieri ai lui Ştefan-cel-Mare se găsi

“unul

vrednic

de această. sarcină, Arbure.

d'intăiu lucru
gând

Domn

pe care-l
de fapt

fu să înlăture

prin

_- pe bătrânul său-epitrop şi pe fiii lui.
de început

făcea

Cel

făcu însă Ştefan ajun-

să se prevadă

lui Ştefan-cel-Nou,
căruia i s'a

moarte

Un

astfel - -

ce va fi Domnia
zis, spre deosebire

- de marele său bunic, Ştefan-cel-Tânărsau Ștefăniță.
'- Era să-şi prăpădească viaţa în petreceri. netreb„nice și să piară tânăr, cum perise tatăl său.
"6.

Astfel țerile noastre

-nească

nimic

afară

din

nu erau. în

hotarele lor

siare
în

_-

să. îndepli-

anul

cel

.

'mare

1526, când Turcii, după ce luaseră. Belgradul şi apoi
* Severinul (care era, de la- o vreme, iarăşi cetate un-:.
- gurească), se îndreptară, supt conducerea marelui Sultan
Soliman, fiul lui Selim, asupra Ungariei. Regele Ludovic
al II-lea n'avea mai multă. minte decât un Ştefăniţă, şi
puternicul Voevod al Ardealului, Joan -Zdâpolya, nu era.
mai credincios,de cum erau atâţia boieri ai Moldovei
faţă. de

urmaşul

lui Şteian-cel- -Mare.

Totuşi

Ludovic

.

ieşi

1

înaintea păgânilor pănă în preajma Dunării, şi aici, în .
„bălțile pe care le face râul la Mohaciu (Mohâcs), se. .
_* dădu' lupta. Ungurii erau: pujini şi: „călăuziţi de un rege _ .- care nu ştia cum să înceapă. Oşiirea decăzută a Unga“viei fu împrăștiată răpede, şi Ludovic n'avu măcar un
sfârşit

de viteaz

care.

piere

cu sabia

în mână

în faja.

“

de zile, Ferdinarid de Austria, un urmaş al lui Maximilian,

=

i „dușmanului, ci se înecă în bălți.
“Pentru -moştenirea regelui mort se luptă apoi, mulţi ani ..

cel ce dorise Coroana Ungariei pe vremea lui Ştefan-cel; “Mare

şi care se răzima pe un iralat de moştenire, reciproc,

„încheiat între dinastia austriacă şi dinastia iagelonică din
Ungaria, a 'răposalului rege Ludovic. Ungurii din Răsărit...
“ însă proclamară pe Voevodul ardelean loan Zăpolya, pe
care! Saşii din Ardeal nu voiră să-l: recunoască. 7
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.
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”- .Peirea Ungariei era o 'mare pierdere pentru noi, fiindcă
n'aveam pe ce ne sprijini acum
- în resistența contra.
Turcilor. De altă parte, însă, -era'şi un câștig, fiindcă
ni se, înfăţişa prilejul de a ne-amesteca
în afacerile

ungureşii, şi mai ales în
cetăți
şi. Ținuturi

şi

cele

de .a

ardelene, :de

statornici influența

peniru aceasta trebuiau însă: Domni

a

destoinici.?

cuceri

noastră:

a

-

7. Neagoe lăsase un singur fiu, pe Teodosie
(un altul, Petru, murise înainte),- băiețaş foarte
bine crescut, supraveghiat de aproape de Doamna !
Miliţa şi ajutat de unchiul său, Preda, dintre
Craiovești. Dar boierii din Buzău nu: voiră să-l
recunoască
şi-şi făcură Domnn deosebit pe V/ad,
» Epitropul lui Teodosie căzu:în luptă.cu răscu- „„ laţii.. Cu toate că Doamnă cumpără sprijinul
„
Turcilor de la Dunăre, ţara-și căută însă alt.
" stăpânitor, alegând pe. Radu, din părțile Ilfovu„lui,

din satul

„ Radu-cel-Mare.

Afumaţi,

care-și

Acestaa -fost

luptat: în multe

zicea

un

fiu

al „lui

viteaz. şi s'a.

locuri, prin Vlașca. şi Ilfov, prin .

Teleormanşi Argeș, împotriva Turcilor dunăreni,
„cari sprijiniau pe Teodosie, şi măi târziu, după
- adăpostirea acestuia la Constantinopol, pe un alt.
Domn, în numele Sultanului,-pe V/adislav. De .

„la.0 vreme, el

putu

să. se împace cu Turcii
şi. -

„merse pănă la Poartă, unde căpătă- întărirea.
“Radu' stăpâniă în Țara-Românească atunci când
“regele * Ungariei se prăpădi în lupta de la Mo-

„_hâcs. Dar fireşte că el. nu era în măsură Să se:
amestece: în lucruri așa de mari şi de însemnate.
„De alminterea stăpânirea lui inu puţină vreme:

la 1529,

în cele d'intăiu. zile ale anului, boierii

Olteni, cari-l găsiau prea' aspru

pentru dânşii şi

cari: ar fi dorit,
ca
'supt'-Neagoe şi "Teodosie, să-şi
aibă Domn în legătură cu dânşii; născut din mamă

olteancă
*
/

sau coborâtor
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”

“neamul
lor, se
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ridia.
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„cară asupră-i. Voevodul

-1865

—

și fiul său

alergară

ră--

„pede pentru a-i „potoli, dar, la Râmnic, Radu
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„Fie. 35, Ruxanda, fiica lui Neagoe,- soţia ui Radu Paisie, -_:

7

se trezi cu' răsculații pe urmă-i. Atunci se adăin biserica zisăa Olfenilor, din margenea
.
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> Fig, 36, Marcu-Vodă, fiul lui Radu Paisie şi al Ruxandei, | -

=

apei

Oltului:

mărită şi
"sfințenia
„Domn, ei
trupul lui

Boierii

lângă Neagoe,

“una

din

vede,

nu

—-

se lăsară iâsă7 “că-l

pănă aici; pângărind,
bisericii şi călcând
îl uciseră împreună
Radu s'a strămutat

geşului, iinde” avea

:
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ur-

în acelaşi timp,.
credința faţă de
cu fiul lui. Apoi=
.la mănăstirea Ar- -

dreptul să fie înmormântat,

căci 'luase în a doua căsătorie pe

fetele

acestuiă (fig.

îu partea” stângă

35). . Şi. astăzi se

a bisericii, mofmântul lui

acoperit cu linii care spun despre multele-i lupte
__-cu Turcii .şi despre micile - biruinţe câştigate” a-.
„ supra. cetelor de păgâni. de la Dunăre, şi înfăţi-

" şează, în. acelaşi timp, pe Domn
-tia deștăşurată,

|

în- vânt, ţinând

călare, cu manîn mână buzdu-

ganul, pedepselor şi biruinţelor. Ta
8. Ștefăniță se luptase cu Radu de la Afumaţi
tocmai pentru. acea: fată a lui Neagoe pe care
Domnul muntean ştii s'o smulgă rivalului său.

_ Neizbutind, el trebui.să-ieie pe fata cealaltă, mai
puţin. frumoasă, a lui Neagoe şi a Miliţei. În„dată după căsătoria cu Doraniţa Stana, Ștefăniță a
| muri, — se zice otrăvit.
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„ Petru-Vodă” Rareș. a

Urmaşul: ui Ştetăniţă a fost însă un om
case, fără să aibă judecata. limpede şi sigură a

lui Ştefan-cel-]+Mare,: isteţimea. lui în .„alcătuirea
' “planurilor “mari, moştenise. de la acesta; carea
- "fost tatăl său, vitejia zi; mai mult decât. “dânsa,

“îndrăzneala. de a începe lucruri grele,. legate cu:
multe primejdii, dar putând aduce mari foloase. Petru- Vodă cel, nou venise din Polonia, unde
a

.

|

.

—
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—

|

7

55

N

se
adăpostia alt Petru-Vodă, doritor şi el-de
;
Domnie; înlocuitorul” lui Ștefăniță era fiul. din
o

flori al lui Ştefan-cel-Mare

cu soţia unui „târ-

goveţ din Hârlău“ : i'se zicea Petru Rareș (adecă:

Spânul), iar: pentru că se ținea cu negustoria.

de peşte, Petru Măjarul (fig. 37). 'Frăise o tine-

„„reţă de griji şi venia în Scaunul ţerii la o vrâstă
„xcând.un om stăpâneşte toate mijloacele sale. El
era

să

fie nu

numai, Domn

adevărat;

ascultat

de toată boierimea Moldovei, dar, în același
timp, 'epitropul Domnilor munteni
din “vremea
sa şi un vecin aplecat să se amestece” necontenit în afacerile Poloniei, prin Pocuția, şi: ale
Ungariei, prin Ardeal. E

„__.2. Petru încercă să întrebuințeze: mai întăiu
„- haosul din Ungaria în-tolosul său. Aici. avea Ciceul şi Cetatea-de-Baltă, unde-și ținea pârcălabii
„Şi trimetea-la Vlad un
Vlădică hirotonişit de

- „Mitropolitul

din Moldova. În Ardeal ştia el că

„locuitori
cei i
mai mulţi: ai ţerii sânt Români ne- mulțămiţi, că trăiesc în iobăgie şi că ar fi foarte

-- bucuroși de vebirea unui Domi din neainul/lor,

„care să-i desrobească.- Afară de aceasta, el era
“sigur de credința Secuilor, cari-l voiau mai-bu-

„_enros pe: dânsul,” fiindcă-i lăsa. ostaşi
decât

"pentru

pe cine. ştie
Rareș

şi'ca

|

slobozi,

ce, alt stăpânitor. Ei erau

un

fel de

moştenire de

la ..

Ştefan-cel-Mare. În sfârşit Sașii, cari nu: puteau
suferi. pe „Iânoş Vaida“ (Voevod); adecăpe Zâpolya,şi doriau rege al lor: pe Ferdinand, ca:
„„ German, erau dispuşi să ajute pe Petru, -dacă, numai,

el ar sprijini causa

acestuia.

-.

„Petru fu întăiu sprijinitorul lui Ferdinand.
„Când însă Zâpolya fu... recunoscut-: de - Sultanul
Soliman, care
. porni chiar o expediţie :pentru

|

ă

—
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întărirea. situaţiei acestuia, Domnul Moldovei își
schimbă îndreptarea, dar nu fără să primească
drept plată. Bistrița, marea cetate săsească din

vecinătatea

Ciceului,

.ca zălog. Moldovenii -ve--

niră deci în: Ardeal, cu Vornicul Grozav
„ce, în iarnă, Vodă însuşi . prădase peste
silind pe Secui a i-se supune din nou,
- câştigară, la 1529,în ziua de 22 Iunie,

—după
munţi,
—şi ei
o mare

_biruinţă la Feldioara, îni "Țara Bârsei, cetate care

“se păstrează! şi pănă astăzi şi poate aminti Ro- *
mânilor din Ardealul acum liberat marea izbândă

de un Domn
“românească căpătată

dincoace, de munţi: *

a

al nostru.de

a

Xotuşi Petri încercă în zădar să. ajungă în
_
stăpânirea Bistriţei ; locuitorii se împotriviză cu.
„îndărătnicie,

nimic,

_nou

cu

şi Domnul

moldovenesc-nu

isprăvi --

toate „năvălirile pe care le făcu din

în Ardeal,

ăjungând

"pănă

la Brașov

(Oc-

tombre), pe care-l şi încunjură câteva săptămâni.

Astfel .văzuel că scopurile: sale față de Ardea: . .
nu'pot fi atinse. Se hotări prin urmare să-şi în- .

câmp de cucerire,. spre
alt :
'cerce riorocul „pe
i
cc
o
Miazănoapte,
“Cu multă dibăcie pregăti Petru-Vodă atacul.
asupra Pocuţiei; ţinând pe Poloni cu vorba şi
căpătând învoirea trebuitoare de la Sultan. Despre

Ardeleni, în starea în care se afla țara lor, era
“sigur că nu-l vor:ataca, în lipsă. Cât priveşte pe.
Munteni, urmaşul lui Radu de la Afumaţi, Moise,
“care trimesese și el' trupe în Ardeal, după pomunca Turcilor, fu înlăturat, de o căpetenie a

_ boierilor, şi. peri „la Viișoara (August 1530), încercând să-şi capete Scaunul -prin luptă: V/ad-

o

cel- Nou, . ucigaşul

fată a lui Rareş,

el întră în cercul.
puternic. -

lui Moise, luă

pe

Chiajna, şi prin aceasta

politicei

pa

în căsătorie pe

său
vecinului.
o

mai

o—
Cu

multă

Pocuția.

aşuriată

Polonii

190. —.
Petru „pută, să icie astfel

n'aveau oaste permanentă, ci.se

Auptau numai cu mercenari, cari costau bani, şi
„xegatul” nu voia . sări plătească, ! sau' cu -cete de.-

=

Fig. 37. Pctru Rareș. a

“nobili,

-

care se adunau. foarte încet ; cetățile erau

rău apărate,

Dar,. dacă Petru socotia că a cuceri |

Pocuția înseamnă

a putea

s'o păstreze, se înşela

gr
amar.

Polonia

avea

generali mari, şi

mai

ales

pe Ioan Tarnowski, vestit. pretutindeni. Astfel,
când. o oaste „polonă. -putu să se strângă, Pocuția
ajunse 'iarăşi în stăpânirea regelui. Petru
„lăsă- cu atât, ci, într'o puternică năvălire,

„

iarăşi în inima provinciei.

nu. se
ajunse:

Atunci, la -22. August

.

„11531, se dădu lupta de la' Obertyn, în care tacțica,. desăvârşită a lui Tarnowski, care-şi rânduise
“el oastea, şi meşteşugul tunarilor biruiră pe Ra-

reş ; Domiiul nostru îşi pierdu şi tunurile de la.
Feldioara şi fugi, purtând trei răni pe trup, spre.

- Moldova. -

.

Petru, care trimese şi mai. depazte “cete de
| prădători, între cari Şi, Turci şi Tatari, în ţara. pe care.n'o putuse păstra, : judeca astfel nenorocirea -de la Obertyn, într'uri: chip care arată
din ce punct de vedere: înalt. priviau oamenii
- noştri. 'de odinioară:

Veniau: asupra

înfrângerile şi .nevoile

care

lor. „Să - nu fie “mândru

Craiul

pentru biruința sa, căci n! a .căpătat-o cu însăşi
puterea sa, ci numai cu norocul, care se schimbă
adesea ; şi n'a biruit regele, ci. Dumnezeu, 'care
pedepseşte pe Domni, „pentru încrederea lor cea
mare

într! înşii“.

Pa

|

-

q. De acum înainte Petru trebui.să părăsească
şi visul său dea stăpâni Pocuția. I se păru
chiar că o mare. primejdie - amenință Scaunul
-său' moldovenesc

din

“amestecau. tot. mai

partea

mult

în

Turcilor. Aceştia. se
afacerile

ungurești,

_Şi, puţină vreme.după lupta de la Obertyn, un
Italian, fecior din flori al unui doge al Veneţiei, Aloisio Gritti, care se bucura de foarte” mare

trecere la - Constantinopol, căpătă Ardealul .în |
„Sarcina sa, pentru a face linişte întrînsul. Se
„zicea că i Gritti voiă să fie rege unguresc şi să

”,

— 192 —.
_" puie pe cei.doi. fii ai săi în :ţerile româneşti,
înlocuind pe Petru şi pe Domnul. muntean
cel
„nou (Vla
cel. d'intăiu
d
se înecase), Vintilă din

- Slatina sau,ca Domn, tot Vlad. De aceia, când

„Gritti

întră

-din nou.

în Ardeal

şi toţi. nobilii

|
țerii se ridicară împotriva lui, închizându-l
. în
„Mediaș, Petru, care primise de la Sultan porunca
”

de'a veni să-l despresoare, făcu altfel: căpitanul
oştirilor sale,' Vornicul

Huru,

ispiti

AER

din" cetate |

-

_

AT

oa

as,
ase

ata

Fig. 38. Petru de.la Argeş sau' Radu Paisie,

Ă

„ (După o pecete de aur munteană,)

pe trufaşul
mâna

-

-

.

Italian la' dânsul şi-l dădu apoi pe

răsculaților,

cari-l

uciseră”

(Septembre

1534): pe copii. Rareş-îluă
i la dânsul, şi li găti,
se spune, un sfârşit - năprasnic. Astfel de fapte
pot fi folositoare,
prin

acte. de

într'o

trădare

“ridicase şi stătuse cinzeci
Moldovei

anume

şi înşelare

Ştefan-cel-Mare..

„clipă,

dar nu

sângeroasă

se

de ani. în “stăpânirea
a
—

—
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- Petru era să vadă, de

—

alminteri,

foarte

iute

că acela care înşealăpe toţi .nu mai află credinţă la nimeni, și, în clipa hotărâtoare pentru

„Domnia
nu

lui, se văzu

singur

cu şiretenia, care

poate ajuta totdeauna.
În

A

anii următori, cel crezu

„ iarâşi intrigile. sale

că poate să înceapă

ardelene,. încheind

tratate

şi

căutând a întrebuința în folosul său şi pe Ferdinand și pe Zâpolya. Visa stăpânirea cetăților
Muncaciu şi Hust, prin urmare a Maramurăşului,
„de

unde

se

coborâseră

strămoșii

veacuri în urmă, şi-l: vedem odată
de Ferdinand să nu mai numească

i Ardealului, căci are
“priveşte binele țerii“,

ar. fi voit să capete

lui

cu

două

rugându-se
Voevod al

să-i “spuie el. ceva „care
ceia ce înseamnă că Însuşi

această Domnie.
N

5. Dar acum Polonii : erau hotărâți . să-l înlăture. Un atac al.lor, făcut în iarna anului 1538,

nu izbuti.: Atunci „ei găsiră un . mijloc pentru a.
scoate pe Petru, fără să-se lupte cu dânsul:
îl pârâră la Constazitinopol, arătând că un astfel
de om este.primejdios, nu numai pentru regat,
dar chiar şi pentru . Împărăția de câre atârnă.

"Solimân, care era. deplin ascultat în Ungaria şi
„înaintea căruia. 'Tara- -Românească sta fără apă“are, se,hotărî deci 'să starme trufia primejdiosului Moldovean. : - -:
Nici din. Ardeal, cu toate legăturile

Pe

care

le avea cu Ferdinand,

nici din Polonia, de şi se

asupra

nu primi ajutorul de care

arăta' gata acum să părăsească orice pretenții
ar

fi

Pocuţiei, - Petru
avut

nu-l] voiesc.

nevoie. -Boierii

Tatarii: fură

îi

arătară

bătuţi

la.

îndată

că

Ștefănești,

dar ei se puteau întoarce asupră-i.. „Astfel fiul
lui Ștetan-cel- “Mare nu: putu să încerce măcar o
a

-

13

—

I94

—

luptă împotriva celor. mai “puternici duşmani ai
țerii sale. - Se înfățişă înaintea . Hofinului, dar
Polonii apucaseră a se aşeza în cetate şi-l făcură - ,
să plece.

Rătăci

câtva

timp

de-a

lungul

Moldo-

-

vei, apoi ajunse la mănăstirea Bistriţei şi, întrând
în biserica întemeiată de Alexa ndriăi-e cel- Bun şi
împodobită de tatăl-'său;-Ştefan-cel-Mare, în
biserica unde se odihnia fratele său mai mare,

Alexandru, Petru se. rugă lui Dumnezeu, plân- .
"gând cu . lacrămi calde şi pocăindu- se, pentru |
“toate păcatele sale.
„Apoi, schimbat de haine, se- furişă. prin tre=
cătorile munţilor şi ajunse în Ardeal, Ai lui din
Ciceu îl văzură cu mirare sosind înaintea por-

„ilor: cetăţii aproape singur,
secui prin

moşiile

cărora

călăuzit

trecuse.

de nobilii

-

Stătu aici în Ciceu multe luni de zile, îm preună cu Doamua, o “Sârboaică din neamul Des- .

poţilor, Ecăferina-Elena,. cu fetele sale „şi cu doi

fii, „Iliaş- şi Ştefan: Ungurii îl. ţineau acum ca pe

un prins politic. În Moldova locul lui fusese
dat unui fiu al lui Alexandru.celui îngropat la
Bistrița, Șfefan, care-şi zicea
îusă,.ca să pară
mai vrednic de stăpânire, fiul lui Ştefan-celMare

însuşi.

Acest

Ştefan

era

încunjurat

de

Turci, cari-l păziau împotriva. boierilor, şi.cu
acest” mijloc Moldova suferi: o pagubă mare prin
smulgerea întregului Ținut care se' întinde între
linia Bâcului și raiauă cetăților Chilia și CetateaAlbă. Deci toată jumătatea de! jos a Basarabiei :
_de azi, cea mai
acum turcească.

Suceava,

roditoare și mai
Sultanul Soliman,

întinsă, era
care întră în

merse :pănă la Tighinea, vadul cel mai

„însemnat al Nistrului, şi aici. el făcu să se zi"dească o cetate nouă, pe care o numi Bender,
şi în care

aşeză

pe ienicerii

săi. Inscripţia „tur-

.
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—
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|

cească, pe marmură; de: la 'Tighinea pomeneşte
înfrângerea Domnului
Moldovei,
despre. care

spune

că „a fost. călcat în - picioarele cailor îm-

.

părătești“.

Ştefan cel nou, însă, căruia îi ziceau Lăcustă,
oz

fiindcă părea a fi adus. cu dânsul nenorocirea
_unei distrugeri a cămănăturilor 'de către lăcuste, |
“nu putea fi suferit de boieri, cari cunoscuseră
altfel de Domni. Cât :a stăpânit, el a avut necontenit a face cu pretendenţii cari răsăriau din
“toate părţile. La- urmă,
boierii nu mai între-

buinţară aceste mijloace ca să scape de dânsul,
ci în

chiar 'cetâtea

; Sucevei,

de ieniceri, îl uciseră,

unde

stătea păzit

zvârlindu-i trupu "n Curte.

Portarul Sucevei (adecă pârcălabul acestei cetăți),
Cornea,. care-şi zise fiu al lui Bogdan
Orbul,

fu înălțat ca. Domn 'supt numele de A/exandruVodă cel Nou. (după numele lui. “Alexandru- cel- -. .
Bun).
Fiindcă

Ştefan

nu izbutise

a ținea

tare pe boierii moldoveni - ca om

în ascul-

a! Sultanului,

Alexandru încercă să se arăte duşman al Turcilor. Deci se îndreptă asupra raielei 'Chiliei și ; :

:Cetăţii- Albe, cum

şi asupra altor cetăţi turceşti

din vecinătate; prădându-le: Aceasta însă - „grăbi
„căderea -sa.
Petru se furizase acum. din Ardeal şi ajunsese”
la Constantinopol. Unoom ca “dânsul ştia cum .

să, câştige şi pe cei mai învierşunaţi
„În

curând

dușmani ai *

Turcii fură încredinţaţi că

numai

un. om .dibaciu și practic cum e Petru ar fi în
stare să li asigure Jiniştea de spre partea. Mol'dovei.
|
Astfel ei:îl

pentru

a domni

multă nevoie de
7

trimiseră

'din

cu un

nou.: Aveau

ajutor:

turcesc

cu atât mai

dânsul, cu cât “Ioan

Zâpolya.

murise acum, lăsând un
din Isabela,
pentru

fiu în leagăn,

fiica regelui

tronul

acestui

tată şi Sigismund

după

polon

născut

Sigismund,

copil, numit

Joan

și

după

părintele. mamei, erau -

să se poarte lupte sângeroase: nu era deci indiferent pentru Turci cine avea să stăpânească.
Moldova în cursul: acestor. lupte.. „Voiu fi“,
striga vechiul Domn setos de răsbunare, „ceia ce am fostși încă mai mult decât: atâta.“

6. Petru
ot aşa de
„jiniseră pe
dată, blând
străini.

“avea

prinse pe. Atexandru- Vodă şi-l. tăit.
nemilos fu şi cu boierii cari-l spriacela. Nu 'mai era: Domnul de altă
cu boierimea și îndrăzneţ față: de

Acum

stăpânia

în el încrederea

aspru

şi greu, şi. nu mai:

care-i trebuia ca să poarte

. războaie. “Țara- Românească,

de

alminterea,

nu:

mai stătea acum în. aceleași legături, față” de
„dânsul, cu toate că Domnii munteni cei noi se
“arătară tot aşa de slabi

ca şi cei

fusese pus de boieri, în locul
care perise la vânătoare,'de

vechi.

Acolo:

iui: Vliad- Vintilă,
mână omenească

însă, fostul egumen de Argeş, despre-care a.mai
fost vorba, Radu Paisie. Domnia acestuia se însăamnă numai prin atâta că atunci s a pierdut:

Brăila. către Turci.

-

Dar nici Petru nu putu să capete înapoi Basarabia-de-Jos şi nici să-și puie ostași în 'Tighi"nea. In zădar stărui el Ia toţi vecinii în vederea

unui războiu contra păgânilor: nici data aceasta.
nu

voi

să-l

creadă

nimeni.

Fiul

lui,

Iliaș,

tre--

“bui să meargă la Poartă, ca: zălog pentru credința tatălui, şi tânărul, care era: uşor de minte,

prinse îndată, cu moda turcească şi felul de traiu
al 'Lurcilor, iubirea pentru legea lor.
In. Ardeal, Petru „nu mai avea. Ciceul şi Ce-

| datea-de- Baltă, pe căre

duşmanii le

smulseseră

Moldovei în lipsa lui. Dacă se: mai înfățişă în
această țară, el veni numai ca trimes al Sultanului, pentru a prinde pe Voevodul ardelean, de |
“sânge românesc, dar ungurit cu totul, Ștefan
Mailat (Majlâth), care părea că se gândeşte la.
neatârnare. (Lulie 1541). Şi în 1542 Domnul Mol-.
„ dovei pătrunse în Ardeal, cu gândul să-şi capete
înapoi Bistriţa. După
multe stăruințe, Rareș
«primi la urmă numai locurile goale unde fuse- .
- ."seră'cetăţile sale, pe care episcopul Gheorghe

“ Martinuzzi,

administratorul cel nou 'al ţerii, pu-

sese să le dărâme pănă în temelie.
7. În ultimii săi ani, Petru Rareş fu
iat cu- gândul că Apusenii 'se pregătesc

rele

războiu

împotriva

'Turcilor.

mângăde ma-

Electorul de-!

Brahdenburg,. Joachim, era să fie în fruntea trupelor creştine, care se' strânseseră în adevăr şi

”- merseră la
i Turcilor, —
- zat numai
„de pănă la

Buda, întrată acum în. stăpânirea
copilul lui Ioan- -Sigismund fiind aşeîn cuprinsul Ardealului şi al „părţilor
“Tisa, — dar cetatea -se împotrivi bi- -

ruitoare (1542).

Astfel,

tribut şi ascultător în
Rares, la 3 Septembre

tot ca vasal plătitor de :
războiu
1546.

al Turcilor, muri
:

XR.
Domnii mărunți din veacul: al XVI- lea până
“în epoca
I.. Cu

! munteân,

un

an

lui „Mihai

inaintea

| morții

Radu,. fusese chemat

înes tocmai în Egipt.

Viteazul.

Obiceiul

sale,

E
Domnul

la Poartă
de

a

şi tri-

-aduce

pe

Domui la Constantinopol era acum întemeiat, şi
niciunul : nu cuteza, să se. împotrivească, la o po--

*

4
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runcă

de acest er,

stăpânitor

tr'una

—

-

dar pentru

al nostru

întăiaşi dată

era- trimes

în

surgun

urm
+
în-

din provinciile Impărăţiei turceşti.

“Urmaşul

lui” Radu

a fost

cel

d'intăiu

Domn

„românesc .care-n'a fost ridicat, fie şi cu ajuto- “
rul 'Turcilor de la Dunăre, de un partid. dintre
boieri, ci trimes de-a dreptul.
„Era Mircea „Ciobanul“ (adecă negustorul de
oi pentru Turci, ; gelepul),. care-şi zicea „fiul lui:
Radu“;

om crunt

prietenit

cu Petru

şi sălbatec,

care, dăcă s'a îm-

Rareş, luând de soție pe fiica.

acestuia, “Chiajna, şi a trăit în „pace că toţi ve„*cinii, fu al doilea “Fepeş, mai rău. decât acesta:

„aţă de boierii săi, măcelărind pentru plăcerea
de a omori. In zădar încercară Ardelenii să-l în„" locuiască printr'unul din pribegii cari se adă-. postiau, în

această

țară:

în Capitala cea nouă
mâneşti,

|

în. cetatea

Mircea_

şi statornică

rămase

a

Domn

“Ferii- Ro-

Bucureștilor.

_

a. Fiul lui. Rareș, Iliaş, se declară; peste câ«
teva luni de zile de la 'suirea în Scaun, Turc,
nădăjduind

o nouă

Domnie

românească,

la Dunăre'şi în Basarabia.

Părăsi tronul,

păgână,

merse.

la „Constantinopol şi căpătă. situaţia de beg în:
deosebite provincii. Era mai mult o faptă ruşi
noasă întâmplătoare decât un. obiceiu rău,- căci
„exemplul lui n'a mai fost urmat de nimeni. Țara
_se cutremură de mânie la auzul acestei: fapte
nelegiuite ; în biserica

întemeiată

de „Rareş,

la

'Târgul-Frumos, numele lui Iliaş, este ras din pomelnicul care se află în . altar, şi tot aşa şi 'din
manuscripte.

_

.

|

Stefan, fratele mai mic
tin bun, dar

om

ralul împărătesc

rău

al lui Iliaş, era creş-

şi: tânăr

din Ardeal,

uşuratec.

Gene-

unde urmă: vechea.

1uptă între

Ferdinandiști şi dinastia Zăpolya, în

cercă în deşert să-l înlocuiască, precum

voise a

înlocui. pe Domnul muntean Mircea. Ştefan rămase, dar atâta ură se grămădise în sufletele
boierilor, cari vedeau că-şi bate joc de casele: lor,
“încât acest al doilea îiu al lui Rareş iu omorit .
de dânșii, tăindu-se sforile cortului supt care el

stătea în margenea Prutului.
.
Chemat 'din Polonia, - unde fugise ca Petru:
Stolnicul, un fiu din flori al lui- Bogdan- -Vodă,

deci

un frate al lui Cornea, care-și: zicea

Alexandru- Vodă ca şi acesta, începu

şi el

o Domnie

„ moldovenească nouă, cu apucături asemenea celor
ale lui Mircea Ciobanul: Şi el ascultă întru toate!
„de Turci, şi el era un ucigaș al boierilor, în nă- dejdea că astfel îşi va asigura mai bine Domnia.

3. Domnia lui Alexandru Lăpușneanu, om bolnav, cu ochii prinşi pănă. la orbire, în Moldova
înseamnă desbinare, cruzime și pierderi faţă de
„străini. Un Domn ca dânsul, urît de toată boie-“
rimea, care singură hotăra în viața noastră politică” de atunci, nu putea. să facă -niciun fel de
„planuri. Astfel, de şi el trebui. să se ducă: în
Ardeal, pentru a sluji interesele Turcilor în a„ceastă provincie “turburată, nu-i putea trece prin
gând

să

încerce, ca

unchiul său Petru

Rareș,

un

- amestec românesc
în lucrurile ardelene. De acum
“înainte Moldova nu 'cutează să mai ceară Polo„nilor, serios, Pocuția ; dacă Hotinul, mulțămită
cererilor țurceşti, ajunse iarăşi moldovenesc, Alexandru-Vodă

nu-l]

întări, ci, din potrivă,

porunci,

în a doua Domnie, să-i sfărâme zidurile, pentru
“ca să nu mai poată fi o amenințare faţă. de vecinii de peste Nistru şi, mai ales, “față de Turci,
cari voiau . ca din

ţara, peste

care

stăpâniseră

—
.

i
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Ştefan-cel-Mare.şi .Petru Rareş să nu mai
)
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Fig. 39, Alexandru

Lăpuşneanu.

,
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: răsări niciodată vre-o. primejdie pentru
dânșii,
Boierii îl urau așa de. mult pe Domnul lor:
pentru răutatea și setea lui de sânge, încât-ei
_* fură bucuroşi când un pretendent sprijinit de

"unii nobili poloni şi, mai cu samă, de. vestitul .
„aventurier poloa. Albert Laski, se ivi pentru a:
„încerca să smulgă Domnia tiranului Alexandru.
Pănă atunci, oricine: doria să domnească în
Moldova trebuia, să fie urmaş al- Domnilor vechi:

cu-atât mai mult trebuia
românească sigură. Acumia

el să aibă o obârşie
însă datinile începu-

seră a se strica și patima a se dovedi mai tare
decât aşezămintele şi obiceiurile ţerii. De aceia:

„se găsiră „boieri cari să sprijine pe un vântură“țară care se născuse într'una din insulele -Arhi„pelagului. De și zicea că e fiul unui boier tăiat
la Hârlău și voiă să ridice şi o biserică acolo în
amintirea tatălui său, el era de neam grecesc
prost şi-şi petrecuse” pănă atunci vremea străbă-

tând

Curțile” germane

şi oploşindu-se

pe. lângă

deosebiți principi, cărora li plăcea pentiu cunoş“tința lui de greceşte! şi pentru talentul - lui, de
a

învârti complimente
în vorbă şi în “seris. Îl
chema /acov, avea ca nume Vasilic şi 'se lăuda;

fără

dreptate, că este

din

neamul. Despoţilor,

a-

decă: al domnilor din “Paros şi Samos (cari n'au
existat niciodată) sau chiar marchis. ,
După ce stătu câtăva vreme în Moldova, dân-

|

du-se. 'ca

o. rudă

Doamnei

lui Lăpușneanu, Ruxanda, care era fata

ui

Rareș,

de departe,

și, astfel, prin

mama

după

strămoşi,

ei, din seminția

Despoţilor. șârbeşti, Iacov trecu în Ardeal, stătu
“un timp la Braşoy, de aici în țara Zipsului, de: 1 Pe. atunci Europa întreagă avea o deosebită iubire pentru civili- ,
saţia veche, latină și greacă: represintanții culturii greceşti fiind rari,

"el erau foarte preţuiţi.

|

.

.

—
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lângă Maramurăş, unde Laski avea moșii, pe
pământul Ungariei. Se.înţelese. răpede cu acesta,

=
,

„Fig. 40. Ruxanda,

soţia lui Alexandru

Lăpușneanu.
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„

fiina amânădi ainbiţioși, schimbători. Şi fără multă
seriositate, iar, pe lângă acestea, aplecaţi şi u-

nul

şi

altul

către /egea

protestantă. Apoi,

|

cu

ostaşi dați “de noul său prieten şi coreligionar,
el năvăli în Moldova şi fu învins. Atunci se făcu

mort,

şi răspândi

pretutindeni vestea că bietul

"Despot. de Paros a și fost dus la groapă. Lăpuș_neanu va fi crezut această poveste de aventurier -şiret, dar, peste puţin, văzu pe „răposatul“
“ întrând cu alte trupe: polone, plătite: tot de..
Laski, şi. trebui chiar să fugă, în lupta de la
" Verbia, lângă Jijia, în părţile botoșănene, îna-

- întea norocosului turburător (78 Novembre 1561).

*

Doi. ani de zile, pănă în toamna anului 7563,
stăpâni Iacov asupra Moldovei. E1 se încunjură
" de

străini, făcu

biserică

Cotnari, unde erau
*

tolici,

aduşi acum

şi școală

protestantă

din vechi timpuri Nemţi
cu sila la credința cea

la

.

ca-

nouă,

îşi chemă chiar un episcop socinian!, şi. trecu
totdeauna. înaintea boierilor moldoveni drept. un
„străin. Dar, pe de' altă-parte, el se încunună
“după

datina

vechilor

Domni

ai țerii, luă titlul.

de .Joan Voevod, fiu al gloriosului Ştefan însuşi,
bătu bani

după asămănarea

din: Ungaria, vorbi

de

celor din

drepturile

Imperiu şi

sale asupra

Pinuturilor ardelene câştigate 'de Ştefan-cel-Mare,”
se lăudă că va goni pe Turci din Bugeac şi din
Tighinea. Ba arăta chiar că voeşte 'să. înceapă

„“războiu cu Muntenii pentru a strânge pe. toți
- Românii laolaltă, adăogând că-el, om învăţat,
ştie bine cum “că neamul nostru se trage din
Romani?

şi are

pentru aceasta

datorii de

vitejie

2 Socinienii sânt Poloni convertiți de Socin la reforma religioasă. 3 Şi călugării de la Dealu spuseseră aceasta, cu treizeci de ani în urmă, unui străin, delia Valle. Din Apus

„ Apusenii în epoca Renaşterii căutau
- antică,
.

ni venise această

să afle oricărui

ştiinţă, lar

neam o obârşie
a
,

:
. .

—
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Su

!

și putere pe care trebuie să le îndeplinească.
|
„De ffapt însă, acest om ciudat era prea slab .
ca să aducă la îndeplinire asemenea planuri, în
viitorul cărora nu credea nici el prea mult. După
„ce, multă vreme, -purtă cu vorbă pe toți vecinii
săi, fiindu-li, una după alta, şi chiar în acelaşi
timp; prieten şi duşman, Iacov se trezi înaintea

unei
se

realități îngrozitoare
răsculară,

ridicând

pe un Tomșa
Domnie

Hatmanul,

numele

deci Stefan

pentru

din

lui

care

.

Ştefan:cel- -Mare, zicându-şi

Voevod. Iaski

duşmănie
cu

lor ca Domn

luă ca nume de

nu-i

veni în ajutor,

«căci Despot, nedându-i Hotinul
în

dânsul. Boierii

mijlocul

dânsul.

Astfel

făgăduit, întrase.
nusera

nimeni

ca

să-l apere decât puținii ostaşi străini amestecați
ce se

găsiau

lângă

el și .cu cari Despot se: închi-

sese în Suceava.

|

Pe când el se. împotrivia cu
| îndărătnicie, în
această veche cetate, din care Moldovenii răspinseseră pe Ioan Albert, regele Poloniei,.
oști

|

de alt neam năvăliră în Moldova. Aceştia erau
Cazacii, din adunătura de oameni care se alcătuise,: pentru pradă și, mai ales, pentru Ssmulgerea

prăzii din

Niprului. Fi

mâna

se

care înseamnă
„Cazaci, "printre

chemau

Tatarilor,

în

cu un

nume

ostroavele

tătărese

vagabond.
În fruntea: acestor
cari se aflau Ruși, Poloni şi chiar

destui Moldoveni, sta Hatmanul lor, Dumitru
Vișnievieţchi, care se cobora dintr'o soră. a lui Petru.

Rareş

şi

avea

astfel

drepturi

asupra

Scaunului moldovenesc. * Vişnievieţchi „nu izbuti
însă, şi peri la Constantinopol, iar Iacov, căruia
țara-i zicea

Despot,

ca şi cum acesta

ar fi fost

un nume de botez, nu mai putea să ţie în Suceava din lipsă de hrană. EI plecă deci din
„cetate, dar cu toată mândria unui om care

„cunoştea lumea, care ştia din cărți multe fapte
omeneşti și care avuse cinstea de a sta în to-:
vărăşia; împăraţilor şi a domnilor celor mari.

Nenorocitul,

care

nu

era fricos, ieşi astfel din.

Suceava. călare, purtând în mână buzduganul:.
în toată strălucirea înfățişării domneşti, el. merse

în tabăra răsculaților. Aceştia-i urau prea mult:

pentru ca să: respecte într'însul pe Domnul care
„stăpânise asupra lor şi pe omul, de și străin și

nevrednic,

care primise pe frunte mirul cu care,

„se ungeau Domnii:

buzduganul

Moldovei.

în cap, şi îndată

Locul de. îngropare

Tomşa-l

Despot

al străinului

lovi

fu

cu

ucis.

nu se cunoaște,

fiindcă ninieni nu s'a. găsit care să puie o piatră
| în amintirea

lui,

aventurierul

şi veneticul.

4. Ştetan-Vodă” cei nou. nu' putu

să' rămâie

rmrăieă vreme în Moldova ; Turcii

nu voiau

recunoască, Aveau

pe. Alexandru

la . îndemână.

să-l.

: Lăpușneanu, care se adăpostise la” dânşii şi care:
făcu în aceste împrejurări ceia ce făcuse înainte
de.

dânsul

Petru

Rareș,

arătând

Turcilor

că

numai prin Domni legiuiți, cu mâna de fier, se.
poate stăpâni potrivit cu interesele lor în . Mol-:
dova.
Ştefan trecu în. Polonia, ca unul care

ri'avea unde merge aiurea. Fiindcă însă, în scurta,
lui Domnie, el . prădase anumite 'Ținuturi |de graniță şi, pe lângăCaceasta, fiindcă se ştia foarte:
sigur, de către regele Poloniei, că uciderea lui

.ar fi bine privită de Sultan, Ştefan fu aruncat.
în. închisoare, judecat, osândit şi decapitat. Era.
cel" d'intăiu Domn român care să-şi fi pierdut
capul prin străinătate, ceia ce dovedeşte. adânca
decădere a Moldovei, odinioară atât de respectată.
Alexandru
Lăpuşneanu
se întoarse în „ară
spumegând, de îuirie împotriva boierilor, cari-l
——

-
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+rădaseră

și-l tăcuseră

=.

să.

A

petreacă - doi

ani

de

bribegie grea şi amară. Acum îiucepură măcelurile
cele

mari.

-

-

.

7

5. Itxeraplul acesta-l luase, nu de
Domu moldovean, căci nici tânărul
“făcuse

altceva

decât.

să taie „pe

câțiva

socotiți ca dușmani personali, ci
muntean Mircea.

Acesta

avuse

“sângeroasă, care : se. mântui
silnică

la. vre-un
Ştefan nu
boieri

de 1ă

tiranul

o întăie

Domnie

prin

aducerea

lui

la Poartă.

-Avu ea urmaș

pe un fiu al lui Radu Călugă-

rul. (Paisie), numit,

Domnie,

: Petru,

ca

-şi

tatăl său :înainte de

deci, :desmierdat,

după „ moda

rusească:
Petrașcu.
Petrașcu, căsătorit “ cuo
Doamnă dintre fetele de boieri ai ţerii, anume

Voica,

trăi, şi după

suirea

în

Scaun, o

viață

paşnică, liniştită şi binefăcătoare. A mers odată
“în Ardeal peutru scopurile turceşti, pe care am

"văzut că le slujia, de nevoie, și
puşneanu.

Dar

nu

era

Alexandru. Lă-

„războinic ; ca . şi

-cel vechiu, el 'pare.să fi fost un om
“şi aplecat mai
“murit

în

Scaun,

mult către
lucru

rar

-după ce 'zăcuse o bucată
Vâlcii,

-chemase

unde

mersese

pe un

medic

cele

Radu

bolnăvicios

bisericeşti.
.A și

pe vremurile

acestea,

devreme la Râmnicul-

să “caute

aier de munte

sas . din

Sibiiu

Şi

ca să-l

ajutet.

După. moartea lui Petrașcu, care: a fost în-gropat! în mănăstirea din Deal, lângă tatăl său
Radu : (şi astăzi i se vede mormântul, cu fru-!
moase rânduri slavone), Mircea izbuti să, capete iarăşi Domnia şi înlătură orice concurenți putea
“să-i ridice Ardealul, dintre pribegi. El stăpâni
“4 Pe atunci, şi pănă pe la 1800, medici dintre Români nu se găsiau.

e
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mai mult din Bucureşti, având legături strânse
cu Turcii. din Giurgiu, cari erau sprijinitorii lui

de căpetenie. A fost în a doua. Domnie
"de rău

„_zeşti,

ca și "n întăia, și moartea

trebui.să stârnească mare

tot aşa

lui, la: Bucu-

bucurie

printre

„boieri ; a fost îngropat în Biserica "Domnească,
sau a: Curţii, care e întemeiată de dânsul şi se.

"vede şi astăzi, în Piaţa SE. „Anton, dar schimbată «cu totul.

E
Domni
|

car
(Urmare) :
-

.

7

şi

e

mărunți din veacul al XVI-lea
„în epoca lui Mihai Viteazul.i
Da

pănă
.

"e

p-

IN

I. Aşa cum îi ştim pe Alexandru: Lăpuşneanu
pe Mircea Ciobanul, ei erau totuşi bărbaţi în

„toată firea, oameni
viteji. la întâmplare;

hotărâți şi cari puteau îi
Urmașii lor nu avură nici
|

aceste” însuşiri,

“ Moldova, care se. ţinea mai bine ca 'ParaRomânească, fiind mai bogată decât dânsa, mai

luminată, bucurându se. de-o .organisație mai
bună, nu primi, după „moartea lui Alexandru,
“un Domn de-a dreptul din Constantinopol, cum
se “făcuse obiceiul

se

Turci,

întrebe pe

“Para-Românească,
Chiajna,

văduva

moldovenește

la

la

Munteni. Fără. să

lui

Alexandru

dincolo,

“Ruxandei, Bogdan,-fu

|

. -

fiul

numit

cealaltă

lui Mircea
moartea

a, lui

Ciobanul,

bărbatului

.

şi al

(dar şi în

Domn

fată

|

Rareş,
piocedă

'ei şi înălță

" la Domnie, prin alegere de către boieri și ţară,

pe fiul ei Petru, numit după Petru Rareş).
Bogdan a fost însă un fel de Ștefăniță, nea-. -

- vând alt, gând

decât să- şi

iea' femeie

framoasă

-

—
şi no b il ă

din
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țerile „civilisate“

de peste Nistru

astfel, el nemulțăm i. pe niş te magnați de acolo,
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Fig, 41. Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpuşnea: nu,

—
cari

puseră să-l atace

nile lor (1572).

-.»
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şi-I! căpătară rănit în „mâ-

+2. Cu mult mai cuminte, fiitdcă era şi strunit
mai bine. de o: “mamă
mai „energică, se 'arătă
Domnul cel nou, care era însă şi: mai tânăr,
din Bucureşti, Petru, care. nu era să trăiască
zault. |
- Domnia. lui Petru” se încheie numai
+
“prin pârile
dușmanilor; cari alergaseră la - Constantinopol,
şi prin intrigile unui concurent, Alexandru, şi

|

el fiu al lui Mircea- Vodă, dar: nu al Ciobanului,

|

ci al fiului, care stăpânise numai câteva zile în
țară, al lui Mihnea-cel- Rău, de la începutul
“veacului al XVI: lea.
„ Petru şi mamă-sa: fură poftiţi la Poartă, ca .!
-să-şi dea sama, şi de -aici nu mai putură. să se ” întoarcă îndărăt, fiind opriţi ca prinşi de Stat:
el se stânse în exilul asiatic.

3, În. 'Tara- Românească,

Alexandru

cel Nou

(al treilea, cel d'intăiu fiind Bătrânul și al doi“lea Alexandru-Aldea) a. stăpânit în pace pănă
la moarte, trăind tot în Bucureşti supt aripa.
“Turcilor. Soţia lui era: -Perotă, dintr'o familie .
" levantină după mamăt.. Ea făcu la moartea lui
Alexaudru ceia” ce făcuse Chiajna la moartea, lui

Mircea: aşeză în Scaunul Domniei pe fiul ei,
numit Mihnea după bunicul care stăpânise 'ParaRomânească, Mihnea-cel-Rău. Acest Mihnea avu
apoi două Domnii muntene, petrecându-şi viaţa:

pe: rând în cetatea de Scaun a. Bucureştilor şi
„în deosebite jocuri din. Răsărit, Căci, la înlătu=
„1 Levantini se numesc
“prin

Italienii și în

genere, catolicii” cari trălese

porturile Răsăritului, Doamna Ecaterina'

avea '0, soră, Mărioara

lui-- Adorno. Vallarga, care trăia la călugăriţe în insula Murano, lângă
"Veneţia. _

.

+

u—

—

se . numeşte

care

Domnilor,

'rarea
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un

cu

acum,

cuvânt turcesc, 'mazilie, ca şi cum Domnii noștri
ar. fi- fost, nişte dregători ai Împărăției de care
li se

atârnau,

ca

dădea

de

loc

unde

adăpost,

„stăteau însă supt pază, vre-o insulă 'din Arhipelag (Rodos, Chios), iar mai târziu - chiar oraşe
din. Siria, ca Alep, unde a stat mulți ani Chiajna,
sau,

obşte,

în de

i se zicea

cum

Mircioaia,

și

unde a murit bietul -tânăr exilat Petru-Vodă,
din părțile Africei, 'ca. Tripolis, unde va petrece
câtva timp. Mihnea. “Trebuie -să amintim însă
din

că şi alt Domn

nou

al nostru a fost trimes

astfel în surgun prin "Țara Turcească: înaintașul
„lui Mircea, Radu Paisie (în. Egipt).
Alexandru avea un frate numit şi el Petru
(fig: 42). Căută să-l facă Domn al Moldovei.
Acolo, după: prinderea lui Bogdan, țara rămăsese
fără stăpân,
şi, nefiind la îndemână vre-un fecior
"de Domn, Turcii 'putură să încerce — pentru
întăiaşi dată — trimeterea din. Constantinopol a
unui Domn. nou, a cărui alegere să nu fi fost
făcută niciodată de țară şi. care să nu fi fost
măcar cerut de dânsa, — altfel! decât prin câțiva
boieri

momiți

anume

tantinopol. Veni

(steagul

turcesc,

pentru aceasta;

astfel, cu

sangeacul)

“Turci, un Armean, care

însemnele

—

la Cons-

Domuiei

şi încunjurat de.

asigura şi dovedia; prin

„anumite semne de pe trupul său că a fost născut
„de maică-sa, vre-o Armeancă din Suceava sau
din alt târg moldovenesc, unde
erau Armeni,

veniţi din

Galiţia

(Botoşani,

Roman

şi Iaşi)“,

1 Armenii veniți 'din Gatiţia se desfăcuseră din Catta genovesă, iar
aici, la Catia, sosiseră, trecând Marea Neagră, din Armenia Mică
(din Cilicia, "lângă Marea Mediterană), _ Se știe însă că Armenia
cea Mare a fost aiurea, unde şi astăzi “locuieşte în cea mai mare
parte poporul armenesc de acasă, în regiunile caucasiene, pe la Mun-

tele Ararat şi lacul Van (oraşele: Erzerum, Erivan, Van).

—
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dintr'o legăturăcu Bogdan-Vodă

Orbul, fiul lui

.

“Ştefan- -cel-Mare. Numele lui, pe când făcea negoțy
de giuvaiere la Constantinopol, era Ioan, şi tot loan se numi ca Domul,

Ioan fu poftit, de la o
plătească

bucată - de: Vreme,

Porții tribut mai. mare , decât

_“ nuit pănă atunci?,

să

cel bis

Pe atunci, Moldova : iicepuse, a sărăci, şi giuvaiergiul nostru stăpâniă prea de. puțină vreme.
„<a să. fi “putut strânge mulţi bani în Vistierie,
„—'care,- nu. trebuie

. să

uităm, era

totdeauna

a

Domnului, aşa încât cel care pleca îşi lua toţi |
banii. cu - dânsul, pe când* datoria lui rămânea
în sama ţerii. Astiăl Ioan „tebui, sau să plece
fugind

în Polonia,

sau

'să

înceapă

Turcii. |

|

___5. Acest războiu

nu-l

războiul

cu

Pe

putea face

cu boierii,

„de oare ce, chiar. de la începutul Domniei "lui,
el se. pusese rău cu dânşii, urmând
datina lui,
Lăpuşneanu. Ba chiar începuse, ca unul "care

_avea

nevoie de bani

mulți, să

prigonească

pe

Vlădicii țerii, arzând pe unul și silind pe Mitropolit să fugă în' Ardeal. Şi trebuia deci ajutor
„din altă parte.
-

.

Acesta nu se putea căpăta . din Ardeal, unde acum
_se făcuse linişte după moartea lui /oan- -Sigismund, . fiul
lui Zăâpolya, care trăise ca un slăbănog și se stânsese-.
înainte de vreme. După moartea lui, nobilii din Ardeal
„loan-Vodă“ fusese Și cel. drintăiu soţ al Ruxandei Lăpuşneanului”
care 'domnise însă numai câteva zile, Ca boier el se chemase Joldea»
al doilea loan-Vodă e Despot.
? Tributul Moldovei era pe vremea lui Rareş de 10.000 de galbeni, - “pe lângă cari se adăugiau apoi darurile în natură şi pungiie cu bani

Eare se dădeau tuturor dregătorilor celor. mari ai Porții. Astfel darurile mai făceau,

tot

supt

Rareş,

12.000

de

galbeni.

Cele

în lucruri

cuprindeau soboli, şube de ras, alte blăni, cai, șoimi (v. şi mai sus),
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aleseră pe urmaşul aliatului de odinioară al lui Ştefan- .:
cel-Mare, pe Ștefan Bdthory, numit şi el tot ca înaintaşul său.. Cel din urmă rege al Polonilor din dinastia
lagelonilor, Sigismund-Augusi, fiul lui Sigismund L-iu,
„ murise, şi pentru tronul Poloniei se lupiau. mai mulţi
” prinți străini, cari căuiau să: capele votul Dietei de alegere, Învinsese un prinţ din Casa de Franţa, Henric,
care era să părăsească însă în curând țara. Şi, pe lângă
“aceasta, loan prădase în Pocuția. Ajutor nu putea să
"vie nici de la Poloni.

Deci, loan

se

îndreptă

către

Cazaci,

pe cari

Moldova-i cunoscuse întăiaşi dată pe vremea lui
Despot. Aceştia şi veniră pentru -o plată mică,
ŞI: începură lupta în slujba lui Ioau- Vodă.
loan a “bătut pentru plata lor un ban moldovenesc
nou, care se mai găseşte ici.şi colo, în săpăturile, ce
se fac întâmplător. prin Moldova. Banul înfăţişează pe.
“Ioan cu pletele lungi (pletele lungi erau o datină la
Domnii moldoveni), cu barba bogată şi purtând pe cap
un calpac (pălărie cu. margenile ridicate în sus, paralel
cu fundul), după moda ' ungurească şi polonă de acel
timp,

_

Războiul a stat mai mult în prădăciuni, făcute
. prin raiaua, teritoriul de hrană; a cetăților turcești, câştigată de Baiezid şi Soliman-cel-Mare.
n zădar încercă Domnul muntean să aşeze în

Scaun pe Petru: Cazacii lui Ioanse arătară mai
tari decât boierii lui Alexandru, între cari însă

erau

viteji

vestiți, ca fraţii. Golești,” Ivașcu şi

Albu (care, acesta din urmă, si peri în luptă
şi e îngropat supt o piatră ce ni-l. înfățișează
luptând, la mănăsuirea Vieroș, din Argeş).

La urmă însă, când beglerbegul Rumeliei, deci

generalul cel mare

al Europei, venii în Moldova,

"Ioan trebui să cadă, neavând
se împotrivească, minunatei

oaste în stare să
puteri
pe care o.

N
>

J

—

_ 1ăsase

Soliman-cel-Măreţ.

câteva

zile în lagărul

în „Moldova-de-jos,

dintre
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şi,

boieri, trebui

A

fost

încunjurat

de la Roșcani, lângă Prut,
la

urmă,

părăsit

de

unii

să se predea. Pe când Caza-

cilor li se dădu voie să se întoarcă înapoi în
țară, loan-Vodă a fost osândit la moartea trădătorilor: legat cu mânile și. picioarele de patru

+

„cămile,

patru

cărora

li se

bucăţi

făcu vânt,

(ro-z1 Iunie

el

1574).

fu rupt: în --

6. În locul lui stăpâni apoi Petru- Vodă Munteanul, un om bolnav (i se zicea: $chiopul) şi

„obosit.

El avu

mult

de

lucru

cu

Cazacii,

cari

năvăliră de-atâtea ori în. Moldova, aducând cu
dânşii „domnișori“, fii adevăraţi sau închipuiţi
-ai. Domnilor

ce stăpâniau

Unul dintre aceştia,
că

este Ioan-Vodă cel

odinioară

numit

în

Iași.

tot Joan, se zicea

mort în

1574

şi poreclit,

" pentru faptele sale groaznice împotriva clericilor,
Ioaa-Vodă'cel Cumplit ; acesta avea porecla de
Poicoavă, fiindcă era: în stare să rupă.cu mâ„nile potcoave de fier. Biruind pe Petru la Do-

colina, în părțile Fălciiului, el se așeză: în Iași

"Şi „petrecu

câteva

săptămâni

acolo,

pănă

ce-l

scoaseră Ardelenii în folosul lui Petru-Vodă.
Potcoavă fuzi în. Polonia, şi i se făcu ceia-cei
“se făcuse odinioară lui Ştefan-Voâă Tomșa, fără
„<a el să fi prădat, ca acesta, hotarele Poloniei.
După porunca regelui polon de atunci, care nu
“era
al

“dar

aitul

decât

Ardealului

Ştefan - Bâthory,
și tributar

foarte prudent

fostul

al Porții, un rege

în ce priveşte

Voevod
mare,

legăturile

cu

Turcii, i sa tăie capul fugarului,; care” era în
adevăr Român '(i se zicea Nicoară), de şi nu se
trăgea din Domnii
ţerii. Ioan arătă o vitejie
deosebită în ceasul morţii: învăță pe călău' cum
7

trebuie să lucreze, şi, înainte de
„tura, finu - o cuvântare
pe rege şi pe sfetnicii
şi

a primi

frumoasă, în care înfieră
săi-ca robi ai păgânilor

îndeplinitori ai voinții acestora:

„Oameni

ştiţi voi de ce mi se taie mie/ capul?
- fiindcă

mi-am

adăpat

mi-am pus de

atâtea

lovibuni,

De. aceia

sabia cu sânge turcesc

ori

viaţa

în

şi

primejdie

* luptându.mă cu duşmanii voştri şi ai tuturor
creştinilor “. “Şi Polonii, cari au fost de faţă în
număr” așa: de mare încât s'a sfărâinat casa unde
_el

- om

a fost

ucis,

frumos

Chipul lui

.
pu
-loan-Vodă

. oana o
“Cumplit

r.

E

fură

și încă

mişcați

de.

soarta

cel.

Si

_
cel

acestui.

tânăr— n'avea decât,

“(După
Pa

.

”

0

o monedă.)
E

Fig,43,

mult, patruzeci de ani: Deci, îndată „după moarte, |
„el a fost ridicat cu cinste şi i s'a cusut capul.
de trup cu fire de mătasă, apoi l-au îngropat.
în biserica ortodoxă: din Liov, zisă-a Ruşilor,

“cu toate că, -în. deosebite timpuri, ea fost: zidită
şi sprijinită cu banii Domnilor Moldovei,

Sa

- 7. Din „sângele lui Nicoară Potcoavă, ZIS ToanVodă, se ridicară şi.alţi duşmani asupra bicis- nicului Petru; şi toţi veniră cu: ajutorul Caza-

cilor neastâmpărați. Totuşi aceşti domnișori nu
putură, înlătura "pe: Domnul sprijinit de Turci,
--şi el căzu astfel numai atunci . când îl scoaseră
Turcii inşii. Ei găsiră anume pe unul care plătia

—
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e

mai bine ca să-i dea locul lui Petru:Vodă.

Căci

Turcii căpătaseră

mai

credința

“este. în stare să se
trimes de-a dreptul

că Moldova

împotrivească
de Poartă, Se

nu

unui Domn
numi astfel

acel . pretendent larg în daruri: după : fiul de
„Armeancă Ioan, care se zicea odrasla lui Bogdan Orbul,

venia

acum

Braşov, Iancu, care

fiul de

se

lăuda că

Săsoaică

din.

e născut din

legăturile mamei. lui cu Petru Rareş. atunci
câud acesta încunjura cetâtea Braşovului.
Era

un om. ușşuratec

și fudul, care se plimba prin

Iaşi (Scaunul de acum al Moldovei, de pe la
1560-70) cu sanie de os în mijlocul verii şi se
încunjura cu o mulțime de prieteni și de rude
din străinătate ale soției sale, o Greacă dia:

- Insule.

..

a

-

Astiel şi în Moldova şi în “Țara-Românească se întări
din ce în ce înrâurirea sirăinilor. Aceştia erau. mai mult

Greci din Constantinopol.
chiar, unde ei căpătaseră; și
supi stăpânirea turcească, însemnătatea pe care o pier-

duseră pentru câtva

timp

erau

negustori,

la

1453,

sau

din. deosebite

insule ale Arhipelagului, care aveau multe „şi strânse
legături cu Capitala Împărăției. Nu se poate zice că unii
nobili

şi

alţii

ci

mai

curând

„aceiaşi

oameni erau, când negustori, când -nobili;. temeiul _ vieţii
lor însă era negustoria, dar nu negustoria harnică şi
cinstită, care cere muliă osteneală şi aduce foloase po- trivite cu dânsa, ci negustoria de speculă, care se razimă
mai „mult pe îndrăzneală şi primeşte” de multe ori câ
sprijin necinstea. Rostul lor era mai ales să împrumule
cu bani pe aceia cari voiau să aibă Domnia
ferilor
" noastre, care se precupejia acum la Poartă. Pretendenţii

” erau, în adevăr, de cele mai multe ori oameni

cu

totul

săraci, cari n'aveau decât drepturi îndoielnice şi curagiul
de a înfrunta cele mai mari primejdii pentru ' întâmplătorul

noroc

de

a putea 'stăpâni,

Moldova

sau

Țară-Ro-

mânească. Astfel ei luau în orice condiţii de camete
.
grozave banii de cari era nevoie pentru a căpăta spri-

jinul Vizirului, al dregătorilor
=

Porţii, al

Sultanei-mame”

.

Se

—
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sau al Sultanei-soţii, ori încă al atâtor” oameni,
şi femei,

cari aveau

“Țarigrad.

rosturi

a

mici

şi tainice

bărbaţi

în Seraiul din

Aa

Când ocrotitul Grecilor din cutare tabără sau tovărăşie de speculanţi ajungea Donin în laşi şi Bucureşii,
el îi aducea cu 'sine, şi aceşti Greci se adăugiau pe
lângă-alţii, cu cari Domnul era înrudit prin căsătoria

lui, făcută iot în părţile răsăritene, şi,de multe ori, iarăşi

“în vederea

căpălării

banilor (în multe

casuri, soția făcea

parie asifel din camăta pe care o cereau negustorii).
Moldova şi Ţara-Românească n'aveau, fireşte, bani de
să -poată face toate plăţile. Cu atâta mai mult, cu
cât, precum văzurăm, stăpânirile Domnilor. ajunseseră a
pe care
fi de tot scurte, în urma asalturilor necontenite
la uşile:
fără,
sau
drepturi
cu
pretendeâţii,
“le: dădeau
puternicilor din Capitala otomană. Deci ei îşi căpătau
primind

sau

ţerii

vămile

în arendă

luând

banii înapoi,

dijmă de oi ori de miere, de ceară şi de. alte ramuri
de bogăţie, pe care avea dreptul s'o 'ridice Domnia.

” Astfel ţara 'se istovia, Domnul. rămânea: sărac, având

abia cu ce să-şi ţie fala Curţii, dar fel de fel de oameni
necinstiți şi neruşinaţi din deosebitele părţi ale Răsăritului câştigau foarte bine la noi. şi-şi dădeau toate si-

“linţile pentru a face -ca roata
meargă
Este

cât mai

cea

din cavsa
o face şi
ajung, pe
neamuri,

mai

răpede.

-

să

când,

.

.

Fireşte însă că nu atâta Grecii aceia sânt vinovaţi pentru

aceasta,ci vinovaţi au fost maj muli
pe acea vreme, pentru nedesitoinicia

peniru
"care-i

vreme

în

strămoşii noştri de.
lor şi. mai 'ales,

şi

reședința

1 Dijma oilor, a porcilor,

casă
a

vrăjmăşia

pentru

prin

urmare

domnească'a

Iaşilor;

Sasul - nu. stătu

“Turziiîl scoaseră
după

înțelegere

bună

lipsa de
despăria.

8. Nici Jancu
multă

.

păcatelor locuitorilor ei, toată munca pe care :
toate darurile cu care a împodobit-o natura.
o cale sau pe alia, să folosească numai altor
care au ştiut să se măgulească „de slăbiciunile

şi greşelile celor din ţară. :
“

țară

o

pentru

nenorocire

mare

Domnilor

schimbării

-

dobitoacelor

mici

un cuvânt slav care a trecut: şi la Turci.

nou lui

din

loc

facă

se
”

zicea:
-

goștină,
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Ia

Petru Șchiopul, pe care-l sprijinia alt partid de
cămătari din Constantinopol.
Iancu-Vodă nu voi să mai facă odată drumul
la Poartă, unde putea să-l aştepte vre-o primejdie, căci mulți boieri se gătiau să-l pârâscă

“pentru felul cum a domnit.
*

|

_

-

|

N

-

MI

E

Deci Domnii noşiri, pe lângă
că erau siliți să se ducă
la. Constantinopol pentru a-şi. da socoteală, dar ajunse-

Fig. 44, Ştefan, fiul lui Petru Șchiopul. |

seră, înlocmai
pedepsiţi

cu

cu moartea,

ca niște

funcționari

închisoarea şi, cum

pentru

vom

greșelile:ce.
ar

turceşti, să poată fi
vedea

îndată, chiar

fi săvârşit. - ,

Iancu, care plecase în fruntea unei adevărate
„Oştiri, se adăposti prin urmare în Polonia, uitând
N

—
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|

şi el, ca şi Ştefan 'Lomşa, căstricase buna ve=
cinătate cu această ţară. A fost pus deci la închisoare, în acelaşi. oraş al Liovului
unde peri- seră doi -Domni ai Moldovei: acum i se tăi€:
capul celui de-al treilea. Şi povestea morții lui,
duioasă, ni s'a “păstrat. Neamullui Iancu Sasul,
soția lui, fiicele lui, un 'fiu din întăia căsătorie:

al Doamnei rătăciră pe urmă multă
țerile regelui Poloniei.
|

vreme prin:

Q. Astfel stăpâniră, de ia 1582 înainte, în Moldova

şi în 'Țara-R omânească, Domni

legiuiţi, din--

vechiul neam de stăpâritori. “În Moldova, acest
Petru, iar în Țara-Românească Mihnea, urmașul
1ui Mihnea-cel-Rău

şi, prin aceasta,

coborâtorul

în acelaşi răstimp. Era,

lui Vlad “Ţepeş, domniră

fără îndoială, o cârmuire fricoasă și slabă ; nici:
faţă de boieri, acuma, Domnii nu mai îndrăz-

niau

ceştia,

pentru

nimic,

orice

păcate

de frică să nu-i tragă

ar fi făcut a-

pe urmă la răs-

pentru

Turciişi să nu plătească scump

pundere

osândirile

|

i,

rostite de dânşii.

_” Boierii-fură deci slobozi să treacă peste toate margenile datinelor şi dreptății în purtarea lor cu feranii. Aceştia.
rămâneau să plătească ei cea mai mare parte a birului,
datorit

a haraciului,

„acest
“barea

haraciu,

Poarta creştea

Porții.

peniru

întrebuințând

Domnilor,

precum

şi orice

acest

necontenit:

prilej schim-

iurburare,

orice

în-

napoiere a unui teritoriu românesc usurpat câtăva vreme,
Țeiile noastre trebuiau să primească această creştere,
fiindcă totdeauna se găsia un pretendent care să se învoiască a răspunde suma cerută de Turci, şi aiunci el înlocuia pe Domnul cel vechiu, dacă acesta n'ar fi avut:
|
îndrăzneala să primească a da mai mult. .

-* Astfel Țara-Românească sărăciă din ce în ce mai mult.
N'avea

bani.

Singura

bogăţie

deci,

când

strânşi ca.să

grele,

când

apăsarea

era

poală

munca

resista

ajunse şi mai mare,

şi pământul ;

unor

vremuri

țeranii

trebuiră

—
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“să rămână numai cu cea d'intăiu, înstrăinând pe cel deal doilea.

,

|

Cu deosebire în Ţara-Românească, mai de multă vreme

"si mai tare stoarsă, sătenii, cari pănă atunci irăiseră aici,
în deosebitele sate, fără .să-şi împartă moşia, ştiind doar
fiecare cam cât poate să lucreze dintr'însa, trebuiră să
prevadă hotărârea părților sau, cum se zicea în slavoneşie, a delnifelor, peniru a putea să vândă aceste părţi
unui. boier din vecinăiate, care avea bani, aspri turcești
„ sau galbeni din creșiinătate, la îndemână. Asifel ' omul
-ajungea să fie fără pământul său, iar boieru-l îngăduia
pe
acelaşi loc, unde are nevoie de el, fiind dator însă ţera“nul de acum înainte să-i dea, pe lângă dijma de pe să“mănăturile
pe care le făcea, şi slujbe, claca, precum
dădeau ţeranii colonisaţi şi mai de mult pe pământul
- boierimii. Mai târziu, însă, s'a ajuns şi mai rău: numai
'scurlă vreme ţeranii au fost în stare să plătească birul
cu, banii primiţi de Ja: boier şi, neavând acum nici pă-':
mântul înstrăinat de ei, îşi vândură pentru toaie timpurile

munco. Boierul avu siguranţa

că

sătenii

nu

vor pleca,

lăsând moșia
- pustie. Asifel ţeranii ajungeau oamenii
boierului, sau, de oare ce un om de la fară şi un Rumân
«era

acelaşi

cumpărase,
timpurile,

lucru,ei se

împreună
.

Moldova

numiră

cu

tot

.

_140.

In

mare,

căci aici fuseseră

rumânii

neamul

boierului

lor,

”

usurparea

”

boierească

care-i

pentru

toaie
N

s'a făcut: pe

încetul, numărul: vecinilor fiind, încă de la început,
mai

pulini

locuitori

mai

vechi.

şi

mai. multe locuri de colonisare: Deci s'au păstrat numele
-de vecini şi vecinălate pentru

lor. Trebuie

„ cuvântul
„Vecin“,

să

se

megiaş,
nu

cu „rumân“

ajunse

ţeranii 'neliberi

însemne

care

înseamnă

nici când

şi „vecin“,

că,

în

şi

starea

Țara-Românească,

același

lucru

să represinte

acelaşi

ca

şi

lucru -

ci e toi.una cu ţeranul liber.

-

11. Ţeranii liberi se numiră de acum înainte în Moldova răzeși !, iar în Țara-Românească, de obiceiu, moșneni., Asemenea ţerani rămași de capul lor se mai zic.
la Munteni şi. cnezi sau judeci, fiindcă judele cel vechiu
* Cuvântul

înseamnă

la Munteni

«aceiaşi rază, ca „împrejurasi?.

Ri

numai

|

vieţuirea

în

apropiere, !în

|

—
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păstrase dreptul pe care aiurea-l luase, prin danie domnească, boierul.
|
În stare de libertate deplină. şi de stăpânire desăvârşită
„asupra

pământului

rămaseră.

încă

aceia

dintre

săteni

cari apărau ţara şi erau alcătuiji în colonii militare, ca
în Muntenia, ori aveau un ogor milităresc, ca în Moldova. In cea d'intăiu fară ei se numiau Roşii: Roşii se
„aflau în părțile Buzăului, către Moldova, şi poate şi în
părțile de la Dunăre, către Turci. În legătură
cu această
datină este şi faptul că ţeranii din valea: Buzăului poartă
pănă astăzi scurteici roşii. . În' Moldova . sătenii ostași, coborâtori ai vechilor „viteji“, - se chemau curteni. În
afară de dânşii locuitorii: unor sale de “la munte, pe
plaiuri, erau plăieși, grăniceri: prin urmare făceau strajă
şi erau asiguraţi de încălcări din partea boierilor şi de
apăsări prea mari peniru bir. De spre Poloni, ] Moldovenii
aveau apoi straja ţeranilor rămaşi răzeşi pănă în zilele
noastre, cu toaie schimbările de' stăpânire, din părţile
basarabene, ale Orheiului, Sorocăi şi Lăpuşnei, vestijii
Arheieni, Lăpuşneni şi. Soroceni, oameni neasiâmpăraji
şi dârji, cari, chiar pe vremea lui Petru Șchiopul, încep
a ridica Domni.
,

Mai- târziu apoi erau,

de

spre Tatari,. Codrenii,

din

Codrul Chigheciului (Ținutul Fălciiului), Pentru aceleaşi
molive, rămaseră neatinşi în libertatea lor Vrâncenii din
Vrancea Putnei şi Câmpulungenii din Bucovina, vestili
păstori, cari trăiră pănă pe la 1800 ca în cele mai vechi
timpuri româneşti,

12. Ţerile noastre
în această

stare,

care

ar fi
nu

rămas
putea

ci numai să se înrăutățească

multă

să se

din ce în

vreme

îndrepte,

ce mai

mult. Ele ar fi ajuns,cu trecerea anilor; nea_sămănat, mai nenorocite decât acelea care au

fost căzut în. stăpânirea de-a dreptul a Turcilor,
căci acolo nu se plătia de ţerani altcevâ decât
o dijmă mică pentru Împăratul şi o dijmă mai
mare pentru proprietarul turc, căruia i se dăduse moşia (de obiceiu, din zece părți una pentru
„Stat şi trei pentru stăpân, șase pentru Iccuitor).
“Domiii s'ar fi schimbat tot! mai răpede, şi ar
7

—
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fi fost luaţi dintre. oameui tot: mai ticăloşi şi
mai puțin chemaţi pentru a cârmui o ţară. Din |

„ce în ce sar fi uitat mai mult dreptul unor
anume dinastii de a stăpâni în Moldova şi 'Țara„ Românească. S'ar fi'ajuns a se trimete chiar
guvernatori,

Paşi

în cele

două ţeri, şi astfel

am

fi avut toate relele cârmuirii prin Turci, fără să
avem şi. partea bună a. acestui regim: cruțarea
“țeranilor?.

-

Dar

această stare

din

de

lucruri

meşti fură scăpate prin răscoala

țerile

româ=

|.

lui Mihai Viteazul.

ISI
_(Suplementară)

| Cultura românească. de la 1550 la 1600.
1. In timpurile mai rele, pentru amândouă jerile, care
se întind -de la moartea lui Ștefan-cel-Mare şi Radu
Munteanul,

cultura

noastră

ma

urmat

aceiaşi

cale

de

răpede decădere pe care a luat-o viaţa politică. Clasa
slăpânitoare, cu Domnul în frunte, nu era destul de tare.
peniru

a ni păstra

neatârnarea

sau

a ni

câştiga

glorie,

"dar, bogată cum o văzurăm
— şi. se îmbogălia din ce în ce mai mult în dauna ţeranilor robiţi —,ea putea să
ajute necontenit mănăstirile de cultură, care se fac tot:
“mai numeroase de la. începutul veacului al XVI-lea.
Petru Rareș a ştiut să-şi întrebuințeze banii: nu spunea
“în'zădar vorbele acelea evlavioase .cu care judecase
izbânda Polonilor de la Obertyn; era un credincios al
„Bisericii sale şi un pricepător al frumuseţii puse în serviciul Credinţii. El înţelese a urma iradiţia de împodobire
a oraşelor. țerii şi.a câmpiilor ei prin. biserici şi mănăs„iri; tradiţie pe care o moştenise de la marele._său. pă'rinte. Pe când de la fratele său, Bogdan, şi de la nepotul
său, Şietăniţă, n'a rămas nicio zidire nouă care să li
veşnicească

numele,

a
1 Ca în Bosnia, unde

el,

Petru,

boierimea

“PIoşii, turcindu-se, şi până

a

fost

a!

freilea

ctitor

AI
cea Văche-a tămas stăpână pe

dăunăzi a apăsat ingrozitor ferănimea,
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„mare al Moldovei, după Alexandru- cel-Bun şi! - Ştefan|
cel-Mare. | se datoresc multe zidiri 'de “ închinare, în acelaşi stil ca şi cel întrebuințat în ctitoriile lui Ştefan,
dar având părejii mai înalţi, spaţiul: mai larg şi podoabe
— precum: zugrăvelile frumoase pe păretele din
nouă,
ăfară, făcute

pe un

fond: dulce, albastru, săpăturile . în

lemn, migăloase, pentru jețurile” domneşti: şi arhiereşiti,
sau pentru cadrele sculptate ce şe puneau ”de-asupra
uşilor,.
j
Le

întâlnim

la Moldavița,

unde

o

mai

veche

clădire

dispăruse, la Flumor, tot. în - Bucovina, la Baia, unde
biserica lui Petru stă. lângă a lui Şiefan- -c&l-Mare, - -la
Botoşani, care se ridică lă” înisemnătatea de târg pe
vrefiică aceasta (aici Petru şi Doamna lui au două zidiri:
a- Sfântului Gheorghe şi a Ospeniei (Uspenia, slavoneşte,
Adormirea Maicii Domnului). Biserici de 'ale lui Rareş
„le aflăm apoi la Hârlău, iarăși lângă biserica lui Ştefan;
la Târgul- Frumos, aşezat între Hârlău şi laşi, şi pomenit
“chiar în cele mai vechi privilegii-de vamă; la Roman,..
unde .Petru.a. întemeiat Episcopia. Cea mai "frumoasă

„clădire a lui e însă
Siretiului,

mănăstirea „Pobrata,

făcută în apropierea

Nicolae din

Poiană,

din care

- nimic: Era pentru vremea
“biserică

a Moldovei.

de pe malul

vechii “ zidiri a Sfântului.
astăzi

nu se mai

aceia cea mai

Într'o

-

cunoaşte

mare

zidire de

încăpere anume, ' aşezată

în-

naintea naosului, se vede” piatra de mormânt a lui Petru. .

pusă pe mormântul Ol/iei,. mama. lui „Ştefan-cel- -Mare, au
„fost strânsede la biserica . dărâmată şi aşezate în prid-vorul celei nouă, sau pe laturi, lângă păreie.
Boierii de pe vremea . aceasta clădese deosebite lăcaşuri mănăstireşti ! în Bucovina sau biserici în oraşe,
precum era biserica Dancului, dărâmată acum vre-o
treizeci. de ani, cu o adevărală lipsă de pielate, în laşi,
ori cele din Horodniceni şi Coșula.
iii
2, Fireşte că, în acelaşi timp cu înălțarea de mănăstiri şi. biserici nouă, arta de a le împodobi, prin urmăre
arla, zugrăyvirii, a săpăturilor, a. caligrafiei. a „legătoriei
-de cărți, a cusăturilor: în fir' şi: mătăsuri a înaintat îîn tot

.. acest timp la Moldoveni: Doamna
“terina

Elena,

a fost

lucru de frumuseţă

o

ocrotitoare

lui Petru Rareș, Ecacu

închinat scopurilor

iubire

sfinte.

a

acestui

——__ Tr

'şi a soției lui, Elena, amândouă de marmură; „pietre“ mai -,
vechi, 'de-ale Domnilor şi boierilor,
între care aceia

Pa

N

-

RR

Da
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„3. Pe vremea aceasta în Țara-Românească se urmau
clădirile lui Neagoe, între care trebuie să se însemne.
şi Mitropolia din Târgoviște, zidire cu 'multe turnuri, as-

tăzi distrusă şi înlocuită cu alta, care.nu samănă cu cea
d'intăiu. Milropolia:
s'a mântuit numai pe-vremea lui Radu

Paisie,

înrudit

şi el,

cum

„am 'spus, : prin

căsătorie cu

familia lui Neagoe. Acest Radu, care fusese călugăr şi .
„ținea la lucrurile bisericeşti, a fost şi el un harnic spri- jinitor 'al artei religioase. Impreună cu fiul său, Marcu,
el se înfăţişează ca întemeietor şi la mănăstirea Mislea,
distrusă prin foc, mai de curând. La_Cozia,în margenea

Oltului, lângă bisericuţa întemeiatăde Mircea, el ridică

pe o înălțime biserica de îngropăre_
a. călugărilor sau
—bolnija, . clădită foarte frumos, cu păreți şi zugrăveală
bogată'şi îngrijită, în stil moldovenesc.
"
|

4. Ceia ce a făcut Petru Rareş în Moldova a fost ur-

mat de Alexandru Lăpuşneanu, care şi el, cu toate că-l
ştim aşa de cumplitn'a
, fost lipsit de simţ peniru artă. -

„Lui

i se datoreşte

o mănăstire

care

era

menită

să în-

treacă Pobraia lui Peiru Rareş, şi a întrecut-o în adevăr,
Mănăstirea Slatina e aşezatăîn mijlocul codrilor Sucevei
şi uneşte în sine toate frumuseţile clădirilor mai vechi,

“dar în proporiii pe care acestea nu le-au atins niciodată,
Acolo e îngropată o fiică.a lui Lăpuşneanu, și pănă mai

„> dăunăzi se vedea chiar piatra lui de mormânt,
însă era pomenit,

nu

ritul monah Pahomie,

numai

ca Domn,

pe cașe

dar şi ca sme-

cum se făcuse în cele din urmă

“zile de durereşi zbucium ale vieţii sale.
Aa
Intre urmaşii Lăpuşneanului, a. clădit numai Petru .
Îchiopul. Acuma însă, cum 'se vede, se făcuse datina
ca

un

Domn

să nu

zidească

mai mult decât o mănăstire,

în care să se îngroape: rudele sale, sau el însuşi, dacă
ar fi să moară în Scaun. Asifel Petru făcu pe 'un. deal

de lângă laşi o mănăstire pe care o numi, după una din
suburbiile Constantinopolului, .Galafa. Mănăstirea, cu
clopotniță la poartă şi două turnuri, samănă, cu zidirile

lui Petru Rareş şi Alexandru

Lăpuşneanu.

În această bi-,

serică n'a apucat să fie îngropat Pelru, care a murit la
Bolzâno, în Tirol, ci numai o fiică a lui cu Doamna

Maria.

Piatra-i

de

pragurile Galatei,

mormânt 'se vede

şi astăzi pe unul din
.

.

—
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A

__-5, În Țara-Românească, . Mircea Ciobanul şi-a făcut „biserică în București, reşedinţa -lui obişnuită. Este aceia “

care-i cuprindea şi. mormântul, de şi nu se vede nicio
piatră aminlitoareîn clădirea de azi, cum am spus, cu

totul prefăcută, dar la întoarcerea căreia spre
mitivă se lucrează.
- : .
o
E

: Pălraşcu- Vodă,
. căruia

forma pria
Ă

i se zise cel Bun, a pus săse

clădească, în săptămâniie de suferință pe care le-a petrecut la Râmnicul Vâlcii, biserica Sfintei Paraschive. Ea
se: păstrează
pănă astăzi, dar cu totul transformată deo
reparaţie nouă. După dânsul, Mircea şi-a clăditşi el biserică în Râmnic: este biserica Maica Domnului, pre“ făcută pe urmă în veacul al XVIl-lea. Alexandru şi fiul
său 'Mihnea lucrară în Bucureşii la biserica. ce se zice

astăzi,. după ce a fost făcută din nou de fiul lui Mihnea,
- Radu, biserica Radului- Vodă : pietrele de mormânt ale
_unor. membri din familia lui Mihnea se văd pănă astăzi
în această biserică. lar. Petru. Cercel, a cărui stăpânire
desparte cele. două - Domnii ale lui Mihnea,
.- Târgoviştea, . clădind. Biserica Domnească,
urmă, şi Curți de locuinţă, care 'sânt lăudate
lător frances care a irecut în acele vremi pe

împodobi
mărită pe
de un căaici.

“6. În Moldova s'a făcut, pe vremea lui Rareș, o şecală
“de cărturari: un călugăr, Macarie, care cunoştea literatura slavonă a evului mediu şi care, peniru aceste merite

Elena. la rangul

- literare, a fost_ridicat de Doamna

de

episcop de Roman, a întemeiat această şcoală, care stăiea în legătură însă cu tradiţia Mitropolitului . Zeoctisţ,
celui de-al' doilea şi chiar a celui d'intăiu. Macarie nu

s'a mulțămit cu scrierea: analelor Moldovei în felul scurt;
obişnuit de înaintaşii săi,- călugării de la Putna sau Bis(rița, cari au fost apoi

de

urmali şi

unii

analele

” Slalina (scrierile lor se chiamă:

călugări -din.

la - Puina

de

sau de la Bistriţa), ci el a început povestirea îmbielşu_ gată şi împodobită cu meşteşug retoric, după normele

bizantine, a vieţii. Domnilor moldoveni, lăudând în tot feSe
lul pe ocrolitorul său Petru-Vodă.

Alexandru Lăpuşneanu a dorit, fireşte, să-şi: aibă cronica lui, şi astfel a găsit laude pentru dânsul, dinire con
timporanii şi ucenicii lui Macarie, E/limie, călugăr, amestecai şi în afacerile politice, care trecu apoi de la'egumenia din Neamţ la pribegia prin Ardeal, unde ajunse
15 ai

fe

.

:

,
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i
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.

,

.

7

--

—

226 —

Vlădică'al Românilor de acolo, recunoscut: de principii

Ardealului 1.

DE

_

E

a

- “Tradiţia” călugărilor şi ierarhilor cărturari a fost

con-

-

tinuată apoi, cu toată prigonirea lui loan-Vodă cel Cum- plit. Astfel Ardealul a puiut să aibă, pe lângă Vlădica
Eftimie, şi pe alţii, cari se vor fi format în' mănăstirile
moldoveneșşii, precum a fost episcopul Cristofor. Cel din
urmă represintant al acestui curent de învăţătură bisericească este, după 'cronicarul slavon al lui Petru Şchiopul, Mitropolitul. Teofan, care a păstorit multă vreme în Moldova şi a fost amestecat în toată viața acestei feri
- din a. doua jumătatea veacului al XVI-lea. Supt el că-

Jugărul Azarie duce
pisej moldovenesc...

pănă în. acele zile vechiul. leto.:..
i

„. 7. La Munteni nu sânt cărturari cari să poată fi, puşi
alături, cu aceştia. Patriarhul. orânduitor Nifon părăsise

„-

răpede Țara-Românească, certându-se. cu Domnul care-l:
“adusese, De altminterea, Nifon nu înfățișa o influenţă
slavonă, care putea prinde la noi, ci pe acea grecească.
„_Laudele lui Neagoe au fost scrise în adevăr în această
limbă de: unul din călugării de la Atos, de cel d'intăiu
egumen de acolo, Gavril: acestei redacţii îi urmă. o
traducere. românească;

ea

se

întrebuințează mai obişnuit

-

astăzi. . .
Aa
|
a
“În această fară-şi meșteșugul lipografiei a fost înviat, . -.
_cu. alţi meşteri decât întemeietorii. de la începutul vea- -

„. cului,
în Domnia
.

lui Radu

Paisie,

care dădu la lumină,

cu bani domneşti, un şir de cărţi slavone. Acest şir este
urmat numai după cruntul Mircea-Vodă, care, între alții,
„goneşte în Ardealşi pe -unii dinire cărturari, deci supt

Mihnea, care stătea supt înrâurirea. evlavioasei sale maice, — -

Ecaierina,

-

“4 În Ardeal ştim că era 'o episcopie la Vad, întemeiată de
Ştefancel-Mare; dar, oriunde se găsia o clădire de piatră, trăiau
Vlădici
_Cari hirotonisiau preoţi. Astfel trebuie să amintim pe episcopii
de la
Prislop, într'o mănăstire care a mai fost pomenită, creaţiune
a lui
_ Nicodim, pe. care o. făcuse.de piatră Doamna Zamfira
, fiica lui
- Moise-Vodă, adăpostită în Ardeal și măritată după magnați
ardeleni.

În sfârșit o- mănăstire şi reşedinţă de Vlădică era la Gioagiul-de-jos,
lângă Murăş, unde funcţiona un Vlădică recunoscut de
regina Isabelă,
văduva lui loan Zâpolya şi mama lui loan Sigismund,
_
.
,
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-* 8. încăde la 1544, Saşii din Ardeal, cari, --

- mai

ales supt influenţa

din Brașov, trecuseră

protestantă
la

"treceau

răspândi cărți de

la legea

când “nobilii: unguri

în calvinism,

.a. .
încercară

Români, |

învățătură pentru

lor. Astfelse

a se. răspândi

Honterus

catolicism

luterană, pe

reformă

scriseîn limba
pentru

învățatului

de la

tipări: la Sibiiu,

Români

între

cea

„legea

curată“, un Cafehism, care nu află însă multă
răspândire, apoi,pe la 1560,:altul la Braşov. o

“Ioan

îngri-

îşi dădu o deosebită
Sigismund Zdâpolya

jire pentru a face ca Românii ardeleni să primească în
de obşte credința calvină, pe care o împărtăşia şi dân-

sul,

pe:

El alese deci dintre Vlădicii din mănăstiri câte

“unul căruia îi dădu, în numele Cârmuirii, supravegherea
- asupra tuturor bisericilor (organisate deci calvineşte) pe

- care le avea prin satele româneşti. Nu izbuii însă a face
_aşa încât aceşti Vlădici.ai- Statului, numiţi, „după moda
calvină: superintendenți, să fie recunoscuţi de poporație,

o

care jinea morțiş la vechea ei lege răsăriteană, pe care
:
numia lege românească. .

Însă un

tipăritor din

pe

Țara- Românească,

care împrejurări: necunoscute îl făcuseră a trece
graniţa, diaconul. Coresie, sau Coresi, se înțelesese cu negustorii saşi din Braşov, apoi cu un nobil”,
“urigur, şi-începu un șir de tipărituri românești.
- Rle erau făcute după manuscriptele celor d'intăiu
tălmăcitori

de-la

începutul veacului al

“limba: părea astfel -veche, prea. veche,

XV-lea;

Coresi

şi

“mu-era în stare 's'0 schimbe așa cum: sar fi
„cuvenit. A fost totuși un lucru mare, când, la
„1561,

în

vechea

cetate

a

Braşovului,

cu

care

aveam atâtea legături şi care era adese ori plină:
de pribegi de la noi, s'a pus în vânzare, trime“ ţându-se prin mai multe sate, cea d'intăiu Evan- ghelie

românească,. zisă azi a lui Coresi-diaconul,
i

.

—
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. care publică şi cărți slăvonești ce-şi aflau
mai

lesne

cumpărători,

căci.

erau

după

mult
datina-

bisericească. El făcu să apară apoi-un Molifvenic,
carte de rugăciuni sau molitve în slavoneşte, un,

Apostol

(1563?)

şi o traducere

ungurească, a Eyangheliei
“al Evangheliilor) sau, pe.
(1564), pe lângă o. Pravilă.
câțiva ani ieşia o Psaltire

_ 1570

alta,

nouă, după cartea.

cu învăţătură (Tâlc.
slavoneşte,. Cazanie.
de -judecată. Peste
românească, iar la

cu “text. deosebit.

Văzând

cărţi nu se vând destul de bine, Coresi

să

dea

ediţii

în

mâneşte ; „astfel

dâuă

că aceste.

începu

limbi: slavoneşte şi'.ro- ..

Psa/firea

cea

nouă

în 1577,

după care se luă apoi în lucru Evanghelia de la

1580. Peste un an se lucra, cu binecuvântarea Mitropolitului muntean, o altă Cazanie, care, aceasta,.

-

puteafi cumpărată de oricine, căci era făcută
după originalele ortodoxe recomandate de icrarhii.
munteni: este vestita publicaţie -românească. de:
la. 1561. Doi învățăcei ai lui Coresi tipăriră apoi

. la 1582, începutul :Bibliei româneşti,

care

fusese

“tradusă, anume pentru aceasta, de mai mulţi
cărturari din Banat. În. timpul din urmă sia|

găsit şi un Catehism şi un fel de Pravilă, tipă-

rite pentru
“Ardeal.

Biserica reformată a Românilor 'din
a
IE
.
Sa
.

Știm că s'a tipărit tot de Coresio. carte de

Liturghie, care nu's'a găsit însă pănă -acuma.
„Cu acestea se încheie şirul cărţilor româneşti

„Şi slavoneşti
concurenții

tipărite . de Coresi şi urmaşii

lui,

atât în Brașov,

cât

sau

şi în alte .

centre ardeleneşti, precum Sas-Sebeșul şi Orăști
a,
târguş
oare.

locuite

în

mare

parte

de Români.

Fără să aibă valoare practică prea mare, cărţile
acestea
. au pentru noi însemnătate deosebită,
căci prin ele se începe introducerea,
în . lucrări
>

:

"care se tipăresc -şşi se răspândesc,

a Tinbii

To.

mâneşti,
întrebuințată
pănă atunci numai în
- răvaşe sau însemnări pe margenea manuscriptelor slavone.
“

Ii

-

XXIII:

' Faptele lui Mihai Viteazul până la
„cucerirea

Ardealului.

1. Ceia ce a adus de la o bucată de vreme o uşurare
în împrejurările“ noastre a fost apropierea unor Puteri
creştine nouă de hotarele românești sau ridicarea acelora

care

pănă

atunci

scăzuseră

necontenii,

Dacă prin peirea Ungariei, prin stingerea vechii di-_
nastii în Polonia rămăseserăm lipsiţi de sprijin şi singuri
în mijlocul -valurilor cuceririi turceşii, şi irebuia să ne
“supunem la orice cerere, dacă nu la orice înjosire, a-.
cuma când, dincolo de graniţile noasire, la Nord şi Apus, de la o bucată
de vreme și la Răsării, începură a
se. întări Statele creştine, am folosit în: chip- firesc. din
desvoltarea lor. :
-De prin anii 1470-80, Scaunul” poniifical al Romei începuse a se îngriji iarăşi de afacerile Răsăritului. Sul-.”
tanul Șoliman-cel-Mare avu ca urmaş pe fiul său Selim,
--un beţiv şi un stricat, iar fiul acestuia, Murad,. era un
lacom de bani, care trăia numai pentru . strâns aur, pe
"care-l grămădia în hrube .şi pe supt pământ, şi, astfel, - punea

la mezat

toate

locurile şi drepturile, vânzând, de-a

1

dreptul sau prin dregătorii săi, mari şi mici, Scaunele de
Patriarhie şi de Domnie, precum vindea pe acelea de
„ guvernatori ai deosebilelor. provincii. Sultanul - nu mai
„ ieşia din Constantinopol, nu mai începea „tăzboaie:.
- niceri nu se. mai alegeau dintre copiii . voinici ai creş..
tinilor, luaţi de-acasă de când” erau _mici de toi şi crescuji într'o şcoală severă, care nu li dădea alt ocrotitor
şi părinte decât pe Sultan; spakiii, stăpânii moșiilor mMilităreşii, nu mai veniau la fiecare chemare, şi: multe lo- .
curi de spahii le luau oameni cari nu puteau: să lupte,.
şi chiar femei. Se înțelege deci uşor cum Papa, ştiind
această stare de slăbire a Tureilor, :se gândia să învie
-_ zilele de la Nicopole, "Varna şi Belgrad.
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cât și Țara-Românească. Ungurii din satele moldoveneşti _
"de la munte, Nemţii din Coinar fură cultivați în deosebi
de aceşti propovăduitori ai catolicismului...
Era. vorba.

„chiar să se întemşcoli
eieze
catolice în Moldova,la sfâr-

„ şilul veacului-al XVI-lea, şi să se tipărească “un Calehism în româneşte. Domiii, din partea lor, având nevoie de sprijin, se bucurau de aceasta.
Na
ie
„Unii pribegi mai ales se -îndrepiară către Roma şi

-

către Veneţi
bă. a,
chiar şi către Curțile de principi
din
Germania, către regele Franciei şi către regina An- -

-

„gliei,.< Asifel se ivi, de la 1570: înainte, un .nou fel de
doritori ai Domniei româneşti cari nu mai 'cereau bani.
şi ostaşi în Ardeal sau în Polonia,- cati nu mai călcau
pragul puternicilor. de -la Poartă, ci se duceau în Apus,
cerşind sprijinul ambasadorilor pe cari : acuma-i aveau
“la Constantinopol: deosebitele Puteri şi cari erau în stare,
în adevăr, să smulgă Turcilor o numi
în: re
Moldova sau |

în Țara-Românească.

.-

7

a

» 3. Cel d'intăiu dinire pretendenţii români care a izbutit
cu sisiemul sprijinirii de către: Apuseni şi catolici a fost
„un fiu al lui Petraşcu-cel-Bun, numit” şi el Petru. El

-.slălu o bucală

de

“Iil-lea
al Franciei,

vreme

la Curtea

care, cum

regelui

ştim, fusese

rege al Polonieişi era' iniţiat în

Henrical

.câliva ani şi

afacerile : Răsăritului.

Acest. Peiru-Vodă a fost un om frumos, deştept, cu“noscălor al mai multor limbi şi înzestrat cu darul poetic
(a făcut mai multe poesii în italieneşte). | se zicea Cer-

- cel, fiindcă, - după

datinele

Curţii

din Paris, puria um -

cercel la ureche.. Din Franța a trecutla Veneţia, de
“acolo la Constaniinopol, şi, după. multe stăruinţi din

“partea lui şi a ambasadorului

frances,

ajunse
'a 'domni.-

doi ani de zile. A stat.la Târgovişte, despărţind prin cârmuirea lui cele două .Domnii ale lui Mihnea-Vodă. La .

urmă, când a fost scos, el n'a îndrăznit să se înfăţişeze.
- iarăşi la Poarlă, ci a trecut în Ardeal, în fruntea unei
mici oştiri,

având

-iunurile şi steagurile

sale. Aici însă

Bâthoreşiii,. cari stăpâniau provincia, îl priaseră şi-l ținură

închis un timp; pe urmă,. când a scăpat, ducându-se
“iarăşi prin Italia, nu mai erau aceleaşi vremuri ca la:
început. Merse, în adevăr, la. Constantinopol; nădăjduind
să capete din :nou_ ceia ce avuse, dar; după multe unel-:
iri ale lui, fu : biruit în Jupta de intrigi şi înecat:în va-

lurile Bosforului.

.

.-.

|

.-

.
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Când, aproape de 'aceiași vreme, Scaunele Moldovei şi Ţerii-Româneşii fură -părăsite de cele două rude care.
le ocupaseră: pănă atunci, . Mihnea şi Petru Șchiopul, .
dinire cari cel d'intăiu 'se duse la Constantinopol, unde
„se turci, de teamă să nu -fie ucis (de aceia i se zice
“Mihnea Turcul), : iar “celalt . apucă drumul cel greu-al:
pribegirii în Europa, — ajungând la Viena şi apoi în Tirol, :
unde : muri şi el şi Doamna : lui, Irina, şi frumosul lor
copil, Ştefan, — Turcii numiră,
după plac, Domni la
Munteni.
Ei se strecoară foarte răpede “unul după altul ; doi
sunt din Moldova: 'un fecior al lui Bogdan” Lăpuşneanul
- Şi unul. al lui loan- Vodă

cel "Cumplit.

Aici nu

se ames-

_tecă' deocamdată sirăinătatea creştină. În schimb, Moldovenii căpătară de la Turci, după fuga lui Peiru Șchiopul,
pe

Aron

Vodă, _fiul

lui Alexandru

Lăpuşneanu, —

om.
7

" lacom, rău şi invidios (i s'a zis, mai pe urmă, Aron Ti“rânul). Dar alţi” candidaţi la Domni& sosiră acum din
“ Polonia. Nu-i mai sprijiniau nici Cazacii singuti, ci în
"dosul acestora se găseşte. omul care-a încercat, urmând
__ drumul. arătat “de marele reze Ştefan, şi a izbutit, să
înalțe Polonia iarăşi la rangul "de Putere „mare: cance- .
lariul Ioan Zamoyski.
E
Sas
.

Dr

-

N

E

,

4. Frătele' regelui Ştefan, . Cristofor, avuse un singur ..
fiu, Sigismund, nume împrumutat din Polonia. "El fu
crescut . „catolic,. cu lesuiţi şi curteni veniţi din Italia, În :
întră în cap că are să fie un erou. asemenea cu aceia
- cari s'au ilustrat în aniichitaie,. că trebuie să ridice ar-:
mele pentru a.lupta împotriva: Turcilor, să libereze AT"dealul, să mâniuie Răsăritul, să se facă poăte Împărat.
la Constantinopol ! „Alâţia dintre: Ardeleni erau de „părere. că acestea sâni numai visuri nebune, de pe urma cărora
„nu pol folosi ei, ci numai Imperiul, Nemţii (cum ziceau
dânşii), cari râvniau, ca şi Polonii, la -siăpânirea provinciilor fostului Imperiu de Răsării: Dar Sigismund rămâ=
-nea în părerile lui. Când nobilii n'au Vrut să-l asculie
Şi

s'au

unit

împotrivă-i,

dintre dânşii, ba. chiar pe

el i-a prins şi i-a_ ucis

însuși

vărul său. .

pe

unii

-7

| Dorind. -să- împiedece “statornicirea - influenţei.
polone * în Moldova şi „să „Înoiască + pretențiile;=

-
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ale Ungariei asupra “Țerii-Româneşti, Sigis-

Bâthory, principele

„legătură cu Domnul

Ardealului,

Moldovei,

întră

în

Aron-Vodă, şi cu

"acela care înlocui în "Țara- -Românească,. la 1593,
pe. Alexandru Moldoveanul, „zis cel! Rău, cu

M ihai Vodă..
era” “fiu

“şi nu dăduse- -pănă

al lui

Petraşcu-cel- -Bun,

de

atunci la iveală aceaştă mare

„obârşie, ci trăise o viaţă mai modestă, fiind
Ban al Metiedințului (Ban mic, nu Ban ÎIMare)

“şi făcându-și oarecare avere prin căsătoria cu o:
„văduvă din părțile oltene. Fireşte că şi «el. mersese la Poartă, că stăruise la puternicii de acolo
şi djunsese Domn
numai prin sprijinul lor. ÎI
ajutaseră un Ban. Jani, rudă cu dânsul, și un.
coborâtor din vechii Împărați ai Coastantino-"

„polului, din familia care avuse şi înainte de
. aceasta. legături strânse cu ţerile noastre — prin.
“Mihai, zis Şaitanoglu, ginere al Chiajnei, —
Andronic

Cantacuzino.

6. În urma. unei: visite a

trimesului

Papei, -

care era un „călugăr slav din Croaţia, amândoi. Domauii. se învoiră la o unire cu Ardealul împo-.
triva “Turcilor. Unirea
aceasta o primiră, atât
"Aron, cât și Mihai, şi, pentru că, în împrejurările

de. pănă atuaci,

ei nu

şi-ar mai fi

putut plăti,

datoriile către Poartă şi către particulari, sarcina
“tributului fiind crescută peste orice margene şi

măsură (30.000 de galbeni pentru 1]Moldova ;
60.000 “pentru Țara:Românească). -Din . partea
lui

Sigismund,

înțelegea

să

aibă “pe amândoi

Domnii ca pe un fel de. locţiitori, de căpitani
ai săi, şi-el să fie de fapt măcar suzeran feudal.
al: amânduror - Principatelor pănă la „Dunăre.
„t

y

“a “Mihai

EREI

„i

a

-—
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Deci pe un temeiu foarte slab se alcătuiise +„unirea
aceasta

a creştinilor împotriva

Turcilor. -

- Pe vremea aceia, începuse un .războiu, care
era să ţie mulți - ani. de: zile, între Imperiu și
Turci, cari, stăpâni acum şi: pe „paşalâcul. de la |
„Buda şi pe: pașalâcul, ceva mai nou, din Timi-.
şoara, căutau să smulgă de la Imperiali (Germani şi alte neamuri „supuse Casei de Austria);
cetăţile: puternice care se aflau la graniţa Îm-

„părăției
Mă

în

Ungaria.

„ungurești unde

În

drumul către. locurile

se purtau luptele,

Tatarii,

cari

"de câtva timp erau tovarășii. Turcilor în toate -.
războaiele ce le purtau. împotriva creştinilor,
întrară în Moldova şi siliră pe Domn să se adă-. postească în' mănăstirea lui, a lui Aron- Vodă
_ (în satul de astăzi. “Aroneanu

; Frumoasă biserică,

înaltă, împodobită cu steluțe, de smalt
„prinse în tencuială).

|

albastru

Si

|
-

Încă de la sfârșitul aceluiași an 1594 însă,
“după învoiala pe. care o aveau cu Sigismund,
"amândoi Domnii uciseră pe creditorii turci cari li stăteau în preajmă şi pe cei câţiva ieniceri,
„cari, trimeşi de la - Poartă ca pentru strajă,
făceau,

în

realitate,

şi ei parte

din

rândurile

„cămătarilor.
Prin aceasta,. atât Aron, cât şi
“ “Mihai declarau că vor duce pănă la capăt. lupta.

mpotriva: Turcilor,. pe cari acum îi jigniseră
într'un chip atât de sângeros: Cazaci -cu plată.
încunjurau 'pe' Domnul moldovenesc, iar cel din
„Bucureşti avea în jurul său şi frabanți „unguri
din Ardeal, veniți de la Sigismund.
_
3. A doua măsură, în războiul care se des'chidea, trebuia. să fie; după. obiceiul 'de pănă
atunci, - prădarea . raielei cetăților turcești de

graniţă. Niciunul din Dommaii noştri nu era însă

i
aa
ntre mere
e Pee

Se
can mere e Eee.

Fig, 46; Stema Cantacuzinilor (înti'o b iseiic: ă din 'veacul al XVII-lea), -.
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- pregătit pentru ca să poată ua înseși - cetăţile,
„ meavând la îndemână tunurile trebuincioase pentru
„aceasta şi ostaşi în stare să se“ slujească de -
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| Fig. 47, Doamna Elisaveta a lui leremia Movilă.
dânsele.

„face
„ardă

Astfel

Munutenii

lui "Mihai

altă'ispravă. în lunile: de iarnă
la Giurgiu, la
+

nu -putură

decât

să

Silistra, la Siştov şi Rahova,

- = 237 —.
la Hârşova,
zidurile

la cetatea de la Gura-Ialomiţei ş. a. ; .

însă

Apoi, când

fură

pretutindeni

atacate

Tatarii, întoreându-se: din

" ungurească, veniră prin

1a Vidin) prădând

ţară

după

(ei trec

obiceiul

în zădar.. :

expediţia. :
Dunărea

lor, Mihai

îi:

aşteptă cu o oştire, destul. de puternică, în care:
„se întâlniau mai ales ostaşii aduși de atotputer-

nicii frați Buzești, -Stroe,
aveau,

- Preda şi

cu deosebire în părțile

sute de sate şi jucau
- rolul pe care-l jucaseră
„ trei ciocniri, asemenea
la începutul veacului
„Turcii dunăreni, Mihai

oltene,

Radu,
peste

cari
trei:

: deci în Banatul oltean
odinioară” Craioveştii. În
cu acelea pe care le avuse:
Radu de la Afumaţi cu..
împrăştie pe Tatari, uci-

"gând şi pe nepotul Hanului: Acesta înşuși, îm_ preună cu Turcii cari aduceau în locul lui Mihai.

“un Domn nou, pe: Bogdan, fiul lui Iancu Sasul,.
fură bătuți la- Serpătești,, în'' Vlaşca, Urmărind.
pe fugari, Muntenii arseră şi târgul de supt ce„tatea

Rusciucului,

pe

cu Ardelenii, ucideau
___pretendentul

e

când Cazacii lui Aron, uniţi:

la vadul de la Silistra

pe

adus. de “Turci pentru a fi aşezat în:

„ Moldova (Ștefan Surdul, fostul Domn al Mun.
teniei).
Şi la Dunărea- de- -jos se făcură prădăciuni îîn.
raicle, iar, mai târziu, /smailul chiar, cetate
nouă, întemeiată de Turci, pe locul satului TO-mânesc Smil, în. părțile Bugeacului, fu luat şi
„prădat, la sfârşitul lui Martie 1595. Din partea.

lor, ostaşii lui Mihai
de

mai bine de

'Turcilor, şi sparseră
“8. Cum

jăfuiră: Brăila, care se afla

jumătate de veac

se vede; se

în Stăpânirea.

şi.
; cetatea.
câştigaseră „biraiai mai: .

mici, se răspinseseră Domnii cei noi, dar, afară.
de, Ismail şi Brăila (Mihai numi - un “Ban de:
7

..

Brăila. şi: Buzău), - niciuna
“aan Tanţ
nu

din cetăţile care făceau.

la Dunăre: şi țineau

fusese smulsă

în frâu pe ai: “noștri

de:la: Turci. -În curând unirea.

" creştină fu vătămată prin aceia: că
-care

căpătase” ştiri rele :cu.. privire

Sigismund,
la credința

“ 4ui Aron, puse pe căpitanul său, care. se găsia.
-“pe lângă acesta, să-l: „prindă şi să-l aducă în
- Ardeal (Maiu), unde: muri; „fiind îngropat la
Bălgrad (Alba-Iulia).
-În locul lui Aron

Sigismund,

fu numit

ca şi cum

el ar

atuncea de către.

fi avut

dreptul. de

a face Domni în Moldova,-âșa cum şi-l însuşi“seră “ Turcii, un boier, anume
Răzvan, pănă

“atunci Hatman, care-şi luă titlul de Ștefan-V odă.
" Aceasta trebuia” să deie însă prilej de amestec Polo-.
"'nilor lui Zamoyski. Haimanul şi Cancelariul: Poloniei nu
"înțelegea ca Moldova, țară legată prin: vechi jurăminte
cu Polonia, să cadă în atârnarea Ardelenilor şi neînsemnatul

prinţ

care

stăpânia asupra acestora să îndrăznească

|

-a numi un Domn în Moldova după voia'sa. Prin urmăre,
-odată ce. Aron fusese răpit din ţara sa, odată ce Turcii .
nu erau în stare să puie un Domn din parlea - lor, el
-crezu că are dreptul să între în Moldova şi să aleagă
"dintre boieri pe acela care, prin iradiliile familiei. “sale,
prin creşterea lui, prin simpatiile lui dovedite față de.
-creşiini,

i se

părea. mai

poirivit. ca

să

fie „aşezat

În

Scaun.

” Câteva săptămâni numai după ce Ştefan făcuse
jurământ de credință lui Sigismund
(un astfel .
“de jurământ I-a tăcut, în acelaşi timp, şi Mihai),
“ trupele polone începură să se 'adune la graniţa
În vară,

Marele- Vizir Ferhad se ho-

“tări să pedepsească

“Moldovei.

pe Domnul îhuntean, dar în

lagărul

de la

Dunăre,

gata

să treacă.

apa,

sosi.

“înlocuitorul jui Ferhad, Sinan, un Albanes crunt,
__ “care izbutise a lua -din nou puterea. “Acesta

" rămânea să conducă expediţia munteană.

-

9. Ca: şi înaintașul său Vlad “Pepeş, Mihai nu
__era în stare să împiedece pe Turcidea pătrunde.
în ţaza sa. Aceştia trecură.; deci de la Rusciuc.

.
.

ee

rac

eeA ete
Ea a ga

„Fig. 48. Mihai Viteazul,

|

se
la Giurgiu, întrebuințân- dşi ostrovul. care
găsește pe Dunăre la acest punct. Mihai ar fi:

pr -

De
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fost bticuroă

ro

.

Si

să aibă în această

clipă hotărâtoare

|

ajutorul pe care-l făgăduise Sigismund. şi pentru
care se înjosise atât de mult, primind condiţiile
„puse de acesta în luna Maiu. Dar Domnul Ardelean, uşuratec.ca
serbările: căsătoriei

o

puțin prețuit pe

totdeauna, era ocupat cu
sale. . Astfel Mihai, foarte

atuncea, se hotări- sălcerce el

- însuşi a tăia lui Sinan drumul către Bucureşti,
„ Se aşeză''pentru aceasta într'una din. văile mlăştinoase care brăzdează: judeţul Vlașca;
lângă
“ noroiosul râuleţ Neajlov: -pe: acolo treceau negus-

torii cu mărfuri venind de la Giurgiu şi ducân" du-se spre

Bucureşti,

şi un pod

îngust

și slab,

ca şi podul vasluian al biruinţii lui .Ştefan-cel-- Mare de la 14735, uşură calea lor la satul Că/u„găreni. Mihai se ascunsese, cu boierii şi Ardelenii
săi, în pădurile vecine, şi, astfel, când Sinan se.
“ivi,

— întocmai

ca,

odinioară,

în. acel

loc

din

“Moldova, Soliman: Hadâmbul, — având cu dânsul:
numai atâtea cete câte putea trece prin acest
loc strâmt,. el începu atacul. Şi Mihâi, ca şi Şte--

fan, de care se arătă acum.vrednic,

întrebuință

tunurile

răpede

împotriva

armatei

turceşti,

ținu

|

cu-

. tremurată de groază (13. August 1595).
Lupta

=

pănă. seara, fără ca Turcii să poată

înainta, Ei pierdură multe mii de oameni, dar
înfrângerea lor nu fu aşa de desăvârşită cum!
fusese înfrângerea lui Soliman la Vasluiu. După...
“acea

să

luptă,

gonească

când

acum

“drumul

lui Ştefan

pe

nu-i

dușmani

Mihai însuşi

Bucureştilor.

mai

rămânea

pănă
trebui

Turcii,

la

decât

Vaduri,

pe

să se retragă din

după

ce

se

odih-"

“niră, plecară, mult mai încet însă şi cu- pază:
bună, către. acelaşi Scaun de Domnie munteană.
Bucureștii ajunseră 'oraş turcesc. Bisericile fură.

pângărite:

pe înălțimea de la Radu- Vodă se făcu
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o cetate sau-o-palancă, ale
9

cării.

urme

:se

văd

“şi astăzi acolo, sus. Un comandant rămase: pen“tru paza oraşului. -In acest “timp Marele-Vizir
- mergea spre Târgoviște. Mihai nu:putu
să aperenici această reşedinţă ; oraşul fu -încunjurat
-de .
Turci

cu ziduri făcute în pripă, şi bisericile avură

aceiaşi soartăca

şi bisericile bucureștene.

10. În. acest timp, Domnul ajunseseîn munţii.
Argeșului, lă Cefatea:
lui Negru- Vodă, urmând o
“cale

de retragere

pe

care

o

urmase

odinioară

Mircea-ce]- Bătrân însuși, Aici află întăiu o veste
dureroasă pentru dânsul: Zamoyski întrase la 17
so

vrea.

că

supt cuvânt

Moldova,

în

August

apere împotriva. Tatarilor, gata să năvălească în
a se uni

țară pentru

cu oastea lui Sinan. El go-

nise pe Ștefan Răzvan, pusese în loc pe boierul
Ieremia Movilă, fratele Mitropolitului Gheorghie,
din vremea lui Petru Șchiopul. Apoi îi veni însă
Sigismund,

şi 'o veste bună:

dânsul “

cu

ducând

"şi Italieni, veniți tocmai din Toscană şi meşteri

la încunjurarea- cetăților, sosise în sfârşit în ajuCraiului,
' tra
la “Pia

torul lui, pe

luat, în

drum

două rânduri, de Împăratul Sigismund. Mihai,
anit cu Sigismund, care, acesta, şe credea ade-:

- văratul stăpân şi privia pe biruitorul de la Călugăreni ca

un

pe

Căpitan

Târgoviște, o încuniură

supus

veni la

lui,

zidurile

și, bătându-i

câteva zile, izbuti so cucerească,la 18 Ocfombre
st.

n.

Sinan.nu îndrăzni să încerce o împotrivire,

“ci plecă spre
luară

Bucureşti..

Creştinii

acestălalt

în stăpânire

cetate

dunăreană,

urmăriră,

Scaun

de: Domnie

cheia

Terii- Româ-

muntean şi. ajunseră la Giurgiu.
Marea

îl

|

_neşti, fu atacată de Munteni, Ardeleni şi câţiva
Moldoveni,

pe când

măsu-

trupa Italienilor luă

pă

16.

242
zile obişnuite în. Apus
„ceasta,

Giurgiul

nu

—.

pentru cucerire.

se mai

putea

Data. a- :

împotrivi,

ci.

fu luat cu asalt, supt ochii: lui Sinan, care, ft„zios, putea să vadă de dincolo de Dunăre ne-

izbânda desăvârşită a expediției. sale (29 Octombre st n).
=

s

Li

-“11. Această stare de lucruri, cu Mihai aşezat
„din nou în Țara-Românească, cu Ieremia stăpânind asupra Moldovei şi cu Sigismund închipuindu-şi că el e de fapt centrul tuturor lucru-:
“rilor, ţinu mai multă vreme. In zădar cercară

|
|

Tatarii să gonească pe noul Domn al Moldovei;
Zamoyski veni în ţară -a doua oară şi se aşeză
în tabăra de la Țuţora, lângă vărsarea Jijiei în .
Prut,

şi el sili: pe

lor-pe sangeacul,

întoarcă înapoi

păgâni,

adecă

(12-22

cari aveau

in fruntea

beiul de Bender.

să se

Octombre st. n.). Când ,

. Răzvan, ajutat de Ardeleni, încercă să-şi capete
iarăşi Domnia, înlocuitorul lui îl. bătu, şi, pri-

vindu-l ca'pe

un

drepturi, îl trase

„_cercarea

trădător
în ţeapă

lui Ieremia

fără

niciun

(Decembre).

fel de

.

Dar: în-..

de a scoate pe Mihai, ocro-

titul Ardelenilor,. şi de

a. pune

în loc pe

Radu,

*

fiul lui. Mihnea Turcult, se mântui cu o înfrângere.
-. Mihai nu putea să fie. izgonit: Oştile lui prădară în voie şi în Dobrogea, şi la Vidin, şi pănă

la Plevna (1596).
descoperit

Un

Şi aduse

complot

peirea . celor

al

boierilor.

ta

amestecați

în-

tr'însul. Năvălirea tătărească în legătură cu acest complot fu zădărnicită. Când Tatarii se coborâră în ţară,

urmă

ei putură'să

a-năvălirii

prade,

lor. Ca-un

dar

nu

să

lase

o

răspuns, Mihai goni

pe 'Lurci de lângă Turnu şi .sili pe beiul de Ni-

tic,Tatăl său fusese sit

a se turci şi petrecu la Dunăre, având Şi fi
N

—
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"copol, după impresararea cetăţii sale,

să-i. tacă _

daruri,
|
Turcii de pe vremea aceia, cari: nu mai săvăzură
mănau cu Turcii lui Soliman-cel-Mare,
cu

a face

au

că

atunci

un

om

care

este în stare

să se împotrivească oricării silinţi din partea lor.
Deci ei trimiseră lui Mihai răspuns că li pare
zău

de ceia

Sultanului,

ce

s'a

petrecut,

că

n'a

cu voia

fost

că el. rămâne să fie: Domn

şi. de aici..
4

îziainte, primind încă odată steagul, cu care, de.
a o vreme, Poarta obişnuia să întărească. pe
Domnii noștri, ca pe nişte simpli begi” de . graniță

sau sangeaci.

-

” Când, pe la sfârşitul lui Decembre. 1596, Mibai întră în Ardeal ca să. visiteze pe așa-zisul
suzeran

al lui şi cei doi principi stătură alături,

1a deschiderea

anului

nou, în biserica din cetate,

plină de amintirile Corvineştilor, aceasta însemna
fără îndoială o neașteptată, dar trecătoare înălțare a Domniei muntene şi 'a “prestigiului românesc. Cu acest -prilej, Mihai căpătă de la Sigismund învoiala ca “loan, Vlădica din Prislop,
care avea ştăpânire de pământ îi Alba-Iulia, să,
se strămute acolo, întemeindu-şi ii o Mitropolie
| românească.
.

l

"12. “Anul 1597. fa ocupat întreg cu lupta dintre Imperiali şi Sigismtnd, de o parte, şi Turci,
de altă parte. Imperialii biruiră, pe când asediul
Timişoarei

de

către

principele

ardelean

nu duse

la niciun capăt. Acesta, desgustat acum de toate.

ostenelile: pentru glorie pe care şi le dăduse pănă
atunci, voiă' să lase Ardealul în mâna Impăra-

tului; -de la care ar fi dobândit în schimb “un
loc de adăpost în Silesia, un titlu şi o pensie
„anuală, Dee fapt, se, şi încheie“ un tratat, Şi Co-

:

a
„misarii imperiali veniră încă în vară - pentru a
da provinciei organisarea cea nouă.
Dacă politica germană ar fi fost mai răpede
şi ar fi putut

întrebuința mai

mulți

bani,

lu-

crurile s'ar fi mântuit aici. Mihai ar fi fost şi
“el mulțămit :cu această stare de lucruri: Îndată
ce se:află de sosirea. comisarilor împărăteşti în
„apropierea graniței sale, el îi pofti la el în țară
Şi jură credință Impăratului Rudolf în mănăstirea din Deal, unde: odihniau părintele şi bu-..
nicul

său,-precum

şi alţi Domni

rile trecute se luptaseră
| numele bun al. feri.
73. Dar, încă în
-misarii

pentru ueatârnarea

August

petrecuseră

cari în vremu-:

1595,

numai câteva

după

c ce

săptămâni

şi
co-.
în

Ardeal, Sigismund se întoarse la Cluj, Capitala
cea nouă a ţerii, şi o luă iarăși în primire. El
-

veni. înapoi, nemulțămit. de. Imperiali, ştiind
foarte bine că aceştia nu-l puteau ierta pe de-

pliu şi hotărit să facă politică turcească. Era
să fie. deci aliatul lui Ieremia Movilă,. cel supus
față. de Poloni şi înţeles” cu Tatarii şi cu Turcii,
- şi, astfel, era să caute. pe asctns a înlătura pe
Mihai...

I4.

Acesta aflase toate şii ştia primejdia care-l

amenința.

Indată

el întră

la înţelegere cu Secuii .

din Ardeal, cu Cazacii din Polonia, cu Voevodul din Chiev, căpetenia Ruşilor din acest regat, şi plănui un mare atac ce s'ar fi îndreptat,

în acelaşi

timp,

împotriva

Moldovei

şi a lui Si-

„_gismund: Dar Mihai nu întâmpină din parțea.
Imperialilor” primirea- pe care ar fi dorit-o: pentru planurile sale. Trebui deci să:se mulţămească

a. strânge oaste,

ao _aşeza

în

tabăra „de. la

=. 25
Caracăl, pentr a împiedeca năvălirea 'Tureilor
din Nicopol ; el şi trecu Dunărea, la sfârşitul”
“lui

Septembre,

în aceste părţi

ale

Nicopolei

Şi

-

"Vidinului, bătu pe. Turci de câteva ori şi pă- _ _ trunse încă odată la. Plevna, prădând tot Ținu"tul ce

se. cuprindea

în acest. triunghiu.

cerea lui în țară fu însemnată

Intoar-

.

printr'o nouă bi

i ruinţă în părţile vidinene (Octombre). x

“15, În acest tirap, Sigismund, care vedea. că
“Tareii nu izbutesc a smulge Imperialilor cetatea .

Fig. 49, Veche cusătură bisericească.

“Oradeă Mare, a cării stăpânire: i-ar fi îngăduit
“să ajute totdeauna Ardealul împotriva noilor
săi

dușmani,

întră iarăşi

în legătură

ratul, pe care-l trădase totuși.
geau

când,

bine

de

Şi se “aştepta.

odată,

se află

cu

împă-

Negocierile mer-

încheierea

unui : “tratat,

la Praga. vestea, neaş-

teptată, că Sigismund, schimbându-şi planurile,
chemase pe un văr al. lui din Polonia, Andrei,

- -
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„un cardinal de douăzeci de ani, pe care-l privise
pănă atunci ca. pe duşmanul cel mare, şi-l făcuse . acum . principe: ardelean, ! cedându» -i toate

o

drepturile (Martie 1599). .

"Ar fi fost încă un: prilej de războiu, între Im„ periali şi acest. neruşinat călcător de cuvânt;
totuşi politica germană îşi păstră încetineala
obişnuită. Mihai văzu cum Andrei cardinalul
cum întră în- legătură
instalează în Ardeal,
Turcii, şi fu silit chiar să încheie cu dânsul

ei
se
cu
un

tratat, pe care noul principe ardelean înțelegea
să-l observe “numai: -pănă. când Turcii ar, fi în
staie să-i gonească necredinciosul vasal. Toate
îndemnurile făcute.la Curtea împărătească fură
zădarnice. Germanii erau bucuroși de pacea cu
Turcii, pe care o negociau "tocmai pe vremea,
a
|
„aceia.

-

N

„16. Dar, dacă Imperialii “puteaşi să rabde o
astiel de politică, nu-i era cu putință lui Mihai
să îndure;

.viața

şi moartea

lui

atârnau de

la

situaţia politică în care se găsia Ardealul. Deci,
fără să mai întrebe pe cei din Viena Şi Praga
“el îşi'strânse

toată.

- tându-se spre pasul
Avea
pănă

oastea

din ţară şi,

îndrep-

Buzăului, trecu în Ardeal.

vre-o. 10.000 de
la Braşov, unde

oameni. Cu dânşii înaintă fu întâmpinat de. căpete-

niile Saşilor şi primi jurământul de credință îîn
numele Împăratului, al cărui locţiitor se zicea.
Se îndreptă apoi către - Sibiiu, unde . trebuia să,
se unească

şi cu ostaşii olteni, veniţi-prin Turnu-

Roşu, cu Banul Udrea, cu Baba-Novac, :căpetenia Sârbilor din slujba sa, şi cu unul din Buy_Zeșii, Radu.. Cardinalul principe Andrei nu era
gătit de luptă: el se smulse însă din răgazul
său

şi, cu

câte „puteri, îi stăteau

la

îndemână,

-
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porni răpede spre tabăra românească din Șibiid:
În

oraş, cum se coboară cineva

acestui

margenea

către Turnul-Roşu, înainte: de-a ajungela

Schellenberg (Șelimber), locuit

săsesc

_ de Români,

"movilă
oasele

se vede,

într'o

satul

astăzi şi

câmpie . roditoare, o

Supt această movilă se odihnesc

rotundă.

ostaşilor români şi unguri cari s'au luptat

.

pentru stăpânirea Ardealului. Lupta s'a dat la
18-(28) Octombre 1599, şi călărimea -lui Mihai,

alcătuită din Poloni, Cazaci şi boieri, hotări soarta „ ,
deschis
ei. Cardinalul Andrei fugi, găsi drum

pănă 'n. Secuime, nemeri
aceştia-l uciseiă, crezând

aici între păstori, și
să primeascăo bună -

răsplată dela Mihai pentru acest:
zime.

Domnul

românesc

act de .cru- |

însă, cuceritor. al Ardea-

lului, primi cu durere vestea morții învinsului ;
el făcu să se îngroape. după cuviinţă. rămăşiţele
prinţului Andrei, în mausoleulpe care. acesta
însuși şi-l pregătise în Alba-lulia, şi urmă chiar |.
sicriul,

ţinând

în mână, după obiceiul

românesc, -

lumânarea.

“19. Mihai întrase în Alba-Iulia, unde fusese
-odatâ ca prieten al lui Sigismund şi unde acum
era Domn, la J-iu Novembre 1599 st. n., cu o.

“strălucită pompă. Îndată el strânse aici o dietă,
şi fu recunoscut de dânsa ca locțiitor al Impăratului şi, deci; căpitan al ţerii: Fireşte însă .că

,

7

gândul lui ni era să rămâie numai cu voia Împăratului şi în margenea condiţiilor „statornicite
de acesta. Vedea el că și aceasta esteo fară ro-.

mânească, ci sate locuite de Români şi, fără
să aibă în minte lămurit, ca azi, ideia unității
naţionale, pentru care acele timpuri nu erau
încă deplin pregătite, el își zicea că o să poată

stăpâni

ca Domn

peste satele

româneşti de aici,

cum ;stăpânia

asupra satelor

cipatul său...

...

româneşti
din prin-

Sa

XXX

"Cucerirea. Ardealului și Moldovei de Mihai.
„„.

Viteazul și peirea lui...

-

I.. Pe Saşi îi credea “Mihai prieteni, pe Im„periali nădăjduia să-i încredinţeze că nimeni nu-i
poate servi mai bine. decît dânsul, iar pe mMag= ..
nații unguri socotia să-i. poată. câștiga.
La un
sprijin din partea sătenilor noştri, cari_erau jo-.
„bagi, nu se: gândia, şi totuşi numai pe 'acest
sprijin ar fi izbutit să întemeieze o “adevărată
şi trainică stăpânire românească asupra. Ardea. . :

lului. Dar timpul nu-i îngăduia aceasta. Ceia ce

simțiau
miseră

prin instinct

cu bucurie,

uu

iobagii

români, cari-l „prie .

putea să înțeleagă în de-

“plină conştiinţă el însuşi,

-

-

o

2. lobăgia, robia pământului, a fost cuprins pe. încetul
cea mai mare parle - dintre . Românii din Ungaria. Răs-

coala lor în- mai multe rânduri nu li folosisela nimic.
Odată se strânseseră, la 1437, pe muntele Bobâlna şi ,

ceruse
> uşurare
ră a sarcinilor (v. mai .sus), iar a doua.
oară se uniseră cu alţi țerani din. Ardeal şi ajutaseră —

„la 15915-4— răscoala lui Gheorghe

Doja

(Dozsa), Se-

cuiul, care peri ars. :Împotriva „Valahilor“ iobagi
cele...
Irei naţii politice: nemeşii unguri, Sașii şi Secuii.
(ostaşi
- Cu privilegii), se uniră pentru toate timpurile
ca să-i ţie "în jug. Toată “greutatea jerii se răzima pe
ei. ”

Dacă

Mihai își închipuia

că poate să rămână

în Ardeal, să stăpânească acolo, —şi avu
în adevăr

acest gând, ba chiar voiă să lase ca „urm
aş pe:
fiul . său, Petrașcu, căruia i s'a zis, ca
Domn
.
muntean, Nicolae- Vodă, — se îuşela
foarte mult.

-

a

|

—

De fapt: nu se afla

249 —
cine să-l poată:

sprijini, şi

nu: el era în stare să se ţie singur, cu mijloacele

|

militare pe care le : avea :la îndemână. şi care, 4
pe: lângă toate, erau. alcătuite în. cea mai: mâre
parte din străini cu - „plată sau din boierii cari
hu puteau sta totdeauna în țară cucerită.

Am” văzut că: “Românii din „satele ardelene
mavedu şi nu puteau să aibă .niciun rost în po-.
- litică, orașele săseşti erau gata să-l
- pe Mihai la cea,d'intăiu. înstiințare

părăsească
din, partea

Împăratului, şi ele se simţiau uhnilite că un Ro„mân, din același neam ca și iobagii de pe: pământul lor,-a putut ajunge să fie stăpânitor al
țerii. Cât priveşte pe nobilii - maghiari, mulți

dintre ei spumegau de ură împotriva

Valahului

(unii străini numesc: şi azi cu despre pe Ro- mâni: - Valahi ; cuvântul
unguresc e :,Olâh“). |
Chiar aceia cari se lăsaseră ispitiți de . dânsul: Şi ..
făcuseră parte din Sfatul lui ardelean nu dove-;

diră prin nimic credința lor în clipele grele prin
. care a trecut Mihai. Ceia ce făcu ca starea lui
să fie şi mai nesigură era, în sfârşit, zăbava şi
nehotărârea Curţii imperiale, care ar fi vrut bu-

curos să aibă Ardealul fără Mihai, şi nu ştia
“cum să lucreze pentru a-l îndepărta. înainte ca
el să prindă, de: veste i să se îniurie.
|

3. Iarna anului 1599=1600' trecu fără ca Împăratul să deie Ardealului orânduirea

pe care-o

-cerea Mihai, recunoscându-l, adecă, pe dânsul ca
drept stăpânitor al ţerii din neam în neam, cu

îndatoriri de vasal faţă de Imperiu. În acelaşi
timp, duşmanii lui ardeleni se. uniau prin legă-.
turi

strânse în

tate şi

ascuns,

de generalul

în Ungaria- -de-sus, „la

şi uneltirile lor

împărătesc. care
Caşovia.

erau

aju-

comandă;

Acesta, un „Alba-

.

m

nes, dintr'un neam
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strămutat

Gheorghe Basta, ar îi dorit

_

..

în Italia-de-Sud,

să. aibă

el locote-

nența “împărătească -a Ardealului ; în:159g, când.
Mihai luase ţara, el pătrunsese pe la Miazănoapte,
dar, după cererea amenințătoare a Domnului,
trebuise, zguduit de o mânie neputincioasă, să-și
„retragă trupele. O astfel de jignire nu putea s'oierte, şi, prin urmare, aştepta numai ziua .potrivită pentru răsbunare. a
Mihai ar fi dorit să capete hotărârea împără"“tească înainte de a-şi răsbuna împotriva Dom-- nului Moldovei, care, fiind omul Polonilor, era
în legătură cu fugarul Sigismund Bâthory, şi -se„înţelegea:în numele acestuia cu.nobilimea arde„_
leană nemulțămită. Dar omul împărătesc, care i
„se

tot făgăduia, îşi amâna

necontenit

sosirea, iar

alți trimeși. ai- Împăratului Rudolf. cari veniseră.

-pănă atunci la dânsul n'aveau puterea de a în„cheia cu privirela stăpânirea lui în: Ardeal. De
şi nu era încă deplin asigurat în această ţară,

- Mihai trebui totuşi

„care

cu

parte..

să preîntâmpine o năvălire,

siguranță s'ar

fi

întâmplat

i

-

în “această
e

În Maiu 1600, Domnul se afla la Brașov;
„peste câteva - zile, el ajungea, în fruntea unei
oştiri mici, dar bine alcătuite, Ja satul de gra-

, niţă, din Secuime, al Breţcului. Gândulcă

totuși.

mandatarul împărătesc va sosi îl făcu să zăbovească un timp acolo, între Secui, pe când os_taşii lui, având în frunte pe Banul oltenesc:

Udrea, din neamul Bălenilor, întrau în Moldova,
4. Cucerirea Moldovei

trebuie

să ni închipuim

se făcu răpede,: dar nu

că

Moldovenii

erau

bu-

curoşi de dânsa. Pe atunci, cum. ştim, fiecare
„Şară era deprinsă să trăiască după datinele.ei,

-

asr

=

„cu dinastia ei străveche. Este adevărat că Ier
mia Movilă nu se cobora din Domnii- de demult,
dar fusese; oârecurm; ales "de: boierii „Tioldoveti, *:

şi din mijlocul lor. Astfel mulţi din! supușii lui
leremia-Vodă

priviau

întrarea

lui Mihai,.nu ca

pe a'unui Domn românesc. mai viteaz, mai des“toinic şi mai glorios, venitsă îndeplinească uni-.
tatea neamului în aceiaşi formă „politică, ci ca...
"pe a unui cuceritor străin, ambițios . -Şi neastâm-.

părat, care-turbură ţerile din. vecinătatea sa.
Totuşi, de oare ce Ieremia nu putea fi ajutat
în momentul hotăritor-.de ocrotitorul său, Za„_moyski, Moldova ajunse ușor în mânile lui Mihai..
Ieremia însuși, cu soţia și cu fiii, cu fratele său;
Simion (pe care doria să-l pună în 'Țara- Româ„_nească, unde Mihai lăsase ca stăpânitor, cu un
- “Sfat deosebit,

pe

fiul

său Nicolae-Vodă), cu

tot

neamul Movileştilor, 'şi cu boierimea credincioasă:
lui, se adăposti în Hotin, pe care Mihai îl atacă,

“dar nu îu în stare 'să iea aşa în grabă puternica,
cetate. La x-iu Iunie, cuceritorul se afla în Iaşi,
"şi boierii moldoveni, câţi putură fi strânși, erau
puşi să jure în numele cârmuitorului celui nou.
Dar, cum am spus, mulți dintre boierii cei mai
„însemnați fugiseră şi, dintre arhiereii țerii, “nici„unul nu se înfățişă pentru a lua parte la această “solemnitate ; Mihai trebui să strângă deci în Iaşi

un sobor cu Patriarhul. Nectarie - de Ohrida, cu.

„Vlădica

de Târnova, 'din' Bulgaria,

vărăşia, cu un episcop
cedonean şi cu alţi doi
la dânsul, pentru a da
doveneşti, în fruntea

care-l - înto-

maramurășean, altul ma-:
din Palestina, adăpostiţi
orânduială Bisericii molcăreia puse ca” vicar pe

„acel Mitropolit de Târnova, Grecul Dionisie Rali

1 Şi apoi Ieremia se lăuda că mamă-sa Maria e rudă cu Despoţi
sârbești, prin Elena lui Petru Rareș.
.

!
.

-
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Paleologul.. Lăsând pentru. stăpânirea: Moldovei
3
*
un Sfat de. boieri, alcătuit din Udrea, din An«dronic- Cantacuzino şi din Spătarul Negre,— un Grec şi doi Mauuteni—, el. se întoarse

în Ardeal.

“s Aici sosise- “Trimesul împărătesc, fără să aducă
condiţiile -definitive ale. Împăratului. Mihai îi
„supuse p& ale: sale: să rămâie Domn în Moldova.
şi în 'Țara-Românească, cu. dreptul. acesteia de
a alege “după moartea lui pe cine: ar voi; în
Ardeal, familia lui ar păstra: cetatea Făgărașului,
“Gurghiul -din Secuime şi Jeciul, în părţile ungurești, precum şi; lângă: Ardeal, cetatea Chioa„rului, într'un: 'Finut cu: totul românesc, și pănă
astăzi, iar,

în Maramurăş,

Hustul, vechea cetate

„care fusese a Voevozilor: români din neamul lui .
“Dragoş şi în care, de curând, stătuse închis fra“tele lui Mihai; dai acesta” nu cerea dreptul —
-odată ce nu-l cerea nici” în „Principate. — de a
le lăsa fiului sau: altui urmaş al său. Fără do-

'meniul cerut pentru familia lui şi cu adăugirea .
“necontenitului control al unui consilier imperial |
în Ardeal, se făcu diploma - împărătească, spre
“sfârşitul lui Septembre. Dar. acum ea nu mai
putea să folosească lui. Mihai, căci niagnaţii un
"guri, uniţi. cu Basta, îi răsturnaseră.
Ă

6.
_

Mihai. chemasă, pentra” a preîntâmpina

orice

primejdie, pe nobili în: taberele de la Sas-Sebeș
'şi Alba-Iulia. În loc să “vie unde hotărâse el,
„aceşti

magnați se. adunară,

după

o învoială

as-

„_-cunsă făcută între dânșii, la . Cluj, de unde se
'strămutară apoi în margenea oraşului Turda, pe
-o câmpie întinsă, ce se zicea de Români Câmpia
<Cristișului. Acolo stătură ei săptămâni de - zile,
aşteptând împrejurările, Lucrurile: se
s hotărâră

îîn

za
sfârşit cu

Mihai:

'totul, când Basta, chemat de

Viteazul, veni ca duşman, şi, la

14 Sepfembre-

si. n., îşi uni trupele cu cetele nobilimii, după
ce acestea făcuseră: jurământ.de credință Împă-

-

'zatului.. Peste: patru zile se. dădea .1a : Mirislău,.
un

sătişor supt

unguresc,
Mihai,

al

dealurile

Aiudului, o

împroşcat

de lângă orașul,

mare

curat

care

luptă, din

de tunurile lui Basta Şi biruit .

ieşi cu totul
“de tâctica. europeană, superioară,
zdrobit. Mulţi Români periră înecaţi în apa
Murăşului, care curge lângă acest loc de nenorocire pentru noi. La Mirislău Ungurii au ridicat
un. monument pentru a pomeni această izbândă
a lor, câştigată “printr'o trădare îndoită: a no-

bililor față de Mihai, căruia îi juraseră,
Basta față. de prietenul Împăratului său.

7

7: Mihai fugi spre Făgăraș, unde erau. adă-:
“ postiți ai lui. Aici se strânsese -o mică oaste,
-

venită în cea mai mare

căci: ..
parte din Moldova,

împiedecat. să alerge
fusese Vodă.
__Nicolae-

în aju-

torul părintelui. său. Biruitorii de la Mirislău
_veniră să ofere o nouă luptă în aceste părți de:
Miazăzi ale Ardealului. Mihai nu voiă însă o hotărâre cu.armele ; el ştia: că Polonii

întraseră, cu.

“ Zamoyski în frunte, în Moldova, că ei goniseră
lui din. Suceava şi Iaşi şi că pătrunpe boierii
seseră acum

Domn

şi în 'Ţara-Românească, aducând ca. .

pe Simion, fratele lui Vodă-leremia. Deci,

fiind vorba acuma

pierderea

sau

de păstrarea

“moştenirii sale înseşi, Mihai primi. orice condiţii
îi puse Basta, şi trecu răpede
obârşie, pentru ao apăra. .

în

țara. lui de.
E
|

_8. Luptele. cu Polonii se 'dădură între apa.
„Buzăului şi a Teleajinului: De două ori fu în,

3

..
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. vinsă- oștirea;
lui. Mihai.

—_

EI însuşi comandase în

dupta cea. de-a doua, la Bucovel, O împotrivire:
„mai departe era 'cu neputinţă; oastea lui se
“împrăştiase,. trecerea; înapoi în Ardeal nu i-ar fi
îngăduit-o Basta, care: ținea zălog pe Doamna
lui -Mihai, Stanca, şi pe fiul lor, fostul stăpânitor. asupra Țerii-Românești. Deci, după ce se

furişă prin văile munţilor

pănă

la Argeș, unde

totuşi se mai ciocni-odată cu oastea lui Siimion- „Vodă, Mihai trecu Oltul, şi prin părţile Banatului, apoi prin ale Crişului, el.luă drumul. spre
Viena. Voiă să se îndreptățească față. de Rudolf
al II-lea, să ceară dreptate ca unul ce se știa
că nu-și călcase jurământul, că n'avea nicio vină
împotriva domnului şi Împăratului său:

'9. Pănă în luna lui Martie 1601, Mihai-petrecu

la: Viena: şi Praga. Curtea împărătească
nici nu
l-ar fi ținut. în samă, căci alte motive decât
drepturile și omenia hotărau pe vremea aceia,
cum a fost și mai târziu, diplomaţia europeană,
dar Ungurii din Ardeal își arătară iute arama
față de Imperiali. Basta nu stătu în Scaunul de
cârmuire al ţerii decât foarte puţină vreme.

Îndată

veni Sigismund,

chsmat:

de

aceia

cari

făcuseră revoluţia. tocmai pentru a-l avea din
nou stăpânitor peste dânșii. Acuma vasul. răbdărilor era plin. Împăratul se hotărî să 'gonească
din Ardeal pe ticălosul tânăr, care nu ştia să se
lupte, dar se pricepea aşa de bine să uneltească.
Se puse la cale o împăcâre între -Mihai şi Basta,

cari erau să lupte împreună

pentru

a -da

Ar-

-dealui Împăratului. Sigismund ieși înaintea. Oştirii cu plată, în care erau numâi foarte puţini
Români, în- părţile Șimlăului, dincolo de munții
ardeleni. Aici, la 'satul Qorăslău, întrun 'Ţinut.

|
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Se
de dealuri asemenea cu acela al Mizislăului, care
trebuia răsbunat acuma,. se dădu lupta, la 3.

August st. n.,' 1601. Călăreţii lui -Mihai . şi

destrașii

lui Basta

o -hotărâră.

Sigismund

pe-

fugi,

„cu aceiaşi neputinţă de a înfrunta primejdiile,
pănă în părțile Rodnei, şi de aici în Moldova,
-unde se cobori de- -a.- lungul Siretiului pănă la
Bacău.
9

Si

Mihai

„aceia

.

avea

deocamdată

bia primejdiei

o singură

pe

că' mai

ai săi.: Poate

dorinţă:
din ro-

scoată

să

la Făgăraș,

de a merge

târziu el.

se gândia să ceară: Impăratului a i se face dreptate, dându-i-se în părțile acestea, a doua oară:

"cucerite prin: sabia sa, rostul ce i se cuvenia.
“ Dar Basta înțelegea să rămână guvernator, i
Românul îi făcea umbră.

el se făcu a se certa cu Mihai în tabăra |

Deci

de la Turda cu privire la cele ce. trebuiau să
urmeze, 'cerând tovarăşului său să, nu pornească
spre Figgăraş, ci să- urmeze - acelaşi drum ca. şi
oştire.

întreaga

"partea

dar

învoire

vre-o

aibă

să

Fără

Împăratului,

sigur

“că

din

păcate:

orice

împotriva lui Mihai i se vor ierta de Curte, el
trimese, în: dimineața zilei de 9 (19) August, o

ceată de Germani şi de Valoni de limbă francesă,
din Belgia, vechi ostaşi ai: lui, de cari era cu
totul sigur, şi anunță lui Mihai că este arestat.

“Basta

n'avea

hotărâre,

drept

niciun

și 1Mihai

să

ieie

o asemenea

era omul care să i se su-"

nu

puie. Sări în 'sus la cele d'intăiu cuvinte pe care

i, le

spuseră

trimeşii

şi puse

mâna

pe

sabie,

strigând: ' „Eu prins?“. Atunci aceşti ostaşi nevrednici; cari se prefăceau în călăi, tăbărâră
asupra

lui şi-l -tăiară cu topoarele,

Trupul lui Mihai

îu aruncat apoi în Câmpia

i
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- Cristişului, pentru ca .ostaşii lui să vadă că a
„perit căpitanul lor. Niciunul dintre dânşii nu se
mișcă. pentru

a..răsbuna- această fărădelege.

Mai

târziu numai, cu ajutorul unui. credincios, Rada
" Buzescu, şi soţia lui, Preda, făcură să se: aducă
--din Ardeal capul celui ce. fusese Domnul, :ocrotitorul şi” prietenul lor. Astfel capul “lui Mihai
* Viteazul ajunse a se odihni (pănă la războiul din
I91I6,.care-l mută, un timp,în pribegie), la mă- năstirea din Deal, lângă . oasele părintelui său,
Petraşcu-Vodă,. iar trupul, „cinstitul . trup“, zice
piatra aşezată pe. locul. său. de repaus, „zace în
câmpia Turdei“!.
Se
=

a

XXX.

Moștenirea lui Mihai Viteazul (1601- 1682),
“1... Din stăpânirea lui Mihai în Ardeal a rămas
numai. organisarea bisericească mai bună a Românilor de acolo. Am văzut că, încă de „pe vremea
lui Sigismund,
când Mihai era în bună
prietenie cu acesta, - Vlădica de Prislop, Ioan,

.

fusese adus în Alba-lulia, unde ise îngădui a-și
face o mănăstire, şi de aici el îndeplinia, : fiind
supus ..Mitropolitului. din Târgoviște, -tuncţiunea
de arhiepiscop față de toate celelalte Biserici pe
care le aveau ai noștri în. “Ținuturile Ardealului
„sau în cele ungureşti vecine. Mihai a mai aşezat

„-_*

apoi în- Maramurăș, unde pănă atunci stătuse
un Vlădică având dreptul de exarh, în. mănăs- tirea Sfântului Mihail din Peri, clădită în margenea “Sighetului de fiii lui Sas-Vodă, un n epis-

1 Azi capul lui Mihai e închis în mormânt de marmură, în . care
"regele Ferdinand al tuturor Românilor a coborit crucea „Mihai Viteazul“ de pe pieptul său, .
.
s

.

-

i ,

>
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cop românesc “dintre clericii cătturari

ai. eri lui;

pe. Sârghie, “fost „eguimeri de: Tismâna. “Astfel, a
“hotări între cele două. neamuri” „Găre! se Îuiptau'
„pentru. -episcopie, între Ruteni Şi: Români. puind
un .episcop care era:în stare să.impuie.; „liturghia
„Şi datinile- bisericeşti-ale Românilor. Sârghie,:e
” drept; a''trebhuit să: se: întoarcă, „după peirea Tui
„ Mihai Viteâzul, îv Para. Româtcască, dar'-alcă:
tuirea ' unitară a Bisericii româneşti din Ardeal
a rămas şi. mai departe, „Puindu- se. cel. d'intăiu

temeiu. de viață sufl&tească ŞI cărturărească, pen»
tru cei din neamul nostru
ungurești.

în „părţile

a

ardelene

a

și
Da

2. ai: rămăsese ua „Jueria “din isprăvile. Ici
" Mihai:- “vechea legătură de strânsă. robie cu Turcii
fusese. ruptă. - Românii întraseră.. iarăşi. în marea
viață, istorică a

lamii:. Era acuim- în 'Ţara- Romiâ- N

nească,. și chiar îîn Moldova,
]
un partid «care ținea
cu, creștinii. e
Sic

În. el se. cuprindeau

toţi: oanieaii. viteji şi

mândri cari nădăjduiau -un :viitor pentru noi.
Acest . partid era să deie mult de.lucru Turcilor
„Şi celor cari: socotiau

că, orice

am

face;

tot

nu

ne putem desprinde din .atârnarea .deplină faţă.
"de aceştia şi că, astfel, cel mai bun' lucru este

"să ascultăm

smeriţi -de

orice cuvânt

“ratului de la “Parigrad: Și. de dregătorii;
“mici, ai

|

acestuia...

3, “Tareii

căutară

al: Împă:
mari şi
A

să

pună - în locul
:
lui: Mihai

pe Voevodul ocrotit de ei,. Radu, feciorul lui Mih;
1
„nea Turcul. .
N

Acâsta era un

fânăr care

„sese- un bun. cunoscător

stătiase la Veneţia: şi ajun: -

de carte grecească,

om” blând:

-

az

şi drept,-ales gospodar,

având

simțul. demnităţii sale şi

În -stare să impună celor de ţară.ca şi străinilor,

:-

Moldovenii

nului

-apărau

însă şi maj. departe

“causa

muntean pe care-l. aduseseră ei, Simion

Dom-

Movilă,

. pentru care boierii din Moldova, ca : Nistor lreche, se
luptară “pănă departe în Ținuturile muntene. şi . oltene,
fiind dăruiţi de Simion
-cu daruri şi poate şi cu moşii în
„„ „ceastălaltă “provincie. a Românilor. Din - boierimea de fară, partidul creştin, de care a fost vorba, stărui să-şi
„aibă un stăpânitor. din mijlocul său,

Îndată chiar după moartea
şi izbuti la urină să înlăture

lui Mihai fu ales,
orice duşmani: și

Fig..50. Mănăstirea Comana, unde e îngropat Radui- Vodă Şerban,
«

să

rămâie,
un

boier

cu: numele

ajuugând Domn, îşi zise Radu.

neamul

cel vechiu

băsărăbesc

de Șerban,

care,

El se cobora din
(fig. 51).--

-

„4. Radua tră
“eait
bun prieten-al lui Basta,
„care întrebuinţă. toate: mijloacele ce le avea la
îndemână peatru -a-l' sprijini. Odată chiar Ar.
|.
delenii -întrară în țară, pe valea. Teleajenului, „până la Ogretinşi „Teișani, pentru ca să apere
„pe oerotitorulor
l împotriva Tatarilor,. cari nă- |
„vălise
ră,

aducând . pe: Simion.

Nu

s'a

cercat

o

,

_

—

250. —

ps
mare luptă
- cu aceşti năvălitori, cărora li. era
acum. cu mult mai uşor să vie la noi, de -oare
ce li se îngăduia să steie, vara şi iarna,'în 10'curile” şese, nelocuite pănă atunci, ale Bugeacului,
"dar tabăra Imperialilor rămase. neclintită față
de atacurile călăreţilor pustiului. Ostaşii . din
Apus erau deprinşi cu o astfel de tactică, de.a
„aştepta : închiși în dosul şanţurilor şi al altor întărituri, dar Românii noştri erau nerăbdători,
„Şi li se „părea. că'se ascund şi- că este pentr: ei
o mare umilință: în aceasta.. Deci: unul dintre

“Buzești, Stroe, care se afla: atunci împreună cu - Imperialii, ieşi la harţă
luptă

de

cu 'Tatarii,.şi purtă o

adevărat - viteaz

cu' însuşi . cumnatul

Hanului.'El birui. pe duşman şi-l ucise, dar
primi 0 “rană la faţă, de-care muri apoi peste,
câteva zile. Pe piatra lui de îngropare, în mă- năstirea Stănești, din. părţile Vâlcii, se vede cum .
viteazul nostru doboară pe Tatar, care alunecă
„de pe. cal, lăsând
" inscripţia,

să-i „cadă tolba

: alcătuită

-

-cu săgețile,

româneşte,

— căci

şi
pe

atunci limba- noastră | “incepea să pătrundă în
astfel de. inscripţii (cum am. văzut şi în aceia
de pe. mormântul - lui Mihai Viteazul), — zice:
„Şi ieşiră de se loviră în gura 'Teleajinului, la
Teiușani, în luna . lui Septemvrie, I5 zile, anii

_71I0 (de. la * Facerea! Lumii, : cum : se socotia
“atunci, deci:. 16021), Luni dimineaţă, pănă sara,
şi făcură - năvală “ Marţi dimineața, de trei ori,
de toate

părțile,

iar -jupânul Stroe, atâta nevoie - -

împotriva.

pre creştini văzând, stătu
A Deosebirea dintre un

sistera

cronologic şi . celalt

Tătarilor,
este

de. 5508.

“ani, dar, pentru că anul cel_vechiu bisericesc bizantino-slav - incepea
- de Ma l-iu Septembre, se scade 5509" pentru datele cuprinse între

luna Septembre şi l-iu lanuar.

început în Moldova,

-

care

Acest

sistem

a întrebuințat data de

n'a

i-iu

fost primit de la:
lanuar pănă în

vremea lui Petru Rareş, E! nu e urmat nici în inscripţia din text,
+

:

*

-

„de. se lovi

_

|

.—

200

cu - cumnatul

.—

Hanului,

şi junghiă

pre 'Lătar,. și dintr'acel .războiu se răni la obraz,
şi peste

“Juna

trei. săptămâni i se tâmplă , moartea,

în

lui Octosavrie. 2. zile, v.„leato o [anul] 7II0 ;
=

ei

pat

Fig. SI.

x.

şi nu fu pre. voia -cânilor de Tatăti, Dumnezeu-l
ierte“.

„De la

o bucată. de, +vrenie,

lucrurile

în

Ardeal |

Sa

i =. 201

—

se. Schimbaseră. în 'rău. Între nobilii maghiari. ai

Terii se: ridică : bătrânul 'Secuiu - Moise Szekely .

__ (ceia ce înseamnă Moise Secuiul) şi fu, împotriva
Radu alergă să-şi Bă
“lui Basta, Craiu . ardelean.
“facă; datoria faţă de: împăratul, “cum şi-o făcuse -

- tot. aşa, de “cinstit 'şi Mihai Viteazul. Un an după

lupta cu” “Tatarii: pătrunseră “iar ostaşi: români
“în ţara care ascultase-aproâpe un an. de zile de
„poruncile: domausşti.. Întâlnirea între Românii lui
“Radu-Vodă,: care, nu

avea,-data

trebuie să

se uite, nu mai

aceasta; “ ajutoare” “de

“Poloni. călări, ca: Mihai

-. -

Cazaci şi de

Viteazul, ci numai boieri -

Şi 'ţerani' de-ai noştri, se: întâmplă Chiar în mar-

:

genea. Brașovului Vechiu, într'un loc care âste ”

cuprins acuma. îni orașul cel noti:: Moise - aducea
cu dânsul, nu numai
o sumă -de Unguri din

“a6bilime: sau din. popor,

dar şi. Tataii şi Turci,!

cari: "aveau în- fruntea . 10r pe. Pașa din Timișoara: Nu numai 'atâta, dar ' douăzeci şi cinci
de tunuti se aflau în “stăpânirea. lui. Totuşi aşa
de” fulgerătoare a -fost: lovitura pe care
o dădură*

Românii, având
căpitani cu

Gheorghe
1ui
-

în fruntea lor pe Domn: şi doi

numele”

de

Mârzed,

precum

şi pe

.

Raț, şi acesta un bătrân tovarăş“de. al

Mihai. Viteazul; încât

soarta se hotărî „într'o

Siugură. clipă“ ăi cum spun
izvoarele de atunci.
“Rare ori în istoria 'războaielor s'a: văzut -o
strivire că. aceasta, “Suliţele lungi ale Românilor:

-Aucrară

necurmat, împuţinând rândurile fugarilor,

“Au .periț acolo

mulți

dintre. fruntașii

nobilimii

- ardelene. Cei ce se credeau scăpaţi fură doborâţi
„de. țeranii cu seceri și. cu ghioage.. în pădurea
care

se. zice: a

“Dracului. . Craiul

însuşi, “Moise,

„căzu nemerit de un glonţ românesc, şi capul
1ui, după 'ce' stătu. înfățișat tuturora în piața
= Braşovulii, fa bătut în cuie pe: zidurile „Făgă>
_

_

Sa

—
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rașului.” Aceasta 'era răsbunărea pentiu trădarea:

_de la. Mirislău

d

d “moartea: lui: Mihai Viteazul

Iulie 1603).

6,

i

Din nenorocire:-- pentru Imnperiali, Basta nu :

ştia să. întrebuințeze
această mare biruinţă:
„poate se sfii să întrebuinţeze' şi mai “departe pe
“Radu, temându-se ca nu-cumva să i.se întâmple
„același lucru ca şi cu Mihai Viteazul odinioară.

„Astfel

Ardealul ajunse

în. stăpânirea

|

unor

fruntaşi dintre Unguri, cu cari trebuiră să- între
“în legături de prietenie, atât Radu însuși, cât
- şi Domnul moldovenesc de atunci, care era încă

“ Teremia .(a murit, după - o “lungă. “Doimitie: “fără:
- însemnătate, numai

în Iunie

1606, Şi. urmaş

i-a

“fost fratele, Simion). |
Stăpânitorul ardelean. cu care. Domnii noștri |
încheiaseșă pacea era Stefan Bocskai, unchiut'
lui Sigismund, om bătrân, cu o mare autoritate
şi

ştiutor

în

toate

-ramurile : cârmuirii:

“EI

îşi

- “zicea “Craiu, rege, şi era stăpân Şi asupra. Un- .
gariei-de-sus. După: moartea lui, însă, Ardealul ajunse

în stăpânirea | unui alt Băthory,

Gavril, |

om. nestatornic, stricat şi nebun ca şi Sigismund.
- Acesta şi făcuse planul să . “nimicească „Viața de
-siue stătătoare a Saşilor. din orașe

şi să-şi tacă.

„- Scaun de Domnie în Sibiiu, iar, He-aici, să do-mine, 'cu.. ajutorul 'Turcilor,. pănă -la Dunăre,
„luând: “Țara- Românească şi ]Moldova de la Domnii

lor. De alminterea, ambiția nui se opria acolo,
: gândindu-se

la: marele rege: “polon Ştefan,

” „udă lui, el ar fi vrut să ajungă şi rege polon.
Nebunul năvăli în Țara-Românească la'.sfâr=
"- şitul anului 16/70 şi sili pe Radu să fugă 'n grabă,

spre Moldova. Ungurii: lui Gavril: prădară cu
- nespusă cruzime; . pângărind şi mănăstirile: cea

-

a
- de.la

—

Argeș, a lui.

263.—
Neagoe,

cea - de la

Bistrița,-

“a Craioveştilor,. unde egumenul Teofil, care: a
fost pe urmă episcop .de Râmnic, Mitropolit şi
al cărţii româneşti, trebuisă se
' mare sprijiiiitor
în peştera din apropiere. 'Țeranii -noştrt
'" ascundă

.

erau chinuiți de aceşti -stiăini -nemiloşi. peste
toate imargenile. închipuirii, Gavril. însuşi zburda
prin itârguri,

“călare

în

împuscând

„cânii,

biserică.

Săpături
- “tao

drumul -lui -

ta

| “-munteană.

-

Fig.

”

527.

_-Dar şi de” data 'aceasta .răsbunarea fu la. înăl- - -țimea: păcatului, -

Se

|

“În Moldova murise Simion; duşmanul neîmpăcat allu
_ Radu, care-i luase -Ţara-Românească. -Acum putusă ca--- pete moştenirea părintelui său tânărul Constantin- Vodă,
fiul lui leremia. Acesta, om nobil şi viteaz, menit însă .
de ':luciu cu fiul lui unei soarte. nenorocite, 'avu întăiu-

"=

- Simion, Mihăilaș, care' voia să urmeze tatălui săuși era. it Se dădură multe lupte între ostaşii
“de Turci.
- sprijin

,

|

Pa 264

- ia

mămele: lor, femei
„celor, doi veri, :pe- carii condăceâu
aprige, Elisavela, văduva lui leremia, şi Marghita, a lui
_ Simion, Şi Polonii se amestecară; în acest războiu peniru, Domnie, căci - fetele: lui leremia se măritaseră dincolo
de Nistru, cu nobili: “poloni. La urmă, Constantin birui, logodit cu o fată “a lui Radu-şi Mihăilaş,: 'care lusese
Vodă, se: adăposti în-ţara acestuia. Se vede şi astăzi în
- mănăstirea din Deal, lângă Târgovişte, mormântul . tânărului Domn,. mort îndată, „după: înfrângere.!

"Domnul Moldovei, Constnnţin . Movilă, se îm:

pică răpede cu' Radu; Şi: “astfel, când. acesta fugi.
"- în Moldova, el fu bine” “primit și ajutat. Se făcu
- o tabără de. Mold$veni: Și. Munteni, dintre fugari,
1ă - Roman. -Cazaci . şi “Poloni se“ adunaseră - pe
lângă această oaste. În Măiu,. Radu. pătrunse
în fruntea: ei în. Țara- Românească, şi. peste câ- .

- teva. săptămâni, el. “trecu : “în
=

„răşbine,

Ardeal,

“În ziua de. Sampietra, “Gavril. primii

ca „să: şi

această -

ştire, pe care: o. liiă în tor. Alergă bucuros să
întâmpine pe.:Români, „pentru, cari .n'ayea decât
„despreț. I.se părea că a -venit. "ceasul - să. răsplă- tească înfrâugereă-. ungurească din: 1603; chiar locul de luptă a fost: același, între satul: româ- .

„_nesc Sâmpietru Şi. Moara. „de hârtie din marge:
nea: "Braşovului: n
-.

- Radu avea călăreţi de fară şi Străini îmbrăcaţi îîn pla=
toşe 'de: fier, şi putuse :căpăta trei: tunuri; dar oastea lui
* Băâthory' era de toată frumuseja : curteni în.haine albastre,
Secui mulţime .şi întreaga nobilime a ferii. În frunte
stătea „Craiul“, îmbrăcat ca husar, purlând aripi de vultur
la coif şi umeri. Dar, cu.tot atacul: îndrăzneţ al Ungurilor, Românii . biruiră la sfârşit cu. desăvârşire. Secuii;
fugiră,. azvârlind 'sulițele, care erau aşa de multe, încât „pe urmă. nu călca lumea decât numai pe dânsele, de
alcătuiau ca; un.pod de pământ. (10 lunie si. n. 1611).
Când, a „doua zi. Radu văzu - mulțimea morţilor. şi a su- . i
-

'
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„Fig, “53, Testamentul lui Radu
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-liţelor” acelora” aruncate de: fugari, cl zise.
2
astfel; “„Dumnezeu din ceruri a dat aceasta ; eu sânt prea slab pentru
-a săvârși oo. asifel de biruință“ ..
,

-*

_ Nici data aceasta
Sus

de la: Unguri

însă “Ardealul

nu

pentru Imperiali

putu fi .

Săptămâni

întregi de zile se pierdură în nehotărâre, şi astfel,
nu numai că învinsul putu să-şi păstreze stăpâ-.
__mirea

asupra

Ardealului,

dar

Radu

Turcii aduc în Țara-Românească,
2

se

trezi că

pe când elera

ocupat dincolv de munţi, pe Radu Mihnea. 'Trecu atunci în Moldova, la - Constantin- Vodă, care şi
el' era să fie în curând
înlocuit, cu bătrânul

Ştefan Tomșa, ocrotitul 'Turcilor. Tatarii mişunau
"prin această. ţară, şi; în pădurile de lângă: Bacău,
ei năpădiră asupra oștirii obosite a lui Radu,
şi o nimiciră. Învinsul îşi luă Doamna, cele două
fete, dințre care una se mărită cu Nicolae-Vodă

-

al“lui Mihai Viteazul, iar ctalaltă 'luă pe fiul
„lui Andronic Cantacuzino, . “Constantin, de! făcu
dintr'insul

cel

mai

bogat şi mai i respectat. "boier

| al Ţerii. Româneşti, — şi fugi.
" Trecu îîn Polonia,

de

aici în Austria,

unde

-Împăratul

îl ţinu cu o mică pensie.. Când muri, nouă ani după bi- ruința lui din Ardeal, el fu îngropat — 'cinste deosebită
"— în _biserica de: căpetenie de la Viena, a Sfântului Ştefan. De acolo a fost strămutat apoi, într'un iârziu, prin
" îngrijirile fiicei sale şi ale lui: Constantin Cantacuzino,
- la mănăstirea Comana, pe margenea Argeșului, pe care
o zidise prin părţile. Vlaşcei. (v. fig. 50). Acolo se odihneşte el, supt o piatră pusă mai în urmă, împreună cu
urmaşii acelei fiice, cumintea jupăneasă Elina a lui Cons- .
tantin Cantacuzino.. Prin vitejia, ca şi prin îndelungata“
lui. nenorocire, Radu Şerban se înfăţişează ca unul dintre
falnicii Domni ai Românilor,. spre cari se' duce în mai
mare

măsură

Ne avu

respectul şi

recunoştinţa,

mai: “mult: noroc: nici” Constantin Movilă.

.
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EI trebui să părăsească Moldova” înaintea

cilor, cari: întovărăşiau

pe Ştefan

int

a
Dra

.

Tomşa.

pan

me

a,

o

ai

Tur-

peace

Fig. b4. Turnulde la biserica Radu-Vodă (Bucureşti).
|

Acesta,

un

om cu o viaţă -zbuciumată-pănă atunci, care

războiul
în -lor,
"se luptase pănă în părţile -Pirinei
Francesi şi Spanioli,

putu să

dintre

stăpânească . asupra Mol-

— 268 —
Ă

dovei -“câţiva. ani de-zile,

—

aspru. cu boierii,

pe cari-i

“înspăimânia, străbătând străzile Iaşului: în fruntea sirăje-

“rilor lui nemiloşi. Gonstantin încercă mai târziu să-şi
-. capete din nou moştenirea, dar. fu bălut în lupta de la
Cornul-lui-Sas, lângă . Ştefăneşti, pe. Prut, şi prins de .
„ Tatari. Se înecă în: Nipru, pe cândiîl treceau într'o luntre”
pe. această apă. La Cornul-lui-Sas peri floarea boierimii .
moldoveneşii,şi calăii lui “Ștefan Tomșa desăvârşiră această ruină a neamurilor vechi, tăind, cum ziceau ei
“către Domn, cu o bucurie:crudă, pe „berbecii cei graşi“,
ale cărora pănă atunci fuseseră toate păşunile. țerii.

“8.

Încercările

pe care le: făcu -Doamna' lui le-

"remia de a-pune în Domnie pe unul din fiii săi
mai mici, Alexăndrel sau .Bogdan, izbutiră numai să încurce țara şi să o dea. pradă Tatarilor:
sau Polonilor, Pe cari îi aducea +un. partid contra celuilalt.

Pecetea

ai

orașului | |

|

„(cuun şalgău

|

- moldovenesc

A
|
” STârgul-Ocnei

SR

- -

ce taie sare).

i

„Fie. 58,

La urmă, în 1616, Doamna îi prinsă, împreună +cu: fai
ei, baljocorită de Turci' şi dusă la Constantinopol, unde
fu

măritată

cu

de-a : sila

după-un:Agă..

Aşa

soartă

avu,

ca pedeapsă. peniru ambiția ei neînfrânată, care mergea
pănă a nelegiuiri, frumoasa şi isteaja Doamnă a lui leremia. Înainte de a pleca din țară, În culmea desnădejdii,
" pentru

ruşinea

ce' suferise

și nenorocirea

ea-şi tăi& “cozile şi, plângând,
le duce, ca dar. al frumuseţii
mănăstirea: -Sucevifa, 'pe-care
plătind ani mulţi: sume mari de

ce

o aştepta,

le dădu boierilor spre a |
sale -către Dumnezeu, la'
o întemeiaseră -Movileştii,:
bani, În părţile Bucovinei.

--
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_. Se mai vede acolo, într'o cutie rotundă,. de argint, - alâr=
- nată de policandrul, cel mare, părul . castaniu, „ogat. şi
| lucios. al Doamnei Elisaveta;
E

» Cu

fuga îui Radu- Vodă, cu peirea Movitesildi

se poate zice că se, mântuie. mândria neamurilos
celor: mari i neatârnarea erilor noastre... ... :
=>

”

aa

“9 “Parcii trimnet as acum .“oblădaitori pe cari
E

amândouă
punere

țerile-i

primesc

umilită. „Unii

au stăpârit,- ca Radu
pretendenţilor, cari

cu.o “desăvârşită 'su-"

se, coboară din

Mihnea

Domni

cari |

; alţii sânt . fii ai

nu, izbutiseră-

să-şi „capete

„i

“Scaunul, ca Alexandru Iliaș: se 'rătăceşte! chiar
„câte un urmaş al. Movileştilor, ca Gavrilaș, fiul
lui Simion, care, însă, pentru ca să ajungă Domn, _iea' drumul pe la Constântinopol şi nu domneşte
ci dincolo; în Bucureşti,

"în. Iașii moştenirii” sale,

fiindcă așa au voit. “Turcii: Un
mioa,. Moise, cârmui

de

slab, care pe-urmă

Om
“unde

s'a şi stins.

şi ajunse

se

alt fiu al lui Siîn ' Moldova:

ori

adăposti în Polonia,

Un frate al lui Gavrilaș

_“ 1ui: Moise, care umbla
- lugăr

două

vestitul

şi al

după Domnie, se:făcu că-.
Petru Movilă, care apără

de- cotropirea catolicismului

Biserica- Rușilor din:

* Chiev. şi. ajunse” cel mai vestit. cleric pe care
“l-au. avut vrt-odată aceştia şi omul de la care
şi culturală Dă
pleacă toată viața lor bisericească
i
„de mai-târziu. . ---

Pe

când

astfel de puteri se pierdeau

folosind

străinilor, Turcii trimeteau ca -Domn în Moldova:
| pe un. aventurier mai rău decât Despot, pentru:
“că nu avea măcar talentul Şi cunoștințile. aces- tuia, pe un: Croat. (de origine: Morlac,. „Vlah

„Negru“, de la. Adriatica), un

„ tase
-

la. încheierea

păcii dintre

catolic,

Germani

care

aju-

şi Turci,
4

-

c

/
-r

Î-

—
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| trădând şi: pe. unii şi pe alţii, Gaspăr Vodă
A Gratiani, care fusese înainte de aceasta. răsplă„tit cu situația de duce la Paros (Paros al lui

)

„Das pot) şi de Naxos (fig. 56).

...-

-

- Va să zică Domnia noastră ajunsese să fie de o potrisă
- cu ducate de acestea din Arhipelag, unde Turcii puteau
numi, nu numai creştini, dar şi Evrei,. cum au numit, la
sfârşitul veacului. al XVI-lea, pe. vestitul „Mare Evreu“ ,
„de. loc din Spania, don Jose.
-

"To. între toți Domnii
aceştia: se . ridică la
oarecare însemnătate, prin “învățătura, dreptătea

şi “demnitatea

sa, ca şi pentru

faptul că, el era.

fecaga
“Fig. 56, ratia

lui Qaşpar.Vodă Gratiani.

urmaş . adevărat al dinastiei celei vechi, Radu
Mihnea Pe rând el-a stăpânit şi în Moldova şi.
în Țara-Romănească.

Nici

prin gând

nu-i. trecea

să înalțe situația. țerii sale îaţă de: Turci prin
legături cu străinătatea sau prin. 'răscoale, dar

-era un om chibzuit,. înțelept, care ştia să-şi potrivească lucrurile. Pe când alţi stăpânitori. se. :
strecurau răpede, lăsând țara lor în nenorocire _Şi sărăcie, el'a ştiut să fie Domn mulți ani de

zile: de două ori în

“Țara: Românească,

Moldova - (de şi asupra acestei ţeri n'avea

fel de

drept). A

murit

i

la

Hârlău,

apoi

în

niciun

în curţile

—
domneşti
să

le

27

ale lui Ştefan-cel-Mare, pe care făcuse.

dreagă,

precum

“dresese

şi: bisericile

din

Hârlău, şi precum, în: Bucureşti, el a măritşi ..
--. împodobit foarte mult mănăstirea - ce-i poartă
“numele. În biserica Radului-Vodă din Bucureşti :
(fig.

54)

supt o piatră

el se odihnește

pe care se povesteşte, în

nesc,. istoria

vieţii- lui.

-

limpede.
-

frumoasă, .

graiu româ- |

a

_" Pe. atunci,în 7626, Domnul muntean era Alexandru,. fiul - tânăr — de aceia i s'a zis şi Co-

“conul -(Copilul) — al lui Radu,pe care
“ lăsase în Bucureşti

cu

acesta-l

voia Turcilor, atunci: când

el trecuse în Moldova, 'așa încât se poate-zice .
“că între 1623 şi 1626 ţerile noastre erau unite
.
supt stăpânirea aceluiași om, căci, de fapt, Raduca
lui
Vodă era tot aşa de ascultat în. Moldova
îi
şi în 'Para-Românească, .a fiului său...
Inscripţia pomenită„îl laudă ca pe un „bun

cinstitor-şi -

. stăpânitor respecde Hristos iubitor Domn creştin“.Un
tat şi măreț ca acesta nu l-a avut: răpede vre una din
țerile 'noasire,: şi locul: lui de -odihnă, .cu toate că nu.-

de - unui erou, trebuie privit cu evlavie de
- oasele
ascun
cuviință la aceia.ce a fost
țin -.după
_ toţi. Românii. cari
mare, supt
-

un

raport sau supt

altul, în trecutul

-

nostru,

11. Radu Mihnea merită recunoştinţă : şi pentru aceia
„că a împiedecat cât i-a-fost cu- putință războiul * dinire.
Turci şi Poloni, care, de o bucată de vreme, se purtase,
cu. multă pagubă peniru noi, pe pământul Moldovei.
Războiul acesta fusese. întețit de Gaşpar Gratiani, care, ..
ajungând Domn, era ispilit să joace un rol mare în pările acestea. El se_înţelese cu Poloniişi li. dădu -încre- .

dințarea că este de” ajuns ca o oasle-a lor să pătrundă

în țară pentru ca aceasta să se răscoale. şi toată stăpâmirea turcească în părțile. dunărene să fie primejduită.
“Polonii, cari nu. mai “aveau drept conducător pe cumin-.
lui: îndată după ce
tele Zamoyski, crezurăîn asigurările.
al lui Aron-Vodă,
vechiu
mai
exemplul
Gaşpar, urmând
7

..:

=

a

apa

>

_ ucise.
pe negustorii. turci din laşi; proclamând

astfel răs=

„coala, Hatmanul şi. cancelariul Stanislay Zolkiewski.
(ce-

_-- teşte: Jolchieyschi), urmaşal lui Zamoyski, trecu Nistrul;
- „strălucit îmbrăcat, în haine ca ale lui Despoi, în ceasul
„din urmă, —-căci tot la moarte se ducea şi Gratiani,: de

şi eăâ trebuia::să-l'- ajungă 'ceva :mai târziu,— Domiul
Moldovei merse: de-şi
-uni. trupele cu'ale. Polonilor.. .:..
„.. Dar puternicul,stăpânitor turcesc de la. Dunăre,.. Schender-Paşa,

pf.

nării

dânsul şi
un om de
începerea
(şanţurile

s'a ales

:

care

avea supt asculiarea

şi Dobrogea,

:

sa toată linia Du-

stând la. Silistra, 'veni, aducând!

cu

pe Tâiarii Bugeacului, în fruntea cărora stătea”
însușiri: neobişnuite, Cantemir.. A treia zi: după
luptei, la Țufora, vechiul lagăr al lui.:Zamoyski
făcute de. acesia se mai păstrau încă
;. de aceia

acest .loc),

trecu la Turci;

Hatmanul

îndată întreagă

-.. ! Retragerea. Polonilor

moldovenesc, . Șeptelici,

oştire se puse pe fugă.

a- fost nespus
“de nenorocită; se

poate :asămăna numai, prin suferinţile ei" fără nume, cu
retragerea ostaşilor lui Napoleon” în iarna“ anului 1812
prin Rusia. În margenea Nisirului, un Taiar, trecând. ful-gerător pe lângă carăta
în care se găsia Zolkiewski, îi
„răteză capul, Un' croni
poloncar
.plânge astfel această
nenorocire: - „Măi bine s'ar fi cufundat în pământ ţara
aceia a Moldovei înainte' dea fi-întrat. noi: într'însa;
niciodată Coroana 'polonă n'a suferito aşa înfrângere“.
“ Păcătosul de Gaşpar, care adusese atâta pagubă ţerii
sale. şi o aşa de mare nenorocire asupra creştinilor de
dincolo de Nistru; fugi spre: munte, ciezând: să: poată

trece în Ardeal, unde avuse o bucată de vreme: visuride

Domnie. (tocmai ca şi Despot; asifel sânt totdeauna
aventurierii: cu planuri mari, cu mijloace puţine,şi ne-

-

-

norociţi la sfârşit).. În satul: Braniște însă, Postelnicul său,

care-l întovărăşia în fugă, îl- omori, pe când Vodă dormia. Ajutătorul de căpetenie al Domnului străin în această |
“aventură nechibzuită; Bucioc; un 'mare şi puternic boier
moldovean, fu prins de Turci şi tras în ţeapă. .* Astfel: se deschise războiul. În: anul -următor, :1621,
pentru a pedepsi. pe Poloni,- Sultanul. Osman, om tânăr
“şi îndrăzneţ, întră în Moldova,— cel d'intăiu Sultan tur:

cesc carea venit:în această ţară după Soliman-cel-Mare,

|

„care: a gonit.pe-Rareșşi de. atunci pănă la: 1672 am fost
|
scutiţi de. cinstea împovărătoare de 'a mai "găzdui: un .
„ oaspete ca acesta. El păirunseșe pănă la Hotin, dar Radu —
a

om
ştia să găsească

. pacea fără

răpede mijlocul. de a face să se încheie

ca Turcii -şi Polonii să se frământepe pă;

“mântul -înoldovenesc.
„za.

..:. =.

politicei lui “Radu

Ca urmaş-al

| trebuie

să fie

privit,

„dispare „răpede

e

prin

tie

-

Mihnea

nu fiul său, Alexandru, care

lui de - tânăr.şi

slăbiciunea

nedestoinicia acelora cari-l epitropisiau, ci gine-:
rele lui, Miron Movilă Barnovschi... -. a

„Acesta 'era

“seamnă originea polonă u
acest. tată

al' lui, care

tatălui,“ci vine din

'avea

de

cu Movileşiii;

înrudit prin “mamă-sa

Barnovschi
Numele: lă.- aceia işi zicea. Miron'Movi

nu în-

faptul că

moşia. Bârnova lângă laşi,

unde apoi Miron înălță 'o strălucită clădire bisericească,
_ în stilul mănăstirilor lui Ştefan-cel-Mare, căpătase de la

Poloni, în mijlocul cărora va. fi: trăit ani. de .zile, odată
:: Barcu nobleja, numele de :Bârnoveanul, în poloneşte
om evlavios și darnic, care .a mai
„ -nowski.: Miron-Vodă,.
- făcut, el şi maică-sa Elisaveta, două. biserici “în laşi: -:
Sfântul loan şi aceia care-i poartă numele: biserica:
_ Barnovschi (odinioară mănăstire !), 'a fost

respectat, stăpânind

îni siil

mare. Cu

şi el

Zatarii

un

Domn

stătea în

“legături. bune, şi nu odată s'a: amestecat el .ca să asigure
. „pacea la Nistru. -Scos de Turci dela o bucată. de vreme, „pentru a face loc lui Alexandru Coconul, el încercă mai: : târziu -să se aşeze din nou în Scaun. Atunci. când o răs- .,
- coală a ţerii goni pe Alexandru Iliaș, al doilea urmaş al
Coconului, Turcii îl. poftiră să vie la Constantinopol pen- -

- tru a căpăla însemnele Domniei.de aici. Îndată ce-l avură
că
mânile. lor,:se.

„în

îndrăznise, venind

hotărâră să-l

pedepsească

din Polonia, unde se

„7 3 înstăpâni cu înseşi puterile sale

pentru

..

adăpostise,. a se -

în Moldova

Sullanului.;.

_:..” Astfel el a fost osândit la moarte ca“ trădător, şi. tăiat.
Cronica ţerii, scrisă de un om de casă, al lui Bar- novschi, care purta acelaşi nume, Miron Costin, _șpune
“ astfel 'despre moartea lui: „şi aşa înir'o zi l-au luai de la Împărăţie, şi, la vederea Divanului, privind şi singur
Şi
_- Împăratul peirea. lui prin fereastră, i-a tăiat capul“.
“1 Neamul lui Barnovschi-era:din Moldova-de-sus,

- - -curți-la Toporăuți, în Bucovina, unde

Sa

„

a:

E

şi tatăl său avea

se mai vede biserica familiei,

a

WB

=
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Miron Costin adauge. că, după moartea lui, când a fost
- -să-i mâne calul la grajdurile Sultanului, „el s'a trântit la
“pământ şi în. loc a murit“. Şi, noaptea următoare, s'a |
” stârnit foc mare la Constantinopol, arzând, spune același
„cronicar, mii : de case, ca pe urma unei.i. nedreptăți : să„ vârşile.

|

:

a

XV.

.

Răscoala împotriva Grecitor şi Ra

„Domniile românești ale lui Matei. Basarab
|
și Vasile Lipu _
“7, “Precum
. Poartă

Domaii. veniți de-a

în veacul al

XVI-lea

dieptul de la. .

aduceau o mulțime.

de Greci, Armeni şi Levaitini, parte rude, parte
_ „creditori sau sfătuitori, tot astfel făcură și Domnii '
veniți. în

aceleași” împrejurări în jumătatea întăia

a veacului
sebire:

al XVII-lea:

acum

nu

mai

Este doar o singură deo-

luptă

pentru

Domnie

orice

fel de .oameni lipsiţi de bani, ci numai de aceia
cari dispun singuri-de avere, moştenită sau câş:tigată de dânşii, ori se găsesc - supt ocrotireaunui. puternic Grec, ori, mai ales, Levantin, care ..

putea să întrebuințeze sume mări debani pentru
biruința

ocrotitului său: şi stătea de acolo

“necontenit pe lângă dânsul. Deci se
„ca

epitropi- pe lângă: Domnul

„_teniei

din

vremea

aceasta,

înfiiuțează,

Moldovei
un

Minetti,

-

înainte

-

şi Mun-.
un. Ca-

“ targiu și alţii. Radu "Mihnea, zis Radu-cel. Mare;
pentru destoinicia şi apucăturile sale măreţe,.:avu şi el:o stimă de.
vantinilor. i
Astfel. Bernard

Borisi,

casnici

din rândurile. Îe- SI

Bărnat al Moldovenilor, sau.

Constaniin, zis Batişte, Vevelli, Cretan, care; stătuse
multă vreme în mijlocul Grecilor-şi Moldovenilor adăpostiţi în Galiţia, făcând negoj cu banii lui şi ai lor.
+

E

7 0e

IE

a

A

- întie aceşti curteni din Răsărit, pe cari luzcâ- =
numia, fără deosebire de naționalitate:şi lege,

“Greci,

a fost şi un Agăt, Nicolae, al

cărui

fiu,

Lupu, născut cu: o: Româncă, ajunse a juca un
rol covârșitor în. boierimea moldovenească. Gre„cul născut în țară dintr'o mamă româncă privia
. însă pe Grecui abia sosit. ca pe un- străin şi : în-.

Fig,

557. Vâsile Lupu.

-

trebuinţa. toate mijloacele pentru a-l înlătura
- de la concurența boieriilor.. Aşa a făcut şi acest
„Lupu, căruia-i era sortit să fie Domn.
:

2, “Ta: Țara: Românească,

înrâurirea.

“era mult mai mare, şi ei nu pătrunseră
1.4
de

Agă (aumele e lut dela Turci) era
«
ostași străini, răsăriteni, de

:seimeni,

întâiu

Grecilor

numai

o căpetenie militară,
,

-

o
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în boierii, ci: şi în: Biserică: Mitropolitul ăi Mihmea a fost. un. învăţat. Grec,- din Cipru, -Luca;
- altfel om

foarte. binefăcător,

românească

şi e îngropat

care a învăţat caste

la. o.mănăstire din ju: -

dețul Buzău, pe carea întemeiat-o.. Mulţi Greci
se ășezară încă pe la' mănăstiri, unde ajunseră __

egumeni.

Aceasta

.se. întâmpla,

nu _atâta

din
.-

>

Fig: 58, Doamna Tudosca a lui Vasile Lupu

voința Domnului;

cât pentru faptul că 'unii cti-

tori, ca'să asigure zidirile lor, înzestrate
cu multe

moşii, împotriva lăcomiei Domnilor sau puterni- |
cilor din vremurile: următoare, le închinau către *
o mănăstire din Răsărit, adecă de la Muntele |

Atos, de la_ muntele Sinai sau alte.L.ocuri Sfinte.

477. TD.
Mânăstirea „închinată“. făcea un: : dar- în-. fiecare
“an acelui loc către care se „făcuse - închinarea.
"Obiceiul acesta afost introdus şi de Mihai Vi““teazul şi de boierii moldoveni 'şi.-munteni din

„vremea lui, dar mai ales de
lângă

Radu. Mihnea,

care se: oploşiau şi arhierei

răsăriteni

pe:
lip-

siți de venituri prin părţile lor. Astfel s'a adăpostit la dânsul, mulți ani de zile, vestitul Chiril
„Lukaris, care

a- fost.

Patriarh

de - Alexandria

-şi

“apoi -de Constantinopol” şi € cunoscut.prin aceia
că a îngăduit 'să» introducă în ortodoxie elemente
— ealvineşti, numai să scape de primejdia catolică.

“În sfârşit, şi mai ales în Țara-Românească, pen- tru

adunarea

'dijmelor,

tot felul de produse

datorite

“ispravnici, adecă „delegaţi“

cu

Domniei,

din

ale țerii, se întrebuințaui

căruța, strângând aceste

greci,

cari

mergeau

venituri domneşti şşi

luând ca plată o „parte dintr” însele.

!

-

-Astiel se iscă o mare

nemulțăznire

împotriva

Grecilor;. În: Moldova, îi; urau boierii, cari nu
voiau să împartă cu: dâușii dregătoriile ;; iar în
“Țara-Românească ura aceasta era mai întinsă, cu-

-

prinzând și pe clerici: Poporul

privia” cu ochi'răi

pe acești străini răpareţi, obişnuiţi a lua mai mult

- decât se "cuvenia
|
-

după

datină. Deci, şi într'o!

: parte şi într'alta,-elementul românesc se pregă-:
ia de o puternică : mişcare : pentru intăturarea
Grecilor,

La Munteni domniă Leon- Voda, fiul
£
lui Tomşa,
fostul Domn moldovenesc, ie
—
-L se zicea Siridtagiul, fiindcă îîn tinereţa. lui vânduse stridii, ca . negustor. mare. Dar aceasta nu-l făcea să
apară ridicul . în ochii ţerii, fiindcă era acum. datina.ca |
orice om „care. sosia de la Constantinopol, purtând cuca,
pălăria înaltă, de ienicer, în cap şi era umbrit de sfea- .

=

gul, dat de Sulian,. sangeacul,

trebuia să fie primit :de

țară, oricare ar fi. fost începuturile vieţii sale.
*
Alifel, Leon, sau, cum i se zicea, Alioni- Vodă, nici nu

„era

om

aşa de rău.

Pomenia
cu

înduioşare” oastea din

- vremurile lui Mihai Viteazul. La mănăstirea de maici Vi-

forâta, lângă Dealu, zidită întrun timp pe care-nu-l cunoaștem, se păstrează o prea-frumoasă icoană îmbrăcată

cu argint pe care

a dăsuit-o el.şi Doamna lui, Victoria,

O Levaniină, dar trecută la ortodoxie.

.

.

Împotriva. lui Leon: Vodă: începură a: se mişca
- boierii Oltului: DEN
- “Aici -se stânseseră - fraţii Buzeșii, şi:urmaşii lor. n'au
puiut să ajungă la aceiaşi însemnătate; dar erau atâţia
„dintre boierii mari şi mici şi boierinaşi olteni, mulţi la
numărşi viteji, cari înțelegeau
să 'conducă ţara după
daiine româneşii, şi potrivit cu.interesele lor.
o

-* Din mijlocul lot 'se:ridică un boier din Brân„- coveni,pe" malul Oltului, Matei, care se -zicea
coboritor, printr'o bogată desvoltare

genealogică,

“din ultimii purtători ai frumosului nume vechiu
de Basarab.

1

“

N

Net

„4. Răscoala începu în -1630. Boierii

>

nemulţă-:

„- miţi trecură peste graniţă în Ardeal, prin părțile. Jiiului.: Aveau în fruntea lor pe Matei şi pe
unul mai.mare decât dânsul, pe Vornicul Aslan,
care era din neamul lui Petru Șchiopul şi pe care boierii voiau.să-l facă: Domn “la început;.
Astfel Matei (fig. 59) ajunse candidat la Domnie

numai după dispariţia lui Aslan. Aici, în Ardeal,
pribegii găsiră nemeşi ca să-i ajute. Se adăpos-

„tiră în părţile

Hațegului, cu voia

celui nou al țerii, care se: ridicase

lungata

Domnie” glorioasă

(Gavril Bethlen), anume
RâkGCzy

a lui

-

principelui

după

Bethlen

înde-

Gâăbor

cu voia lui. Gheorghe.
Se
.

N

ș

2

—
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> Acesta înțelegea să înoiască stăpânirea unui. Bocskai,
_să aibă dominaţia. asupra Ungariei Superioare _smulsă de
la: Germani; el sia necontenit ca duşman faţă de. Casa
“de. Ausiria

-

şi, fără

să se strice cu

duiască afacerile Moldovei

„resele sale.:.
a,

-

...

-

a

În zădar

încercă

protivnici. . Aceştia

Turcii, căuta să orân-

şi Țerii-Româneşti

sa

i

.

Leon-Vodă

-

după inte-".

:

o

“

să împace pe

năvăliră: în anul

următor,

T + “Fig, 59. Matei Basarab, .
La)

dar, în lupta ce se dădu

la. sfârşitul lui August,

-- chiar :la' margenea Bucureştilor, — căci până .
“ acolo ajunseseră răsculații,— Domnul câștigă o
L- biruinţă.,
N

i

IE

-

e

|

Şi astăzi se vede. în “curtea: “bisericii. Slobozia. o îru-. -moasă - piatră care pomeneşte: pe: pribegii „căzuţi În
această. luptă. Dar :Matei-nu putu să fie prins, ci, după.
ce „se apără: câtva timp

în mănăstirea Tismana,- el trecu

iarăşi în Ardeal.

a!

.

Când, la sfârşitul anului 1631, Leon-! Voaă fu
"schimbat şi se'- numi ca “Domn Radu, fiul lui
Alexandru

Iliaș,

pribegii

veniră

din

nou în ţară,

întrând acuma prin Banat. Încă odată se dădu o luptă mare între -cetele “lor, care. cuprindeau
o sumă de Români . “bănăţeni.” şi de oameni cu
plată: dintre. Sârbi. şi “Unguri, şşi între. oastea” de
Turci şi. câţiva * boieri-de
. țară a -noului Radu:.

- Vodă. Lângă

București - 'este mănăstirea P/um-

„ buita; între. zidurile: ei şi şanțul cel: vechiu, care
încunjura oraşul, se întinde v câmpie bogată în.
“

- gropi:

aici a- fost războiul, Şi, data „aceasta,

"biruit

boierii

- târziu

Mitropolit al ' ţerii,

au,

pribegi.” La

Printr'un - preot. bulgar,” pe -care-l : făcu mai
Matei era înțeles-cu

"Abaza, “puternicul Pașă dela Dunăre, care în- locuia pe Schender-Pașa, „biruitorul din 1620 al:
Polonilor. Astfer, când, ales “Domn - de către
boieri, el:se duse cu o mare ceată dintre aceştia

şi cu

arhiereii. țerii. ca să se plângă împotrivă.

prădăciunilor . grecești, care „au pustiit țara“, .
"era sigur că. va! găsi sprijinitori. ai Domniei sale
celei

nouă.. În

adevăr, a.şi

fost întărit la

înce-“-

"putul anului 7633, începând | astfel-.o Domnie:
care era să ție nu ma: puțin de _douăzeci - Şi
unul de ani, “lucru foarte rar pe acest timp.

5. "De sigur că Munteni. se . înţeleseseră cu
"aceia dintre boierii moldoveni cari nu puteau

să sufere pe Greci, si mai'ales pe acel Vevelli, .
care era atât de bine privit Ja Curtea lui. Radu

|
.

da

“Mihnea

287

şi ajunsese la o “situație precumpăvitoare :.

Şi între curtenii lui . Alexandru Iliaş, “Domnul |
- Moldovei de atunci.: Se făcu deci în Iaşi ! o mare
mişcare a poporaţiei, călăuzită de Lupu, i Vevelli
fu sfâşiat- în bucăţi de mulțime. - Miron-Vodă: Barnovschi, a cărui aşezare în
“ Scaun.

era

dorită , de toată

lumea, făcu — am

văzut — greşeala de a mergela Constantinopolşi-şi găsi aici, în. loc de întărirea Sultanului,

moartea: Moise Movilă, Domn blând

şi, îndato-

zitor, fu primit cu bucurie de ţară, dar nu era
omul: potrivit . pentru: „a da Turcilor, în noul:
războiu pe care-l -îrcepură cui Polonii pentru
stăpânirea
Cameniţei, sprijinul de: oameni şi
_provisii pe care-l aşteptau de la dânsul. Astfel
"el fu. mazilit Şi, cum ştim, luă: drumul Poloniei,
de unde nu se mai întoarse îndărăt.

"De data -aceasta,

Lupu

(fig.. 57), veșnicul

“uneltitor, îşi - ascunsese scopul. Lucrând prin .
acelaşi mare Turc de la 'Dunăre, Abaza-Pașa,„prin care lucrase şi ispitise Matei, Domnul mun-

_tean,
cesc,

precum și prin şiretul Grec cu nume turCurt Celebi, care a rămas agentul său pănă-

târziu, el căpătă

Domnia

Moldovei..

Îşi zise” Vasile- Vodă, după numele Impăraţilor, |

ă vechi

„Avea

ai. Constantinopolului..:

e

oârecare tragere. de inimă

greci, cu toate

-

pentru boierii

că se ridicase tocmai pentru

a- i

înlătura de acum înainte ;.dar,. precum .am zis,
“mamă-sa era Româncă,şi el însuşi nea pe
fata .lui Bucioc,

marele

boier. mioldovean

care -

“fusese. tras în țeapă de Turci pentru: trădare pe
“vremurile lui. Gratiani. De sigur că,. pănă la „sfârşitul: Domniei lui, Vasile-Vodă Lupu.a,j“fost“destul. de

bine

el a stăpânit

primit şi de boierime și de fară:

numai

doi

ani „mai „puţin . decât

-.

|

—
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Matei. Basarab, avână- deci Moldova - timp. de
- nouăsprezece ani.
Si
2

.

-

“6 Dacă şi unul şi altul au putul domni atâta. "vreme, N
” aceasta se. datoreşte fără. îndoială. isteţimii lui Matei,
viiejiei acestuia,. care -şliuse.: a-şi. alcătui o oaşte: de
boieri ' cari țineau la dânsul, unii ca la un tovarăş, alţii.
"ca Ia 'un tată, şi bogăţiei lui Vasile, care avea mijlocul
"de a câştiga asifel pe oricine ar fi stai împotriva inte-=
reselor lui. Dar îndelunga dăinuire a amândurora în jerile
lor, înfrângerea tuturor rivalilor,:a căror seminţie . se şi
pierdu de la o vreme, se lămureşte prin altceva: prin
împrejurăsile străine. În Ardeal stăpâniă Gheorghe Ră. k6ezy, care pulu să treacă : puterea 'sa fiului ce puria.
„acelaşi nume. Râkâczy avea “de lucru cu Imperialii : el
_se amestecă în Războiul de treizeci de ani, avu legături
cu Suedesii. şi Francesii, dar faţă de. jerile noastre .el
nu doria decât o bună înțelegere, în care Domnii români
ar fi avut întru câtva o. situaţie inferioară faţă de dânsul,
plătindu, i, supt.o.-formă

oarecare, 'o sumă

de bani, caie

„putea. să se: înfățișeze ca un tribut, şi făcându-i din când . ”
în când daruri de :cai ori”trimeţându-i solii strălucitoare
de boieri. N'a sprijinit pe . niciun - pretendeni - împotriva. „lui Matei, şi aceiaşi a fost politica lui: şi față de Vasile...
Pe de altă parie, Turcii, în fruntea cărora stătea acum.
“straşnicul Suitan Murad al:IV-lea, vărsătorul de sânge,
aveau de lucru dincolo de. Mare, în Asia, împotriva
- Perşilor, cari nu se dădeau învinşi. Asifel Sultanul se:
mulțămia cu plata punciuală a :iributului,. cu respectul
: arătat de amândoi

Domnii

faţă

de „poruncile

lurceşti. şi.

de dregătorii cari le aduceau, și nu căuta să mai slârnească la Dunăre o nouă primejdie de războiu,: pe lângă

-aceia din Asia.
7: Vasile
„fericirea

dacă

-

|

şi Matei

ar

şi înaintarea

|

a

fi asigurat încă mai bine.
paşnică “a

primul n'ar fi avut: planuri

ţerilor: noastre,

mari de stă-

pânire,. în care se cuprindea şi Țara-Românească:

Încă

dinu: 1637,

Vasile, care stătuse pe'lângă .

Radu. Mihnea și voia să urmeze politica

„se » gândi

a pune

Y

-

în locul
N

acestuia,. :

lui „Matei, bănuit
'

[ai

de.

i
o
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“Anţelegere cu |creştinii, -pe fiul. său. Ioan, :născut :
din căsătoriă cu. “Tudosca. .Bucioc. (fig. 58),
„băiat tânăr şi slăbănog, pe.: care “tatăl său la
trimes, apoi

la băi:

în

Răsărit, unde, -totuşi,

se

stânse . peste - puțină . vreme. Râk6czy stătea, ca
| păstrător al păcii şi apărător al dreptăţii, de |
Zi partea lui Matei, ajutându:l : chiar şi cu trupe,:
în fruntea. cărora stătea - vestitul Joan”; sKemeny.
Fără

greutate, Domnul

Țerii- Româneşti

răspinse.

.

“pe năvălitori. Boierimea munteană se lupta cu ,
“altă tragere--de “inimă. “pentru - Domnul 'de țară

“de

cum

“Vasile.

„mai

se luptau

Moldovenii

Lupta. se dăduse. la

veche . dintre: Moldoveni

“veacul al XV-lea.

-pentru

„Grecul“

Teleajen, ca şi lupta

-...

şi . Munteni,

|

.

în

7

Pacea) impusă de Râkâczy, ţinu 4 nuinai câteva .
luni de zile...

i

“Acuma-se chema , însă că Vasile n'a „pornit
duşmănia. de.capul său, ci că, ajuta numai cu.

"oastea moldovenească, precum îi .cerea datoria,
pe Turcii de la Dunăre, cari voiau. să pună în

locul lui .Matei pe, bolnăviciosul Ioan..Şi Tatarii, -cu cari se: încuscrise! Vasile, luând în căsătorie !
“pe o Cerchesă creştină, Ecaterina, ruda Hanului, .

îi stăteau. la îndemână. În: Novembre 1639,
Lupu era la graniţă” şi-şi Juă un titlu'-pe care - pănă atunci, de. la Mihai, nu: îndrăznise a-l-

“purta : nimeni: acela: de , „Domn al“ Moldovei şi
”
Terii Românești“.
„Matei rămase singur, dar aceasta însemna: cu
toată

boierimea

lui

și. cu toată

iubirea. pe

voi

să-l scoată

vederea

jos, spre

din

lui. Atunci,

cursul

şanţuri,

prădând . sate

Matei se cobori

în

ceva mai“

'Pfahovei,, şi, trecând. această
i
-

,

-

care

ea o păstra pentru, dânsul.
„ȘI acum el îşi puse lagărul la: Teleajen. “Vasile

.

_

|

i

284

=

apă la. Ojogăni, el- începu. cu indrăzieală lupta.
_Şi de data aceasta, Moldovenii fură puși răpede
pe fugă de avântul

boierimii “ muntene, „gata să

se jertfească pentru

Domnul

ei.

8. Moartea lui Ioan. Voăă, care. se întâmplă
în curând, ca. şi alte motive, astâmpărară_ pe
Vasile, FI îşi găsi. de lucru - de acuta înainte:

EET,

ZA

Xe

774Za
FA

o

i

»

zi St

i d)

Fig, „60. Biserica Stelea, a lui Vasile Lupu.

astfel ajutând. pe Turci în socotelile lor nouă
cu Ruşii, cari întrebuințau și pe Cazacii_din

Azov, căutând să iea în stăpânire portul acesta

"în. Marea cu acelaşi:

nume.

Amândoi. Domnii * rămâneau : prieteni! ai - lui Râkâczy;
de şi nu înjelegeau:să- - ajute în toate întreprinderile lui

pl
VI

-,

-

.

—

a
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şi înirară chiar, întâmplător, în legătură tainică cu'-lmperialii, duşmanii Ardeleanului..Vasile, în sfârşit, - aflase
un alt-mijloc de a-şi măguli ambiția, căsătorind pe fata -

„lui cea' mare cu 'un: magnat
- Radzivillilor.

-_

lilvan,

din - neamul

Janus,

„

-

Ca semn al împăcării 'lor, fiecare dintre: Domni clădi: -

pământul “vecinului, sau, cum își ziceau
pe. ică
o. biser
acuma unul altuia, frafelui, din-celalt principat românesc, În această formă,în legătură cu evlăvia şi priincioasă
artei, îşi serbară alianţa. La Zârgovişte se . vede o îru-: -

moasă biserică, înaltă, împodobită cu discurile bulbucate,

de smalt verde, ale: turnurilor; care..se zice biserica Stelei (iig. 60), adecă -a lui Stelea, negustorul de . la

care iatăl lui Vasile cumpărase locul şi făcuse o bise-

ricuță, pe care'o înlocuia acuma minunatul lăcaş zidit,
în semn de împăcare cu Muntenii,de. fiul lui. Iar supt
munţii Moldovei. din părțile Putnei, în satul Soveja,
trăieşte şi pănă. astăzi o “clădire destul -de puternică,
- de-asupra. uşii căreia se pomenește în - limba :slavonă

numele: lui Matei Basarab şi data“ întemeierii,

- 9. De 1a.0 “vreme, 'însă, Moldova începu să

- aibă greutate mare din partea Tatarilor. şi apoi”
.1646, prăară
a -Cazacilor. Cei d'intăiu - întrla
legaţi
oameni.
de
mii
scoțând
şi
groaznic
dând
robi ca
nţeze
întrebui
să-i
voiau
de funii, pe -cari

să-i vândă. la - Constantinopol;

"sau

periră

însă, în

mare

Nenorociţii -

parte, “ae . viscolul

ce se.

stârniîn câmpiile - pustii de dincolo de Nistru,
tocmai. când

treceau. pe. acolo în şiruri - mânate

.

„ca vitele.

"Se înţelege uşor-cum Vasile 's'a- lăsat ademe-

l mare pe care-l făceau nit, deci; de. planucel
_ Polonii de a întra în ţară, de a merge biruitori

pănă departe la Dunăre și chiar pănă “la Cons-

“tantinopol,
o
nimic.

plan:
i

de care, fireşte,
a

nu s'a- ales
a

După moartea regelui Poloniei, Vladislav, şi a. -

ui.

Râk6ezy

-cel bătrân,

în acelaşi

an, 1648, Ca-.

5 ia a
zacii, cari aveau. în
prădalnic

286 —
fruntea | lor pe

Şi beţiv,. cum

dan Hmilnițchi, începură
dovei,. pe

-

care

.
un bătrân:

era şi tot neamul, Bog=: :

să viseze de. prada Mol-

o -gustaseră

înaintaşii

lor

din"

vremea lui Petru „Şchiopul şi lui Aron-Vodă. Ei
se. răsculaseră împotriva: 'Polonilor şi izbutiseră..
a: învinge pe nobilii regatului, cari: voiâu sâii
“păstreze” şi mai departe în atârharea lor. Smul-.
gând, în sfârşit, o pace prielnică noului rege./oan“Casimir, Hwmilniţchi îşi: îndreptă - 'luarea-aminte.

asupra Moldovei. El ceru pentru fiul său, tânărul
Timuș, un barbar grosolan şi stângaciu, pe fata
“cea mică-a lui Vodă, Ruxanda, care' era tot aşa

“de frumoasă. pe cât era de bogată. Deocamdată;
Domnul încercă. să zăbovească această legătură
de familie. care nul măgulia. nici într'o privință, |
“dar Hmilniţchi. ştia să peţească și cu sabia. Mol-

dova

fu prădată

o prădaseră
- Tea,

erau

deci de Cazaci mai rău de cum

odinioară

acum

Tatarii,

înțeleşi

cu'

cari,

de, alminte-

|

Hatmanul căzăcesc,

_ŞI, străbătând” şi în Moldova, fiul lui Bogdan
luă prada, |
_
.

îşi.

Acura” În sfârșit se făcu nunta, Şi Timug, cu tovarăşi
.
săi de luptă, şi cu druştele căzăceşti pe care. le adusese : :
cu dânsul, petrecură : după moda ţerii lor, bătând. pe.
Evreii din lași și îmbătându-se, Mirele. nu. se pricepea

să

schimbe

o vorbă

cu

oamenii,

şi, când

rămânea

sin--

gur, se uiia pe fereastă, curăjindu-şi! unghiile. . Cineva, i
-care a fost faţă la această ciudată: nuntă, spunea - că-el

sămăna

“10.

cu un: înp prins
i
În mărăcini,

Odată

cu. această

.

nenorocire,. căci

ca o.

nenorocire trebuie să se privească prinderea
Moldovei în jocul nebun de războiual Cazacilor,
veni pentru Vasile o alta: Râkoczy cel tânăr

nu voiă să-l mai aibă, vecin —, între „altele pen

-
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- tru că însuși hrănia: planuri asupra: Poloniei,
spre' îndeplinirea . cărora îi trebuia să. „aibă “la.
Iaşi

o unealtă:

„acum prietenul

credincioasă. Matei .nu
lui -Vasile,

totul . obiceiul de a
său;

'nu- şi

unelti împotriva

el, găsi, în „sfârşit,

Glieorghe Ștefan,

care

pe

mai

era

uitase

cu

.

vecinului..

boierul : moldovean .

care. avea moşii întinse în păr--

țile. Bacăului, pentru -ca :acesta, unindu-se cu
„toţi: nemulțămiții din Moldova,. să se pregătească.
a înlătura pe Domn în folosul său însuși. -

Complotul. fu descoperit, dar.prea târziu pentru a pune mâva pe trădătorul cel mare. Gheorghe Ştefan primise ajutor muntenesc, comandat
_de. nepotul de soră al lui Matei-Vodă, -Diicul, -care

nădăjduia să-i

şi

urmeze:

în. Domnie,

şi

x

-acela:al lui Râk6ezy,.care . trimesese. pe un cu„ moscător. al' ţerilor noastre, pe Ioan Kemeny...
„ Astfel. Vasile Lupu fu aruncat peste Nistru,
bucuros măcar că unul din nepoții „săi de frate..
'i-a putut: aduce - Vistieria, închisă în Cefafea.. . .

Neamţului. Ca: Ștefan- Vodă, tostul logofăt Gheor-

.

Îndată însă după Paşti, Vasile se întoarse,
aducând cu dânsul cetele. -răsbunătoare ale. Ca-.
“zacilor, în fruntea cărora se găsia ginerele său,.

-

ghe. Ştefan începu

. Timuş.

Gheorghe

astfel, în

1653, Domnia

. Ştefan trebui să

sa. -

părăsească

Iaşii, şi, după mai .multe lupte date în preajma
“acestui Scaun domnesc, ostaşii lui fură învinși.

Dacă sar fi mulțămit. cu atâta,. Vasile-Vodă
“ar îi putut să: domnească, încă mulţi ani de zile,
dar el siniția nevoia răsplătirii, mai ales împo“triva

el
.

vechiului

dușman

de peste “Milcov.

Astfel

trecu. în “ Para Românească, pe. care. o “găsi,

“data

aceasta, nepregătită

„bătut strașnie la Finta a. (7

de

apărare,

Maiu).

dar fu -
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i

-Linia Teleajenului şi a Prahovei nu se puiea apăra,
dar. Matei îşi aşezase oastea, strânsă în pripă,. dincolo
de cursul /alomijii. .El aveaşi acum, ca şi pe timpul.
luptei de la Ojogeri; din 1639, numai luptători din fară,

„cu foarte puţini Unguri.- În cele d'intăiu încercări făcute
între Cazaci.şi boierii “munteni, străinii: biruiră. Acuma
oastea' lui: Vasile

era numai

lă o -mică depărtare de Târ-

„-govişte ; aici,la Finta, unde şi altă “dată.se aşezaseră
oști:în tabără, stătea” Matei pentrua da cea: din urmă.

lupiă a sa întru apărarea ţerii.
a
Vasile atacă pe Minteni:cu o furie nebună, şi Cazacii fură mai viteji decât oricând, dar cu niciun preţ boierii
„war fi părăsit în nenorocire-pe Domnul. lor. Şi acesta
'mai avu -la îndemână. seimenii. 'sârbi .şi dorobanţii de
„ară, după moda trabanţilor
. ardeleni, plătiţi foarte bine
_-. şi uniişi alții. Avântul călărimii boiereşti şi puterea de
".

„împotrivire a acestor pedeștri deprinşi cu războiul holări

- lupta.” Matei primi un glonte:în genunchiu, luptând îna„”intea liniei sale, dar cu acest preţ el câştigă biruinţa.
„ Retragerea: Cazacilor şi. Moldovenilor. fu - un _dezasiru.

Pe urma gonacilor veni Gheorghe - Ştefan: cu
„cete de Munteni, şi, în luna lui Julie 7653, el,:
ajungea să stăpânească /așul.
NE
41, Vasile-Vodă fugise ' la Căzaci; de aici trecuÎă
„. Tatari şi, în sfârşit, se duse la Constantinopol. Aici a
„stat,-o bucatăde vreme, închis în cele Şepte Turnuri,o:
- parte din. vechiul zid bizantin, prefăcută de Turci în închisoare de Stat. Apoi fu lăsat. slobod, şi avu de-la un
timp nădejdea că va. putea căpăla 'chiar' Scaunul .Moldovei, dar muri fără a mai fi -văzut (ara unde se născuse .
- şi stăpânise. -Zimuș, din partea lui, se. închiseseîn ce-

- talea

Sucevei: aceasta fu

încunjurată multă. vreme şi .

bătută straşnic cu tunurile, .pănă ce, la urmă, 6 ghiulea
„sfărâmă genunchiul lui Timuș şi sili pe Cazacii rămaşi
fără căpetenie să dea. cetatea Ungurilor şi Muntenilor.
Acuma Domnia lui Gheorghe Ştefan era Întemeiată, .

Numai

câteva luni de zile mai stăpâni Matei.

EI avu de lucru cu seimenii îmbătâţi de biruință,
cari se ridicăseră împotriv
lui şi uciseseră
a o samă

—'28y
de boieri
ştiu

—:

în-. chiar ” cuprinsul Curţii. La urmă,

să potolească

pe aceşti mercenari obraznici,

„dar viaţa-i era pe 'sfârşite. Într'o zi din April
1654, se stângea la- Târguvişte, stând — spune
"- un.cronicar

străin

—

„în:

palatul

său

domnesc,

”

„la 1ocul ce-i plăcea de obiceiu, supt cerul deschis“.
xx:

Stărâmarea puterii politice şi militare a.
țerilor noastre după Matei. Basarab
i
(1654- 1678).
1,

Diicul nu putu lua. moștenirea

lui” -Matei-

Vodă, -şi ea trecu 'astfel asupra unui boier care râvnise şi altă dată la Domnie şi fusese însem-.
nat pentru aceasta la nas: Constantin, fiul, cu.

soția unui preot din-Dobreni,. al: lui Radu Şer- .
“ban (fig. 62). Pentru, coborârea lui din: Matei
Basarab şi pentru

că “Matei

îşi zisese totdeauna

Matei „Basarab“, şi Constantin purtă acest nume ;
alții îi zic: „Cârnul“, „pentru -sluțirea” pe care o.
suferise,

-

|

N

Constantin era om bogat, care avea 'o moşie acolo la
Dobreni şi în alte părţi de lângă Argeş. Ca şi Gheorghe
, Ştefan, noul Domn moldovenesc, el nu putea să urmărească o politică: proprie, ci'era prins acum în desfă- şurarea politicei ardeleneşii, pe care o făcea, fără“cruțare, cu o fantasie. de. viteaz nebun, Gheorghe Râhâczy
, cel lânăr.

2: Tatăiu Constantin se”gândi să facă linişte
în ţară prin înlăturarea

ostaşilor plătiţi.

Aceştia

aflară şi se răsculară: Nici: străinii, - nici păgânii cei mai răi n'ar_fi făcut prădăciuni aşa de grozave, cum

a fost

aceia săvârşită

de aceşti tică19 -

+

„S >

1oş

1
4.

chiar

O samă de bo
mai

buni,

90

1€ri

precum'a

dintre

fost

cei' mai mari, și
ruda

lu i Mate-

lirei

NV/MAi
7

i,

Di4
Fig. 61. Mormântul fiului, numit tot Mate „'a1 lui Matei -Vodă Basarab, .
la B ISerica
Domnească d in T âr, govişte,
N

..
Li

—
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Vodă, Papa, fiul lui Prâda din Brâncoveni (fig..63); fură “uciși. Constantin trebui să se facă a.
încuviința

aceste omoruri, dar

el ceru

sprijinul .

lui _Râk6czy pentru a pune rânduială. Domnul
se depărtă-cu dibăcie din” tabăra răsculaților,
“cari

alcătuiau “totuşi

o

oştire

de

toată

frumu-"

seţa, şi asttel aceştia . ridicară |Domn-, în ajunul

“Fig. 62. Constantin Basarab;

-

luptei pe: anul Hrizea cel - tânăr. Sau. “Hrizică, E
nepot de.fată al: vestitului . Ban - Hrizea de la.
începutul

Domniei

lui Matei: Basarab.

Lupta

se

“dădu în părțile. Teleajenutui, lângă. Șoplea. HrizeaVodă ce! nou.se luptă cu o vitejiefără păreche,
dar acum boierii toți erau în tabăra străinului.

"Se aşteptau şi Moldovenii, 'cu Gheorghe

Ştefan,

.

N

-

„şi ceva ajutor tătăresc.: Astfel

„„ această biruință
:
L
.

-

ăi

=

Râk6ezy. birui, ș

câştigată
de dânsul
.
.
Ă
-

în

folosut

A:
.
Domnului şi al boierilor, pe “pământ
ul chiar at
Țerii- Româneşti, însemna nimicirea desăvârşită
a ultimei oştiri vrednice de acest nume pe care a
.

avut-o: principatul muntenesc.

"- Dacă seimenii şi dorobanjii își meritau soarta, fara nu

„merita

lovitura de a

fi lipsită “de acum înainte de: orice

„ oştire n stare s'o apere, Încunjurat de Nemţi și de Un_ guri, lăsaţi de Râk6czy, căruia-i făcuse un nou jurământ
de credință, Constantin stăpâni.şi mai departe.
SEE

„. Dar țara nu-l îubia pe: Constantin. Ungurii
lui Vodă-se arătau tot aşa de răi ca şi Ungurii

„de pe vremuri ai'lui Gavril Bâthory: întrau în
biserici ca 'îu casele de petrecere, rupeau argintul .
de pe icoane, aruncau lemnul sfințit în foc.
Răscoale izbucniră din când în “când împotriva
„ prietenului străinilor, şi una din luptele
cu răs.. culaţiise dădu chiar la * Călugăreni, locul de
biruință al lui Mihai-Vodă, care ajunse astfel.
; unul din teatrele războiului civil.
î

3. În curând un mare
pentru împărțirea Poloniei.

războiu
e

se. începu
a
Da

Suedesii căutau să: smulgă peniru regele lor moştenirea întreagăa lui loan Casimir, şi un general ăl regelui
'Carol-Gustav întră: în Cracovia. Râk6czy avea şi el pla“nurile lui asupra regatului vecin; se uni cu regele : Suediei şi cu Electorul de Brandenburg, alt duşman
al
Poloniei, şi pătrunse cu oşiirile lui în-Regat, în ădâncul

” iernii de la începutul

anului 7657,

i

Între luptătorii lui se aflau, de. voie, de

voie,

Moldoveni

şi Munteni, cei” d'intăiu

nesupt

.-

a
Serdarul:

Grigore

Hăbășescu. şi: căpitanul

Fra.

zilă, iar ceilalți supt căpitanul Odivoianu.
Fapediţia lui Râkâezy al II-lea se: mântui

printr o groaznică nenorocire: Tafarii încunju""„ rară pe Ardeleni, niiniciră o parte dintre: dânşii,
. dar pe ceilalți, împreună cu Ioan Kemeny însușşi,-

îi. prinseră

robi.

Ştefan-Vodă

din

Moldova

și

“Constantiri: din: "Fara-Românească
nu pierdură a
“cu acest:prilej numai pe. ostaşii lor - “trimeşi în
aceste locuri străine, unde. noi -nu aveam nimic:

de răsbunat,

dar, în

acelaşi | timp,

şi. Domnia

lor, căci Turcii se hotărâră. să-i înlăture. . -.
Constantin îşi adună o mare oaste de strânsură, -dar.nu cuteză s'o întrebuinţeze. Plecă din
București, arzându-l ; peste câteva zile .părăsia- Târgoviștea, şi Tatarii, cari aduceau pe Domnul...
-cel nou,

”* zicea

Mihnea,

fiul -lui Radu Mihnea, şi care-şi

„Mihai-Vodă“,

prădară

groaznic” cealaltă

“reşedinţă domriească, scotocind şi pănă în fundul
—- mormintelor - domaeșți

„Curte,

din

biserica

de

lângă

clădită şi împodobită de: Matei. „În Mol-

-

„dova, Gheorghe. Ştefan nu încercă. măcar o luptă.
cu -âceştia.- E. trecu în Ardeal şi de acolo, după.
„e. rătăci şi prin Rusia, se duse tocmai la Steffin,
unde-și trăi cei din. urmă 'ani din viaţă. Muri
foarte nenorocit, având lângă. dânsul numai o

-țiitoare. ruşoaică, şi oasele lui. fură. aduse „la
„mănăstirea Cașinului, pe care o. clădise. Mănăs-

tirea, dreasă adeseori de. egumeni greci, nu.
„mai i înfăţişează însă astăzi piatra lui de mormânt.

5. Gheorghe Ştefan încercase de la o “vreme, stând. . „în Ardeal, să-şi capete iarăşi tronul. Ba năvălise chiar odată în jară, dar fără niciun folos. Din _pariea lui, Cons- .
tantin încercă în mai mulie rânduri.să iea. Ţara-Româ_nească sau Moldova, şi izbuli chiar să se așeze la Jaşi,
unde: stătu numai câteva săptămâni de zile: la „urmă, îşi

„căută.

un adăpost
ăş, unde

-Maramur

la Cazaci, dup ă ce ră i ăcise
făcu daruri

bis ericii

ortodoxe

:
d

i prin
int Mun=:

pia
ia

et bat Saar:

=

*

Fig. 63. Preda
N

”

Brâncoveanu cu so ţia, Păuna, fiica, Ancu ţa, şi fiul, Papa
(zugrăveală la mănăstirea Hurezului),

. caciu, “Soartă

de

aventurier,

avea. În el sângele

nevrednică

dă: un

om

“care:

lui Radu Serbare.

"Tot ca aventurier, şi încă de o -speță şi. maj
-rea, se arătă și Mihnea, altfel om mândru şi cu

dorința

de a face lucruri. mari,

ba: “priceput şi

în cele „bisericeşti. De şi era grecisat cu desă-.
_vârşire şi unii îl socotiau- chiar ca Turc, îi întră
- în cap că poate să înojască isprăvile
lui Mihai
"Viteazul,

„_

luând.

titlul

Răgăraş, şi cerând

după

„* + dealul. Astfel,
”.

Doierii,
şi pe

de

„arhiduce“;

de la. Turci

ce-şi

"pentru

.

Moldova: şi Ar-

„de. două

tăiase

ori.

cari. nu-l suferiau, într'o: bună zi el ucise

străjerii

turci

puşi

pe lângă.

el și începu

„să prade pe supușii de pe margenea Dunării ai
“Sultanului ; când însă Turcii. şi “Tatarii întrară
împotriva lui, ei nu cuteză să li steie_ în faţă,

„un

ci trecu în Ardeal, unde
„peri după un

şi el'rătăci

un timp;

ospăț” pe „care -î-l- dăduse

Cons-

.... tantin Basarab, ceia ce îndreptăţia . bănuiala că
acesta l-ar îi otrăvit ca+ să nu- -i mai steie rivalul
„A

în

cale..-

76, Cai aventurier se isprăvi Şi. Răk6czy, cu toată vitejia
şi energia lui.. Turcii îl 'scoaseră, dând tronul. ardelean
“lui .Acafiu Baresai, Român de origine, pe care-l înlocui
câtva timp Kemeny, scos din robia Tatarilor. Apoi, după

."ce şi acesta se stânse, în. urma unei 'răni primite în luptă,
Ardealul întră. în stăpânirea unui biet nobil din Secuime, - -

_pe care Turcii

îl aleseră' a întâmplare, Mihail Apaffy.

Supt „acesta “fu linişte- în. sfârşit, dar ruşine şi umilință
“adâncă. Multă :vreme Ardealul şi-a adus aminte de straș-. nicile prigăeluni care
«
au întovărăşit „scoaterea și uciderea lui Râkâczy.

7,
care

Pe. când Mihail Apaty
nu

mai avea

acum

nicio

„dica „generală, Domni „lrimeşi
pr

stăpână

jiniştt în Ardeal, .

însemnătaie

pentru

de-a dreptul de

poli- .

la Poartă

— 296 —.
“tineau amândouă
înlocuit

cu

țerile. noastre. Gheorghe Ştefan fusese

un fost

boier

[GIOVANNI
PRINCIPE

|

Ghica,

GREGORIO

GINA

Fig. 64. Grigore-Vodă

avea

Ghica.

legături:de

Albanes

£

DI VALACCHL
= ANSOABG
A

Arnăut de origine, care

tenie în tinereță

al său,

-

sau

i

.

adevărată prie-

cu_cel d'intăiu dintre Marii-Viziri Chiu-:
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.

prulii (de la Chiopri;. au fost cinci Viziri din acest neam),

„cari, în vremea

aceasta, supt Sultani slabi, conduc Îm-

" părăjia turcească. Ghica înseamnă: Gheorghe; de 'aceia
noul Domn şi-a zis Gheorghe-Vodă. Era.un om bătrân,
aproape de sfârşitul vieţii, şi afacerile au fost conduse -.
de fiul său Grigore. sau Grigoraşcu. (fig. 64). Acesta se : născuse din căsătoria Ghicăi Arnăutul cu vre-o fală de

boier moldovean;

Sturza;
toate.

a

el-însuși

voibia foarte
cu

boierii

luase - pe Maria: din familia

bine româneşte

moldoveni

din această

şi sămăna. întru. .
vreme. Grigore -

fost; întăiu tovarăș . de Domnie. al tatălui său, apoi. îl
- întovărăşi în Țara-Românească, după gonirea din acest
principat a ciudatului Mihail Voevod Mihnea. Lucră apoi -peniru' înlăturarea tatălui său şi pentru” venirea lui. Însuşi |
în Scaun. :
Pe urma Ghiculeştilor; Moldovenii au căpătat, pe vre-o.

„câteva

luni

de zile, ca Domn

pe fiul

lui Vasile Lupu,.

- Ștefăniță, un tânăr cu totul zburdatec, care nu era po-:
- trivit. decât pentru . plăcerile. uşoare;. el a murit. de lin- goare în timpul: cât stăpânia asupra Moldovei:
Un boier de ţară, care ajunsese la o vrâstă înaintată,
ducând o viață patriarhală, /strate Dabija, deloc din
părțile Putnei, unde-şi avea moşia de baştină, stăpâni . ”
apoi câtăva. vreme. De la dânsul avem 'amintirea unui
-Domn bun şi blând, care bea prea mult, -şi anume nu din
păhar de argint sau de cristal, ci din oală de lut, cum era învăţat, Istrate-Vodă, la judecata căruia. se. îngrămă- dia lumea numai înainte de masă, a. dus la capăt clădirea; începută de Miron-Vodă, a mănăstirii Bârnova.
Murind în Domnie, el a fost îngropat în această clă'dire, şi locul lui'-de odihnă e arătat printr'o minunată E
piatră cu: litere slavone , meşieşugii săpate,

e.

După moartea “Bătrânului Dabija

“în sfârșit, a domni
-un

om

care

cunoştea

îndeplinise . atâţia

începu, .

asupra Moldovei Duca- Vodă,
ahi

foarte bine.

ţara,

în - care

de zile funcțiuni boierești.

„-.şi care, dacă era lacom de banişi, la întâmplare,
„crud, știa. să.

cheltuiască

pentru,

biserici -şi să -.

îmbrace. acel: exterior de demnitate, care a făcut E
vestit pe un Radu Mihnea.
a
,

—
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- Pe lângă Ghiculeşti şi Duca-Vodă, care cârmuieşie, luând. numele domnesc de Gheorghe, în amândouă ţerile

(în Moldova de

două

ori,

în: Țara-Românească

numai

odată), Poarta. trimete la Munteni'pe.uh fiu al lui LeonVâdă, d'inaintea lui Matei Basarab, pe Radu . Leon, iar
în Moldova ajunge'a domni un sărac fecior al lui.
,

=

„Fig. 65, Antonie-Vodă
din Popeşti şi Neagul Postelnicul, fiul său,

Alexandru Iliaș, numit //iaș Alexandru, cel mai milosti
dintre toți Domnii români din această vreme. Când vşi |
când se întâmplă ca, în urma uneliirilor boierești, un
om mai puţin cunoscut, din mijlocul. boierimii “de ţară
ț-

— 299 —

7

chiar,să capete Domnia : astfel a fost. în Țara-Româ“nească cu bătrânul boier Anfonie .din Popeşti (fig. 65),

ctitorul cel nou al. mănăstirii de :la Târşor, care Antonie, .

“biet: om bătrân şi modest, ducea și. ca Domn o, viață ferităşi se ținea cu ce i se dădea peniru hrană în fie-.. -

cu

carezi ca un fel de .leafă. Antonie sămăna

Isirate-

Vodă din Moldova, cu acea deosebire că Istrate, pănă
- la sfârşitul său, a fost mult mai hotărît,. şi deci mai

.

“ muntean. Din
Domninul
respectat de boieri, decât .blaj

-rândurile boierimii: mai -nouă se ridică la Domnie, după
* cea de-a doua mazilire a lui Gheorghe Duca, fiul bo-

ierului Petriceicu, Ștefan- Vodă, fire nedumerilă, pe car

-_ încunjurimea

:.

îl putea întrebuința şi spe bine.

.:

i

"-..g. De alminteri,
asupra Domniilor

pe această vreme
româneşti

hotărârea

anume

o au

Grecii

“din Constantinopol, cari-şi fac-un fel de specialitate

din aceasta,

precum

își făcuseră odinioară,

_.

în a doua jumătate-a veacului al XVI-lea, Can- tacuzinii. sau Banul Iani. Rostul acesta de a.
" hotări. asupra. Domniilor noastre şi.de a le su”. praveghia îl „păstrează, mai mult
Ruseteştii, din familia de Levantivi
voia lor nu vineîn Domnie nimeni,

un

cu

om ca Duca-Vodă,
multele

legături pe

de zece ani,
Rosetti ; fără
şi doar dacă

lui, cu bogăţia: şi numele
care le avea la Poartă,

"ar îi pututsă li se împotrivească. Dar şi el tot
mai

bucuros

era să se

înţeleagă cu

dânşii.-

aljii vin O parte din Rusetești stau la Constantinopol,
mai cel
locul
aibă
de se aşează în ţară, unde ajung'să
|i-care
Visiier,
de
cel
pe
ales
mai
râynesc
însemnat şi
“îngăduie a 'se îmbogăți. Unul: din fiii - Ruseteşiilor, /or" dachi, se aşeză astfel în Moldova-şi jucă un rol pe care
-:
__ 2. înainte de” dânsul “îl jucaseră, pe vrememea “lui Vasile
Lupu şi â urmaşilor lui d'intăiu, cei doi fraţi ai lui Cons-

ianlin Postelnicul Cantacuzino,

soțul

Doamnei

Elina

a

lui Radu Şerban, — /ordachişi Toma - Cantacuzino.
Iordăchi Ruset a fost însurat. întăiu cu această fată a
„lui Istrate Dabija, pus şi el în Domnie tot de Ruseteșii,

:

—
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A

pa

care este îngropată lângă tatăl ei, la Bârnova, supt.o
inscripţie grecească, fiindcă Grec fusese soţul ei. În
_-curând. Moldova n'a: avut boieri. mai puternici decât |
Iordachi Ruset, şi nu. odată îndreptă el şi împrejurările
„din Țara-Românească.
.. NI
„>
Dintre Cantacuzini, unul, Dumilrașcu- Vodă, care făcea „parie din ramura constantinopoliiană,. ajunse a. stăpâni
de două ori Moldova; era un. bătrân stricat, care petrecea în vederea tuturor boierilor şi-şi aşezase la Curte
o fată de rachieriţă, de care râd cronicarii. Şi Ruseleștii au dat un Domn, pe Antonie;. era .un om slab,
având

două

beizadele

-* fiu de beiu, adecă

tatăl lor făcând

(beizadea

de . Domn),

pe . turceşte

- înseamnă:

care. compromiseră

multe, scandaluri

în laşi.

Cât

pe

despre

Antonie; el a mâniuit Îa Constantinopol,
după ce Turcii
îl chinuiseră peniru a-i stoârce. banii.
a
„40. Niciunul dintre “aceşti Domni, buni sau răi, energici sau slabi,. bogaţi sau: săraci, de la o bucată de
” vreme nu poate să aibă o activitate polilică proprie:
" stăpânesc câteva luni de zile, şi Turcii îi înlocuiesc
îndată, Soarta ţerilor noastre nu este hotorâtă de talentul,
” virtuţile.sau munca lor, ci de împrejurările din âfară,
—_cum

se întâmplă

totdeauna

cu

un

popor

slab.

-
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- Pe. atunci începuse
'un nou războiu între Turci şi Im-. “periali, care a pornit lă 7661şi a ţinut: pănă la 1664, apoi, siârnit iarăşi la 7682, merse pănă la 1699, ocupând astfel aproape întreaga jumătate a doua'a veacului
al XVIl-lea. Incepuseră Turcii, crezând că vor. putea |
7 înoi vechile lor fapte vitejeşii şi căpăta prăzi, ba chiar " Provincii nouă. Îndemnul veni de la Marii-Viziri din
familia Chiupruliilor, socotind ei să poată întineri Îm„părăţia lor prin războiu, care 'li 'dăduse tot binele : în
trecut, şi Domnii noştri fură siliți să iea parte,
cu ostaşii
- lor îmbrăcaţi şi înarmaţi foarte ieften, aşa încât cam
râdeau de multe ori Apusenii de hainele lor sărăcăcioase Ă

şi de sulițele lor de: lemn, care,
în loc să aibă

fier

pierderi. .

ai

în

Yâri, erau numai pârlite în foc. În “expedițiile. pe care:
-- Tureii.le făcură în Ungaria, Românii suferiră şi destule

-

.

i

„Asifel pulu:să cunoască lumea pe Grigore. Ghica,al
cărui chip, zugrăvit şi” săpat de meşteri germani, s'a. şi
răspândit în Europa, împreună cu al lui Gheorghe Ştefan;
înfăţişat tot supt numele de. Ghica.
.-._
.
-

—
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11. In acelaşi imp, tot prin i inrâurirea Chiupruliilor şi
urmând. aceluiaşi plan de a întări -prin lupte Împărăţia
- Osmanlâilor, se începu un- şir de expediţii împotriva *
_Polonilor, „asupra cărora ajungea să aibă autoritate din.
ce în ce mai mare adevăratul urmaş al lui Zamoyski și
“al doilea -mântuitor al Poloniei în timp de nenorocire,
„Ioan, Sobieski, al cărui tată păstrase legături. strânse cu. . „ferile noastre. Turcii voiau, ca şi la începutul Yeacului, „să ieie' Camenița, precum şi făcură la 1672, să supuie.
-cu desăvârşire pe Cazaci, înduşmăniţi cu Polonii şi nemulțărniţi cu regimul aspru al Muscalilor (aşa li se zicea
Ruşilor pe atunci, după orașul Moscova), cari făceau.
„propuneri Turcilor, făgăduind să li fie vasali tot aşa - .de-credincioşi precum: erau Românii din Moldova şi . Țara- Românească. După pacea de la Juravna (1676) urmară:
expedijii împoiriva Cazacilor cari țineau. cu Muscalii, şi
- împotriva acestora -chiar, în - Ucraina Niprului, - pănă la.
tratalul de la. Radzin (1681), după: care Duca-Vodă fu.
numit. Hatmân: al Cazacilor „supuşi "Sultanului, făcând peste Nistru Curți, ogoare, păşuni şi puind a se scrieactele în româneşte.
* Războiul între Turci şi. Germani nu' a ajuns . decât
- foarte tărziu, — după” ce Vizirul Cara-Mustafă “a fost:
„silit să depresoare Viena (1683), — pe pământul țerilor:
-noastre. Din poirivă, războiul cu Polonii s'a făcut îndată. la hotarul

sau

chiar

în cuprinsul Moldovei. . Şi. unul

şi:

altul din aceste mari războaie ale Turcilor în decadenţă..
- sânt strâns legate - cu soarla noastră.
"- Fireşte că şi Imperialii şi Polonii nu doriau nimic mai. -:
mult decât 'să smulgă de la Turci, ca nişte provincii,
__principafele noastre şi să le anexeze la provinciile lor,.
Norocul a fost că nici din partea Imperialilor, nici din _7
- partea Polonilor nu se făcea vre-o. concesie, aşa încâț
- rivalitatea aceasta 'veche, ca şi cea nouă, a Ruşilor, a
„folosit Turcilor şi, mai mult decât. Turcilor, nouă înşine,
cari ni-am păstrat. alcăluirea noasiră deosebită, cu legea,.
limba, obiceiurile şi- Domnii _NoŞtri.
-Grigore Ghica, ajungând în legătură cu Imperialii,' a
fost

prins

de

dorinţa

-de a „se

liberă“

cu

ajutorul. lor.

„Era un 'om ambijios, care ceruse de la. Apaffy să-i îna- poiască feudele muniene din Ardeal, despre care, ca şi.
- Mihnea Radu înainte de dânsul, cetise- în cronici,— care
se alcătuiau: pe. atunci, — - Pâgărașul şi Amlaşul. Merse:
RE

_—
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. aşa .de departe în legăturile lui cu Imperialii, încât, după o mazilire, s'a dus în Imperiu, pănă la Viena; -el.a pri“mit chiar legea catolică. şi: a botezat:. Leopold, după
numele. Împăratului, pe un copil. al său, care n'a trăit.

12. Cu toate

aceste aplecări ale tânărului Ghica, nu

se pOăte zice că ar -fi fost în ţerile noastre un partid
: „peniru unirea lor cu Imperiul; erau însă mai mulţi boieri

moldoveni

cari hu doriau nimic mai mult decât să ducă.

-de acum înainte, supt autorilatea superioară. a regelui
polon, o viață întemeiată pe vechile datiri şi obiceiuri,
în ceia ce priveşte privilegiile” boierimii şi ale clerului.
Partidul acesta polon.:începe.a se alcătui pe la 1670.

. - Slefan “Petriceicu se pune îndală în fruntea lui, sfătuit
- “de

anume

„mulţi

boieri, între cari

iubitori

de

schimbare.

mulţi

iubitori

Căpeteniile

de creşiini. şi
doritorilor de

-- alianță cu Polonia erau. fraţii Costinești, fiii vnui credin„ “cios al lui Miron Barnovschi: Miron cronicarul; şi fratele
“său, Velişco, mai neastâmpărat. şi mai -cutezător 'decât
"dânsulîn lupiele politice. Cei ce ţineau cu Polonii. îşi

“făcuseră adesea ori, după o.modă care se introduse în
- Moldova încă de la sfârşitul veacului al XVI-lea, învăţă- -

tura în Polonia. Ei “ştiau limba polonă și limba latină,
n'aveau atâta răspingere faţă de catolicism ca alţi boieri
şi nu. puteau înțelege aliă-îndrepiare decât aceia în sen„sul-politic polon.
a
e

13. In lupta de la Hotin (11 Novembre 1673),
Ştefan. Vodă, adăpat cu umilinţi amare de către Turci, îi părăsi, trecând la dușmanii lor: era cel
"„ d'intăiu cas de trădare
faţă de vecini
de peste
i
Nistru, după acela
al lui Gașpar Gratiani. Petri- --ceicu n'a fost mai norocos decât acesta: întovă-

„răşind pe Poloni în expediţia lor moldovenească,

„el trebui să părăsească țara odată cu oștile re:
„„ gelui. “Când -comandantul polon în lupta de la
„Hotin, biruitorul Turci
Ioan,
lor,
Sobieski, ajunse
în sfârşit rege, el ajută lui Petriceicu să trăiască potrivit cu demnitatea lui în Polonia. La 1683,
întâmplându-se ca Domnul Moldovei, Duca-Vodă,
at

.

0
„să meargă.supt zidurile. Vienei, împreună «cu oas„tea “turcească, şi să se întoarcă „de-acolo odată :
“cu învinșii, Polonii pătrunseră în Moldova şi

“ prinseră.

pe. Domn

la satul său :Domneștii,. din -

“părțile Putnei. Pe vreme de iarnă, grea, bătrânul „du dus. în pripă, cu mijloacele ce erau la îndemână; în regat, unde stătu câțiva ani de zile şi
muri de boală la Liov, fiind îngropat în același.
:. biserică ortodoxă ce cuprindea rămăşiţele: Dom- nilor din: veacul 'al XVI-lea, tăiați de Poloni '. pentru plăcerea Turcilor: Petriceicu. fu așezat ca
Domn, dar, pus în ziua de; Crăciun, el stăpâni
numai pănă înainte de..Paştile -din 1684, şi, în

“urmă, “Latarii îl izgoniră.:
_ După a doua -Domnie.a lui Dumitraşcu

“ facuzind,

adus

Can-.

Tatari, guvernatorul

de acești

turcesc de: pe malul drept al Dunării şi din Do-.
brogea, căruiă-i era lăsat în grijă războiul cu.
„ Polonii, făcu Domn.pe un prieten, al lui, care

cunoștea bine pe. Poloni,

pentru. că

slujise .în

armata lor, dar care tocmai de aceia-i despreţuia
pe nobili. pentru, fudulia. şi uşurătațea lor: Con-.

“ Stantin Cantemir, ua bătrân răzeş voinic: și-roșu
la faţă, aproape cu totul lipsit de cunoștință de
| - carte,

S'a arătat

în Moldova:

“ceput

.

lui,. regele Sobiescki -a pătruns de două

vremea
-ori

apărător viteaz-al ţerii sale. Pe

odată. â întrat

în

Jași,

o expediţie care n'a izbutit, fiindcă Tatarii

au ştiut

să

facă- țara

lor. Atunci, la

pustie

înaintea

|

şi a în-

năvălitori-

plecarea Polonilor,. s'a „dus

din

ași cu dânşii, fiindcă era compromis prin prie_tenia ce'li-o arătase, învățatul Mitropolit Dosoftei,
Zolkiew
"care ajunsese apoi în fruntea eparhiei

„„ceteşte Jolchiev), din părțile ruseşti ale: Polonilor.
Altă- dată, regele a prădat mănăstiri . şi - sate
,
| bucovinene și a | luat Cetatea” Neamţului unde

.
-

î 2

_

înaueă
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plăieşii moldoveni,
'de' şi puţini la număr, s'au
“apărat cu vitejie deosebită...
- .
„In cursul acestor lupte, Cantemir. înstişi s'a

_bătut cu Poloniiîn pădurile de la Răsăritul Bu“- covinei,

câştigând, în

cele

d'intăiu

timpuri

ale

stăpânirii sale, :lupta -de la Boian: (sat care se
află tocmai la-vechea: graniţă a judeţului Doro-

„hoiu de către Bucovina).

.

.-

.

.

“Fig. 66. Dimitrie Cantemir. - *
- Constaniin Cantemir : a - stăpânit pănă în primăvara anului 1695, murind în Scaun, de boală şi bătrâneţă, şi -

fiind înmormântat în biserica. Sfântului Nicolae din
de unde

apoi fu strămutat

în părţile Putnei, Mira, lârâul
ng
Milcov.
ă

I4. Invăţatul
Dimitrie,

fu ales

fiu al

laşi,

la mănăstirea făcută de dânsul

lui Cantemir

de boieri,

.

(fig.

66),

dar el trebui să plece :

când Turcii se hotărâră să nu-l recunoască. Constantin Duca, fiul unei femei
destrânate,

305
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- Doamna Anastasia, şi al bătrânului Duca- Vodă,
„căpătă stăpânirea Moldovei. Boierii îi ziceau, în
bâtjocură: Duculeţ. Domnia lui. fu întreruptă de
numirea, pe cinci ani de zile, a fiului celui mai
măre'al lui Vodă- Cantemir bătrânul, Antioh, tânăr

fără

însemnătate.

totdeauna

Scaunul

După

ce Duca

moldovenesc,

părăsi

N

pentru.

se ridică

pănă

"la înălțimea - Tui n boier din 'Țara:de- jos, cobo=
“râtor 'dintr'o familie care avuse necontenit dre.gătorii

însemnate în veacul

al XVII- lea şi

pânitoare de multe moşii, Mihai Racoviţă,
era nepotul de

fiică al lui

Toma

şi fusese ginerele lui: Constantin

.

stă:

care -.

Cantacuzino

Cantemir,

aşa

încât putea fi socotit că făcea parte şi din familia

,

-

“lui. Era un om simplu în: moravuri, lacom de “ bani, adese ori purtat de nas de alții. Pănă foarte.
tărziu, în veacul al XVIII-lea, "viaţa: lui „este

amestecată cu Domnia Moldovei.

i

=

I3. In acest t principat nu erau neamuri
.

puternice,

care

să.

se

organiseze

boiereşti

pentru

lupta

o „politică şi să înfrunte pe străinii aşezaţi în funcţii
sau să fie în stare a înlătura. neamurile Domnilor şi a: aduce, în sfârşit, la Domnie pe fruntaşii
lor.
,

Altfel
aici

erau însă lucrurile în “Tara. Românească:,

căsătoria -lui Constantin

Postelnicu cu Dom:.

4

nifa: Elina, fiica. lui Radu: Şerban, făcuse -din
neamul Cantacuzinilor. cel mai bogat în pământuri,
şi -această bogăție hotăra

în veacul

al XVII-lea.

“Deci, precum Craioveştii: se ridicaseră în veacul
= al XVI-lea pentru. multele -moşii pe care le aveau,
“precum,

pe “vremea

lui- Mihai Viteazul, cele trei

sute .de moşii aflate în mânile lor. făcuseră “din

Buzești
_ pământ

stăpânii ţerii, precum ca mare stăpân de -:
Matei din Brâncoveni ajunse Domn, tot

.

20:

|

|
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astfel Cotistantin Cantacuzino, soţul Elinei, se
ridică

la. cel

d' intăiu

loc

în boierimea munteană..!

EI însuşi a fost un bun gospodar şi - stăpân
milos faţă de ţeranii săi; nu doria: Domnia, nici

nu visa poate de dânsa, însă fiii lui, cari-și sim- .. .
țiau în vine sânge domnesc şi. se priviau mai.
mult

ca nepoți. de

“ca urmaşi

ai unei

fiică ai lui Radu Şerban decât

mari . familii greceşti” având

rădăcini imperiale, fiii aceştia au întrebuințat”
toate mijloacele lor, de bogăţie şi talent, pentru

'a căpăta Tronul. Erau şase fraţi, dintre cari cel
de-al doilea purta numele de Șerban, care fusese
şi numele de boierie
Braşov.
.

al bunicului,
Sa

Fi aneltiră împotriva

mai

“eroul

tuturor

de - la

Domnilor,

şi se găsi între aceștia şi unul destul de fără
conştiinţă ca să facă răspunzător pe tată pentru

ambiția fiilor. Astfel Grigore Ghica porunci să

se prindă bătrânul Postelnic Constantin, să fie
adus la mănăstirea Snagovului şi gâtuit acolo,
— o faptă. care

stârni adâncă indignare

îîn toată

boierimea .munteană.. Căci numai toarte rare ori
avea un Doran îndrăzneala să se atingă de. viața
"cuiva dintre. fruntașii țeriiCând'biruitori, când biruiţi, când în fruntea
atacerilor, supt un Domn numit de dânșii, când.
aruncați peste hotara. în surgun prin Răsărit
sau îuchişi prin temnițe, amenințați cu. moartea
şi bătuţi de.un Domu dășman, Cantacuzinii: bi-

ruiră, în sfârşit, în luna lui Novembre 1678; când,
după una din expedițiile împotriva Cazacilor:
„care. urmaseră pe acelea împotriva Polonilor şi
la -care: Domnii
noştri erau siliți să iea parte,
Ducă-Vodă fu înlocuit, şi Domnia o căpătă Şerban,

care se găsia

acuma la Poartă

ca pribeag.

—
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—
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XXXVI.
+ Epoca lui Şerban. Cantacuzino" și a lui. - “
Constantin Brâncoveanu.

1In timp de zece ani 'de zile Şerban ținu. .
Domuia Țerii-Româneşti. Stăpânirea lui a fost
a unui-tiran faţă de duşmani, dar a unui Doma
_ strălucitor, mândru şi îndrăzneţ, care-şi aducea '
„

- aminte că în armele familiei sale- se află vulturul “

-cu două apete al. Constantinopolului. Şi el a
_ +rebuit să meargă supt zidurile Vienei, şi, dacă
| aici a ridicat o cruce, care s'a păstrat pănă târziu
şi a cării inscripție o cunoaştem, aceasta nu. do- ”
-vedeşte cine ştie ce aplecare a lui deosebită_către _. .
Creştinătate, ci numai faptul că Domnii noștri
_obişnuiau, când părăsiau reşedinţa lor şi se aflau “
în. câmp,' să ridice, în lipsa bisericii, o“cruce
pentru închinare: şi pentru facerea slujbei dumDE
nezeiești înaintea lor. negociaţii
început
a
el
“însă,
,
întoarcere
După
i
ardeleneșt
părțile
în
sosire
căror
: <u Germanii, a
ei.
r,
Intr'adevă
aproape.
şi muntene eră acum
tratau cu Mihail Apaffy din Ardeal şi- după
„moartea lui erau să înlăture pe fiul “acestuia,

şi să între în stăpânirea marii

_numit tot astfel,

"şi bogatei provincii. Şerban însă, cu toate visu-.
"zile lui.de Impărăţie şi-cu toată stema împără“ %ească, nu era un om pripit, nici un visător ca

.

__. Petriceicu din- Moldova.:El voiăo înţelegere cu
Imperialii numai în anumite condiții: căpătarea
de cStăţi şi moșii în Asdeal,. cu. titlul princiar
dânsul.

“pentru

şi urmaşii

lui, cruțarea

vechilor

„datini şi-a: bogățiilor ferii,-siguranța că, dacă
Imperialii' vor pătrunde la noi şi vor fi .bine
primiţi şi ajutaţi cu hrană, li se va răspunde
-

”

”

>

...

-

-

un tribut mai mic decât acela datorit

'Turcilor,

- “pe care Şerban îl-plătia, dar punea adese ori pe
"hoţii din Balcani să-l fure înapoi pentru dânsul.
să şi rămâie undeva Ja hotare,
Imperialii trebuiau
"aşa "încât să poată apăra principatul muntean,
'ca să 'nu fie apoi pedepsit, prin cine ştie ce răsbunăre grozavă, de Turci.
pănă ce
prelungiră,
tot
e
'se
Astfel negocieril
zdravăn,
foarte
şi
Şerban, care era încă om tânăr
“ se-îmbolnăvi de o boală nelămurită şi muri în
toamna anului 7688, fiind înmormântat la cti-

E

4

Fig. 67. Stema munteană.”

toria-sa de la Cotroceni, mănăstirea făcută tocmat -în. pădurea “unde căutase” el adăpost când îl
urmăriau oamenii lui. Duca:Vodă.. Și astăzi se
vede, ridicat pe un piedestal de piatră, mormântul
- Tui,pe când lespezi amestecate. cu. lespezile obiş"

nuite ale bisericii acopăr

"şi ale altor membri

mormintele

fraţilor

ai familiei Cantacuzino.

lui:
-

- Imprejurările 'erau- acum aşa, încât țara-putea
să-şi aleagă Domn,

fără să se primejduiască prea:

—

mult.

Precum

dlui Constantin

309.
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Moldova cutezase a da ca::urmaş
Cantemir pe tânărul

- Lraşcu, astfel Muntenii aleseră-pe

lui

fiu,

Dumi-

Constantin,

1

-

fiul-

Jui- Papa Brâncoveanu cel omorît. de : seimeni -şi .
nepot de fiu al lui Preda pe: care-l. 'tăiase, într'u-nul. din cele două mari măceluri -pornite. de .
_ dânsul, Mihnea-cel-Rău.

Mama

lui

Constantin=

Vodă. Stanca, era soră a: Cantacuzinilor. Unchiul
lui, Stolnicul - Constantin Cantacuzino, . hotărâse
„alegerea, - Şi: el ;-a “ocrotit. cei. d'intăiu

"“mesiguri şi amenințați,
"pânitor. Za
-2.

ani, încă-

ai Domniei noului stăa

Recunoscut . îndată

de. “marci, tugăduit: de”

Imaperiali, cu cari totuşi n'a voit să încheie un
tratat care -nu:i se: părea destul. de.. potrivit -cu
=

.

3 interesele țerii, Constantin - Brâncoveanu a: stăpânit.. asupra 'Țerii-Româneşti douăzeci şi cinci „de ani în capăt, o Domnie mai : lungă decât a
lui: Matei: Basatab.: Ca .şi. acesta, el era bogat şi - |
darnic, iubitor.de clădiri ''frumoase, pe care le
'- întemeia, cum vom vedea, din prisosul bogăției”
-. saleș: ca şi acesta, se: „bucura de un deosebit

prestigiu la. vecini.:
Dar vremurile

nu: mâi eraupotrivite”
:

pentiu

o politică aşa de neatârnată cum a fost politica
lui. Matei:; Brâucoveanu trebui să îndure intrarea
_Nemţilor, conduși de: generalul --Veferani,- ur

Italian în serviciul: Austriei,

şi a fost nevoit să

„cheltuiască toate. mijloacele sale de dibăcie pentru.

a.face pe general să părăsească :țara şi să nu-l „compromită faţă deTurci. Tot aşa de dibaciu
a trebuit să fie și. faţă: de Tatari pentru ca ei
- să nu-i

prade

ţara.

Numai

prin. mijloacele

lui -

“de iscusință a putut el să scape ţara de pre:
tendentul: ungur răsculat împotriva Austriecilor,
=

pi:
”

—

„Emeric
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O

Tăkăly, pe: care Turcii „voiau

o

să-l aşeze

„„ ca. rege al Ungariei și care pe atunci. venise în
ţară cu ostaşii lui numiţi curuți şi se hrănia din
avuţia locuitorilor, prădând. aşa cum prădaseră”

catanele” lui Constantin Basarab după. înfrân-.
gerea :seimenilor, sau ostaşii lui Gavril Băthory.
Dar, la un anume moment, Brâncoveanu
_să' întovărăşească pe: Turci şi pe. Tatari

fu silit în Ar-

„deal şi luă parte hotărâtoare la o luptă dată în
părțile Braşovului, lângă prăpăstiile de la Zăr“neşti (1690). În această luptă a căzut ginerele
ui Şerban-Vodă, Aga . “Constantin Bălăceanu,
_acum . ofiţer austriac,
care căuta să capete
„Domnia munteană pe această cale...
.
* La 1699, în sfârşit,- multe piimejdii - încetară,
căci se încheie pacea de la Carlovăf. Brâncoveanu fu bucuros că această pace dădea Impe“-rialilor Ardealul şi lăsa .la o parte - Țara: Românească, pe care Casa de Austria nădăjduise s'o
“poată anexă. De aici înainte el îşi îndeplini toate
îndatoririle față de Turci, făcând odată, nu fără “teamă, şi drumul la Poartă, de unde
se. putu:

întoarce, cheltuind însă mulți bani. Faţă de ge-"
neralii din Ardeal, represintanţi ai Împăratului, |
el fu. bun vecin, tratându-i cu daruri, mai ales .
- din vinurile ce le avea la: Braşov !..
ÎN

“3. Cână Petru-cel- Mare ridică Rusia la| treapta N

de Putere modernă şi-i dădu ţinta de a.se în-tinde în dauna Turciei şi cu ajutorul popoarelor
creştine supuse Sultanului, Brâncoveanu dovedi
o prudenţă deasebită ; era hotărît să -nu ajute
decât. pe cine se va dovedi iin stare să biruiască.
-

1E1 stăpânia două moșii ardelene: Poiana Mărului şi Sâmbătade-Jos,:precum -unii dintre boieri i cumpărau pământ acolo "pentru -

vremuri

de restriște,

|

-

-

|

Pa

—
A
,
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_

Ş
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_

Astfel el strânse în adevăr. provisii multe, dar.
„nu le dădu nici unuia, nici altuia, şi, pentru ca.

Papripracriga; 1p%o
TEEIXOTAT0S Lise: +
7 pieeg. crippotaeg isa

a

a

, după o carte
Fig 68. Constantin” Brâncoveanu, "tânăr
.. - — lui:
nată
închi
ască
grece

2

—
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„să apere oarecum neutralitatea ferii sale, grămădi
o oaste

“multă

munteană,. cum

vreme,

nu se mai

văzuse de

în gura. Urlaţilor.

Brâncoveanu

-arfi stăpânit

|

-

|

pănă la moarte,

dacă ar fi ştiut să. rămâie în pace cu boierii săi,
şi mai

ales:

zinilor.

De

cu
la

puternica

o vreme,

familie

însă,

a

el, nu -se

Cantacumai

lăsa

călăuzit: de bătrânul său unchiu, Constantin Stolnicul, care prinse deci ură împotriva lui. Constautin ar fi vrut bucuros.să facă Domn pe fiul
său: Ștefan şi vedea. cu năcaz cum nepotul său
îşi creştea

fiii, patru la număr, pentru

Domnie..

Altul dintre Cantacuzini, -Toma, îăcuse în.177/1,
când cu expediţia -de la Prut şi lupta de la Stă.
nilești, o politică deosebită de a Domnului ; pă“răsind- ara, el mersese cu o bună parte dintre.
ostaşii, sau, curh li se zicea acum,
munteni, în -tabăra
rusească,-şi,: cu

Roerihe,. el prădă

slujitorii, “
generalul

ştim, -

Brăila. pe atunci, cum

cetate turcească. ".Lă toate: acestea. se adauseră
şi pârile din partea
Cantacuzinilor împotriva N
Domnului:. că s 'ar „înţelege şi cu „Nemţii şi cu |
“Ruşii. -“Din ce în ce, ele se făcură mai dese -Şi mai -

grele; Astfel, înainte de Paşti, în anul 1714, un .
Tiimes al Porții veni.pe neașteptate, luă “pe -:
"- Domu din: Scaunul de la Bucureşti, » împreună„cu Doamna lui, Marica, cu fiii şi cu partea din bogăţie care era mai uşor de văzut şi de ridicat,

şi-i 'duse la Constantinopol. Aici. toată familia .
fu “aruncată în“ temniţa Celor Şepte. Turnuri. |
Dar judecata și

osânda

ei se

prelungi

aşa de

“mult, . încât: Brâncoveanu ' putea nădăjdui
scape în adevăr, dacă

vărul

şi. înlocuitorul

să său,

Ştefan Cantacuzino, n'ar ti grămădit pârile asupra:
lui, La -urmă,

i se „pregăti - soarta pe. care
s

o

Fig. 69. Constantin Brâncoveanu şi

“fiii
lui după un desemn ital lan

i
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.

avuseră, printre Domnii noştri, Alexanăru- celRău, care a fost spânzurat: la Constantinopol în
haine domnești,

şi Miron

Barnovschi, câre a foșt

tăiat înaintea Sultanului. Pentru a nimici. întregul neam al Brâncovenilor și .a servi astfel pe “ Cantacuzini, se tăiară, împreună cu bătrânul
Domn, şi: fiii lui, — el rămâind la urmă.- După
această groaznică faptă de sânge, trupurile fură
aruncate în. Mare, de unde le culeseră pescarii.
greci, îngropându-le pe ascuns. În mănăstirea
„Hurezului, ridicată de Constantin- Vodă pentru
odihna sa. şi a. copiilor săi, nu. se vede astăzi

iz

decât

70, Biserica Si. „ Gheorghe Nou din București (cum era)

mormântul - unei

fiice,

care

a "fost

adusă

„aici mai târziu, după ce neamul brâncovenesc:
băuse larg. din- păharul: -nenorocirii.. Dar oasele
„Domnului martir
au fost aşezate de văduva lui
la Bucureşti,
în. biserica Sf. Gheorghe Nou: (fig.

-:70), făcută de dânsul ; piatra_ de

mormânt

nu

spune numele hainului, pe care-l destăinuieştenumai
candela de” -argint
care ”priveghează -de-asupra.
i
e

„4. Ca urmaş al. lui ' Constantin
Turcii

numiră
pe

Nicolae, fiul

lui

Brârcoveanu

Alexandru

35

=,

„ Mavrocordat, un Grec 'din insule, doctor:în me-.
- dicină de la Padova şi Tălmaciu-Mare al Porții.
Grecilor

înrâurirea

vreme.

de

bucată.
o. la
De:

„din Constantinopol astipra Domniilor româneşti.
"era în legătură cu această situaţie de MareTălmaciu. Marele- Tălmaciu începe să joace un,
a doua, jumătate

„rol din

-

a veaculuial XVII-lea,

„când Turcii, slăbiţi, nu-şi mai puteau apăra.
interesele decât prin diplomaţie dibace.. Deci,
„„după ca puterea Ruseteştilor încetează, biruită.
prin- ridicarea la țron a lui Şerban Cantacuzino, tălmacii;

dragomanii: sau

terzimanii

rămân să

repiesinte puterea grecească în Capitala Impe- riului otoman. Mama lui Alexandru Mavrocordat: * -

“era. fiica lui Alexandru-Vodă Iliaş:-prin urmare .

_el'avea şi sângede Domn -român, încât îi era .
iertatsă -râvnească -la stăpânirea asupra Princi-..
=
patelor ; chiar. numele de Alexandru al lui Ma'vrocordat e după al lui Alexandru. Iliaş. - Da
-. Nicolae, fiul. cel mai mare şi mai ager al lui:
Alexandru, era: un om foarte învăţat şi cutalent:
literar, drept şi cu idei „filosofice“în ce priveşte:

Mai fusese. Domn în: |
ațerilor noastre,
cârmuire
“Moldova ; aici se arătase prigonitor: al boierilor, : :

„7
-

“dintre cari închise — şi ar fi vrut să-i ucidă
„ “chiar — pe câţiva foarte însemnați, dar, pe:
urmă,

duşmanii îl scoaseră în folosul lui= Dimitrie:
.

..

-“Canţemir (1710).

5.
-+

a

"ca. Împărăţia

Turcilor, a cării

seria, să -se'sfarme,

vremea

istorie tocmai o.

şi nu. socotia că moştenirea -. |

**. izar putea-o lua Austriacii, ci mai curând

vedea. _-

urmași ai: Sultanilor: pe Țarii :muscăleşti.
veni ca

- Deci, 'când
”

.

Acesta a fost şi el-om învățat:cu mintea.

plină de teorii, îşi: închipuia că a sosit

"ca

Ea*

-

N

politica filo-:

Domn, el urmă
-

Dr
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Fig. 71. Chipuri.
de sfinţi de la Hurez,
N

.
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ai 7

PE
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a
.

rusească, pe care.o făcuseră şi alţii înaintea lui.

(Antioh Cantemir, și“chiar Mihai Racoviţă). Când”

-„ Farul” Petru se apropie de Nistru, Dimitrie Can-.
„. temir întră în legături și mai strânse
cu dânsul.
“Petru,

care

"- la dânsul,
trimeasă

cunoştea

mai

pe Moldoveni, fiindcă sosise:

de mult,

pentru

a-l

o deputaţie
de

chema

libeitate,
fu - bun . bucuros

„-

la,

războiul

tineri:
pentru:.

să. se înţeleagă

cu

Cantemir.Îi asigură acestuia dreptul .ereditar .

:

Pe

”

a

e

poe Dea ee

ei

e e

e

a

PR

ai

1- Fig 12. Curtea din Potlogi a Brâncoveanului,
2

.

-

de stăpânire asupra Moldovei şi -o situaţie de autocrat, îndatorind ţara foarte puţin faţă de:
_ Rusia:. boierii 'şi clerul căpătau îutărirea dijmei
"ţeranilor, cari nu . mai aveau nimic: de plătit
- Curţii, aceasta rămâind să se ţie cu . veniturile
"“: domneşti propriu-zise: (din 'vămi, pescării, etc.).

z

—
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Numai cu hotărârea. Mitropolitului
să fie osândiți 'la moarte-şi

„Petru veni
“cu

Domnul

chiar în

Iași, petrecu

moldovenesc,

bând

şi speriind lumea cu. -puterea
cu cât „vin franțuzesc“, adecă

- |

pi

g

Sa -

gi 20 cu îiA

pă

boierii puteau

executaţi.

“7
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câteva. zile
ospeţele lui
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Fig. 73. Scrisoare a ut Vodă-Brâncoveanu
ÎN
e cuprinsul. ei la tablă).

către un boier
:

să înghită.- Apoi. oştizile rusești, “cum ştim, se
coborâră de-a. lungul Prutului şi se întâlniră cu

Turcii „la Stănilești. Aici “Turcii şi 'Tatarii, în
număr uriaș, încunjurară oastea, rău hrănită, a

Si

_Ruşilor.:

Căci,

în

anul

Dimitrie- Vodă nu ştia
s

acela,

era. secetă,

şi

cum să facă . a ieşi, pzo- ”

-

—. 319—
- vvisii' în astfel de împrejurări. După câteva zile
de luptă
în şanţuri, Țarul-trebui să: facă o pace
care lăsă pe prietenul său moldovean fără Domnie.Cantemir

trecu,

deci, împreună

acestora, unde

ajunse

cu Ruşii, în ţara

sfetnic literar al lui Petru;

- tovarăş în expedițiile din Asia ale acestuia, dar
nu se mai gândi niciodată la stăpânirea asupra -

Moldovei: După

această, ispravă,

boierul

Cons-.

tantin Stolnicul Cantacuzino zise despre Ruşi:
„si în haine nemţeşti Muscalii rămân tot Muscali“.

6

Nicolae.

al Moldovei,

ajunse- astfel. Domn

Mavrocordat

după ce -ţara se zbuciumase câteva

luni de zile în anarhie, supt groaza prădăciunilor- tătăreşti. EL avu, timp de cinci ani de :zile,-o

pănă

ce, la urmă,

lui Ștefan

Cantacuzino.:

stăpânire sigură și :chibzuită,
fu strămutat

în

locul

compromis prin legăturile
la Poartă,

a fost

unde

şi dus

lui cu Nemţii

gâtuit. împreună

cu tatăl

său, pe când „alt frate al iui Şerban- -Vodă,
„Mihai, „era ucis la. Adrianopol.
Cu anul 1716, prin urmare, începe. aşa-numita
Domnie a Fanarioţilor, a Domnilor trimeşi după
voia

Turcilor

Constantinopol, şi numai din

din

familii: sau ale

rândurile vechilor

situaţia

ceşti care să fi avut

familiilor gre-

« Mare-Tălmaciu.
de

XXVII
7

—

Cultura românească în.a doua jumătate

5

timpuri,

În aceste

- mânească

“privește

s'a

i

lea.
veacului al XVII;

, Se „a

desvoltat,

cărțile.

așa. de ; schimbătoare,
şi

in

ce „privește

cultura

arta, și

în

ro=
ce

-

Ştim dorite celor dintăiu Domni îi veacului al XVII-lea,

“Radu

Mihnea și Barnoyschi,, cari au. făcut ca meșterii lor
o.

—
„să. lucreze

320

—.

A

după. vechile datini -ale- lui

Ştefan-cel-Mare,

Petru. Rareș și Alexandru Lăpușneanu, într'un principat
O.
- ca şi în celalt,
O eră nou
în clădirea
ă
românească începe cu Domniile

„lui: Matei Basarabși Vasile Lupu. Între zidurile unuia și
celuilalt însă este o foarte mare deosebire: Vasile-Vodă
clădește puţin și cu un lux. covârșitor, prin urmare,în

legătură cu politica și cu firea lui,- mai mult pentru: glo- rie decât pentru folosul obștesc. Astfel el a ridicat la lași
- minunata biserică a . celor 7rei Ierarhi, sau, slavonește:

Trei Sfetitele, 'cum- zice poporul: și acum (cei Trei Sfinţi:
" Vasile, Grigore și loân). Este o" biserică imitată “după

Galata lui Petru Șchiopul, având, 'ca „şi. aceasta, forma
zidurilor
lui Petru Răreș; dar cu două turnuri în'loc de ,
unul. Frumuseța

- încep a. se

i-o

fac

întrebuința

insă.

de

săpăturile

pe,la

in

piatră, care

inceputul

veacului

al

„XVil-lea după datina răsăriteană, ca să sd impodobească

„ușileși ferestrele cu : flori și cu. elemente
care

o acopăr

astfel,

de- sus

pănă

jos,

de
cu

imaginaţie,
un

strălucit

“veșmânt de frumuseţă,pe lângă care se adaugă și săpă- turile gotice obișnuit-de
e la ușiși de la ferestre. Lăuntrul
bisericii a căpătat o înzestrare cu odoare „și odăjdii cum
au avut-o puţine numai dintre bisericile: vechi; cele mai

.

multe dintre aceste obiecte ale cultului,„lucrate în Ardeal, - .
şi poate chiar în Polonia, de argintari vestiți, “au. păstrat.
şi pănă astăzi. Biserica celor Trei Ierarhi a fost de curând

"reparată, schimbându-se
- înocindu-se auritura, _

anumite
2

__O altă clădire a. lui Vasile Lupu

făcută pe locul unde
modestă, al

cării

se-inălța pănă

ctitor

Petru -Șchiopul, care

a

purta

fost-un

din

caracterele
N

ei şi
a

a fost biserica Golia,
atunci-o

clădire mai

boier

vremea

numele de

din

lui

Golea. Biserica

:

„păstrează și astăzi, în stare de decădere și zguduite în
care se află, cadrele de ușă, cum nu se poate mai bogat
“ lucrate, în material prețios, cu flori, icoana hramului și

stema Moldovei. Altfel însă, zidirea a fost temeinic pre= făcută în veacul

tremur,

„După. exemplul

al XVIII-lea,

EI

căci

o . dărâmase

lui Vasile-Vodă, Duca-Vodă

un

cu-

EIIIA

ridică, la

rândul său, o biserică în-lași: a Sfântului loan, într'un

stil mai simplu; dar, în acelaşi timp, el clădi, pe dealul.
de lângă Galată, acolo unde fusese dela început cetățuia
Iaşului, o biserică ce poartă, după numele dealului şi
al

.

—

32
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-.” acelei cetăți dărâmate, numele de biserica sau mănăstirea

-

„Cetăţuia. Este .o. imitare a bisericii celor Trei lerarhi (tot
așa e. și Stelea din Târgovişte), având. însă numai un
brâu,

foarte

frumos,

împleticit

„unde

credea

să se înmormânteze. Doamna 'Anastasia, soția

.

de jur împrejurul. bisericii,

„și podoabe la uși și la ferestre, dar nu sculpturi migăloase, |
delicate și foarte costisitoare, la fiecare piatră.
Dacă Trei,
Jerarhii e mai bogată, se poate zice însă că frumuseţă bisericii Cetăţuii este mai delicată decât a celejlalte.
2
Intre' urmașii “lui Duca “a zidit Antonie. Roset, dregând
„ Sfântul Nicolae
cel Domnesc, ctitoria lui Ștefan-cel-Mare,
_

-= “lui Duca,

este întemeietoarea Bisericii Albe, pe locui 'care

Sa făcut Mitropolia de azi a Iașilor. În sfârșit Constantin

“Cantemir a injghebat,

din bani puţini și în pripă, o bise-

rică lipsită de orice frumuseţă: deosebită:
Wilcov.
N

Mira, de lângă - .
aa

2. Cu. totul altul: e rostul bisericilor muntene: Matei
Basarab își propune, pe de o parte, să înoiască pe cele
„vechi, care cădeau .în ruine, iar, pe de altă parte, să..
_ înalțe, pretutindeni” unde avea o moșie, sau în fiecare -

“oraș fără lăcașuri de închinare, clădiri mai irumoase, care

să pomenească numele său. Este'cu neputinţă să le în-.
la peste treizeci.
semnăm pe toate: numărul lor se -ridică.

„Şi în București a avut una:. biserica Sărindarului, care a . -fost dărâmată

pentru

însemnate

de la. Târgoviște, frumoasa

Curţii Domnești

*

a se face o grădină în mijlocul ora

-sului. Printre 'clădirile lui cele mai

e insă a

clădire 'so- -

tidâ.-Şi astăzi se vede o piatră mică pătrată, carea fost

_

care l-a

copilului pe

- pusă de-asupra “oaselor

“Matei, și unde se odihnește, supt o strălucită”

-

marmură, -lucrată

de meşteri

“cu

ardeleni,

în litere

lui, Elina din :Fierești.

duetul iatin,. Doamna

adoptat,

piatră de

slavone . .

"-.. Alături cu această biserică se poate pune. mănăstirea:
Arnota, clădită pe un deal singuratec în apropierea. Bis-

- triţei: de și sa reparat odată biserica, se. află în cea mai

„rea stare astăzi, și se umple. cineva de jale văzând înce
sărăcie se inalță, în partea stângăa acestei. bisericuțe,

mormântul,

%

i a Doamnei

acoperit

de "marmură,

o placă

cu

Elina, al lui Matei

însuși.

--

lucrată

.

|

ca

--

Constantin Basarab a fost şi el un mare ctitor de bise-

Dia rici,

și

Doamna

lui,

Balașa,

Doamna Elina ajutase „pe

Matei

l-a.

ajutat

Basarab."

intoemai

Fum

Între clasirile

7
7

Fig. 74. Zugrăvitură de b iseri că
N

românaescă (veacul al XVII -lea),
.

i
Hui

„=
insemnăm
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Mitropolia

—

din Bucureşti

(fig. 75), făcută

întrun stil elegant, pe unul din dealurile care domihă
* orașul; reparată la sfârșitul veacului al XVIII-lea, ea păs=:
_+rează însă liniile pe care le-au voit 'cei ' d'intăiu meşteri
ai

ej: în "proporţii mai

mici este de

sigur. frumoasă

mă

_inăstirea Jifianu, lângă: Craiova, astăzi. biserică . rurală, de:

.curând reparată,în satul ce se chiamă

- ;tianu este făcută
“în sfârşit, zidirea
„din

ia
:

Târgovişte,

Balta-Verde;
[i-.

de Doamna Balașa. De la dânsa avem, .
din nou a bisericii . Sfintei Paraschive:
unde i se vedeși

'mormântul,

cu

o

în-..

'scripție înduioșătoare. Tot de la acești doi soţi dom- ..
'nești. vine și frumosul sicriu de metal, bătut cu ciocanul,
„în care se odihnesc, la Bistriţa, oasele Sfântului Grigore:

„Decapolitul.

„5. Pe
„ “uială

N

-

Aa

|

Ea

urmă lui Matei Basarab,cu și, mai multă chel.

de bani și cu o putință

.deplini o fcumuseță

mai

bogată

mai

desăvârșită de a în-:

și

împodobită;

mai

a

lucrat Vodâ-Brâncoyeanu. Ţara intreagă este plină de bi-:

- „sericile și mănăstirile: lui. Oriunde și-a avut el sălașul ca'
boier, oriunde a văzut biserică veche dărâmându-se, ori-

:unde 'simţia nevoia. unei clădiri de închinare pentru -o:
aşezare orășenească “nouă, el se înfățișează ca ziditor. Mi-

:tropolia. din: Târgoviștea fost înoită de dânsul ; astfel-ea
în. ". ajunse biserica la modă, și pardoseala-i. era alcătuită
din pietre: de mormânt:și un fiu al: lui Ale=întregime
pe lângă atâţia
xandru Mavrocordat -a fost îngropat acolo

fruntași ai boierimii muntene și rude domnești din această .

vreme; astăzi pietrele de mormânt se află; parte în curte,
Na
|
- “parte în biserică, total înlocuită.

a fost
“Minunea săvârşită de' meșterii Brâncoveanului
“însă mănăstirea /urezului. E aşezată într'o vale singura-

-

“tecă din Vâlcea, în' margenea unui codru, care se -numia
„_“
“al Hurezului, fiindcă singurul_zgomot care se: auzia în el
de jale”al păsării ce, se numește „hurez“ sau
-era cântecul

„“huhurez. Planul este cel: obișnuit al
“pridvor pe stâlpi, pronaos

-

al cărui părete
și altarul

" -:rotunzite,

„Frumuseţa. Hurezului stă

-“
-

armonie

a liniilor, ci.în

bisericilor muntene :

mic, naos larg, cu două strane

însă, nu

frumuseța

formează

numai

în

și el,un arc.

desăvârșita

zugrăvelii, păstrată și

„pănă astăzi, și în săpăturile” măiestrite, care impodobesc

uşile şi ferestrele, și, pe lângă dânsele, -stâlpii. Căci stâlpii
* din pridvorul bisericii și al casei egumenilor din arhon.

4
4

a

324.—.

„daric și din alte părţi ale bisericii, sânt opera de -sculp- |
tură cea mai împodobită pe care poate s'o înfăţișeze arta.
"noastră cea veche.
a
|
EI
În legătură cu Hurezul” trebuie să. se puie ctitoriile

membrilor familiei Cantacuzino, răspândite în deosebitele
“părţi ale țerii. Banul Mihai a făcuto biserică la Fundenii
-

Doamnei (llfov), ai cării păreţi. sânt. impodobiţi,
„tradiţia persană, cu chipuri de palate, .făcute din
cuială,

cum

se vede

și la unele

case

țerănești,

după
ten-

:

cu. tipare:

apăsate peste migma umedă. Același a zidit, lângă spitalul,
întemeiat de dânsul, a! Colfei, care spital a ajuns acum

.

Fig. 75. Mitropolia din București,
la proporţii uriașe, o bisericuță ce este o - minune
ceia

ce privește

fineța

săpăturilor.

De-asupra

şi

în

. ușii, însă,

numele: lui și toată inscripţia sânt' sfărâmate. cu . ciocanul

_

și date cu smoală

pe de-asupra,

ca:să se şteargă pome-—

Direa aceluia care trădase interesele Turcilor și. fusese
„tăiat la Adrianopol. Tot luii se datorește mănăstirea cea
veche

a Sinaii.

e

4. În sfârșit, din. vechile palate ale. acestui. timp, noi” |
mai avem câteva. Astfel, la un ceas departe de gara: |
”

Ii

i

-

Ă

!

,

Pui

LT

i

Pe

o
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“Titu, se înalţă, în - margenea “satului - Poflogi,
“imens, cuprins între ziduri
de cetâte, dărâmate

un palat
în - parte

„acum în urmă. Se pot recunoaște toate odăile,
“sebesc poliţele care

se deo-

erau așezate prin înfundături

pentru |

ca să se așeze.lucrurile pe dânsele, și se văd ornamen-.
„tele de stuc în formă de frunze și flori care împodobiau
-odăile. Tot astfel este și palatul
lui Constantin Cantacuzino
Postelnicul,

trecut

apoi

în sama

- pescu, de la: Filipeștii-de-Târg,
„5

Paralel cu arta, mergea

ginerelui

său,

Pană Fili-

în judeţul Prahovei.
cealaltă ramură

a

:

culturii:

Scrisul.
a
e
__În cea dintăiu jumătate a veacului al XVIl-tea. este .
adevărat
.că nu se întâlnesc arhierei români, cu atâț. mai puţin

oameni

din boierime,

“sau la răspândirea
prin
serică,

in forma

cari să se

gândească

tipar a cărţilor sfinte,

lor obișnuită

pe

atunci,

slavonă.

-de cărturarise simția mai ales în “Moldova,
* Românească

are un

Mitropolit

ca

Luca,.

la scris -

ori de biLipsa

căci Ţara- .

Grec,

dar

care

- “nu represinta grecismul, și un ocrotitor al limbii romă„neștica Teofil, episcopul Râmnicului, mai tărziu ajuns și “el Mitropolit. Nimeni
nu. căuta: însă .a face să lucreze
“din nou teascurile tipografiilor și, cu toată scăderea nu- “mărului acelor cari știau slavonește, cu toată înfrângerea -

acestei forme culturale și Cu toată nevoia _de a 'o inlocui

prin alta, potrivită cu desvoltarea deosebită a neamului,
“nu se încerca deocamdată o prefacere, care era să se
săvârșească totuși. - *
IN

„- Întemeierea unui' nou
" iasă

în chip. firesc,

tipar în țerile noastre trebuia -să .

pe de o parte

prin

trezirea . culturală

“a principatului. ardelean supt. Domnia, rodnică și în
“ „această privință, a lui Gheorghe Râkâczy, și, pe de altă
“păfte, prin ivirea unei vieţi culturale slavone la Chiev,
după ajungerea în Scaunul metropolitan de acolo a Ro_ mânului

Petru

Movilă.: Din

ales,: din Rusia-Mică,

Ardeal,

prin

urmare,

pleacă ambele 'curente care

“şi la noi o nouă viaţă în tipografie.
Încă

din

7653,

Matei

Basarab,

aducând.

și;

mai

trezesc

Sa

meșteri

de

tipar din Rusia, îi așeză în clădirile trainice ale mănăstirii
domnești din - Câmpulung,și aici întăiu se începe un șir
de tipărituri, prin Molitvenicul. sau cartea de rugăciuni
- Ain slavoneşte) din acel an. Matei dregea în acest timp.
* echea mănăstire Govora, din Vâlcea, pe care o. inte-

|

„_meiase Radu-cel-Mare.- Meşterii trecură deci de la Câm“pulung la această mănăstire, unde puteau lucra în liniște..
„
Doi ani după ieșirea Molitvenicului, se tipăreşte o.
: Psaltire, căreia-i urmează apoi, din când în când, alte

/

lucrări slavone. Tipografia se strămută însă de la Govora:

-

înapoi.la Câmpulung, și de. acolo în mănăstirea Dealului,.
“unde lucrase tiparnița domnească din veacul al XVI-lea. -.

De la o vreme găsim chiar cărţi tipărite “la

lucrătorii fiind acuma

mai

Târgoviște:

mulți, se puteau urmări chiar,.

în. același timp, lucrări în deosebite. mănăstiri.

"6, Stăpânirea lui Rdkdczy înseamnă

.

însă și începerea:

din „nou a silinţilor pentru aducerea la. calvinism a Ro-:
mânilor din Ardeal. Este adevărat că nu se găsesc Vlădici.

.— împodobiţi acuma cu titlul de Mitropoliţi, de la Mihai:
Viteazul. incoace, —

cari

să sprijine

această
: politică

reli-

- gioasă a principelui; de. aceia
au și fost prigoniţi: mulți:
dintre dânșii, iar cel mai însemnat
. Mitropolit ardelean:

". din veacul al XVII-lea, Sava Brancovici, Sârb poate, -de.

.

obârşie, din Sârbii strămutați în Banat, dar deprins cu:
cartea românească și cu graiul nostru, a fost dat în ju-:
“ decată, întemnițat și bătut, și' numai Șerban
. Cantacuzino.
“l-a putut scăpa de peire. Dar și fără sprijinul
- Vlădicilor,.
Cârmuirea urmări. opera ei de -propagândă, găsind unelte: N
_ în preoțimea românească din provincie. -

-

Astfel se tipări la Bălgrad .(Alba-lulia), încă din 1640,..

“un Catehism calvinesc, tradus din ungureşte
; peste un an.
apare și Cazania,: care nu era altceva: decât o nouă:
ediţiea celei din Brașov. În sfârșit, în anul . morții. lui;

-

Gheorghe Râkoczy l-iu, 1648, apare, în! aceiaşi -nouă..
tipografie românească din Ardeal, incă un .Catehism cal-:
vinesc, tradus de predicatorul Ștefan din Făgăraș, care se

_mai îndeletnicise și cu tălmăcirea Psalmilor în versuri ro-. .
mânești.: Acestălait Catehism este tipărit cu litere : latine.
Supt Gheorghe Răkoczy al II-lea, apoi, prin sprijinul: oficial şi cu învoirea unor Vlădici puși anume. pentrua.
răspândi. cartea sfântă și carţea bisericească în limba po—
porului,

se dau

la lumină

lucrări

întradevăr

bune,

care

folosesc. pentru desvoltarea limbii noastre. Astfel, în zilele-.

Mitropolitului

Ștefan, care înţelegea nevoia unei 3ingure:

limbi literare pentru. toţi Românii,.se publică o foarte
“bună Psaltire românească, tradusă de-a dreptul din evreie-.
„_şte.

În același stil românesc
+

scurt și

sigur

se

dăduse,

cu...

y

A

—i
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“

7.

„trei ani. în-urmă,

'—

Noul Testament (1648)... Aceste

două

.

„„ cărţi îşi au locul.de frunte în alcătuirea. limbii românești
literare. Mai puţin însemnată este 'cărticica
de apărare a
- Catehismului calvin, ieșită tot . în zilele lui Râkoczy al
II-lea, și apoi un șir de tipărituri care, prin anii 7680, au:
- scopul de a da preoților rugăciuni pe românește, de a-i...
învăța. cum să slujească
la liturghie,-de a li pune la în„ demână predici. pentru îngropări sau de“a li furișă în minte dogma calvinească. Preotul Joan din Vinţ, un îruntaşE] al clerului

ardelean

din această vreme, are în sarcina.

„-sa astfel de lucrări.

a

“Tipăriturile slavoneşti
Pândit în tot. cuprinsul

e

DE

ale lui Matei Basarab s'au răs-.
pământului românesc, afară -de

părţile ardelene, unde Cârmuirea

impunea întrebuințarea ” -

„limbii poporului. “Tipăriturile românești din Ardeal

“trecut fără. îndoială granița, și chiar -în această

ţară

n'au

ele -

“n'au fost primite. pretutindeni cu bunăvoință.

-- - 7. Din “partea :ei, Moldova. și-a
“Vasile Lupu,
Si privință

care nu

avut

voiă să se lase

teascurile supt

întrecut

de vecinul său muntean, încă

nici într'o

de'la

1642,

când

„se tipăreşte în Iași un decret al Patriarhiei din Constantinopolin grecește (căci la 1641 se adunase în Scaunul
- moldovenesc unsobor de -episcopi ruși și români pentru .
a purta lupta împotriva, eresiei începute de Chiril Luka"ris; soborul s'a ţinut la Tr6i-lerarhi.și nare decât o în- .semnătate bisericească generală, și nu o însemnătate special
românească, cu atât -mai puţin una literară). -: .
-.
. Pe

atunci

era

Mitropolit

un

om

pentru înaintarea scrisului nostru

cu

merite

și pentru

deosebite

introducerea.

arhiepiscop era acum

în măsură

să puie

în practică

ideile

sale şi să răspândească prin. tipar traducerile-i, care stă2
-tuseră ipănă atunci în: manuscript.
“Matei-Vodă

dăduse:la 7640

o

traducere

românească

..

limbii românești în Biserică: Mitropolitul Varlaam, născut.
dintr'un neam de. țerani în părțile de jos -ale Moldovei...
* Vechiul lucrător de -tălmăciri românești care ajunsese

a

„Pravilei, făcută de un cărturar care a tradus. în române-—

“ste, pentru întăiași dată, şi un Cronograf, adecă o istorie:
începând

-tumii

“a

cu Biblia, urmând

apoi

cu Împărații a

- Romei şi încheind cu Bizantinii și cu stăpânitorii bulgari
)

„$ si sârbi: din Peninsula -. Balcanică.
Acest

-

-..

cărturar, sprijinit de Vlădica Teofil

de la-Râmnic,

|
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pentru păcatele clericilorși mirenilor, n'avea- mare folos.
- “practic,

ci e

mai

mult

o

curiositate literară. La 1674,

Domnul muntean răspândi o Cazanie -nouă.- Ea -se tipă_„reşște supt îngrijirea fratelui Doamnei Elina, Udriște Năsturel din-Fierești,. om
neasca

veche,

învăţat, care știa,: nu numai

ci și ruseşte,

și, ceia ce -este

mai

slavo-

puţin. de

aşteptat, latineşte, și care a tradus românește vechea:po-:
?

“veste indianăa

”“

?

lui Varlaam
și loasaf.--

Cazania e o lucrare în adevăr nouă, tradusă după.o.:
lucrare a lui Petru Movilă, de un :călugăr Silivestru,
“Antrun stil cam gregiu. În sfârșit egumenul de la mănăs“tirea . domnească din Câmpulung, Melhisedec,:
Grec . din
-Moreia,

1642,

prescurtă vre-o

Cazanie grecească, dând, încă din * -

învățături ” „preste

" răspândească

toate

mai. răpede

zilele“, .carte. menită

să se

decât lucrarea” cea-marea

lui

Silivestru, de și stilul nu e mai bun decâtîn aceasta. -

=

-.

Fig, 77. Medalie bătută de Constanti Brâncoveanu.

"Faţă

de- lucrările

acestea”

ale

Muntenilor,

Moldovenii

îndemână,

scrise: într'o |

trebuiau 'să aibă-pe ale lor. Vasile-Vodă ţinea numai decât la aceasta. Din partea lui, Mitropolitul Varlaam avea,
“cum
limbă

Sa
“mult

spus,

manuscripte

mai. mlădioasă,

la

mai

limpede

și

mai

sigură

„ denât: manuseriptele alcătuite în ultimul timp de călugării.

“ “din

Tara-Românească,și chiar

scriau mai - scurt,

de cărturarii ardeleni, cari

dar.nu : așa de plăcut ca

Moldovenii.

- La-1643, tipografia de la Trei Ierarhi publică astfel CaZania. cea .mare

moldovenească, cu o mare slovă grăun-

„-.qată şi foarte ceteaţă și cu o sumă de
- pate în lemn (lucrarea se chiamă

ilustrații. bine să="

„Carte Românească

de

“învăţătură: Duminecilor. preste an“). Ea serăspândi foarte
_iute în părţile locuite de Români. Pe - cârid alte Cazanii

“mau avut decât.o întrebuințare restrânsă în loc și timp,.
aceasta sa cetit Dumineca prin satele românești ale Ți-

.

—: 330 —:

.

nuturilor celor mai deosebite. și astăzi incă se mai întrebuinţează prin depărtate locuri ardelene. Cazania lui Var»:

laam a fost astfel o

adevărată

binefăcere literară și un -

“mijloc de indeplinire a

unităţii

culturale

cunoscută,de alminteri,

îndată,

de

românești. În-

" semnătatea „Cărţii de învăţătură“ din Moldova a fost re-

„biră a da o

ediție

nouă

Munteni,

din Cazania

lui

cari se gră-

Silivestru, în -

"care cuprinseră, fără să mărturisească împrumutul, întreaga
- -carte a lui Varlaam.
- ?
.
Mitropolitul Moldovei. tipări, peste trecere de trei ani,

"o altă „Carte românească

de învăţătură“, 'care răspundea .

„unei lucrări asămănătoare
'din Țara-Românească (v. mai sus). Aceasta cuprindea, cum spune și titlul, „Pravilele
„împărătești“,
prin urmare nu era alta decât o. pravilă .
civilă, și penală, mai bine scrisă și. mai . practică decât

„aceia pe care a fost dat-o
„acestei

Matei “Basarab. Tălmăcitorul

lucrări-a fost. un învățat

boier

moldovean,

care

știa slavonește. și grecește, Eustrație său Istrate, care nu'
se inălță niciodată la însemnătatea unui boier mare. -De

„la Istrate avem

și o

“carte de lămurire bisericească despre

cele „Șapte taine ale: Bisericii“, apărută la 1644. Tot el, .
dacă nu învățatul boier Nicolae Milescu, trecut: apoi ca x

învăţător al Rusiei moscovite, trebuie să fie acela care,
„pe la 1648-9, a dat traducerea întreagă a Hui -FHerodot în .
; - românește,

”

„_ Întrecerea între Moldova: și Muntenia urmă, în ceia ce

privește

carteade

canoane,

ca și în ceia

ce

privește ul-

tima lucrăre bisericească a lui Istrate. Mitropolitul Ștefan,

care păstoriă în Țara-Românească, fiu de țeran ca și Varc

laam, dădu la

iveală o

scriere

intitulată

.„Mistirio

sau

Sacrament“ (ceia 'ce înseamnă, pe grecește și pe latinește,
același lucru ca și „Șapte Taine“). Apoi, după un ăn, la
1652 el tipări o mare lucrare întitulată „Îndreptarea legii“,

“altă culegere de. canoane și legiuiri, care -se deosebește
cu. totul de tălmăcirea lui Moxalie. Data aceasta, -se întrebuințează
un text grecesc,la care dlucră un călugăr,
Daniil, de loc din Ardeal, care ajunse Vlădică
acolo. Da-niil

cuprinseîn culegerea.

sa și lucrarea

vila moldovenească, pe care se
colo. În Țara-Românească

„ aceasta,

dar. nu

apucă

se mai

lui

Istrate, Pra-.

so: dreagă ici și

publicară,

numai:în românește,
ci și “în

pe vremea

slavonește,

„Tugăciunile ce se obișnuiesc la îngroparea.
preoților si la
” Sfinţirea sau târnosirea bisericilor.
Sa
Pi
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= Fig. 78. Rânduri din Psaltirea Mitropolitului Dosoftei.

sa
“Cu aceasta se mântuie

șirul 'de cărți

româneşti

care

- porneşte cu.tipăriturile ardelene din vremea lui Râkoczy
“l-iu, urmează în Țara-Românească, . se desăvârşeşte în
Moldova și trezește apoi o emulaţie fericită în celalt Prin-

"_“cipat

românesc.

Pe lângă- cele insemnate pănă acum; trebuie să se mai
pomenească numai cărticica . de polemică a-lui” Varlaam
“impotriva Catehismului calvinesc' (ştim că la această căriticică au răspuns apoi Ardelenii. calvini
prin saţi
scoaterea

'Catehismului din 1656).

_

Su

--

a

-

—

8. Lucrările de tălrăăcire și- de tipar au fost
mai tărziu de arhiereul moldovenesc Dosoftei,

urmate
născut

al Hușilor și apoi al Romanului. : .
Ca episcop de Roman, el iși începu tipăriturile

puind

'dintr'o familie de negustori de obârşie grecească (Papară?),
“învăţat: poate în Polonia și ajuns, după'o petrecere mai
- îndelungată în mănăstirile noastre, la treapta de -episcop
supt teascuri traduceri pe care el însuși le făcuse, apoi a
urmat, lucrul său-ca Mitropolit al Moldovei, unde a stat
— cum am spus — pănă la 7656, când a plecat din lași,
odată cu oștile lui loan Sobieski, a căror.sosire o primise
cu bucurie. Opera lui Dosoftei incepe prin publicarea, la
1675, fără vre-un îndemn din' partea Domnului de atunci,
— asemenea

cu

îndemnul

ce

venise.

odinioară

de

la

Vasile Lupu sau Matei Basarab cărturarilor din generaţia

“precedentă, — Psaltirea în. versuri (îig. 78).
a
„Este o scriere “cu atât mai însemnată, cu. cât pănă:
“atunci nu se încercase nimeni a întrebuința limba noastră

; pentru a face o lucrare poetică de această întindere. Este
adevărat

că poporul

nostru cânta din

timpurile

vechi sentimentele de care este: insuflețit
faptele săvârșite de

viteji,
foarte

frumoasă,

sau:

voinicii de pe vremuri ori de Domnii

chiar și subiecte

de peste Dunăre,

cele mai

orice om

împrumutate

Sârbii,'a căror
este,

de

de la vecinii

poesie

altminteri;

în

noștri .

populară

epică,

legătură

“poesia popula
a ră
altor popoare 'din Peninsula

şi. cu

Balcanică .

și pornește din literatura poetică a Occidentului . frances.

Cântece de felul âcesta se âuziau la petrecerile poporului,
la horă ori răsunau singuratec din gura păstoril
or
; 'cân-

„tecelede voinicie, cântecele bătrânești, se
mesele

Domnilor

sau

la

alte

prilejuri

era intrarea unei oștiri intr'un oraș;

spuneau

solemne,

dar nimeni

și la

“precum

nu

se

—
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pr.

_gândise a pune in scris.aceste

cântece, pe care le păstrau:

în amintirea lor lăutarii. Deci Psaltirea în versuri
Dosoftei,

în care

întâlnim

elemente

care

a lui.

amintesc,

dacă.

nu ritmul, măcar sistemul de rimă al poporului, poate,. fi socotită ca- începutul poesiei scrise a Rornânilor.
De sigur că acest fapt are mai multă însemnătate decât. cele mai

multe

evenimente

politice.

care

s'au - petrecut..

pe. vremea aceasta în ţerile noastre, mâi mult de jumătate..
robite străinilor. Psaltirea lui Dosoftei a' și fost primită. :
foarte bine, într'o vreme când lumea era din
mai dornică să aibă cetire românească. --

ce
_

în

:

ce
.

In această privinţă „este interesant faptul că, în pribegia.
„sa prin Rusia și. Germania, Gheorghe Ștefan, fostul Domn
“al Moldovei,

ajutase

întovărășia, să

pe- un egumen din Moldaviţa, care-l

tălmăcească

pentru

dânsul.

Psaltirea,

pe:

care obișnuia s'o cetească, spre mângăâierea sufletului său:
amărit, și în. cele din urmă zile ale vieţii sale. Pănă în.

depărtate: locuri au răsbătut psalmii în - versuri ai lui:
Dosoftei,și mulţi, în ceasuride restriște, au repetat ver.
surile-i frumoase. de. plângere:
>

.

E]

-

“

„La apa Vavilonului,
Jălind
de ţara Domnului,
Acolo

șezum
şi plânsem,

-

|

"La: voroavă că ne strânsem.
- De

..

te-aș mai putea uita-te,

- lerusalime

” 9. Psaltirea: lui Dosoftei

cetate...

..-.

a fost tipărită: în Străinătate, la:

i
căci în Mol-Uniev, în țerile rusești ale regelui i Poloniei,

dova nu mai erau acuma teascuri. Tot în acea mănăstire:
de călugări fuși a ieșit şi un Acaftist al Maicii Domnului. .

Dar, peste

câţiva ani, Dosofteiiși aduse din Rusia slove-:

şi începu în lași, unde era acum Mitropolit, lucrul de.
“tipar. El dădu 'cea 'd'intăiu Liturghie” românească, "căci,
„pănă atunci, tot ce spunea preotulîn biserică trebuia să:
“fie în limba sfântă, slavonă. Pentru întrebuințarea în.
biserică, el mai tălmăci în prosă Psaltirea: traducerea în. .
“versuri nu putea să fie întrebuințată decât numai pentru.
" .cetire,

de

oare

ce,

pentru

nevoile

versului

și

rimei,

introduseseră şi elemente care nu erau în original.

se. -

-De la el mai avură Româiii de -pe 'acea vreme un:
“ Molitvenic pe înțeles, deci o carte de rugăciuni pe care.

"so

poată întrebuința

și mitenii.

Cântările . cuprinse

în. -

34

—

.

«Octoih fură prefăcute de dânsul iarăşi în românește, Lui
Dosoftei'i se datorește și o carte de Parimii sau Proverbe .
__ale lui Solomon, cuprinseîn Biblia Vechiului Testament.
În sfârșit ceia

ce “face,

cu Psaltirea,

alături

gloria. cea

sânt Viețile de Sfinţi, lucrate
mai mare a lui Dosoftei,
*după mai multe originale grecești și apărute intr'un singur”
şir de volume.. Mitropolitul moldovean nu știa, fără in„_ doială, atât de bine românește ca' Varlaam,: dar,
lipsește mlădierea și limpeziciunea în scris, el are

vitate și o noutate

dacă-i
o nai-

care sânt neintrecute în toată literatura -

_ noastră mai_ veche.

-

10. Ca şi pe vremea lui Vasile Lupu şi Matei Basarab,
“tipăriturile din Moldova trebuiau să aducă un rând de:
tipărituri muntene,

mai

ales după

ce asupra Ţerii-Româ-

Fig. 79. Ornament cu chipde leu. m

mești

ajunse a stăpâni un om

așa

Șerban Cantacuzino. Încă înainte
București — unde urmează

de

de.

ambițios

cum. era

dânsul apăruse -la

tradiţia cea bună.a lui Ștefan

şi a Mitropolitului. Varlaam,

care păstori pe

vremea

îna-

"intașilor lui Șerban, bunul” Mitropolit Teodosie, care-şi
„ sfârși” zilele în Scaunul metropolitan, —.un Apăstol (168 )

românesc. Dincolo, în” Moldova, supt Domnia lui: Duca-Vodă, sfătuit în cele "bisericeşti de cel mai luminat cleric

„grec din această vreme, Dosoftei, Patriarh al lerusalimu- lui, care-era adăpostit pe la Curțile noastre, tiparul, așe- - zat

acuma

în: mănăstirea

tățuia, lucra pentru
“cărţi

elinești, mari

domnească

cea

nouă

de

la Ce-

folosul ortodocșilor de limbă grecească
și mici,

ca și tipografia ardeleană

pe

când

din această

tipografia

vreme,

munteană,:

dădea

lu-.-

'„ crări româneşti. După un șir întreg de ani întrebuințaţi în
“cercetarea

tâlmăcirilor,

făcute:

pănă

'atunci,

ale

Bibliei

Vechi și ale Noului Testament (una- și.a lui Milescu),
„cercetare făcută, în rândul întăiu, de învățatul frate al lui

Șerban-Vodă,

Constantin Stolnicul, care fusese și în Ve-

neţia și în Padova,
tină, âpăru

urmând

Bibliade

învățături înalte
în limba

la Bucureşti

la-

la 1688.

-ț” Este o "lucrare fără păreche, atât. că întindere, cât
și ca tipar frumos, cu o literă măruntă, asemenea cu:
- cea. întrebuințată

de

Mitropolitul

este cu mult mai însemnat

frumuseța și ' desăvârșirea
_venesc

Varlaam

se

Dosoftei, - și, ceia. ce

încă, ea -se

deosebeşte prin

stilului. “Mitropolitul

lăudase.că

lumea românească“, și nu numai

dă

cărți

moldo-

pentru. „toată

pentru

Moldova

sa;.

același lucruîl voise și Ștefan, Mitropolitul Ardealului. Și

unul.și altul. lucrau

la unitatea”. culturalăa neamului:

cărţile lui Dosoftei au fost -primite bine; pretutindeni, dar
Biblia aceasta de la București, care. cuprindea un. graiu
-ce

se putea

înțelege

de

șului pănă la Dunăre
urmă

sate românești

o potrivă.din

munţii Maramură-

și de la Nistru
din . margenea

pănă
Tisei,

la

cele

|
. ,

din

este, de sigur,

nu numai. lucrarea! literară cea mai însemnată din tot
veacul:al XVII-lea, dar și.cea mai. însemnată faptă. de”
la biruinţile lui Radu Şerban sau de la strălucirea paș-

nică a unui Matei Basarab și Vasile Lupu.

al XVII-lea.

veacul

Cultura românească

în

a

(Urmare.)

|

e:

dă

„1. De-aici înainte -urmară şi alte cărți tipărite la Bu=.

cureşti de același maestru în toate ramurile artei care era .
de
un' călugăr

din -Ivir sau Iberia: Caucasului,

loc

ce fusesela Athos

egumen
. dică la
"fu ucis
“ Nicolae

și se

așezase

la

noi, fiind

Antim, - - -

pe rând

|.

la Snagov, mănăstirea lui Vlad. Țepeș, apoi VlăRâmnic și în, sfârșit Mitropolit al țerii, pănă ce. de Turci, ca vinovat de trădare, pe vremea lui
din Mavrocordat. Antim lucrează și cărţi grecești

acelaşi îndemn al lui Dosoftei de la Ierusalim și. apoi al

lui, Hrisant,
- nepotului

care

a -fost

și el Patriarh.

Căci pe

„vremea aceia noi ajunseserăm focarul cultural de. căpetenie al ortodoxiei întregi,

- tinilor din Siria
r

cărţi

pănă acolo încât dădeam și creș-

lucrate

cu

literele

lor arabe; ba.

-

36
încă. și în
muntean,

Georgia
--

-.

=
merseră

represintanţi

--

ai tiparului:
"

- Dar lucrările cele mai multe.și, pentru noi, cele mai
_ însemnate, sânt cele românești. Pentru întăia oară se pre- fac din grecește,

cea mai

“Sfântului

de

traducători

bună, Grecenii,

din boierimea românească.

Șerban şi

loan -Gură-de-aur,

apoi

Radu, predicile

așa-numitele

Mărgăritare,

La Buzău, un ucenic al lui Dosoftei, care ajunsese epis„cop acolo, trecând apoi la Râmnic,
- Damaschin, însemnat traducător.al cărţilor liturgice (de. slujbă), dă Pravos-

lavnica. Mărturisire,

catehism.ortodox pe larg, care se ti-

părește ca o armă

de luptă împotriva

catolicismului, care

năpădia pe vremea 'aceia în Ardeal mulțămită stăpânirii
„ austriace 1.
A
SE
,
|
Apar şi lucrări pentru folosul și plăcerea credincioșilor,
“precum Floarea. Darurilor,

culegere de învățături, la 7700.

-- Pentru bisericile din Muntenia se dau ” rugăciuni în slavoneşte și in românește; la Buzău se tipăresc Viețile
Sfinților în slavoneşte, cu însemnări pe limba. noastră, și
tot acolo Faptele Apostolilor,în două limbi. Un întreg
rând de cărți românești înlătură definitiv limba slavonă

din Biserici.

:

i

2. Incă de pe la jumătatea veacului al XVII-lea, înce„puseră a se alcătui

pe românește

“slavone, împreună cu biografii

cronici.

Analele. vechi

domnești mai: întinse, din

vremea lui Petru Rareș, fură prefăcute în limba noastră,.
adăugindu-seși o sumă de ştiri culese din cronicile polone, de 'către fiul boierului Nistor Ureche, -ctitor al. fru-

moasei mănăstiri Secul din munţii Neamţului, Grigore,
care învățase în Polonia. Cronica [ui Ureche merge. pănă

la sfarșitul veacului al.X VI-lea, cuprinzând și știrile pe
care
Grigore putuse să le aibă chiar înscris de la părintele

său. De sigur
"era

să meargă

că gândul acestui d'intăiu cronicar român
mai departe

și să povestească și evenimen-

tele din vremea lui; a fost impiedecat însă de moarte.
" Manuscriptul lui -a întrat în mâna multor cărturari,—
chiar. și în a lui /sfrate Logofătul—, cari' făcură însemnă-

rile lor pe margeni, îmbogăţindu-l. Simion Dascălul e acel

„1 O mare parte dintre Românii de acolo se uniră, la sfârşitul veacului al XVIl-iea, pentru a se crea o soartă mai bună preoților ardeleni şi ungureni, cu Biserica Romei: un nou Catehism catolic a tost
tipărit pentru dânșii, la 7696, .
:
.
E

:

4

Aia

=

"care, pe la 1660-20, a adaus mai
"străine,
—

multe. știri, din
.

izvoare

-a

Dar Ureche află un următoi., 1nu numai vrednic de
dânsul, dar şi superior în cunoștințe, pe Miron Costin, fiul
„unui casnic al lui Vodă-Barnovschi Aşi “botezat el însuși,
“cum am mai spus, cu numele acestui Domn, Miron.

Acest cronicar moldovenesc își făcuse învăţătura în Polonia,

după

incheierea

de: la școala din Bar

erei Movileştilor,

numai atunci

si el

se întoarse

când țara căpătă 1i-.

niștea deplină, în Domnia lui Vasile Lupu. Lucrurile mai
vechi, de la începutul veacului, le ştia” din povestirile
părintelui său, Costin, şi el însuși se. găsia părtaș al întâm=
plărilor de la jumătatea veacului și din cele d'intăiu decenii
după 1650. Pribeag în Polonia, de la care aștepta mân„tuirea ţerilor noastre, având. o încredere deosebită în
-. regele loan Sobieski, Miron Costin scrie, pentru plăcerea
„acestuia și a magnaţilor poloni,. o poemă în limba.:lor, pe .
care o cunoștea tot aşa de bine ca și pea
sa însăși,
despre trecutul şi mărirea Moldovei. Şi, în prosă a vorbit
el Polonilor despre Moldova lui. Apoi: începu o lucrare
îndoiță. Întăiu, în românește chiar, el voiă să lămurească
; - “începuturile principatului Moldovei și ale neamului românesc, coborându-se pănă în cele mai depărtate timpuri,
„_adecă pănă la Romani și la Împăratul Traian, despre cari
„

-

Ureche

vorbise

numâi

în “treacăt. și,

Costin, cu prea puţină. știință. Scrierea

după

„părerea

lui:

lui Miron a și fost-

- isprăvită, și ea cuprindea pentru contemporani multe în.
„văţături într'o formă ușoară. A doua lucrare e istoria ferii
de la sfârşitul cronicii “lui Ureche. înainte.
Planul cel:mare al lui Miron Costin fusese însă “altul:
„anume să lege printr'o povestire scrisă în adevăr. de dânsul

şi nu

cartea

luată numai,

cu

oarecare

despre inceputuri cu

adausuri,

din Ureche,

cronica “timpului

-său.

Aşa

însă, prin greutăţile vieţii, care-l făcură să se“ întoarcă în
Moldova, să trăiască

acolo în situație boierească

mai mică”

decât: aceiă pe care-o avuse și să piară, în sfârșit, la Roman,:de sabia slujitorilor lui “Constantin Cantemir, ca
unul ce era bănuit: de trădare, învățătul boier n'apucă să
redacteze. definitiv şi pe deplin nfăcar: acel letopiseţ a

_vremii sale. Scrisul lui cu privire la Domnii mai apropiaţi
s

"nici n'a.ajuns în mâinile boierilor, căci aceasta ar fi fost
o primejdie

pentru

cronicari. Cele din:

ale lui, Miron Costin mergeau
o
o

pănă

urmă

însemnări

dincolo. de anul 7680.
22
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> __ 5. Firește că nici aceste lucrări istorice. n'au fost tipărite.
Pentru: astfel de cărţi,

un scop practic:

cetitorii

erau

puţini, literatura avea -.

cărți bisericești

se

tipăriau

fiecare oraș și sat era. nevoie să se cetească

fiindcă

în

dintr'insele.

Astfel fiul învățat de Domn Dimitrie Cantemir, care știa
„toate limbile răsăritene și o- bună parte din ale Apusului
”.. şi fusese în legătură cu toți cărturarii din Constantinopol,
tipări numai scrierea sa de' filosofie, 'lucrată . după_un
model latin: „Gâlceava înțeleptului cu lumea“, iar. scrierile

lui de istorie rămaseră
„—

Dimitrie

Împărăției

netipărite,

Cantemir,

care

Otomane

(opera

lui), de musica

s'a'

mai

-

-.

a

ocupat

și

de

istoria

a fost publicată după moartea

turceaşcă. și de multe.

alte

lucruri,

fiind

cea mai încăpătoare minte românească: ce-a fost vreodată, își puse în -gând să scrie și el o istorie a neamului,
„de la început pănă în zilele lui. Avea -un mare număr:
: de izvoare pe care nici nu le-ar fi putut bănui vre-un

înaintașal lui.. Pe temeiul lor el porni să “lucreze,

într'o

telor în veacul.
al. XIV-lea. Apucă

Viaţa:

limbă mai puţin ușoară decât a.lui Miron. Costin, dar
. plină de ' frumuseți risipite, povestirea vremurilor mai
„vechi: nu merse insă nici pănă la întemeierea: Principa- .
totuși a

redacta

„părintelui său Constantin Cantemir 'și a pune' în scris
câteva :note cu privire la gâlceava dintre. Brâncoveanu și.

Cantacuzini, cu care era legat de sânge, ca unul ce ţinea
pe

Casandra, fiica lui Șerban-Vodă.

Fiind ' ales

membru

|

“străin al Academiei
din Berlin, Cantemir scrise în latinește =
şi o Descriere

semnătăte,

a Moldovei,

pentru

lucrare

felul 'larg

de cea. mai

cum
înțelege.

mare

în- -

autorul

să

- vorbească despre:situația naturală, despre firea locuitorilor,-

«despre datinele lor, despre dregătoriile țeriiși despre tot
ce putea fi în legătură
cu viața 'poporală,. socială, religioasă și politică a Principatului -unde, scurtă vreme, a.
„fost și el Domn.
.
:
J
|

Cumult. mai puțin învăţat decât Cantemir și neavând

talentul .acestuia, lipsit chiar de limpeziciunea si spiritul
tatălui său, Nicolas Costin, fiul lui Miron, Logofăt-Mare.

al Moldovei în cele din urmă zile ale sale, se .apucăsă

întregeascăși să adauge cu știri culese de. prin tot felul
de izvoare

străine

letopiseţul

alcătuit. de

tatăl. său:

din

Cartea despre, început, Cronica lui Ureche -și - memoriile
timpului, său. În "partea mâi veche, Nicolae Costin este
pedant și. nu ajunge

|

la statornicirea vre-unei
idei gene- *:

- Fig, 80. Piatr

"p

ă “sculptată pentru morm ânt, la Hurez
(secolul al XVII-lea),
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rale nouă. 1 s'a atribuit și toată urmarea

ce s'a dat Cro-

nicei veacului. al X:VII-lea, trecând

și în

chiar

-

cei d'intăiu

ani ai veacului următor. Ela scris și Domnia d'intăiu a
lui Nicolae Mavrocordat.
A
RI
„_ Cronica din urmă a fost cerută şi.cetită cu multă. plăcere de acest Domn, și, după moartea lui Nicolae Costin,
el insărcină pe un „uricariu“, pe un.scriitor de hrisoave,
admirabilul caligraf Axintie, să urmeze
cu povestirea "celei de-a. doua Domnii pe care el, Nicolae-Vodă, o avu
în Moldova.
Da
i
Fără legături cu vre-un Domn, însemnând numai ce
apucase el să afle, intr'o lungă viață de fericire primită
fără trufie și de nenorocire îndurată creștinește, scrie boierul Joan Neculce, ' iarăși “un fruntaș al țerii, Cronica .

Moldovei, începând

de'âcolo unde se mântuie letopiseţul

deplin alcătuit al lui Miron Costin, adecă de la Domnia
lui Istrate Dabija.
—
a
|
Rare ori s'au scris pagini mai pline de viață și duioșie,

decât

acelea

în care „loan

Neculce

Moldovei
pe vremea campaniei
năcazurile
pe care bojerii pribegi

Rusia. îndepărtată,

“

arată

întâmplările

lui .Petricel-Mareși
avură să le sufere prin

|

a

4: În Țara-Românească erau

Si

vechi anale slavone, care

S'au pierdut, și nu e nădejde să se mai poată găsi vreodată. Pe vremea lui Şerban Cantacuzino, acesta- dădu

„unui

Logofăt al familiei

sale, Stoica Ludescu,

om

având numai cunoștință de - carte religioasă, să

simplu,

scrie un

letopiseţ:al -principatului, începând cu vremile cele mai
bătrâne. Ludescu a dat pagini interesante cu privire la

viaţa și moartea

lui

Constantin Cantacuzino Postelnicul,

- pe care-l cunoscuse și-l slujise cu credinţă, dar însemnă„tatea generală a operei lui este -de tot mică, neavând plan
şi necuprinzând frumuseți literare.
.
N
Ca 'un răspuns la această cronică,
un boier înrudit prin
mamă-sa cu Cantacuzinii, dar legat cu dușmanii politici

ai acestei familii, Constantin

peştilor,

alcătui altă cronică,

Căpitanul din

mai

neamul
. Fili-

întinsă și

mai

bogată,

pentru_care întrebuinţează și unele izvoare străine, dar”
mai ales Cronica moldovenească, pe care o cunoscuse
in soliile- ce le îndeplinise

se oprește

in vremea

în - Moldova.

lui Ștefan

Mai tânăr decât Constantin

—

7

EN

-

Această—cronică

Cantacuzino.

Căpitanul

Pa

și

întrebuințat,

E

a

-

N

AL

—

;în' cei dintăiuu ani ai . Domniei' lui Brâncoveanu, la: deo_ sebite. misiuni în Ardeal, cunoscător de latinește, om. de
„talent, cuţezător și. pătimaș, Radu, fiul vestitului Hrizea

- din satul Popeștilor,

deci Radu

“ pănă. la înălțimea de Vornic
:: memorii asupra. vremii sale,

în cursul Domniei
-rul Domn

avea

Popescu,

care

se 'ridică

și de Ban, apucase a scrie
spuind într'insele -ce văzuse

Brâncoveanului.

nevoie _iînsă. de

Bogatul

o. cronică

și strălucitooficială, și el o

„„-Ceru "unuia dintre boierii cari lucraseră la cărțile religioase

ae

Da

DATI
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pepe it ao ara, ÎN beat
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E
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Fig. 8l. Meşterii de la Hurez.

.

„din vremeaș lui Radu Oreceanii, Acestă facu un letopiseţ
românesc asemenea 'cu acela care se scrisese în Moldova
pe vremea lui Nicolae. Mavrocordat. În el cuprinse ve :
“chea cronică, schimbând” numai ceva la sfârșit, și apoi
-* începu să povestească, dar cu măsură. și sfială, ca supt.
: ochii stăpânului, despre întâmplările din vremea sa. !
Când Nicolae Mavrocordat ajunse: Domn în București,
„îi trebuia să aibă o cronică munteană potrivită cu inte-

“resele lui. și insărcină deci pe

Radu, „Papâseli-să

- unească

-

povestirea lui Constantin Căpitanul cu. memoriile lui,.
prefăcute, și. cu 'o expunere a evenimentelor: măi. nouă.

Astfel se alcătui letopiseţul cel mare, al lui Radu Hrizea,

„plin

de părtenire”și nedreptate, "dar de o vioiciune

- lipseşte

altor

cronice,

mai

drepte.

-.

care.

a

Cu totul alte scopuri decât acești oameni de casă sau
acești - boieri pătimași, cari serviau interesele partidului lor,
-avuse. Constantin Cantacuzino Stolnicul, unchiul Brânco=
veanului, când- se hotărâse :să scrie, nu numai istoria
principatului.

muntean,

dar

a Românilor din toate

părțile,

şi. chiar a celor de peste Dunăre, a Aromânilor. Ajutân=
: du-se de un număr de izvoare care se apropie de acelea
pe care le-a întrebuințat Cantemir, el începu să vorbească
despre vechile vremi- romane 'și înaintă în epoca de văl
mășag a barbarilor pănă la Attila. Cel. puţin manuscrip=
-tele păstrate nu merg mai departe decât atâta, dar unii
scriitori, de mai târziu pomenesc. pe Cantacuzino și pen-

tru' evenimentele din- vremea

—

Imperiului âromânescal lui

„Ioniţă. Descoperirea unui „manuscript atât de întins
- ar fi,
„fără. îndoială,-una din cele mâi folositoare pentru litera= .
„tura noastră mai” veche:
a
i

-

Epoca zisă a- Fanarioţilor: caractere şi figuri...
a
I. Pânăla 1750,
Si
I.- În: epoca “aşa-numită q Fanarioţilor, rea,
fără îndoială, dar care se poate pune alături cu -"
acea parte din veacul'al XVII-lea când am..avut
Domni şi mai netrebnici, stăpânind în împreju-

„ări aproape tot aşa de păcătoase, luarea:aminte

trebuie să se- îndrepte . asupra â. trai şiruri de:
fapte: urmarea Domnilor şi felul lor de cârmuire,
“războaiele pe care "Puterile creştine din: vecină= -

„statea noastră-le-purtară

cu Turcii pe pământul-

românesc, şi, în sfârşit, cultura Românilor din
__ aceste vremuri.
i
AO
e
A. NicolaesMavrocordat-a stat în Țara: Românea.

ia

Aa
scă pănă. 1a

-

343 —

începerea

unui

nou. săzboiu

îâtre

Turci şi Germani (1716) ; Germanii îîşi închipuiau,

|

-

după biruința pe care o câştigaseră în campaniile
anterioare, că vor fi în stare să supună și Moldova
şi Tara-Românească şi să le -păstreze chiar la

încheierea păcii. Astfel, Imperialii se înţeleseră
cu âcel partid de boieri în fruntea-căruia se
“„găsiau fruntaşi ai ţerii din
- vedeau nesocotite de Domnul

neamurile care se
străin şi făgăduiră

acestui partid iubitor de creștinătate că vor așeza
„ca Domn-în Bucureşti. pe fiul [ui Șerban“ Vodă,
- adăpostit în Ardeal, beizadeaua. Gheorghe sau

- Iordachi.

Nicolae Mavrocordat

pentru a potoli

nice

măsuri

luă

straş-

pe boieri, dar o ceată de .

catane (așa li. se.zicea de Unguri şi, după dânşii,
în.
- de Români, ostaşilor: împărăteşti) întrară

Bucureşti şi prinseră pe Domn,

ani

are stătu câțiva -

de zile. la Sibiiu, scriind. în grecească

veche

imitată

după

o carte:

a - sa

„Cicerone:

„Despre

datorii“,

e

> 2: Tot aşa încercară Nemţii să facă şi în Mol-.
-dova, dar. aici: Domnul-de țară care. stăpânia,

Mihai Racoviţă, ştiu să .se păzească. “Când sosiră

- catanele la Iaşi, unde avâau înțelegere cu boierul

Cuza,

care fă spânzurat pentru aceasta, şi cu o

rudă a lui Gheorghe Ştefan, Ceaurul, - - Racoviţă
se ; închise în Cetăţuia şi chemă pe -Tafari în
ajutor. Pe şesul Bahluiului, supt povârnişul prăpăstios. al . dealului, Ungurii şi Germanii. fură
„bătuţi cu desăvârşire, și căpitanul. lor căzu: Pe
rămăşiţele celor morți s'a fidicat o cruce, poves-

tind toată
se chiamă

lupta; ea se “vede şi pănă astăzi şi i
crucea lui Ferenț, după "căpitanul

împărătesc tăiat. aici. Biruind astfel, Mihai-Vodă
” merse. împotriva. 1 mănăs stirilor, dintre Siretiu şi.
<

344
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|

„ Munte, în care se așezară ostaşi împărăteşti, și.
_trecu chiar, pe la. marele sat Vama, din Bucovina,

în Ardeal, prădând Ținutul Bistriţei: O altă cruce
de piatră, lângă satul pomenit, aminteşte această
expediţie , a lui Mihai- Vodă şi a Tatarilor (1717),

|
>

îu care Domnul poruncise anume'să nu se supere.

Românii “din

acel

unghi

ardeleari.

'3.: Când se incheie pacea (718), Germanii nu”

putură păstra ara-Românească, ci Oltenia .singură. Beizadeaua Gheorghe Cantacuzino rămase
ca

stăpânitor-al

celor

cinci. judeţe; aici nu

i se

zicea Voevod sau Domn, ci Ban, şi el cârmuia
- încunjurat de uu Consiliu numit de guvernatorul

ardelean din Sibiiu.. La urmă situația

luia fost |

şi mai mult scăzută, până ce, în sfârşit, stăpânirea
„asupra părților oltene îi fu luată'cu totul.
„Din partea lor, boierii olteni nu erau de.loc.
-mulţămiți cu ocrotirea germană, Statul austriac

se răzima pe acea vreme, ca şi cele mai- multe
State din Europa, pe stoarcerea cât mai dibace
Şi mai sigură a supușilor, cari erau 1 priviţi ca o
avere a dinastiei. —
|
=
„Din

mul

partea

lor, boierii

miţi, cu ocrotirea

oltenii nu

germană.

erau

şi mai

pe stoarcerea. cât

mai

multe
dibace

sigură a supușilor,. cari erau. priviți | ca o.

avere a: dinastiei.
era socotit-ca un

i

Statul. austriac

se -răzima pe acea vreme, ca și cele mai
State din Ruropa,

de. 16e

.

Deci locuitorul de orice treapă
hrănitor al Visteriei şi un spri-

jinițor, prin: muncă. şi bani, al ostașilor. Se făcu

în Oltenia o oarecare. rânduială, numindu-se un |
vornic! pentru fiecare. judeţ, hotărându- se” care

sânt. drepturile

şi datoriile fiecării

categorii

de .

„locuitori. Se aduseră în -oraşe, în lipsa negusto.
rilor de fară, alţii, dintre” Bulgarii catolici, „aşa-

|
-

-
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numiții Chiproviceni, şi se alcătui dintr'înşii com*
:panii, asămănătoare cu companiile, compuse din
”
,
care
oneni
maced
Români
Greci, Bulgari şi mulți
înfloriau în Ungaria şi Ardeal (mai ales la Braşov,

,_Sibiiu şi Oradea; de la aceşti negustori vin
care
“marile biserici româneşti, destul de vechi,
pănă astăzi).Se făcură .
şi e,
împodobesc aceste oraş

se clădiră căsărmi, dar „boierii şi clerul.
drumuri,
nu erau mulțămiți, fiindcă. autoritaţea Cârmuirii.
îngustă necontenit -puterea şi drepturile „lor! de .».

mai

înainte. Episcopul de Râmnic nu se

alegea

acum în aceiași libertate-ca odinioară, şi, în loc
:
să fie legat în special cu Mitropolitul din Bucureşti, se prevedea o legătură, mult mai împovă-, ..
„rătoare, cu Mitropolitul sârbesc din Belgrad și,

cu. Patriarhul

Carlovăţ, -episcopii

din

ortodocşi -

cei mai mari'ai Austriei.. Să se mai adauge,
de şi în pace,
„în sfârşit, că, Germânii trăind,
duşmănie cu
totuşi într'o - stare . de - continuă
Turcii de. la _- Dunăre,

luând

de

hotărârea

deci

a nu mai primi banii acestora, şi: închizând,
apoi, foarte .adese ori granița Dunării, Oltenii
în 'de obşte sărăciră foarte niult. Ei se gândiau.
cu tot mai multă dragoste la timpurile când
erau ufiiți. în aceiaşi țară- cu locuitorii de dincolo. :.
de Olt şi doriau ca acele -timpuri să se întoarcă, — fie şi supt uu “Domn grec. Aşa sa
cu acele elemente din nea- .
întâmplat totdeatina

mul “românesc; care, doritoare de o. viață mai ,

Dbună,-stau dus .s'o ceară 'străinului

"cu

rea decât aceia

o stare de lucruri mult mai

“ pe care-o părăsiseră.

.

...
-

şi s'au ales .

-

o.

ID

7

_în4. In 'Ţara-Românească, Nicolae- Vodă-cârsemuis
e”” -. .
în” locul-fratelui-său; -Joan, care

„--4+0arse

blând, câteva
?

luni 'de zile, şi muriseîn Bucureşti,
,

A
N
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“unde mormântul lui, călcat
în picioare şi stricat,
se: vede -şi astăzi în biserica Sfântului Gheorghe

„Nou,

şi

închinată. Patriarhiei de Ierusalim.
Mavrocordat

Nicolae

Emi
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-Fig 82, Nicolae Mavrocordat,

soartă pe care n” au avut-o atâţia dintre Domni;
noştri mai vechi: a murit de cium ă
„ la 1730,şi
este îngro

pat într'o biseric ă-pe caree lo

10

te-

7

=

“meiăse cu multă cheltuială de bani şi dându-şi
“toată 'silinţa. pentru a "o face mai frumoasă decât
„bisericile Brâncoveanului. Aceasta” este: biserica.”
"de la Văcăreşti,
tul

în care

de - marmură

“al

se

păstrează

întemeietorului

deosebeşte- prin frumuseța

mormânei.

Ea

se

stâlpilor, precum

.

şi

“prin nobleţa şi puritatea liniilor. Astăzi, . din:
nenorocire, este încunjurată de o închisoare, aşezată în chiliile de: odinioară ale călugărilor, unde.

a fost cea mai mare: bibliotecă din aceste
răsăritene,
Urmaş al lui Nicolae

părți -

Mavrocordat a fost deo-

camdată fiul său, Constantin, pe care l-au ales:
boierii întocmai aşa: precum aleseseră pe un Constantin Brâncoveanu
„ Tânărul

şi pe un Diimitrie Cantemir.

Constantin- Vodă

era

neam “de Grec, dar,

"de şi născut. în Constantinopol, trăit în țară, aşa.
încât ştia bine româneşte şi avea dragoste pentru

"lucrurile noastre.. Crescut. cu cea mai mare îngrijire de un tată aşa de: învăţat ca al lui, Cons- tantin avea ideile.cele mai înaintate, aşa. numi=
tele idei filosofice, pe carele predică în Franţa.

"un Voltaire şi ceilalți enciclopediști; :: El doria,
-priri urmare, rânduială, şi,. ca un filantrop ce a
fost, voiă- să

aducă

acelaşi! timp,

prevedea: că printr'o.astfel de orân=

o

uşurare

â

săracilor. În:

duire sigură şi dreaptă va uşura -şi strângerea
birurilor! şi .va înlătura: astfel mneplăcezile ce

r

"puteau să resulte pentru un Domn din zăbava
plăţii datoriilor față de Poartă. Întăiu în Țara_Româneastă, apoi în Moldova, el adună" pe boieri în chip solenin

la Mitropolie

noască faptul, adevărat

şi li.ceru

şi răzimat

pe

să

recu-

Greptate,
*

1 i şi Vodă- Brâncoveanu! încercase a

statorniici “dările,

hotărând

un:

„„Haracu, o Vel Samă: „(Socoteala ceaa mare) și alte două sări „pe île-care an.! “
7

.

,
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-

-

.

”

si.

-

-

38 —
"că ţeranilor, pe cari ajunseseră a-i [face adevă“raţi robi pe. moșiile lor (vecini, rumâni), trebuie
“săjli se deie înapoi libertatea deplină, acordându-se
boierilor

ca despăgubire

dreptul

de

a-şi'avea un

Fig, S3. Constantin Mavrocordat. --

mumăr.de 'birnici

-scutelnicii.

“Nu

se

-

poate

cari

(o
zice

să

|i plătească

numai

i

că această măsură

lor,

a lui Con-.

stantin Mavrcordat
n'ar fi produs o îmbunătăţire,
A
-

.

-

-

—3459 >
de şi aducerea ei la îndeplinire s'a lovit de o mul-..
„ţime. de greutăţi, aşa încât

ţerănimea

n' a, folosit: .

“atâta cât ar fi- dorit Domnul, care înţelegea bine .
că fericirea
niri nu se
destularea“
vrocordat

unui Stat şi prosperitatea. unei stăpâ-.
pot 'răzima decât pe mulțămirea şi încelor mai mulţi.: Pe lângă aceasta, Maa păstrat, de la Germanii din -Oltenia -

câteva măsuri

bune. El

dărilor către: Vistierie

- sferturi. (Măsură.

orândui

în

patru

a fost

plata tuturor.
soroace,

numite-

luată 'întâiu, însă, de.

Constantin. Brâncoveanu,

ca

Domn

muntean,

şi.

de Nicolae Mavrocordat, când era Domn moldo-.
venesc.) Dijmele. cele mai grele fură înlăturate,
„în judeţe fură aşezaţi, după” imitaţia vornicilor”

olteni, ispravnici* Aa
|
.
Să se mai adauge: faptul ccă, în cea de-a treiă
Domnie

a sa, Constantin Mavrocordat,

alminteri, a mai domnit
două

ţerile,

pănă

laa

de multe

unsprezecea

care, de:

ori:în amândată,—

fiind.

atunci împovărat de bătrâneţă şi aproape orb, — avu norocul să vadă biruinţa Turcilor asupra. .
Germanilor într'un nou războiu (încheiat prin: -pacea

de la- Belgrad), 'să

înlăture

planurile,“ ce

se făceau, de ada celor” cinci judeţe oltene o.
administraţie deosebită şi să le unească înapoi
cu -Scaunul

Domniei

din

Bucureşti.

Oricine va

trebui să- recunoască "însuşirile acestui cârmuitor:

şi oarecare

măreție

a Domniei

din

Bucureşti.

De altfel, şi într'o țară; și în cealaltă, meritele.
lui. Constantin

„porani,

şi, dacă,

au

fost.

recunoscute

în unele

de

împrejurări,

contem-.

el a

fost:

silit să calce peste hotărârile bune pe care le:
luase şi 'să le schimbe, cu măsuri supărătoare:
z

1 Până atunci ispravnic însemna numai “delegat, şi numai pentru
0 singură sarcină,
în zilele noastre,

pe când, acum

ispravnicii ajunseră
7

ce sânt prefecţii:
.

„2

—
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pentru -țară, cu toții ştiau că o. face împotriva
-dorinţelor sale, numai pentru a îndestula cererea
de

bacşişuri

turceşti,

care

erau

tot

mai

multe

şi tot mai grele”.
_5. În acest timp, Moldova fa supusă
s
încercării
unui nou războiu între Turci şi Ruși. Când el
se deschise '(1736),

Constantin

era -Domn-un

Mavrocordat,

văr

allui

un nepot._de fiu al lui

Grigoraşcu Ghica, Domnul din veacul al XVII-lea,

adevărat

Moldovean;- şi

nepot

de

fiică-al lui

„ Alexandru Mavrocordat. Îl chema Grigore, după
numele

bunicului

foarte tânăr, el
foarte

răpede

a judeca
veniau

său;şi, dacă, venind în Domnie

nu

ştia

această

după

româneşte,

limbă, şi era deci în stare

buna - dreptate

înaintea

Scaunului

său..

şi rudele sale Mavrocordaţii,
-Şi

a învățat

pe toți.
A

fost

cei ce

Şi el, ca

un iubitor de artă.

de învăţătură.”

Creştin evlavios, Grigore -Matei Ghica
meiat

lângă

fiecare

din

reședințele

a înte-

sale

câte o-

mănăstire nouă. Cea de lângă Iaşi a fost făcută
în şesul Bahluiului, supt dealurile . încununate
"cu

mănăstirile” Galata

şi Cetăţuia:

e “mănăstirea

Frumoasa, clădită într'un stil înrâurit de norme
“apusene,

cu un spaţiu mai mare decât al tuturor

celorlalte clădiri -sfinte şi încunjurată
frumoasă

grădină, 'unde

vie să se plimbe,

de

o prea

boierii erau îngăduiți să

prin aleiele trase după

datine. - -

constantinopolitane. În” margenea -Bucureştilor,
vrând să se întreacă 'apoi cu Nicolae Mavrocor-

dat, el

clădi

Şi avu

acelaşi

mănăstirea Sfântului
noroc

ca

şi celalt

Pantelimon,

ctitor

domnesc

1 Motivul acestei pretenţii tot mai mari â Turcilor: lipsa lor de
câştig din războiu şi viciile constantinopolitane; _Yezi-le: în manualul
mieu

de Istorie Universală

pentru

clasa aa lila, ”

|

|
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din vremea Fanarioţilor: de a muri în țară şi
de a îi îngropat, el şi Doamna sa, Zoe, în locul
-— de odihnă pe care însuși şi-l pregătise. Mormântul
- <elor doi soţi este de. marmură curată şi împo--

dobit cu. săpături delicate.
Boierii moldoveni --primiseră pe Ruşi. aproape DE

" <u- aceiaşi. bucurie cu care Germanii . fuseseră
“primiţi de boierii munteni pe.vremea lui Nicolae
Mavrocordat, dar generalul împărătesc “Miânnich
se arătă aşa de crud

"N totdeauna

boierii

.

şi de grosolan, încât pentru

pierdură

şi dragostea pentru

încrederea

ostaşii

în Rusia,

şi generalii

ei. Ei

fură bucuroși, deci, că, la încheierea păcii. din .
Belgrad în.1730, care ni aduse înapoi Oltenia,
țara

rămase în

vechea

o

ei alcătuire.

E
.

-

S

a

-

-

„Epoca zisă a Fanarioţilor: caractere şi figuri,
o

-

—

I.

Pe

II. După

la jumătatea

1750.

veacului . al XVIII. lea .

stăpânesc şi asupra Moldovei şi. asupra “Terii- Româneşti — căci acum nu se mai ţinea în samă,
“de

loc, faptul

dacă,

un candidat

la

Domnie

se

„cobora din dinastia unui principat saua celuilalt — membri ai următoarelor familii, care toate
aveău drepturi dinastice asupra Scaunelor româneşti. 1. Mavrocordaţii: Nicolae, . Ioan, fratele
“lui Constantin, coborâtori din Alexandru Iliaş,
după femei, şi mândrindu-se că au ca strămoș

„pe Alexandru-cel- Bun. 2. Ghiculeșfii, coborându-se
după femei din Sturzești, iar, ca înrudiți cu
* Mavrocordăteştii, având și ei oarecare legături.

„cu' dinastia cea..veche a Moldovei.

Din această :

familie domneşte deocamdată numai Grigore- Vodă,
«.

.

- Fig: 84, Boier fanariot (cazicatură contemporană),.
.
/
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3. Racoviteşiii, boieri” de ţară, din .sânge cantacuzinesc: familia dă .pănă la 1750 numai „pe,
"- Mihai-Vodă.

În al: treilea șfert- al veacului al XVIII. lea,

deci,.pănă
-

pe la .1780, iarăşi stăpânirea

asupia:

Principatelor este păstrată pentru familii domneşti.
Intâlnim pe bătrânul Constantin Mavrocordat,

„pe cei doi fii ai lui Grigore Ghica: Matei şi
“Scarlat, apoi pe Alexandru, fiul tui Scarlat (acest |
__a

de-al doilea ridică la Bucureşti minunata biserică |
Sfântului Spiridon celui nou, „unde este şi

"îugropat Scarlat-Vodă), şi, în sfârşit, pe'al treilea
Grigore Ghica, fiul lui Alexandru (acesta din

„urmă era frate cu Grigore Matei 'şi Domn român ”
“titulari), precum . și. pe cei doi fii ai lui Mihai
Racoviţă : bețivul Constantin, care muri otrăvit

de păharele -de melisă pe care le tot bea, şi sla- i
5
_
„bul Ştefan. Vodă. >:

-

2. “In acest țimp Domnia românească este fără.
îndoială înjosită prin aceia că, afară de oamenii
ajungă

-- cari domniseră şi mai înainte, nu putea să

să

fără

Iâşi sau

Scaunul .din

“cineva în

din

.

Bucureşti

aşa încât şi .

fi fost: Mare. Dragoman,

-Domnii începeau a fi numiţi prin stăruința unor.

Stavarachi,- epitropul

a fost

cum

Greci puternici de la Constantinopol,

fiilor lui Mihai-Vodă

Ra-

'* coviță, câre Stavarachi, după o viaţă de intrigi isteţe şi „norocoase, a fost spânzurat de Turci.
- Bi trebuiau, la fiecare. trei ani. de: zile, să-și
înoiască

Domnia

(începutul

acestui

obiceiu.. se

poate .urinări, de alminteri, pănă în veacul alo
” XVI. lea). Turcii mai „adăugiau şi câte- -0 dare
,

9,

TI
se dase acest tu” de cinste pentru serviciile- ce adusese ca di" plomat Turcilor, cari,.de alminterea, peste puţină vreme-l tăiară capul,

|

pentru aceleaşi . servicii.

7

,

x

:

|

|

!

E

-

_

7

i

apa

”

23
:

,

-

suplimentară, precum era darea. numită geaize,
„afară de peșcheșurile date deosebiţilor conducători,
netrebaici şi luxoși, ai Împărăției, .peşcheşuri
„care erau: foarte impovărâtoare.
-3,

Curtea

Fanarioţilor”! e

întru

toate

imitată -

după a,l mpăratului“ turcesc din Constanţinopol,
cum,.de altfel, toată moda era „de “Țarigiad“,

boierimea noastră gătindu-se, — moda: cerea să
“se “poarte capul ras. — îmbrăcându-se, primind,
petrecând ca la Constantinopol. Pe când, : în jurul
“lui Brâncoveanu, oricât: de mult 'ar fi pătruns
luzul

și fastul

împărătesc,

se învârtia

tot viața

veche românească, Nicolae Mavrocordat şi urmașii
Săi

au

căutat

să

-aibă

în „preajma

lor numai -

lucruri şi obiceitiri ca 'acelea cu care erau deprinşi,

din capitala. Imperiului

Otoman.

.

|.

Mai târziu, pe lângă persoana sfințiţă a lui |
Vodă, ascunsă privirilor, ca și a Sultanului —
Doamna-și avea acum haremul, din care nu-i.
era

iertat. să

demnitari,

iasă

mai

—,

bine

se

întâlnesc

ori-mai

rău

o: samă

de

plătiți: şi mai .

mult fără ocupaţie adevărată, precum: divictarul:
pentru cerneala Măriei Sale, 'credincerul. pentru
„ pivnița aceluiaşi, becerul pentru cuhne şi cămară,
ici-ciohodarul pentru papuci, -rahtivanul pentru
„rafturile“ cailor, caftangiul: pentru, caftanele care
--se dau acum boierilor numiți în slujbă, întocmai :
"precum un caftan-i s'a dat: lui Vodă. însuși la

numirea

în

Constantihopol.

Cafegiul

stă lângă -

șerbecciu, ciubucciul lângă narghilegiu, ibrictarul,

stăpânul

ibricelor,

lângă

peșchirgiu,

păstrătorul

peșchirelor ; sofragi- -başa, care ține blidele, lângă
berber-bașa, care singur are cinstea de 'a purta .

briciul

întocmai

pe fața
cea

domnească. Eticheta la Curte e.

osmano- bizantină
.

Şi - rangurile” bo.

Wa

.
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ierilor, deosebite și prin ișlicele rotunde, acoperite
cu piele de miel tânăr, — odată deosebirea se

făcea prin toiege, —, sânt tot aşa „de strict osebite ca în vechiul Bizanţ

ori în Stambulul

-

Padi-

şahilor, Încă de pe la 1700 erau -la noi cafenele
(cahvenele), "ținute de Răsăriteni, însă. numai

-

pentru ai lor.
i
di
”
Dar depriăderea cu datinele consțantinopolitane _

aducea

şi folos -țerilor "noastre. Turcii

au ținut

- totdeauna, 'după' cererile legii lor; să aibă apă
bună în oraşe, băi, spitale. Şi Fanarioţii au căutat
să lase astfel de urme ale cârmuirii lor. Grigore

" Matei Ghica face; cum âm văzut, spitalul de la .
„Pantelimon (lângă Bucureşti, după ce Mihai Cantacuzino Spătarul, tratele lui Șerban-Vodă,
întemeiase spitalul Co/fei, în oraş chiar), și:
Constantin Racoviţă, dă
Spiridon; şi un

Alexandru
cu

Iaşilor spitalul Sfântului

altul se face la: “Focşani. La

Moruzi, Domn

scânduri. de

Iaşi (de :aici

în Moldova,

1792

acoperi

stejar ulițile încă „nepodite“ din

se

zice

la străzile vechi: poduri, -

ca Podul Mogoşoaii, Podul Caliţei, Podul-de-!
Pământ, Podul- Roşu, Podul- Vechiu, ş. a.). Apă
bună se aduse pe ţevi, de Suiulgii (meşterii de

ape) .pricepuţi'; se hotări luminarea oraşului,
„cei d'intăiu. vardişti; culuccii,. fură aşezaţi
„ zăspântii, pe

când

„Străji“, străbăteau

4. Cât priveşte sarcinile țărilor,

şi la

oraşul.

pe la 1700

- Muntenii dădeau, după adausul primit de Brân- .
„ coveanu. pentru ca să nu fie scos din Scaun, la:
1703 "(50.000 de lei) şi cel cu'care Constantin
-

Mavrocordat

încărcă

birul

pentru -a: nu

se numi

„pâste Olt 'alt Domn (100.0v6'de lei), suma de
959 500 de lei turceşti, ca geaiză, etc. La fiecare

"trei ani, când 'se înoia — dacă se înoia — Dom-.
,

E „

_
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„nia, se mai plătiau banii de mucarer7 („întări
re“).
a

a

„ Jar la obrazuri: știute, Turcişi creştini, se plătia

fără nicio măsură. Zahereaua (provisii), care se
» cerea întăiu numai în vreme de războiu, ajunse „acum “un obiceiu şi în mijlocul păcii. Și alte
-- angarii se adăugiau 'în sfârşit la acestea.
La. 1783 se hotărî, printr'nn: sened (sinet, în„Yoială) împărătesc, că 'Țara-Românească va plăti

;

numai

309.500 de lei, iar Moldova

mărgeni

peşcheșul

Bairamului

165.944; se

şi al

„scărilor de

călărie“ la 130.000 pentru un. principat și la
115.000 pentru celalt. Dar cumpărarea sprijini„torilor urmă şi mai departe, şi aceia: era mai
grea,
_..
a

_

”

„5. Din această pricină, Domnii, cu toată filo-

sofia

N

„*

lor. apuseană,

nu

se puteau „ținea

la cele

:» patru șterturi pe an, pe căre le introdusese,
s'a spus,

cum:

Brâncoveanu, apoi Nicolae Mavrocordat -

„şi căutase a' le-păstra în amândouă ţerile fiud
acestuia, Constăntin. Cereri nouă de la Turci, .
nevoi nouă
producea și înmulțirea acestor şierturi“, care nu mai răspundeau- nici pe departe
la numele lor. Şi, cu toată afurisenia Mitropo-

liţilor, darea pe vite, văcăritul!, care atingea pe

toţi

şi sărăcia. pe mulţi, era pusă une ori şi de

Domnii cei buni.

în

pi

|

„6. Domnii aduceău cu. dânșii Greci, dar nu
număr așa de mare. Nicolae Mavrocordat

sfătuise chiarpe
.

scrise,
_

..

a
Bi

fiul

_.

trăi mai
|

.

-

său,. prin
a!

mult în
?

-

..

mijlocul
-

.

învățăturile-i
4.

.

boierilor de
“

„1 Alte dări : pogonăritul, vinăriciul, oieritul, sfupă . II
ritul, tutunăritul, până şi săpunăritul, erau tot vechea dijmă
. Se încearcă, ia

nceputul veacului al XVill-lea, și o dare
i
generi ală p pe vetre, pe fumuri,
Ş
i

fumăritul, -

.

—
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n.

gară, cu cari, de altfel, Şi. MaviStordaţii şi Ghi-

„culeştii n'au pregetat

să se încuscrească (Ghicu23

leştii -s'au şi făzimat totdeauna”pe Sturzeşti, cu
cari aveau rudenie de sânge). Fi „întrebuințau
pentru “strângerea dărilot. Greci mai mărunţei,
dar aşa se făcea şi la sfârşitul veacului al XVI-lea..

Unii Greci au

întrat în rândurile: clerului înalt. . 4

românesc sau în mănăstiri, dar de astfel de încălcare se plângeau Românii şi cu un veac în

„urmă. În această vreme vedem însă cum Mol"dovenii şe ridică împotriva Mitropolitului grec
Nichifor,
măsuri

în

om

ca

de

casă

niciodată

al Ghiculeştilor,

un

străin

fruntea” Bisericii țerii,-cum

să

nu

şi ieau

poată

nici n'a mai

sta

stat,

de fapt. În Țara-Românească au fost mai mulţi
episcopi

greci,

dar fiecare

dintre

dânşii, câ un!

Neofit, un Filaret L-iu, şi-a făcut cinstit datoria
către

ţară.

'Țeranii

se bucurau

de binefacerile

desrobirii: . Domnii. din veacul al XVIII-lea au
luat doar măşurile, cuprinse în puncte sau para-"
grafe; — de 'aici numele de ponturi, — care ho- .
tărau

cât

şi cum

trebuie

să

miincească

fiecare

eran care se află pe moșie. străină. A .biruit
“obiceiul moldovenesc de a se cere" numai douăsprezece zile pe an, pe lângă dijmă, ceia.ce fără
îndoială că nu “era împovărător.
7
7. În sfârşit, de la începutul veacului âl XVIII-

lea, pe lângă școlile

curat

grecești. pe

- întemeiaseră: şi le susținuseră

care le

un 'Duca-Vodă, un

Şerban, Cantacuzino, după sfatul Stolnicului, fratele său,

care

coveanu,

ale căror gimnasii greceşti,, de

mai

înaltă,

au

imita
rămas

pe Venețienii,
vestite,

de -slqvonă şi românească,

sau

un Brân-

şcoală -

se păstrară şi școli.

având dascăli

plătiți

„sle Domnie. Tipografiile bisericeşti de la Bucu-

-

îi

îi

N

r
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_zeşti, Buzău şi Râmnic (mai ales aceasta'din urină),
„precum

şi aceiă de

de la Rădăuţi,

la Iaşi,

şi, câtva timp, aceia

au dat.o samă de cărţi româneşti

ocru
.

Fig. 85. Siiați zugrăviți în Paraclisul Mitropoliei din
.
„x
(făcut de Nicolae Mavrocordat),

Bucureşti

ZI
-

pentru cetirea credincioșilor, şi chiar pentru 1ămurirea celor ce voiau să cunoască şi să; înţe„leagă mai bine legea. Pe la episcopii, clerici.
7

S

.

>

7

DI

Aaa

A

a

sprijiniți de” arhierei din

E

şcoala

,

Mitropolitului

-

- Antim, ca Damaschin. de Buzău şi Inochentie de
" Râmnic, lucrau neobosiţi la. tălmăciri. E de netă- găduit

că

preoțimea

românească,

şi aceasta

*

mai

„ales prin . silinţile lui Constantin Mavrocordat, “
care voia numai preoți cărturari şi-i învăţa! şi.

cu de-a sila” pe “ceilalți, s'a ridicat
"treaptă de cultură.
.
-

la o mai înaltă .
N

În sfârșit, dacă, în 'Tara- Româziească, cronicile
s'au oprit o bucâtă. de vreme, în Moldova ele
urmară,

şi câte

un

străin

ca: Amira, ori

câte un

logofăt de Vistierie ca Nicolae Mustea, precum
“şi alţii, necunoscuţi, își dădură silinţa de a păstra
tradiţia însemnării faptelor din care se alcătuieşte

istoria țerii.: Grigore Ghica a fost chiar, în Mol-

. dova, un patron al continuării cronicelor, puind
să i-'se scrie “pe: larg biografia şi alcătuindu-şi
un .
letopiseţ grecesc. .Cu' boierii mari Joan Canta. şi

Ienachi Cogălniceanu înceteazăîn Moldova,. după
1770, şirul “eroniearilor

8. La 262 ajunsese. cârmuitoare a Rusiei Împărăteasa Ecaterina, şi gândul ei era să cucerească
„ amândouă

Principatele, „apoi Serbia. și “Bulgaria,

" -să aducă în stăpânirea ei Constantinopolul însuşi
"şi

să aşeze

acolo

ca. nou

"sesc, pe nepotul

Impărat,

de

neam

ru-

ei de fiu, botezat anume pentru

“aceasta: Constantin. Îndată, oameni trimeşi de!
" dânsa, călugări adevăraţi sau preiăcuţi, merseră
„din loc în '1oe pe la noi, vânzând icoane și adu"când scrisori “de taină, prin care Ti se făgăduia -

boierilor zile mai

bune, supt cârmuirea

"tească a creştinilor ruși. La

împără-

1768, .în .toamnă,

.

izbucni chiar un nou războiu între Ruși şi Turci, a "căror împărăție se credea că va fi 'sfărâmată.
„De Ja această dată pănă la 182: se. deschide . “
a

,
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„o altă epocă în istoria” Românilor din principate,
„epoca necontenitelor războaie dintre Ruși și Turci,
„une

ori şi dintre

„=

aceştia din urmă

şi Austrieci,

Fig, 86; Grigore Alexandri Ghica,

„

=

pentru anexarea Principatelorşi a ţerilor creştine
din vecinătate.

NE

x

„Prin aceste războaie pierdem o mare. parte
; din produsul muncii noastre, pierdem satele. şi.
În

„

A

.

-.

E

,

-

i

.

,

,

Ă
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mănăstirile distruse, pierdem destule din virtu- .
țile- patriarhale de odinioară, care sânt înlocuite
cu jocul de cărţi,: că: petreceri ușoare, cu danțurile nouă,

cu vorbirea de modă a limbii francese,

cu cetirea romanelor imorale,şi supt

.

influența

“ofițerilor 'ruși, cari au stat decenii întregi în ţara

- noastră. În' schimb,

însă, 'am, căpătat un şir de

privilegii, pe care: Ruşii le smulseră Turcilor (v.

mai jos), .pregătindu:se astfel, prin situația noa.
stră din ce în ce mai destăcutăde Împărăția turSE
“.
rusesc,
lor
Statul
către
cească, alipirea
“ Războiul din 1768 s'a mântuit numai în 1774,

şi nu după, dorință Ruşilor,.cari trebuiră să pă- » - .
N

răsească amândouă Ptincipatele. Boierii şi clericii cari merseră la Petersburg. cu tot felul de
oferte şi rugăciuni umilite trebuiră să se deprindă a' trăi şi mai departe în atârnarea 'Turcilor. Boierii munteni, conduşi de urmaşii Cantacuzinilor”
din veacul al XVIII-lea, Pârvu,: care: muri -la

Comana luptându-se,

„ a

alături de Ruşi, împotriva

““Purcilor, şi Mihail Banul, boier învățat

care. a

scris şi lucrări însemnate,. cercaseră, în zădar să.

“capete” condiţii de viață pe care le înfățișau. ca,
- fiind acelea ale ţerilor noastre în clipa.supunerii

către. Turci.. Şi boierii munteni rămaseră învinşi

în dorință lor de a căpăta Domn'de fară (ei ar
fi dorit pe bogatul şi' bătrânul boier Ştefan Pârşcoveanu). Dar se hotărî, prin hatișeriful de la.
4 -Novembre st. v. 1774, ca Domnii.să- nu mai
>. fie maziliți fără vinovăţie, ca ţara săfie scutită
pe doi-ani de bir şi să nu plătească. pe urmă
decât haraciul, trimețându-l odată la doi ani, ca. în, provisii, lemne, etc.,: date
„toate ajutoarele

Turcilor să fie scoase. din

suma

tributului,

ca

Turciisă nu locuiască .supt niciun pretext în
Principate, cum se încercaseră a face.în prima
“

>
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Fig. 87.. Alexandru Ipsilanti.

N

jumătate a veacului al XVIII-lea şi cum stăteau
de fapt supt pretext de” negustorie, căci. aveau.
dreptul de a cumpăra înaintea . oricui: obiectele
trebuitoare pentru aprovisionarea Constantinopo“lului. Mai. mult sau mai puţin — une 'ori foarte . :
puţin — aceste privilegii au fost observate,
.

9. Le-am

plătit însă și printr'o pierdere, Aus-

triecii ar . fi vrut

să.

se

folosească

. de

războiu

"Fig. 88. Mănăstirea Putna (cum 'era în secolul al XVIII-lea).

“pentru
oltene.

a smulge

'Turcilor

Neizbutind,

încă odată

ei se înţeleseră

cu

judeţele
Ruşii,

și,.

astfel; cârd pacea era acum statornicită, catanele
„recură

în Moldova-de- -sus, supt cuvânt că veniau

“să statornicească

un cordon împotriva

oştile. împărătești

ajunseră,

graniţă,

Roman.

“pănă “la

Viena 'găsi

că

această

înfigând

Dar

încălcare

ciumii, şi |
stâlpi de

Guvernul
ar
“i

fi prea

din
scan-

m
+

|

daloasă şi. se luă deci numai Ținutul Cernăuţilor.

"întreg,

din

al Câmpulungului

Ținutul

şi cea

Sucevei, împreună

e înmormântat.

Ştefan-cel-Mare,

mai mare. parte

cu Pulna, unde

şi cu Suceava,

unde cei mai 'mari Domni ai Moldovei şi-au
avut reşedinţa. Boierii protestară-fără folos, iar

Turcii. se lăsară: răpede

;

îmbunaţi 'prin daruri,

Astfel că la 1775. se. încheie convenția care. “dădea Austriei, supt numele de Bucovina (Mol-

_dovenii

ziceau:

Cordunul),

„cele mai: frumoase

Moldova-de-sus,.. cu

păduri, cele

mănăstiri şi cu sate
în care

„Ştiinţa

mai

strălucite |

trăia mai bine COn-.

vechii. neatârnări țerăneşti.

Austriecii se

grăbiră a rupe orice legături între aceşti Mol-.
„> dovenişi vechea “Moldovă domnească. Se. făcu

episcopie deosebită, pentru Bucovina din Scaubul

Rădăuţilor, se

întemeiară

școli nemțești

pentru

folosinţa locuitorilor ţerii, se aşeză un guvernator
* anume „pentru
această provincie
(mai târziu

Bucovina a fost alipităJa Galiţia, dar, fruntașii
” români protestând, se întemeie ducatul de pănă”
„ieri, cu

Dietăşi president
'al

Bucovina

s'a

ţerii, deosebit).

desvoltatîn ceia :ce

-

priveşte

viața . economică : şi rânduiala administrativă,
Supt stăpânirea austriacă, dar, orașele au fost:
„năpădite de Evrei din Galiţia, iar în sate se
„aşeză. din

ce în

ce mai

mult-un

contingent

de .

Ruși săraci, veniţi. tot din Galiţia, aşa încât...
=
astăzi umărul lor ajunge aproape pe acela al
„Vechilor locuitori ai: țerii. Ruşii „sau Rutenii (Rusnecii) cerură apoi să aibă „episcopia ! lor
deosebită, înzestrată cu averile mănăstireşti dă-,
"zuite de Domnii şi boierii Moldovei, şi. ei izbu-

tiseră să tacă a fi socotiți în statistice
ca
ele-.
mentul cel mai numeros. al ţerii. Ajutaţi
de

Guvern, Ruşii înaintară

necontenit
4
-

în

această

|

=
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parte smulsă Moldovei, pănă ce, în sfârşit, drep“tatea "mult așteptată ni se făcu prin războiul

_desrobitor din 1916.

i

|

i

-

ă
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10. Acura. Domnia . se: poate : căpăta şi de ..
alte familii “grecești care îndeplinesc condiţia
ocupării prealabile a - dragomanatului. Astfel,
dacă în Moldova e numit: Grigore. Alexandru 86),
bine

„Ghica (fig.
şi cârmuind

ani, fiindcă

peste. trei

"fie ucis
înţelegere

războiu

bun gospodar, trăind simplu
şi cu îngrijire, pentru ca să

era bănuit

cari-l-prinseseră

Ruşii,

cu

şi-l ţinuseră

la Petersburg,

de:

în ultimul

.

— în Țara»

de zile Ale.

Românească stăpâni mai mulți ani

xandru Ipsilanti (fig. 87), dintre teamurile nouă.
“ Din familia Moruzeșiilor, înrudiți cu Mavrocor- .
- daţii, (domnese' pe rând: Constantin, însurat cu
o

fată

de

boier

de

ţară

(Rusetească),

şi fiul

„acestuia, Alexandru. Chiar 'Greci fără niciun fel. . de drepturi, ca Nicolae Mavrogheni (iig. -89), .
.
care se luptă

cu

noroc: împotriva Austriecilor: .

(1786-90), ori Constantin Hangerli, domnesc în:

'Para-Românească. Mavrogheni fu însă tăiat de
“Turci ca trădător, şi, cu toate făgăduielile făcute
| -Ruşilor, Turcii avură şi mai departe așa de:
puţin respect pentru astfel de făpturi ale lor,
încât Hangerli, care pusese” o dare nedreaptă...
asupra ţerii, introducând iarăşi dijma pe vite,.
văcăritul, desfiinţat de mai multe ori cu jură-:
mânt, fu ucis, în Bucureşti” chiar, de un trimes
al Sultanului; e îngropat în biserica Sfântului..
Spiridon Nou (1799).
a

Mihail, fiul uziui Constantin. Suţu, se împăr-

tăşi de .Doninie în amândouă ţerile, cu toate că.
Mare Dragoman al Porții, le
său Nicolae,
frate
fusese ucis pentru trădare în - timpul războiului.
-

”

N
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v

-

—
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din urmă. Și fiul
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acestui Nicolae, - Alexandru

Suţu,a domnitde mai
Principatele. Să

-

a

se mai

multe

ori în

amândouă

adauge un Manol; Giani,

„boier oltean înrudit cu: Rusefeștii,
care şi-a avut
şi el ceasul -de putere. În sfârşit numai în. Moldova stăpâni neamul cel. nou al Callimachilor, !
care se cobora după tată dint?'un .moșnean din
“părțile Orheiului, iar după mamă dintr'o femeie
-din Câmpulungul
Bucovinei, /oan' Teodor, ' zis
„de acasă Calmăşul, fiu al celui “d'intăiu
* boier -

din acest neam,
învățase la școlile polone și
ştia hine latinește, Pentru aceasta — căci Turcii

nu introduseseră încă limba francesă
ca limbă
“diplomatică — el ajunse dragoman al Porții, își

schimbă numele: pe greceșteîn Cai/imăâchi (ai
noştri ziceau: Calimah) şi căpătă Domnia pentru

"el'şi fiul său, Grigore, încă înainte de războiul
de la 1768. Cu
toate“că Grigore a.fost. ucis:

pentru trădare (cel 'd'intăiu Domn! din. epoca :
“fanariotă care-și pierdu capul; după el, vine
Grigore Ghica si. apoi Hangerii), Alexandru, 'cel
de-al doilea fiu al. lui Ioan Teodor,
a putut
ajunge Domn al. Moldovei, către sfârşitul veacului.

În

sfârşit,

Scarlat,

îiul

lui

Alexandru,

domni în această țară, şi Ioan, fratele lui Scarlat,
căpătă
şi el Domnia, fără să-şi ocupe .Scaunul.

“Şi

urmașul

Mavrocordăteştilor,

Alexandru cel

Nebun
(Deli-beiu, turcește).şi Alexandru, fiul
iui Ioan, zis Fugarul, -turco-gieceşte: „Firaris“,

se împărtăşiră de Domnie.

O-

.

„
Domnii aceştia nui trăiau supt o supraveghere
„Care lipsise pănă atunci: a consulului. rusesc,
care-i spiona pas cu pas. De la6 -vreme şi
Austria numi ca agentîn Piincipate - pe un
negustor * din Ragusa,. fostul. secretar domnesc

Raicevich. Guvernul austriac nu. se pricepuse ă.

.

— - 367 —
învia

rosturile” de

negoţ

ale Saşilor îîna Principate, |

dar else gândia la navigația pe Dunăre şi chiar *
pe

Olt, şi, pentru

luă supt

ocrotirea

a-şi întări

situaţia la noi, el

lui, ca sudiți

sau unterthani,

pe Evreii din Galiţia, cari pătrunseseră de curând
în Bucovina şi de acolo în Moldova, năvălind:
oraşele şi nimicind
vechiul: negoţ şi meşteşiug -

de modă mai veche — ei represintau' moda nouă
„europeană — al Românilor şi creştinilor în genere.
Totuşi, unii

reforme
Ghica,

dintre

bune,
ale lui

cum

izbutiau 'să facă

fost

Alexandru

acesta se dădu

_Pecetea

Domni

au

ale lui Grigore

Moruzi,

cu

toate

că

prea: mult de partea boierilor şi
7

Nicolae-Vodă .

N

|

lui

căută să: îngenunche înaintea

Mavrogheni

acestora pe

ţerani.

Organisaţia judecătorească. cu departamente pentru
deosebitele

pricini,

ca şi o

mai

bună

adminis-

Jrație a judeţelor,. sunt din această vreme.
II. Când Ruşii începură un războiu nou, la 1788,
„aducând

pe Pofermchin

(Patiomchin),

fostul

fa-

„ vorit al Împărătesei Ecaterina, ca guvernator al.
Principatelor, însă nădăjduind să-l facă, ba chiar
„cu voia Europei, rege al Daciei, -țerile noastre
»

trăiră iarăşi

mai

mulți

ani

de

zile

supt

câr-.

„muirea străină, rusească
/ în . „Moldova, austriacă
(a prințului “de. Coburg) în 'Para-Românească.
Împrejurările, europene făcură.

însă

ca' şi.
/

din
—

.

.

N

N

acest. războiu

să

ieşim “nevătămaţi,

prin

de la Șiștov. (între Austria şi Turcia;

pacea

1791)" şi

“ de

la Iaşi (între Turcia şi Rusia; 1792);
|
Şi. data aceasta, boierii făcură cereri de îm:
bunătăţire a situaţiei Principatelor la: Constan-

tinopol ; ei vorbiau
_nească

acum

sau. muntenească,

"lor'au: ajuns „curate

Domnia

Astfel

de

„naţia“

provincii

Muntenii

voiau

că

turceşti“,

Grecilor. şi - pretindeau

"Dunăre, alegerea

moldove-

se plângeau

lucruri

dărâmarea

ţerile
atacau

mari.

cetăților de la

Domnului de. către

din urmă! Domn 'ales. fusese, Alexandru,

ţară —cel
fiul

lui,

Scarlat Ghica — ; statornicirea, !ributului şi plata. ..
lui. prin diplomaţii Puterilor protectoare, înte-

„ meierea unei oșfiri naționale şi proclamarea neultralității Priticipatelor, ca să nu.mai. fie turburate

de oştirile Puterilor ce se luptau.
lui

Cererile fură făcute de Munteni şi la sosirea.
Alexandru-Vodă Moruzi în țară, fără 'să se

"ajungă cât de puţin la scopul dorit. La 1802,
- când, de frica Pazvangiilor (oamenii lui Pasvant-

Oglu,, Paşa răsculat de .Vidin) şi-a Cârjaliilor :
din .Bulgaria, Bucureştii întregi, cu Domnul,
„bătrânul. Mihai Suţu, în frunte, pribegiră în
"Braşov, boierii adăpostiţi acolo cerură să se în.
drepte starea de lucruri, înlăturându-se Grecii,
după putință, şi dându-se dreptul boierilor. de a
supraveghia întrebuințarea veniturilor ţerii. Aşacerură şi Moldovenii, şi astfel se 'ajunse prin

stăruințile acestor fruntaşi români la. hatișeriful
(poruncă împărătească) de privilegii din âcel an.
Dar cereri ca. acestea de la 1792 şi de la. 1793.
arată

că, în hotărârea

soartei

țerilor noastre, se

amestecă acum un element nou: conștiința, nafională, care se trezia prin 'contactulcu civilisaţia

fit /osofică și diberată
N

a ţerilor

-

4

apusene.
N
—-

69
m
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până la 1821.

Ultime vremuri fanariote

3. în 1602, noi privilegii fuseseră deci adause ” .

„de: Turci pe lângă cele vechi: .ele mai priviau
îndreptarea graniței raielelor şi înapoierea mo-

șiilor încălcate,
boierimea

,

asigurarea dregătoriilor pentru

de țară,

înlăturarea

cererilor “necon-

tenite de provisiişi sorocul de șapte ani pentru :
stăpânirea Domnilor. 'Țerile noastre erau să se
„bucure numai ioarte puțin de privilegiile noi,
'câ”şi de cele vechi.

pentru

că, la 1806, în vre-

mea marilor pieschimbări aduse de - Napoleon,
Împăratul Francesilor, Rușii trecură Nistrul şi
începură un'alt

războiu cu Poarta,

care! ținu

şase ani de zile. În tot acest timp, ţerile noastre.
|
au :avut iarăşi cârmuire. rusească.

” Data aceasta, atât în Moldova, cât și în Mun.

- tenia, Ruşii întrebuințară pentru administraţia
faţă de
pe cel mai credincios
Principatelor

dânșii, dintre Fanarioţi, pe Constantin. Ipsilanti,
fiul lui Alexandru, care peri pe urma acestei
politice provocătoare față de 'Turci.. Constantin”
avea de multă vreme înțelegere cu. Sârbii, "cari
se ridicaseră împotriva Turcilor, şi-i sprijinise |.
prin toate mijloacele ce-i stăteau la - îndemână.
De la sprijinul rusesc el aştepta “lucruri mari,
“însă după ce, o bucată de vreme, stâtu la .Bucureşti ca represintant al Guvernului. celui, nou,
având şi Țara-Românească şi Moldova Şi vi-

sându-se regeal Daciei, cu adausul,
el trebui
al Serbiei,

_ deauna în. Statele Împăratului,
da
la Chiev. -.
e, un număr
înaint
Ca şi mai
Pi

și

poate,

să, se. retragă. pentru

tot-

şi -muri acolo,
|
de boieri . alcă-

|

24.

=
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tuiră un Sfat sau Divan, şi fură alipiţi pe lângă
generalul rusesc,. câre avea îngrijirea tuturor
„lucrurilor... Acest general, împreună
cu toată

ofițerimea lui, ducea

o

„datorii şi de desfrâu,

- spus,

foarte

-viață

care

mult Ja:

de

petreceri,

a contribuit,

stricarea

clasa conducătoare : românească.

de

cum am

moravurilor

în

Cât priveşte pur-

tarea acestor cuceritori față de ferăriime,. ea

a.

» fost de rândul acesta mai crudă decât oricând:
_s'a pretins că unul zicea despre țeranii cari erau

puşi

une ori

oștirii, că,

să tragă

dacă

săd plângă

nu

carele

li: a rămas

-

cu

al lui Napoleon,

„Europei

apusene

* Ruşilor.

ale”

ă

2.- In 1812 se. începu, “precum

războiu

provisii

altceva, „au. „Ochi

ştim,

care se găsia

și centrale întregi,

marele -

în fruntea

împotriva--

Napoleon-ar. fi dorit ca Sultanul Mahmud

să prelungească . războiul cu Rușii, câri se învoi:

-seră,

de la uu

timp,

la

o

încetare

armistițiul de la Slobozia
puseră

iarăşi luptele,

(1807), —

de şi

fără

de: arme

apoi

—

înce-

:

vre-o. lovitură

îndrăzneață. Dar el nu voi să ieie nicio. îndato- zire faţă de Turci, şi Trimesul lui la dânşii ajunse
- foarte târziu ; pe de altă: parte, la început Turcii

se.

arătaseră

Moldova,
1812,

se

gâta

şi, astfel,
ajunse

Odată,
clamaseră
Împărăția

a. părăsi

în

de

la încheierea

în cursul „acestei

76

ocupâţii,

Ruşii

pro-.-

străini

fură

pe 'vremea . aceia, era.
cu Țarul ; consulii Şi:

siliți să

părăstască
2

1

(28) Maiu

păcii din București. -

unirea amânduror. ferilor
noastre cu
lor, şi această. niăsură fusese recunos-

cută de : Napoleon, care,
încă în legături paşnice

agenții

unele “Ținuturi din.

ziua

1 De şi cuvântul şa spus de alţii în alte locuri, |,

Prircipa-

„tele,

care nu.mai

erau

acum

Organisaţii

atito-.

sau

se ti-

nomă, ci: numai, gubernii ale Statului rusesc. Pe
atunci,

când

se zidia

biserică

se însemha că aceasta se tace -

t

Rig. 902 Cetatea-Atbă,..

păria vre- o carte,

vre:o.

în vremea

cârmuirii Împărătului Alexandru Pav-. _

lovici. Prin “pacea de la Bucureşti. Rușii trebuiră
să dea înapoi toată - Tara- Românească, dar. Ndin

Moldova ei opriră Tinutul ccare. se întinde între
râurile. Nistru și Prut. În acest 'Ținut, care n'avea
„„

nume
acum

deosebit pănă atunci, şi care se chemă de
înainte Basarabia, după partea de Miazăzi,

basărăbească odinioară, se afla sălașul tătăresc
"- al Bugeacului, dar, în ultimii cinzeci de -ani,
Tatarii plecaseză în cea mai mare parte; apoi
"erau cetățile “turcești ale: Chiliei, Ismailului şi

“ Akermanului

(vechea Cetate-Albă), ale Benderu-

„lui (vechea Tighine):și Hotinului (pe care Turcii
îl luaseră de la Moldoveni lă 1713), dar şi întinse
“Finuturi. de

şes

fără.

pădure,

şunile ciobanii moldoveni
graniță

„număr

(Mocani

din Ardeal),

din moşiile

Boierii

unde-şi

şi se găsia up mare

boierilor ţerii. .

protestară

arătând câ sarcinile
acum înâinte numai
întră

,.

împotriva”. acestei

- răpiri,

cele- grele vor cădea de:
asupra. părții apusene a

“vechii Moldove ; dar nu era cine
„Basarabia

-uveau pă-

și alţii, veniţi de peste

5ăi ascultă

deci în stăpânirea Ruşilor. “Aceş-

„tia înştiințară pe boieri că acei cari vreau să-şi - .
păstreze. moşiile

trebuie să se

aşeze.

în : această:

provincie, sau să-şi desfacă toate drepturile. de
stăpânire într'un soroc scurt, Neputând face a„ceasta, de oare.ce cumpărătorii se învoiseră a
- da „preţuri mici, multe case boiereşti își pierdură
astfel averile: În Chișinău fu. aşezat un episcop,

care urmă pe 'episcopul de Hotin, înfiinţat în'
veacul al XVIII-lea. Mai târziu s'a făcut şi o.
episcopie la Cefated- Albă. Abia câte o carte
- românească de' biserică s'a tipărit în Basarabia.
ruseașcă, de 'şi multă vreme se mai întrebuință.
în bisericile de sate de acolo limba noastră ; dar,

de prin anii 7660, se luară' "măsuri care au înlăturat-o cu desăvârşire, Ntimai pe la 1890 se
| începuse iarăşi o „mişcare pentru” reintroducerea N

.

N

.
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timbii „moldoveneşti“ -în bisericile din Basarabia;

mișcare însă pe care: cârmuirea rusească căuta
s'o împiedece.. Boierii localnici -avură, întăiu un
rost însemnat. în administraţie, şi. un Scarlat
Sturza, care visa de unirea tuturor Românilor,

„-pe care a proorocit: o, a fost cel d'intăiu guver-.
nator al țerii. Pe :urmă însă, odată -cu aducerea
“de colonii străine. şi cu înlăturarea celui d! intăiu

rebulament
în

mânile

basarabean,

şi oblăduirea

-

a trecut

străinilor.

3. “După

patea. de la

1812, Moldovă

capătă:

<a Domn pe: Scarlat Callimachi, iar "Para-Ro- .
mânească pe Joan Gheorghe: Carageă, .dintr'un.neam care mai dăduse Domn, după..pacea dela:
Chiuciuc-Cainargi,. pe - Nicolaă- Vodă. - Al doilea
“Carageă a fost un om

“de bani-şi - însuflețit

ceşti ; div

potrivă,

isteț șienergic, dar lacom

de. sentimente

Scarlat

curat

Callimăchi

gre-

era un

cârmuitor, blând, binevoitor faţă de boieri și a
însemnat stăpânirea: lui prin alcătuirea Condicii '

de legi numită

Condica

lui

Calimah,

care

este

superioară Condicii pe căre Caragea 'o dădu 'Ferii- i
Românești. Amândouă: aceste legislații, pregătite
„de încercări făcute în veacul al XVIII-lea, se

inspiră de 'la obiceiul pământului şi de la: canoane, dar, în, bună parte, țin samă şi de e“giuirile

cele

nouă

ale: Puterilor europene

ales, ale Austriei. II

|

i

XI.

şi, mai

„5

-

Revoluții aria ncipae. Literatura naționalistă
în Ardeal,

Î

l,

.

„1. De lao. bucată de vreme, Grecii, cari se însuflețiau -de cetirea: literaturii francese, visau
4
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de revoluţie şi de libertate.
răscoale

nului,
în

toate

şi ei,

afaceri,

poporaţiile

ca

mai.

Gândul- lor

era să

creștine supuse Sulta-"

bogaţi

nădăjduiau

și

mai

deprinși

să întemeieze:un

mare

Stat grecesc prin înlăturarea: Turcilor.— Rusia
„înteția aceste dorinţi ale Grecilor
; cancelariul
Împărăției, Capo d'Istria; Grec el însuși, avea
ştiinţă despre organisaţia 'revoluționară a nea-

to

Eferie sau „tovă-

Mihai- Vodă -

Tep cre m ee era Pe A

i

ere foame,

mului său, despre aşa-numita

răşie“. Fiii lui Constantin-Vodă - Jpsilanti, dintre.

cari unul,

Alexandru, 'era

general

în serviciul.

Rusiei şi-şi pierduse o mână. într'una din luptele
lui. Napoleon I-iu,, stăteau gata să se. puie în
fruntea mişcării. De fapt,în luna lui Februar
1821,

preună

beizadeaua

cu -o ceată
4

Alexandru

trecu

Prutul,

îm-

de câţiva tovarăşi -ai săi. Se.
N

„-

=

.

=
„înţelese cu

Mihai

375 —
Suţu (fig.

91),

Callimachi în Scaunul: Moldovei,

urmașul lui

şi căpătă de la

acesta îngăduința celor d'intăiu măsuri.

În curând, din Iaşi, unde ucise pe -Turci, el pornia 0-expediţie pe care o credea în stare să

libereze întreaga Eladă și, pe lângă dânsa, -toată
Peninsula Balcanică în folosul: Grecilor. Ştim

că acest

drum

n'a

fost

cu:

noroc;

Ipsilanti

a

“zătăcit prin Moldova. şi Muntenia, ducând o
„oaste în care . studenţi—şi băieţi. de prăvălie

- formau o

bună -parte,

şi, în sfârşit,

fu

învins

de Turci la- Drăgășâni, în margenea Oltului, şi
trebui să treacă în Austria, unde stătu o bucată
de vreme închis. Pe. de altă “parte, Grecii din
" Moldova, uniţi cu Arnăuţii domneşti, ai căpita„nului Iordachi, erau nimiciţi în lupta de la
„Sculeni, iar o parte din căpetenii periră în mănăstirea Secul, unde. se adăpostiseră.

2.

Dacă . Moldovenii,

mâi

ales,

dar

chiar şi

„boierii munteni, m'au vcit o înțelegere cu. Ipsi- ..
lanti, aceasta se datorește faptului că în decuisul

_Veacului

al XVIII-lea,

cu decsebire în cea de-a

dcua jumătate "a acestui veac,
se alcătuise o
„ Miteratură, se formase o cugetare și o simţire
românească,

menite

silinți, viăța noâstră

să. producă,

"În Țara-Româneascăse
,

un.

scriitor

Văcărescu.

de

după

modernă de

însemnătate,

Acesta,
un

un

ridică dintre
boierul”

ginere

șir de:

astzăi.

al

lui

boieri:

Jenăchiță..
Nicolae-=

„Vodă î; Carageă, a scris gramatica limbii .romiânești,,dând-ca probă bucăţi poetice care pot îi
socotite, după Psaltirea Mitropolitului Dosoftei,
ca începutul poesiei moderne a Românilor. Fiii
lui, Alecu şi Nicolachi, şi, mai târziu, fiul lui.

Alecu,

Joan

sau

Iancu,

urmară,

având

talentul

|

—
..
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drept moştenire, exemplul dat de înaintașul lor.
Văcărescu a mai alcătuit şi o Istorie a Împă“-raţilor otomani, în care «se „cuprinde şi o cronică

a împrejurăriloi
boieri -au sctis,

muntene contimporane, Alţi
mai-pe scurt şi într'o formă

mai

istoria: evenimentelor

puțin aleasă,

unul,

câte

boierinași

între :

ascunde.

se

cai€

acela

ca

sau - „Ro-:

Românul

supt. pseudonimul de Zilot

CUNOS-

'se desface

pe urmă

cute de dânşii. Mai

peur cratutd
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Fig. 92. O vedere a vechilor Bucureşti.

mânul
dădură

zelos“, adecă
numai

ci, plânseră
“în

iubitor

expunerea

asupra

acelaşi” timp,

de neam, care nu

vieţii

nenorocirilor
cum

s'a

din. timpul

-

lor,

țerii.

arătat

şi

mai

sus,

“Moldova
avea cronicari
ca loan Canta, din
_neamul Cantacuzinilor: moldoveni şi acela care

a scris cronica zisă a lui Jenachi Cogălniceanu.
În poesie, ea dă “pe Marele Logotăt Costachi.Conachi, cunoscător bun al literaturii francese,
LIN

+

„

NA

3

=
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i

o

literaturii francese
mai
Beldiman,

potrivit

spirit.

întrun

-.

a scris

lui poetică şi

a luat în serios chemarea
operă. întinsă,

şi cel d'ințăiu care

Apus

cetitor al operelor din

al

cu

din “acel timp. Vornicul Alecu

tânăr

decât

Conachi,

meșter tra-

El nu

înţelege in-

.

- ducător de romane şi piese de teatru din franțuzeşte, a urmat şi tradiția cronicarilor; scriind

faptele Eteriei în Moldova.

_

semnătatea

dar, în tânguirile

româneşti,

mişcării

“ce le face, se simte același curent de indignare
străinilor în . afacerile
împotriva amestecului
noastre,

indignare

ce se exprimă

îndrăzneț:

mai

-

anonim.

"de boierinaşul muntean

Toţi 'aceşti scriitori țineau fără. îndoialăla

„a,

„limba în care-și exprimau gândurile, preferind-o vorbia: la, Curte şi în
limbii greceşti, care se
clasa

superioară ;-ei

iubiau

ţara

lor,în

care,

_aveau rostul de buni gospodari, înțelegeau -că sânt Români și că pentru neamul lor se deschide
o viaţă românească națională, deosebită de viața .
naţională a Grecilor. Li lipsia însă, pentru ca -

“să puie în adevăr lumea în. mişcare şi să lucreze
cu mai
mânărig
pe care

multă izbândă “pentru vremile nouă,.
că sânt“ Români, conștiința înălțătoare, . . -

un Miron Costin, un Cantemir
o avuseră

. şi un” Constantin Cantacuzino, că noi ne coborâm ” din neamul cel mare-al. Romanilor, că avem un

-“4recut: frumos

“

şi :că, prin urmare, starea de umi-

lință, în carene găsiam,

nu

poate

fi

veşnică.

Tdeile acestease îmbrăcară de la o bucată de.

vreme în noua literatură românească din Ardeal.

'de făgăduiala că se
Românii de acolo, momiţi
:
_-va crea preoţilor lor, şi, prin urmare, şi popo.după.
seră,
-raţiei o situație mai bună, se învoi
. aşezarea Austriecilor ,ca' stăpâni. ai ţerii,

a trece

ai

„

S

E
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.

la religia catolică a Împăratului. Astfel se întemeiază, după silinţile unui Mitropolit Teofil,
pe la 1700, în locul Vlădiciei cele vechi ortodoxe
“de la Alba-lulia, un

episcopat unit (adecă:

unit

Fig. 93. Vlădica Atanasie,

„—

cu Roma).

„mutat,

ca să

a

Pa

Scaunul
nu

acestui

se

supere

episcopat

a fost!

episcopul. câtolic,

sprijinit de-Împăratul, de la Alba-Iulia, în zilele:
tânărului urmaşal lui Teofil, Afanasie, la Fă.

7

ă

_

ID
..

ii

Dad

găraș, veche
"odinioară

reşedinţă

nasie,. măgulit
--.

de

căpitani -munteni

castel al lui Mihai

Viteazul. Lui

de oamenii Împăratului,

puseseră în coaste.
un

feolog

iesuit,

se

şi:

-

Ata-

cari-i -

-

cercase

“Fig.94. loan Inochentie Clain, . -7-"

ai se da e: urmaş un străin. Omul învăţat:
„care a fost pus în locuri, [oan Patachi, se lăsă:
trimes în târgul românesc. de. supt Carpaţi, undeX

.

NE

'episcopia se aşeză

—
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Aa

în biserica

lui Constantin

Brâncoveanu. D= la o vreme, printr'un schimb
-de moşii
— căci episcopiei acesteia nouă i'.se
făcuseră daruri din partea Curţii Împărăteşti
—

_

- + episcopuse
l așeză .la Blaj,
"princia
r
lăsat în părăsire

un

fost

domeniu. .

Unul din episcopii din Blaj, Joan Inochentie
=-Micu, zis -Clain (1728-51), pe care Împăratulîl
înălțase la treapta de baron, —cu acest - prilej

“şi-a schimbat el numele în nemțeşte, — își închipui”
-că

poate

căpăta

pentru neamul

său. dreptul

ca:

el să stea pe aceiași trâaptă cu neamurile recunoscute prin constituția medievală a ţerii:
-" «Nobilii, adecă. Ungurii, Sașiişi: Secuii. De mai .
„multe ori, el vorbi cu îndrăzneală în Dieta ar- deleană, dar totdeauna glasul lui fu înăbușit de .
„strigătele de protestare furioase alg dușmanilor. .
Ta urmă, trebui să părăsească episcopia, şi se
' duse în Italia, unde muri.

Mormântul

lui

este*.

a.
pe
în Roma. .
IN
E
o
-. Urmaşul lui, Pefru Pavel Aaron, om bun;
-cucernic și fricos de valurile lumii, își îndreptă

toate: silințile
„Români. Astfel
— cele d'intăiu
de oriunde —-,

pentru a indrepta cultural pe...
se deschiseră la: Blaj seminării. școli de preoție ale Românilor !
pe lângă care 'se adauseşi o:

şcoală . pentru. copii, care, cu vremea; capătă
rostul de gimnasiu şi, în veacul al XIX-lea, îşi

desăvârşi

|

clasele,

ajungând liceu. “Tinerii cari

arătau aplecare spre învățătură şi dovediau
: is““tețime de minte erau crescuți .apoi .prin “insti- : .

tutele

catolicilor.
din Ungaria,

| | Barbara dia

„(Pentru

astfel

Viena,

unde

de şcolari.

era

sau

şi

un

la Sfânta

internat

Unii "merse
ră
la Roma,

„unde erau ocrotiți în deosebi, fiindcă se credea
-

oz

_

_

'

că printr'inşii se va putea câștiga pentru câtolicism întreaga nație românească..
“Între aceşti şcolari de la Viena şi Roma, trei:
se însemnară

mai: ales prin

ideile lor înalte, prin.

îi - Fig. 95. Episcopul Petru Pavel Aaron..-

credinţa lor, prin „talentul lor literar şi prin:
munca lor neobosită. Ei sânt: Samuil Ciain, o.

rudă de departe a episcopului,

Gheorghe

Șincai:

.

,

“şi Petru Maior. fiecare din ei avea înaintea

Q-

“-chilor același scop: să arăte,. prinasămănarea
limbii româneşti: cu limba latină,. precuni” și prin
urmărirea trecutului

nostru, „că

sântem

coborâ-

tori ai Romanilor şi că, deci, ni. se cuvine cinste
deosebită-pentru

aceasta. “Astfel,

Samuil Claina

scris o /sforie a- Românilor, de la. început-pănă
în vremurile sals. Ea n'a fost tipărită. În schimb,
împreună cu Şincai, a'dat la lumină o gramatică
românească,

făcută ca

-

în care se

pentru străini,

arăta că limba noastră se poate scrie foarte bine

„cu

ifere.. lafine,. „litere

strămoşeşti“,

şi se căuta

să se dovedească şi prin ortografia latină a limbii
noastre cât de aproape este ea de originalullatin. De alminteri, Samuil: Clain a fost barnic
“scriitor şi în alte domenii: el a tipărit. „Propo-

“vedanii“ sau Predici și. deosebite lucrări pentru
luminarea poporului...
Gheorghe Şincai a tost o: bucată de vreme
„+:

director al şcolilor pe. care Imperiul le întemeic,
în epoca lui I6sif al II-lea, şi în- părţile. româneşti -ale Ungariei şi “Ardealului, școli în care, pe lângă
limba” “naţională, se învăţa nemţeşte, limba de

- Stat și a: culturii superioare. El alcătui” cărţi -de
"Şcoală trebuitoare pentru aceste aşezăminte de:
“cultură. Dar mai însemnată în întreaga lui operă

„este marea Cronică, pe temeiu de documente - şi
de povestiri, pecare'o compilă el printr'o râvnă.
de zeci de ani de

zile. Este

o lucrare

mai.mult

de. întrebuințat “decât de cetit, cu foarte multe
ştiri şi. reproduceri de izvoare, care, fără să pă-trundă în popor, — de altfel a fost complect-„tipărită

foarte

târziu,

în

a

doua

jumătate a-

| veacului al XIX-lea, şi nu în Ardeal, ci în Mol-.
dova, — a slujit muit la redactarea în chip bogat
Şi

definitiv
>

a istoriei neamului

nostru.

| —
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” în sfârșit: Petru Maior (fig. 96), care afost
timp

protopop: la

Reghinul

Bistriţa, iar, pe urmă, după
-

a.

„”

i
.

.

Pee „a

pie -

corec-

a

Ur S
a cur
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tar
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De

if

|

Săsesc, lângă

Samuil Clain,

ED

un

e

tor

al

număr

Fig. 95. Petru Maior. -

cărţilor
mare

româneşti

care

se

tipăriau în

la tipografia Universităţii din Buda,

a desluşit, pa de.-.o parte, epoca

veche a istoriei

-—
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neamului nostru, apăsând mai mult asupra carac- terului nostru de romanisați cu desăvârşire, şi
„deci. aproape

de altă

pe

iar,

curaţi,

a lu-

pate,

„minat. cele d'intăiu timpuri ale Bisericii româneşti. De la el au mai rămas şi cuvântări foaste
frumoase, care s'au tipărit de două ori în timpurile mai noi.
.

Din silințile

tuturora au ieșit apoi. dicţionare
ca. marele. Dicţionariu.,

“mări ale limbii îndreptate,
| dela Buda.

7.

umilință,

sărăcie Şi

au trăit în

Acești scriitori

căci episcopul de Blaj. din zilele lor, Joan Bob,
“era un om care -nu voiă să vadă alte mărimi
“decât cele oficiale, şi nu pe: oamenii cari sânt

Fi n'au' fost
şi din Țara-

mari prii spiritul şi munca lor.
“în legătură cu boierii din. Moldova

" Românească ; de şi cartea lui Maior despre înce_interes

de

cei

s'a „gândit. să se

iar Şincai,

țară,

în

coboare

el nu

boieri,

dintre

luminaţi

mai

deosebit.

cetită cu

fost

a

Românilor

. puturile

"prigonit, s'a stâns la. nişte şcolari ai lui unguri:
Activitatea , Ardelenilor era astfel mai mult. oactivitate pregătitoare decât una care. aduce Tă-

împrejurărilor,

pede schimbarea

4. Scrisul celor trei mari cercetători
şi

ai

istoriei

neamului

nostru

nici

" în papor. Acesta trăia şi acum, în
întunerec

şi nici

nu

putea

să

-- mai înaltă din călduroasa
Şincai
Cel

şi Petru

mult

dacă

Maior

noase,

puţinii

făceau
Barac,

ori

pe

înţeleagă

cetiau

își

cu poveştile-i
Machedon,

cântecele

pentru» ei . un
şi ej Ardeleni.

cel mai

pătruns

adânc
partea -

apărare pe care Clain,

cari

despre Alexandru

“Calendar,

ai limbii

n'a

o făceau neamului, nostru.

ochii pe vre-o Alexandrie,

Vasile

simple
Aron

i

aruncau

minci-

pe .vre-un:

pe

care e

ori : un

Ion
A
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Dacă '/1ădica Inochentie ar
e fi izbutit să capete
la Împăratul, cum i se făgăduise, rangul de

„de

|

nație politică pentru Români, ceia ce i-arfipus..
întrun rând cu Saşii şi cu: Ungurii, lucrurile ar. |
fi mers altfel. Dar am văzut că. jertfa marelui

episcop 'se cheltuia fără folos...
- -.
:
. Tot aşa nu izbuti mișcarea lui. Sofronie, preotul o.
din! Cioara, care. : cerând păstrarea legii vechi, apăra, de fapt, dreptul la viaţă al unui popor
apăsat.

.

-

Pe vremea - Mariei- 'Teresei, când Austria

avea

'inari greutăţi cu luptele din :Apus, “Împărăteasa,
trebui să se gândească şi lă.. Români. Dintre ei .
se făcură noi. regimente de grăniceri, aşezaţi. şi

cu locuința în sate

„

de -la

hotar,

şi, pentru că:

“Ardealul se tulburase împotrivă: Unirii celei fără
vre-un folos, se îngădui Românilor ortodocşi întăiu Sârbi
să-şi aibă Vlădicii /lor, cari erau

(Novacovici,

Chirilovici)

ce-şi

păstrau

diecesele

lor aiurea, la Buda. şi în Câmpii Măhaciului, dar
- aveau sarcini. de suflet şi în părţile: româneşti.
Nici aşă nu- putea să se îndestuleze un neam
nenorocit,

din

pământului,

“ai

care

cei mai

mulţi

!.

trăiau ca robi

trataţi. foarte rău, mai

ca iobagi,

- ales pe moșiile „domnilor“ unguri, dar şi pe -ale Coroanei. De, aceia, supt. Iosif al II-lea,
țeranii

noştri * din

Ardeal, din

părțile

supuse

„. Yesaurului, unde „sânt minele din Munţii Apuseni,
ajunseră, scoşi din răbdări, la o. răscoală Bo.
„zavă.: În fruntea ei; răsări: Nicolae Ursu, zis, şi
Horea - (ceia ce înseamnă cel ce „horeşte“, cântă), . PI
Albac,_î în țara. Moților. celor săraci şi dârji,

din

În: toamna - anului 1784 izbucnește. furia celor”
obijduiţi, cari mai află în Cloșca şi. Crișan două
căpetenii | îndrăzneţe. Ura strânsă” în suflete de
„veacuri se revarsă nimicitoare asupră nemeşilor
!

i
[i

”

25 .
-

7,

unguri. “Trupele împărăteşti
întăiu,' Iosif al' II-lea având

nu: se armestecă
năcaz pe Unguri

pentru că, din cerbicie. nu-i -primiau . reformele
„egalitare. Se începu'un adevărat războiu civil,

După câteva luni, abia, catanele fac rânduială.
În Februar “următor, “Horea, trădat de ai săi,
„era.rupt pe: roată în' Alba-lulia (Bălgradul, Ari dealului).

ÎN
Cu

toate

Cloşca avu

aceiaşi soartă.

Fig. 97. Gheorghe Lazăr.
că “Împăratul

hotări- înlățurarta

şer-

—biei, atâta suferință nu aduse! încă mântuirea
deplină a neamului. Această mântuire nu .putea
să vie de la zvâcnirile 'dureroase ale trupului, |
ci de la: luminarea limpede a minții.
aia

5. Printre tinerii cari crescură în. ideile scriitorilor dintre 1770-şi 1820 se găsi unul, Gheorghe
Lazăr (fig. 97), care, după studii „foarte buue,
|
|
N

Fig. 98, Vornicul Jordachi

7

şi lex icogra

Golescu,fgramatic
1

,

fe

—
mai

38

ales de filosofie, făcute

—

i
în Pesta

aa |
şi

_doria să fie 'tepiscop. :Neizbutind,. Lazăr,

Viena,

care. -

era neunit .(ortodox), trecu. în țară, cu copiii
“unei familii care,.:după -obiceiu,pe timpul tul:_
”burărilor din:“Țara- Românească; se adăpostise în

Ardeal:

Pe. atunci,'cu ..un: boier ca :./Jordachi

Golescu,- adunătorul. proverbelor, şi cu fratele
lui, Dinicu, autorul: unei, călătorii în Apus, plină.
n
a,

te <A
Sus
Sa

raAN

Gheorghe ! !

PRa

Ea

Asachi.

VĂI
”

de înțelegere pentru . greşelile şi neajunsurile
țerii, era 0O.boierie națională, însutleţită de ace-

“leaşi idei ca şi! şefii mişcării- ardelene. În Bucureşti, unde pe atunci se afla un strălucit gimnasiu:.

al Grecilor, la care imblau foarte mulţi Români,

Lazăr

putu să întemeieze,

„ dat de asemenea

a

mulțămită

sprijinului.

boieri (Constantin: Bălăceanu,.
pi

'

x
N

— 380, —
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Grigore. Oniia, Grigore. Băleanu) şi de Mitro-:
polilul de atunci, -un Român, Dionisie Lupu, o. *

Şcoală de matematică practică. Muntenii : doriau

să aibă această şcoală, fiindcă în Moldova „supt
Mihai

Suţu,

tânărul

Gheorghe

- Asachi, fiul unui -.

„protopop, izbutise, la întoarcerea sa din Viena, ..să facă un astfel de aşezământ, ajutat fiind de
Mihai Sturza; tânăr boier patriot şi luminat,
Şi de ]Mitropolitul.

care trăia numai

Veniariin “Costachi,

pentru

milostenie

om sfânt,

-

şi cultură..

:

Din aceste. şcoli „trebuiau - să . iasă ingineri, şi
A ingineria, exercitată pe, atunci de străini, era.de

mare nevoie, mai ales în “Moldova, pentru deli„ mitarea hoșiilor basarâbene, precum și în multele
“procese care se judecau după Codicele cele nouă. .
„ Asachi făcu humai matematică, dar Lazăr, care
"se simția înainte “de toate .filosof, ' începu în .
"<urând să ţie prelegeri de filosofie kantiană, la .
care se îngrămădia un număr de. şcolari, unii
dintre aceştia oameni” în vrâstă,
acum. rostul lor,
SR

„Şcoala

trebui

din! Bucureşti, ca. şi

să-se

închidă

la

cari: şi

aveau

cea din

Iaşi,

izbucnirea

-

turburărilor

„greceşti. Asachi părăsi - țara împreună. cu ocro„titorii săi. În .Iaşi încetară, pe lângă cursurile
- "lui, şi acelea care se făceau în “noul seminariu
moldovenesc, întemeiat de scurtă vreme şi: reformat, cu profesori veniţi din. Ardeal, de Mitropolitul. Veriiamin.,
.
La Bucureşti, l.ază: stătu, un timp, în sărăcie .
şi părăsire, aşa -încât 'se îmbolnăvi, şi, peste
câteva: luni de zile, binecuvântând țara unde
răsunase cuvântul său, el merse înapoi în Ardeal,

“unde: muri
Olt.

în: satul

de naştere, „Avrigu,
-

lângă

A

—

390

—

Mișcarea românească de la 1821:
AP

„+

„Domnul

Tudor“. -

.

ii

„1. Cărturarii, setriitorii, - boierii chiar, dintre
aceia cari fuseseră “câştigaţi pentru. ideile nouă;
Pa

„nu erau în stare

să

pregătească

o

-

IO

,

[.

e

N

ISI

nete ee

2

i

manifestaţie

în sensul crezului românesc, săarăte prin aceasta
:
că n'au

nimic a face cu răsculații lui Ipsilanti
şi că doresc ca acest pământ românesc.
să fie
de acum înainte numai al Românilor..
pr

—

291

—

|

înte- .

Se. ridică însă în „părţile oltene, şi după
rusesc,

_ţirile consulului

boierinaş, anume
fusese născut -în

.

ajuta

care

un.

pe Greci

Tudor Vladimirescu . (fiindcă
satul” gorjean Viadimiri) (fig...
i

N

a
a

LA ap!
*
7948 Oul N
a mes aatee A ZE ta

AE
MRAEC
AE APETATE
LI
ES TAPTE
189
1621 CEA “RSR CGABI
Terrier

a

Pa

|

| Fig: 101. Steag lui Tudor. Vladimirescu (explicaţia! af tablă),
100 şi 102), care începu astrânge oaste, Era fecior
* de ţeran, învățase

carte

şi fusese

logofăt

pe

lângă boieri mari 'din Craiova ; pe urmă, cândîncepu războiul din 1806, el strânse ţerani olterii
şi ajută
de

pe

comandir

Ruşi,
şi

căpătând
'o

făgăduise căpitanului

medalie.

de

la ' aceștia
Data

titlul

aceasta,

Iordachi, Român

el

balcanic”

" din garda Doimnului de atunci, să-i fie de ajutor,
„dar, îndată ce văzu. sute și mii de ţerani supt
steagul său, împodobit cu vulturul muntean; el

DR
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îşi făcu un plan. mai

mare: Luptătorii înarmaţi :

topoare: şi coase cari

îl numiau Domnul

stăteau. în tabăra

Goo

Eee

NP

cnitrati

Fie. 102. Tudor în chip” de ctitor,

- bucată

de vreme

lui

Tudor, şi el'. începu, de la o

eapoeti futi
n pod see 3p ese de

cu

Sai

|

se poarte şi să vorbească
donanește. După datinile revoluționar
e apusene,
“să

'

1

ID

—
răspândia

39
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proclamaţii,- în

care

vorbia

de

sufe:

rinţile săracilor, de apăsarea oamenilor celor răi
şi punea laolaltă între aceşti apăsători ai erii pe.Greci şi pe boierii de țară înțeleşi cu dânşii.

Această 'oaste de ţerani merse, în Mart 782],
spre București, după ce înăbușşise orice încercare
de împotrivire: în județele oltene. O parte din
boieri plecară la” Braşov sau Sibiiu, după, obiceiu,
ceilalți erau împărțiți, unii fiind pentru: păstrarea .
stăpânirii turceşti,. alții având. tragere . de, inimă .

pentru Ipsilanti, și câţiva, în sfârşit, fiind gata
să .steie la învoială

cu

Tudor.

Acesta

întră

în

București, vorbi cu anume căpetenii ale boierimii
şi apoi se așeză' în tabără la Cotroceni, lângă
mănăstirea lui Şerban: Vodă,

pierdeau

în intrigi,

aşa

pe. când

încât, la

boierii se

urmă, el fu

silit să-i închidă și. să-i înspăimânte, -trimețându-li o ghiulea de tun în ograda! curților unde

-

erau închişi!. Totuși 'Tudor silise pe boieri să îscălească anuimite. „plângeri, care. se, îndreptau la
Poartă...
:
,
E! nu putu să se înțeleagă ccua Ipsilanti, care
nu era dispus să-l trateze altfel decât ca pe un
“subaltern

al său

neascultător

;

deci,

pe

când

|

“prințul fanariot lua o linie de retragere, sprea
se adăposti. dincolo de Olt, Tudor plecă pe alta.

În cale însă. lâpgă Golești, ajutătorii lui, dintre
căpeteniile bulgaro-sârbești, adăpostite la -noi,
Prodan şi Machedonschi, il trădară față de că-.
pitanul Iordachi, şi oastea țerănească, oprită de

„la

prăzi, îl lăsă să fie prins. Peste, câteva. zile, .

acela „care;şi

E nădejăile

4

Ciocârtit de
1 Lazăr

zisese

drepte

„Domnul.

Tudor“ şi întrupase

ale țeranilor, peri într'o noapte,

iatagane,

în

margenea

îi indrepta “tunurile, — ca un semn

vine din cultură,
_

-

.

|

.
ă

-

că

“Târgoviștii.
îndreptarea

.

.
N

puterii
1

.

Ss
,-
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Trupul lui a fost azvârlit într'o fântână “părăsită, de. unde nui s'au scos niciodată oasele
pentru a.i se face o îngropare creştinească.

Fig. 103. Grigore Dimitrie Ghica.

|

IV,
»

Cei d'intâiu Domni de ţară până la
_“ Regulamentul Organic. .
|
4

It
N,

LT

În

Moldova,

la năvălirea

parte dintre boieri luaseră

lui

drumul

Ipsilanti,

o

Basarabiei,

—'305 =.

d

a

iar alţii se aflau în Bucovina ; -rămăseseră
în Iaşi şi de aceia cari naveau de ce se

însă
teme-

din partea Turcilor. Pe când cei 'din străinătate.
trimeteau la Poartă plângeri în care cereau, ca.
Şi pribegii munțeni de la Braşov, ca țara sălfie..

-

dată-în sama boierilor, fără a: se numi deocamdată un Domn, boierii mai mărunți din Iaşi se
declarată pentru Domnie, și anume pentru aceia:
a

unui

boier de: fară.

Delegaţii cari duseră plân-

gerea celor d'intăiu fură: învăţaţi
plângerea. celor

de- al

doilea,.

s'o. schimbe cu . -.
şi.. “astfel. Turcii

avură cunoștință! numai. de aceasta? Ei chemară
un

număr-de. boieri la Constantinopol,

„câteva

Banul

Munteni

luni, dintre

Grigore. Ghica,

nepot

şi, peste
Domn

numit

era

.,

de frateal'lui Gri-

gore-Vodă cel ucis, iar dintre Moldoveni un bătrân

boier. pașnic şi. blând, Joan Sandu, Sturza.
„2. Boierii” pribegi. primiră
veste,

şi multă: vreme

cu mânie, această

nu: voiră

să. se

întoarcă

la

aceasta.

înapoi. Consulatul rusesc îi.: înteția

În acest

timp cei ' doi Domni — cei

d'intăiu

Domni de ţară după trecere de mai bine de o
sută de ani — făcurăitot ce era cu putință pentru

|

nenorocităa Principatelor,

N

ca

să

creând

îndrepte

starea

de venit,

izvoare noi

sechestrarea

altele şi prin

între

averilor mănăstirești, stăpânite

de

Grecii din Răsărit, în contra actelor de închinare;

tălmăcite pe dos, ale vechilor ctitori.
„Numai când Ruşii, cari amenințau pe Turci
cu războiu pentru. uciderea Patriarhului de Constantinopol şi: alte călcări de. tractate, se. învoiră . -cu aceştia şi făcură” Convenţia. de la Akkerman:
(1826), numai atunci: pribegii se întoarseră, 2g0motoşi.. și obraznici,

se > prevedea,

pe

înapoi în țară. În Convenție

lângă

Domnia

de
ta

șaple

ani

+

Ă

_

.

,

=

alegerea Domnilor. de către Divan-„cu voia

ferii“

şi întărirea lor de Poartă, cu întrebarea Puterii

-

protectoare,
“misiuni

care

Rusia, precum
trebuia

şi numirea unei

să deie

amânduror

un Regulament. Organic unitar. -

- Fireşte că boierii îşi închipuiau că

gulament

va

satisface

co-

ţerilor

acest

Re-

numai: interesele lor,

şi

fel de fel de proiecte se alcățuiau

în acest sens,

“Gândul

.vedea

lo

mai

era. acela. de. a-şi

-recu-.!

noscut dreptul absolut de proprieiate şi de a sili
pe ferani să facă în folosul lor o muncă “mult
mai grea decât ce se putea face în cele. două-.
“sprezece zile prevăzute de vechile „ponturi“ ale.
„ Fanarioţilor.

|

3. - Deocamdată

opera de reforme fu

zăbovită

printr un nou războiu. Grecii” din Elada izbutiseră a birui pe Turci şi a-şi face o țară . neatârnată. Afacerile greceşti duseră la lupta de
la Navarino,

întrarea
pic,

pe coastele

Ruşilor

Dibici,

Moreii,

în: Principate.

pătrunse

pănă

în

şi

aceasta -la

Un general ener-.
“Balcani,

şi

trecu

-chiar şirul de -munţi, pătrunzând în Rumelia.
“Turcii fură siliți, după ce pierdură Brăila şi:

„alte. cetăţi, să- încheie,

la: 1829,

" Adrianopol.
|
„Prin tratatul de la Adrianopol,
_*

pacea

de la -

ţerile : noastre -

-căpătau drepturi foarte întinse: Domnii erau să
fie pe viață, cetăţile turceşti de pe malul stâng
“al Dunării dispăreau, pământul - lor _se înapoiă

„Principatului muntean, care trebuia să-şi
granița prin mijlocul Dunării ; sarcinile

aibă.
țerii

față de Poartă se mărgâniau la tributul. singur,
-care fu fixat, în 7634, la. frei milioane de lei

pentru amândouă Principatele, Încă odată se
'vorbia de Regulamentul Organic.
a

ea

E
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i
a

Epoșa Reulamentului. Organic.
(Urmare)

7
e a Acest Regulament fu redactat - în “timpul
când Principatele se aflau supt administraţia,
generalului rus Pavel Chiselev. Acesta, crescut
în ideile francese, era un om de dreptate, de
cârmuire strictă, de. “gospodărie excelentă și, pe
lângă acestea, un înțelegător al nevoilor claselor . Ă

„sărace din Principate:

Comisiunea! aleasă pentru

Regulamentul Organic lucră. mai multă! vreme,
hotărând viaţa . viitoare a noastră, 'de la felul

"de

alegere a

satelor. şi “de

Domnului pănă

la

administrația

la situaţia ţerii faţă de vecini pănă

1a' datoriile țeranilor față de boierii lor. Chiselev:
sili pe membrii comitetelor să consimtă la con-.
„diţii mai puţin. împovărătoare. pentru săteni.
„ Aceştia. erau . priviți ca. oameni şi se. puteau“

Ra strămuta chiar, în anumite. "condiții, dar ei pier-

„deau Vieoria

vechiu . şi -datoriau

dreptului lor

|

. proprietarilor, cari:trebuiau să Ii dea pământ,
din neam în neam, pe o întiudere de două treimi .
din cuprinsul moşiei, pe lângă dijmă,. şi anume
| slujbe: la câmp, care erau socotite, nu în zile,
-ci:în lucru. :
Adunarea Obstească; alcătuită din clerul înalt

-şi din. boieri. — de acum, înainte orice funcţiune.

era -legată cu un grad “de boierie, — se adună,
.„pentru întăia oară,. în fiecare Principat, ca să.
aleagă

. Domnul.

Pentru

Sturza, ocrotitorul

dar care
vederile
xandru

.acuma

izbuti

Moldova

de -odinioară

al

se schimbase în

lui

toate

Mihai:

Asachi,

după

Rușşilor,.iar în 'Tara-Românească AleGhica, fratele, cu - idei şi sentimente
+

lui

Grigore-Vodă “cel
o.

numit

de
|

senina

ZD TILL SVNOA-LIS
31 AONILD VOINĂ
ÎNVORIIV322

sufzo24p 15

occidentale, al
Turci în 1822.

Fig. 104. Mănăstirea

Cernica, .

: 2. Regulamentul Organic a durat mai puţin!
“de treizeci de ani, iar stăpânirea Domnilor aleşi:
pe viaţă n'a avut nici măcar atâta trăinicie, Şi
D

i

—

399. —

anul şi altul s'au ocupat de organisația țerii. potrivit cu normele: cuprinse

în” legiuirea cea nouă,

Trebuia să se facă şi cele d' intăiu
--

Fig

105. Negustorii Dumitru Aman.

Adunările! Obşteşti, alese, după
„norocit,

de

încercări

cu.

-

prea “puţini

către

un

La

sistem

locuitori

ai

nețerii

numai, Şi. a căror activitate era să. se, piardă de
x

.

:

N.

7

ai

i,

Pe

E

,

|

:

_

prea; înulte ori numai în intrigi personale şi în„cercări. de a se satisface deosebitele interese;

- Trebuiâu construite apoi orașe nouă, cele de 'la

Dunăre: Severinul, Turnul, Giurgiul, Brăila, mai
„târziu Călăraşii şi, în: Moldova, Galaţii. “Trebuia
„să se înceapă o - agricultură mai .întinsă,. căci

acum, cu voia. pe'care

de păşune

o aveau Principatele: de

străinătate -grâul lor,

şi multe păduri'erau

în ţarine..

o,

-

pi

multe locuri

să fie schimbate

7

„a exportaîn

ai

.

.

PI

2%

7

“Atunci: s'a adus “pentru lucrul: câmpului „0 samă! de
Bulgari în Muntenia şi de Rusneci în -Moldova, cari. nu
au asifel nicio vechime în'jară: şi sânt meniţi a se pierde

între Români.
AR

E

-

e

o

4

„Era de nevoie să se creeze o viață în porfu- *
cu Turcii .
“rile nouă, să se ajungă la o înţelegere
în ce priveşte aplicarea farifului de vamă-otoman
în erile noastre sau “ hotărârea unor drepturi

deosebite pentru Principate. “Trebuiasă se deie

o soluţie „chestiei -mănăstirilor - închinate, care: se

'aflau

în aşa stare; încât

călugări străini veniau
ceia ce se întâmpla

o întreagă armată.

de

:

şi. locuiau: în" ele, sau,

iarăşi adesea, câte un singur

călugăr păzitor stătea într'o: mânăstire părăsită,

culegând venituri pe care le trimetea Locurilor “Sfinte. Chiar la mănăstirile neînchinate, se cuvenia să se-ieie măsuri pentru ca veniturile .lor
să fie bine strânse şi întrebuințate pentru sco-

“purile corespunzătoare dorinței ctitorilor.
„Afară de acestea, oastea, pe. care începuseră
a o formă

ofițerii, ruşi, pe vremea ocupaţiei, aş-.

tepta încă alcătuirea ei definitivă. în ce priveşte
cadrele, ca şi în . ce priveşte trupele. O nouă

„Poliție rurală era săfie, în sfârşit, organisată..
Se poate zice că şi un Domn ca şi celalt, dar:
N

5
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“mai ales energicul şi priceputul. Domn . al. Moldovei, şi-au “dat toate ostenelile pentru a căpăta în aceste deosebite ramuri de cârmiuire reii

:

Ă

N.

sultate -bune. Când,

în urma

unor uneltiri ru-

sești, Alexandru Ghica, vinovat pentru că luase
cari_premăsuri hotărâte împotriva: Bulsarilor,
e
Tag
>
3
e
Sa
Lă

Li

N

“Fig. 106. Mormânțul de 7 la mănăstirea Pantelimon al lui Atexandru-Vodă Ghica.
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gătiau la Brăila o pornire înarmată pentru liberareă ţerii lor, fu scos din. Domnie la sfârşitul
anului

1840, „Şi "Adunarea

Obştească

a Terii-Ro- »

mâneşti alese în locul lui pe: Gheorghe Bibescu,
Principatul 'munțean
folosi . totuşi cu această
schimbare. “Bibescu era un om încă tânăr, foarte
“bine crescfit de tatăl său,-un bogat boier ol-

teau:

el studiase

un număr

torcându-se - cu.

titlul

un suflet. nobil,

cu

_bunavuința de

de

de aui la Paris, îndoctor îi

aplecări.

a face

poetice,

drept

cu

: era

toată -

fericirea . țerii . sale.

Fireşte însă că şi acțiunea lui, ca şi alui
„Mihai Sturza, era” mărgenită de situaţia pe care
tratatele

o creau

Principatelor: atârnarea

mai -

- Slabă față de Poartă şi „protectoratul apăsător
-din partea Rusiei, al cării consul mergea așa de
- departe, încât făcea 'obrăznicii Domnului pentru.
-

orice .afacere de. nimic, refusâridu-i i pănă şi mâna în plin teatru;

3. Vremea

aceasta

a fost ocupată însă şi mai

bine de oamenii de atunci prin pregătirea unei
“culturi. şi literaturi; nouă. Regulamentul Organic
„prevedea școli „primare, școli centrale prin oraşe
şi “școli” înalte în cele două Capitale. Cu dragoste

_ se “lucra din

partea tuturor Românilor la orga-

„nisarea lor, de. şi s'au 'făcut. anumite greşeli în
! organisarea învățământului de Bibescu, care, de

la o bucată de vreme, dăduse "şcolii Superioare

un

colorit

străin,

Regulamentul

mânească

>

frances.

A

Organic” apucase -în

şcoala lui

Lazăr,

care

Tara. RO-

a fost: condusă -

câțiva ani de cel: mai isteț dintre ucenicii lui,
Ioan Eliad, fiul unui. „boierinaş din Târgovişte.
. Această 'şcoală

niei lui Grigore
Me

|

căpătase, chiar în timpul Dom-

Ghica, profesori noi, cultivați în
ME

— 493. —
" străinătate, şi anume

Eufrosin Poteca, un

_

în. Italia şi Frana, precum:

cleric, pentru filosofie, Şi
.

E

:C. Moroiu, pentru: drept.

"4. În Moldova, Stara de. lueruri era ceva mai
rea, După 1822, şcoala: inferioară de la Trei Jerarhi:a! lucraț. câtva timp, şi. Asachi a. ştiut. să
capete

penînvățământ

trei moșii. supt cuvânt,

WE
d

|

:

|

?

_ cun

_

Si

că au fosti dăruite” odată
o
de Vasile Lupu, “etito-" |
rul de la Trei Ierarhi, şcolii care a.stat în icu-.-ş prinsul mănăstirii. Numai către sfârşitul Domniei lui Ioan Sandu Sturza, Asachi, unit cu

|

Gheorghe

Săulescu, . care

învățase - la

Chios şi

„apoi în Austria, începu“o școală superioară.
"Cei d'intăiu Domni ai Regulamentului Organic
“au întemeiat: unele şcoli de sate, mai -ales în
.
fr

/

Țara-Românească, unde ele s'au socotit îndată cu
sutele. În oraşele mai însemnate din amândouă

„Principatele erau acuma şcoli bune.

5. Cât “priveşte şcolile înalte, Domnii munteni.
'sprijiniră Colegiul Sf.. Sava, care nu era altceva
“decât urmarea şcolii lui Lazăr şi-Eliad. În frun“tea Colegiului a fost: aşezat ca directorun tânăr .

„caze învățase știinţile exacte la Viena şi Paris

şi călătorise prin Anglia pentru a studia tehnica

„modernă, Pefrachi Poienaru. Pe “lângă Qânsul
erau câţiva profesoii de. ispravă . din! țară sau

din Ardeal, — ca Florian Aaron, cel d'intăiu care

a scris /storia_ Țerii- Românești.

_6, La mai mare înălțime s'a ridicat, speciali“sându-se de la ui timp după ramuri, şcoala:
înaltă din” Jași, care

ajunse 6 Academie, numită, *

- în cinstea- Domnului. înteineietor, Academia -Mi-

- hăileană..În. această - Acadeinie Mihăileană se
predau şi cursuride Universitate, de către profesori

Ion

cari

au

Ghica

“politică

fost

ilustraţii-ale

—. un: Muntean—

şi, câtva

timp,

Mihail.

pentru istoria națională. Cursul

“a trebuit

să fie închis

ţerii,

pentru

răpede,

precum

economia

Kogălniceanu

acestui din urmă
de pe-urma

pro- -

testărilor consulului rusesc o
Dea
Mihail Kogălniceanu era ' dintr'o familie de,
” boieri mai mărunți Un înaintaș al lui, Tenachi,
„a scris, cum s'a spus, una din cronicile moldoN

venești din veacul

fost Vistier:

ai XVIII-lea; “tatăl, Ilie, a

familia

stătuse

un

timp la Boto-

„Sani.
Mihail
Kogălniceanu' purta: nămele. jui
Mihai- Vodă Sturza, care l-a şi ocrotit
un timp,:

trimețându-l în străinătate, cu cei doi fii ai săi.

„Kogălniceanu

a

invățat
-

P

la un
-

.

pension
N

frances
.

|
.
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„din. Iaşi, apoi la “Colegiul din. Luneville-- şi Ja. i
Universitatea din' Berlin, sfătuit de profesori
mari din Prusia. Întors în țară, a început, încă”

foarte de tânăr, prin “scris şi apoi. prin faptă,
“lupta pentru înfemeierea unei culturi românești
cu caracter propriu, naţional, şi: pentru inaugu: .
rârea -unei politici aq neamului întreg, desrobind '
pe feran și dându- i Pământ de. hrană.
7. Prin Acadâmia Mihăileană s'a "creat astfel :
o întreagă - pleiadă -de. tineri, aproape aşa.de..
culți ca. şi aceia cari au fost făcut şcoala secun:
dară în Apus, și cari aveau, “pe:- lângă aceasta,
_ deplina - cunoştinţă
a ţerii şi erau în cel mai”

“ înalt grad însuflețiți de idealul “naţional... Prin
„activitatea Academiei -Mihăilene . se explică de
ce, în lupta” crâncenă pentru'- “Unire, Moldova a
avut mai mulţi -oameni.. de frunte şi a luptat ”
: pe căi. mult mai! sigure şi drepte decât 'Tara„Românească..

|

|

.

3. .

e

Literatura românească. în epoca IE „ Regulamentului Organic.
DT

Venirn. acum 1a înaintarea literaturii în acest

timp.

|

Ea a putut să se desvolte” puternic şi răpede din mai
multe motive. Pe de o parie, Eliad, o îminte,, neobişnuit
de limpede şi de isteaţă, bun 'de gânduri şi bun de glume, ..
dădu un îndreplar gramatical șigur, în- ce priveşte neo-. logismele . (cuvintele nouă -ce irebuie- împrumutate din
alte limbi), prin vestita 'lui Gramatică de la 1828. Din:
îndemnul lui .un număr de îineri din. boierime traduseră.

“în românește părji-alese din îiteraturile lumii culte (francesă, germană, -chiar

şi

latină). Pornise

apoi

un mare

—
-

"406. —

_

dă

|

-

| avânt, al neamului,” care! trebuia să se simtă şiș înî litera“tură şi s'o întrebuinjeze pentru scopurile cele mari
r
nae
“
i
|
PE
ae
Ss
_..

2,
"Mai era ceva. . Lumea se 'deprinsese acum cu:
felii de viaţă din Apus, "prin . venirea străinilor la noi și.
prin călătoriile făcute tot mai des la dânșii, de boieri:
(boierul Dudescu' merge la Viena şi la Paris, Dinicu .
_
Golescu străbate pănă în Elveţia şi lasă vestita lui În- semnare, plină de sfaturi înţelepie;: înainte de dânşii, Barbu Ştirbei cel bătrân merse la Carlsbad, cu .băile cele
vestite), şi de studenţi, cari. ajunseră pe.la 1830-40 a fi :
foarte. mulţi (Domnii nu vedeau cu ochi buni însă, de -la:
1830 înainte, învăţătura în Franţa revoluționară).
|

Apoi

femeile 'nu mai: erau jinute, ca odată, în umbra.

iatacelor ori în odăi închise ca'acelea din haremul Turcilor, după moda din veacul al XVIll-lea. Acum ele.
apăreau libere în societaie, făceau musică (piano, harpă);
-“ zugrăviau şi arătau o deosebilă dragoste literaturii. Peste
"puţin ele au âjuns, ca fiica lui Asachi (apoi solia. scrii„torului frances Edgar Quinet), să aibă amestec: chiar în
viaţa literară. Cele mai bogale şi nobile jupănese se.
„-mândriau că sprijină scrisul românesc, şi Anicuja Manu,
născută Ghica,

are

asifel

loculrei în desvoltarea. culturii: -

noastre naţionale.: Anume saloâne din laşi, ale familiei.
Mavrocordat, de exemplu, au avut Înrâurire asupra Înce- :
pulurilor poesiei unui Alecsandri.

3. în aza- Româneașcă, înainte de anul 1821, - Iancu Văcărescu. începuse, imitând în tormă pe
poeţii” italieni de Curte din Austria veacului al
XVIII-lea, şi, în special, pe Metastasio, să cânte,
pe” lângă subiecte de iubire uşuratecă, și idealul.

românesc cel nou, de inălțare prin cultură.
Astfel făcu şi un poet mai puţin. îndrăzneţ:
- decât

„Barbu

dânsul,

cu

o

formă mult

Paris . Mumuleanu,

ridicat

mai

ordinară,

din mijlceut

boierimii mărunte. O mulțime detineri erau în
stare să facă traduceri bune din franțuzeşte sau
nemțeşte,
ba chiar lucrări originale.
Trebuia
„numai, pentru a-i îndemna, peitru
a “uni
x

.

—

407. —..

silințile lor şi a i da o bună preţuire a celor
: scrise de dânşii, şi,. mai ales, pentru a li pune
“la

îndemână

regule

| privitoare

la

noua

limbă:

literară şi ortografia cea - mai potrivită “ pentru:
dânsa, un
cu măsură,

îndrumător: cu ştiinţă de
având şi un: ideal culturali

“ochilor”. Acela a fost
acelei gramatici
mânesc.
şilor,

E!

Eliad

(fig. 107), autorul --

hotărâtoare. pentru scrisul

a întemeiat încă de

pentru 'a da ştirile

le doriau

carte şi
înaintea

şi

pe

vremea

anunciurile

aceştia,-cea - d'intăiu gazetă

pe

ro-.. :
Rucare

în limbă

noastră, „Curierul Românesc“ „ care tipăria în
“foileton şi -compuneri
literare: Mai târziu: a.
publicat, întrun format mai. mic, şi o revistă .

literară.

„Curierul de ambe sexe“,
menit.

era

pentru-că

foi

“-femei.. Alte

şi. reviste

ales în „apropierea

au

apărut

anului. 1850,

Aaron şi:de unii

Florian

numit

astfel

de

către

mai 'ales cetirii

apoi,

mai

redactate de

dintre tineri:

4. Eliad: cumpără. o tipografie, care fu aşezată,

întâmplător, pe. locul unde zăcuse bolnav Lazăr
și de unde plecase el: binecuvântând țara silin-

_ţilor sale
sa, el

nu

nenorocite.

Având tipar la disposiţia

se mulțămi să tipărească

numai gazete

şi reviste, ci se făcu şi editor, ce) d'intăiu editor
de cărți românești. Acelaşi conducător în toate
ramurile de literatură sprijini. din toate puterile
alcătuirea unei societăţi pentru featru, ale cării

base fuseseră puse
patrioți.

mai de

mult.de câţiva boieri

“Societatea . Filarmonică, -căci

așa .se.

:. numia, întemei€ o şcoală pentru tinerii începători.
“în teatru, şi o serie de represintații se, -porni,

urmând exemplul dat mai înainte, în înprejurăii
' şi mai grele, de Iancu -Văcărescu singur. Unele
sepresintații

fură foarte mult

cercetate,. Și Dom-

A
o

o

”

NR a
(armene

aaa ma

a tmaar

IFig. 108. Ved
”

N
zrea bisericii Trei-lerarhi în vremea

| ui 3 Asach i,

m...

o
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nul însuşi, Alexandru Ghica, ajută întreprinderea; . -

pănă ce, la urmă, anume temeri şi” intervenţii
nimiciră şi această frumoasă mișcare,
|
"5. Între poeţii “acelui timp. se - ridică
ofițer

Cârlova,

care,

sentimentele de idilă ale “veacului
- “unite

cu un călduros

al XVIII-lea,

avânt pentru

„său. Grigore Alexandrescu
"sală mai

tânărul

în elegii.şi marșuri, înfăţişă

.- -

țara şi neamul

avu o activitate lite- _..

îndelungată. şi binefăcătoare.

Pe

lângă:

„traduceri, el ridică şi elegia românească la cea
7 mai mare" înălțime, scrise fabule, în care biciuia, -supt chipuri de dobitoace, relele” timpului, —
unele: din fabulele lui întrec chiar în: îrumuseţă
pe ale vestitului
La Fontaine —, şi dădu:
câteva epistole. cugetări: cuminţi . „asupra vieţii

- sau judecăţi

asupra

societăţii timpului său.

Mai

târziu €l atinse și: subiecte istorice, cântând, cu
prilejul-trecerii sale pe la „Cozia, „umbra eroică
a lui. Mircea” cel- “Bătrân: Doi
-

“6.

Boliac, C. a. Roseti. şi D.

Cesar

- dineana,
nătate

cari se ridică
cu

“mult

mai

mai

târziu, au

mică.

Rosetti

Bolin-

o însem-:
însă,

"ca

"scriitor, “scrie '0 lirăbă foarte limpede şi plăcută,
pe când

Bolintineanu

este” afectat .și se

lasă

-

îmbătat de curgerea armonioasă a silabelor care
nu spun nimic, sau spun lucruri împotriva ori-"
cărui înţeles

cuminte.

“Dar baladele - lui au chemat luarea-aminte--şi mai “mult
asupra. vremurilor de luptă din trecutul nostru şi au de- .
prins pe Români cu gândul că tot numai ei, şi pe ace- - leaşi căi de. silinți vitejeşti, îşi“ pot îndrepla. soarta.

7: în- Moldovă, Asachi-(fig. 99)- se arată cel .

mai meşter făuritor de

frumoase,

versuri

“!

-

ins-

_

—

ao

pirate de modelele : clasicilor. italieni ; fue

lui, care nu urmăresc niciun scop - politic sau
social, sânt” adese ori pline -te un spirit ales.
Urmând -pe. Eliad, cu care a stat, de alminteri,.
mult

„cu

timp

în dușmănie,

în loc

să.

se

înțeleagă

el pentru. acelaşi scop, Asachi: înființează

_“dânsul

un

ziar,

câteva

săptămâni

„Curierului „Românesc“,

„Albina

Ca şi Eliad, el dădu

la o

plement literar,

ae

intitulat,
ma

mânească“. " Asachi

după

şi

apariţia

Românească“.

vreme şi

poetic,

un

su-

„Alăuta :Ro- :

avut de la început tipo-

N

“gratie şi n'a întreprins operă de editură. _Dar,
“iarăşi. asemenea
cu Eliad, el a pus temeliile
teatrului românesc” din Iaşi, care dădu, câţiva |
ani “de zile, Tepresintaţii capabile de a împrieteni

răpede publicul mai cult cu scena naţională,
8. Intre scriitorii

înseamnă

mai. tineri

ai

Moldove; : se

un Hrisoverghi, ofiţer, mort. tânăr, ca

Şi Cârlova, după ce scrisese poesii care n'au
" “însă puritatea versurilor celor d'intăiu. Costachi

„Negru (Negruzzi), riăscut dintr'o

familie - boie-.

_rească

mai

plăcut

în schițe, un versificator de “talent,

„Ştiu

modestă,

să traducă

s'a

întrun

din opera ' marelui

arătat

un

convorbitor

care:

stil firesc şi vioiu o parte

poet 'frances

Victor Hugo:

(alţii au tradus mai ales din Lamartine);

scris

şi poesii originale

şi

a

încercât

a

el. a

da o.

poemă a lui Ştefan-cel-Mare, tipărind însă -iumai

episodul

„Aprodul

Purice“,

în care

e

vorba

de.

unul din căpitanii lui, Ştefan, 'mic_de stat, - dar
"mare la inimă, care - i-ar «fi împrumutat - calut:
într'o luptă în care al Domnului fusese doborât.
Negruţ era în legătură cu Eliad şi urmă întru
toate regulele stabilite” de : acesta în vestita. AU,
Gramatică.

..

.

ii

Ea

+

MI =

Ă

as

.

ae

Xa

Sa
-

-

pentru
Literatura românească în luptă
şi Unire.

„Libertate

„a...

x. Şi în

Ardeal, pupă o lungă

iat

întrerupere a

„activităţii literare, tinerii cari urmau
la şcoala:
” înaltă din Blaj, un . Timoteiu Cipariu (ceteşte:
“Ţipar)!, de loc 'din satul Pănade, lângă Blaj, şi
Li
-

=

pe

Eg109,

Pe

Gheorghe Bariț. -(fig. 109), care: întemei€
un
pentru negustorii din Brașov cea d'intăiu şcoală
mai înaltă românească, începură o eră nouă în
—

1 Cipariu aduse idei nouă despre limbă, deci şi despre ortografie.
Felul iui de a scrie, care cerea să se întrebuinţeze anume litere pentru

anume 'sunete, după raţiuni istorice, nu de pronunție actuală, a stăpânit până dăunăzi în Ardeal şi a fost o stavilă pentru mai larga

răspândire a culturii. -

-

Ru

j

a

.

a
„xultura Românilorde
„Foaie

dincolo. Bariț “scoase o

a Duminecii“, pe care o numi apoi „Foaie.

N

Pentru minte, inimăși literatură“. De la o vreme,
“a

tipărit şi o gazetă

politică, „Gazeta -Transil-

“vaniei“
î. -

Sa

Ie

Între poeţii ardeleni, -avea să se ridice lajoare-

„care înălțime Andrei Murășanu

(fig. 115), care

începe a scrie în foaia lui Bariț. El'a dat apoi vestita. chemare la arme pentru. neamul "nostru,
„ Deşteaptă-te Române“. Dar revista din Braşov”
se înseamnă mai ales piin. articole de informaţie
- şi îndrumare, prin bunele. sfaturi pentru popor, printr'o reproducere aleasă a celor maifrumoase
producte ale. literaturii din Principate.
|

2. De la o vreme, se întorc în Moldovă, după
învățătura urmată în străinătate, tineri cari erau
„ În stare” să înceapă. o eră nouă în literatura
“noastră.

Unul

din ei,

Mihai "Kogălniceanu

III), a tost cel-mai cult Român

--. + În Berlinel
- -- franțuzeşte,

„_

publică -o '/sforie
şi, îndată

i
-

(fig.

din vremea sa.

a Românilor în

ce se întoarse

în țară, în-

cepu-tipărirea a două reviste: „Archiva. Româ-

.

“nească“, pentru cronici şi documente,
care atunci! întăiaşi dată ieșiră la iveală, şi „Dacia Literară“,
pentru a. cuprinde operele cele mai. alese ale
> scrisului românesc de pretutindeni.
E
Vasile Alecsandri (a. 1819) (fig. 110); mai tânăr „decât Kogălniceanu și bun prieten al acestuia, îşi
începe atunci scrisul. Era fiul Vistierului ':mol-. dovean cu acelaşi nume, boier bogat Şi harnic,
Şi al unei Cozoni.A învățat la un pension fran- - ces

din

laureatul

Iaşi, apoi

a; mers

la Paris,

acolo, dar -fără a face şi

"2 Cipariu publică, ta 1848,

Organul Luminării.

studii

un ziar care avu însă măi scurță

i

N

luând

i

baca-.

mai
lurată-

rt durată ,

N

— 13 — i

s

-. înalte.. Întors în Iaşi, printre cele d'intăiu scrieri
ale sale chiar. — el s'a încercat şi: în limba fran-. .
__cesă,

dar a- văzut

Alecsandri

răpede

că

alta e datoria lui,—

se aşeză în fruntea

poeţilor tineri.

Publică în „Dacia Literară“ o frumoasă nuvelă:

“cu subiect
din

viaţa italiană, -.„„Buchetiera

din:

- Florenţa“. Apoi, călătorind la mnnte, el'strânse,
împreună cu Alecu Russo (Rusu ; dintr'o familie .
* basarabeană),

şi, în sfârşit, imni-

poesii -poporale,

“tându-le cu “noroc, dădu, în hore, doine, câniece-.
-

Fig Up,

haiducești, o nouă soloare poesiei româneşti. Aceste
doine,

unite

cu

poesii. triste, închinate iubirii lui

pentru Elena Negri; „o prietenă care a murit în.
tinereță:. Lăcrămioarele, alcătuiesc cel d'intăiu .
i m
:
..
.
volum al lui Alecsandri.
-Neşi
eanu
Kogălnic
cu
împreună
Ajungând,
” acelaşi
laşi,
din
Teatrul
"gruzzi, să conducă

scriitor! tânăr începu să fixeze fipurile şocietăţii
moldoyeneşti

de atunci:

boieri-de modă veche,

tineri înfumuraţi, cărora li se zicea „bonjurişti“,
-.

.

,

—

4I4

„duelgii“ şi. „pantalonari“
cu „bonjour“,

purtau

Sie

(fiindcă salutau lumea

pantaloni de :modă

fran-

„ cesă. și provocau la duel), croitori nemți, cămă-,
tari evrei şi altele, într'un şir de piese care au

- făcut veselia. mai multor. generaţii.

e.

Inir'o privinţă, însă,el n'avea dreptate;. La boierii cei...
vechi era şi multă omenie, .multă. gospodărie şi cumpă- : -

tare, multă credință şi multă iubire a ferii: Pe când unii .
dintre tineri n'aveau decât forma apuseană, limba ferii' . OLP

EET

“Fig.-111. Mihail Kogălniceanu,
n'o -vorbiau

şi n'o scriau,

averea

părintească

o

rizipiau,

viaja de familie o despreţuiau, de moşiile lor nu căutău,
banii pe la. meselede cărţi ori prin ora"şele scumpe-din străinătate; nu credeau în nimic- decât.

„„ci-şi pierdeau
În cele

aventuri.

Pe

mai brutale

lângă

plăceri

pi

Kogălniceanu

şi în cele
a

mai nelegiuite:
i

şi Alecsandri'se Strân-

s

—

415

—
i]

„seră şi alţii:

astfel,

Alexandru

Donici dădu,

într'o formă sprintenă şi într'un stil desăvârşit,
fabule cu subiectul luat în parte din literatura .
rusească.
|
De la o vreme,

“fusese

.
după

suprimată

“acum de Jon

_
ce

-de Guvern,

E
„Dacia

:
Literară“

tinerii,

ajutaţi .

Ghica şi de: scriitorii cei mai

în-

“Fig. 112. Nicolae Bălcescu. i

semnaţi

din: Bucureşti,

scoaseră

Pati

, Propășirea“,

i

„ „foaie literară
şi ştiinţifică“: De la început, i se
arătă Guvernului că este o publicaţie periculoasă, . -:
„şi,revista. trebui

„Propăşirea“,
.

4

.

să

care

iasă

se

fără

părea

titlul

acesta

de

atingător pentru

”.

pi

E

6

Să

Cârmuire. “Ta armă, şi
închisă, :
Kogălniceanu

această, „revistă a

iitrebuinţă însă

fost

acest timp

Şi

- pentru. o operă de_cel- mai mare-folos: el dădu
la iveală atunci cronicile ferii: („etopisiţeler),
în trei volume mari. Îndată, de la. București î.-

se răspunse
-. „Magazinul

prin “tipărirea unei reviste de istorie,
istoric pentru Dacia“,. "scoasă de

Ardeleanul - Lauriai,

—

care - făcuse

bune. studii.

de istorie şi filosofie în Apus şi avea. teorii originale despre. limbă ca şi despre şcoală, în di-

recţia /afinistă exagerată, — şi de un tânăr care
servise în. armata munteană, Nicolae Bălcescu
(fig.. 112);:Fiu de :boierinaş muntean, Bălcescu

"a

învăţat în țară,

“ merge

la „liceul “ Sf.

Sava,

cu fruntaşii . tinerimii - muntene;' De

peşte, şi-a dat cele

„Şti

fără a

deocamdată în. străinătate. Era

tot

_mului
ostaş,

ce

“mai

se scrisese:

mari

prieten /

şi slab tru-

silinți pentru a

cu: privire

la

istoria

nea-

său. Din dragoste pentru. țară, se făcu
sub- -ofițer nobil. sau, 'cum se zicea, iuncăr:

.

.

Guvernul .l-a amestecat întrun coniplot, l-a
osândit şi L-a ţinut închis mai mult- imp pră-pădindu-i-se sănătatea „pentru: toată viața.

i
Lupta

NI,

politică. pentu

_

unirea Principatelor.

Și biruința ideilor de. libertate.
r.

Cum. vedem,

şi

la

Bucureşti,

şi

la aşi, “şi

“aici ca şi la Brașou:se scria acum
pentru
întreaga. Dacie, pentru Românii de pretutindeni.
Idealul. românesc se înălțase, prin

„de trecut:
formele

acuma

culturale

toți. râvniau

;

apoi,

dacă

se

urmare, față

lă o”unire

în

„poate,

şi la .

-

-

unirea vieții politice, Aceasta este, fără îndoială,
o ispravă cu mult mai presus de aceia'pe care.

„au făcut-o,
de

prin, Bospodăria lor bună, Guvernele.

-

atunci.

“Tinerii, moştenitori. ai

ptogrâmului

boierului a

Joan Câmpineanu, de pe la -1840; doritor de a.

“vedea unite toate ferile românești, îşi închipuiau-. .
că pot

să

oară a

piefacă . răpede _ viața

politică

interi-.

Principatelor; ” “introducând în: ele liber-... _

tatea -de 'care se, bucurau Francesii:. Când aceştia

4

făcută, la începutul anului: 7848. o revoluție .
care dădu jos pe regele Ludovic- -Filip şi aduse
proclamarea : Republicii, mişcări asăimănătoare se
petrecură şi” la noi. |
ae

-

Ele fuseseră pregătite de anume înjelegeri mai. vechi
După: ce acei boieri de la 1822 pe cari ceilalţi îi pore- cliau cărvunari-(carbonari) alcătuiseră, mai ales în Mol-.
“dova, planuri de prefacere a ţerii, unul din ei, Vornicul
“Zordachi Drăghici, ajungând conducătorul lui loarr Sandu'Sturdza, câştigă

pe

acesta :pentru

„consulatul rus: o 'răpi. Boierul
0

oposiţie

patriotică

-o Constituție,

Li

pe..care

loan Câmpineanu “dusese

împotriva_ tendinţilor

de

cotropire “

- tineri

din Bucureșii, Ion Ghica

îndemnă

din nou

pe Dom-.

nul Moldovei să 'iea asupră-și greaua sarcină de
al Unirii, dar, „prudentul Vodă-Sturza refasă.

Domn

-

2: În

Moldova! nemulțămiţii,

toţi fruntașii lițeraturii
.

între câri

tinere, „fură

erau

descoperiţi,
Da

27

.

„rusească în epocă “Regulamentului „Organic, călătorind
„pentru -scopul de unire românească. în Apus pe vremea
"alianţei franco- -englese. Eliad își bătu joc cu spirit de:
„ consulii atotputernici. şi de agenţii lor. Societăţi literare, |.
„„ca Societatea Filarmonică, îşi aveau şi “scopurile lor
„politice. Asociaţii politice revoluţionare, ca aceia intitu„lată .„Drepiate- Frăjie“, se: ivesc chiar pe-vremea lui
-- Bibescu-Vodă. -Și în Moldova se alcătuiră adevărate
conspirații pentru „refacerea ferii, dar polijia lui - Mihai.
„Sturza li dădu de urmă.
_ Trebuie să, se : însemne şi aceia că, “în numele unor ,

!

=

ma
aruncaţi
să

prin

părăsească

mănăstiri,
țara.

spre

pedeapsă, sau siliţi»
aa

.

Fi erau şefii” intelectuali ai eri . Tatre cei ce.
fugiră se aflau Kogălniceanu şi Alecsandri ; între prinşi, “cari scăpară . mai

cei

greu,

fu: Gheorghe”.

Sion, postul politie al timpului, după

-

.

. Rrancesului

Ă

Fie. 113, Mihai Starza.

a

exemplul

i

_-,

Beranger, şi tânărul Alexandru Cuza.

Acesta văzu în pribegie măreaţa Adunare: revoluţionară a. Ardelenilor din același an.
- Fugarii moldoveni aflară în “Bucovina cea mai
bună

primire

în. sânul

familiei, de origine greâcă,

—

.

7

a

-

:

N

—

E

=
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oi

E

.

dar «cu total rotanisată,- Hurmuzachi. BătrânuP- .
Doxaclii, care petrecuse înultă vreme în Moldova,
fiii lui, 'dintre cari Eudoxiu a .ajuns un.vestit
istoric, fetele - — una din'ele fu mama poetului. |
Petrino, — îi piimiră: la Cervauca, moșia lor, ca - .
“pe niște fii: şi fraţi -iubiți. Hurmuzăcheştii auscos

atunci şi. foaia

„Bucovina“, care trăi

numai

câteva “luni, dar dădu cea: d intăiu afirmare” na“țională a Românilor pe pământul "Bucovinei, care”
era. al lor de drept .istoric. o
=

a

3

se arată

tinerii

însă,

în. 'Para- Românească,

“msi îndrăzneți: unii dintre dânşii merseră chiar
pănă acolo încât traseră “cu pistolul asupra lui .
Vodă- Bibescu, fără a-l răni însă. Câteva zile mai
“târziu, Bibescu, adânc impresionat de această

încercare de. crimă, abdică, lăsând puterea în
mânile revoluţionarilor. Aceştia -se adunaseră la
un proiect

Islaz, în Olenia, şi” răspândiseră

Constitiație, șcris-de Eliad, numiseră
câştigaseră. 'câteva 'cete

provisoriu,

“Ge -soldaţi şi

" în fruntea lor: mergeau, "prin Craiuva,
ești,

Aici se stabileşte o. cârmuire

“la începutul

lui Iunie. 1848.

de

Guvern

un

Bucu-

la

-vremelnică,

-

„qi Un asttel de Guvera nu. putea. să aibă
niciun viitor. Pe de o “parte, Turcii, cu toat-!
_măgulirile
_noască:

ce li se făceau, nu

decât

numai

- hoţărâţi să: înăbuşe
sfârșit,

chiar între

legere: Eliad

trecător,

revoluția
cârmuitori

puteau

să-l

:iar. Rușii.

cu orice

recue _
erau

preț. În

nu era nicio înţe=

se credea acum un Hristos coborât.

pe pământ ; el represinta interesele- -conservatoare *
_ Şi nu voiă să ştie. de ideile. francese. liberale, pe “

„care le predicau -Rosălti, Bălcescu, pelângă alţii,
<am de: aceiaşi. vrâstă' cu dânşii, cari nu fuseseră
e

_

a:

po
“amestecați -însă
Brătianu,

în

caracter

viaţa” literară,

precum

viciu. şi, simpatic.

Jon

-

După .multe frământări,şi fără a se. lua nicio. -

măsură

însemnată

— 0 comisiune

de

ferani și

proprietari, chemată.“ pentru -a hotărî chestia
„rarală, ţinu în. zădar câteva. ședințe şi fu disolvată,: apoi, de Elia
— Revoluţia
d,
a'tost înă-

buşită -de Turci, cari merseră, asupra Bucureştilor,

„fără gând

duşmănos însă.

.

-.

.

-

N
SR

Revoluţionarii, pe “cari Franţa nu-i ajută, precum nădăj- duiseră, crezuseră că -s'au înțeles cu trimesul Sultanului,
„„Soliman-Paşa.. Îndată, supt' presiunea rusească, se dădu...
însă ordinul de ocupaţie. Revoluţia 'se putea privi” ca

-- încheiată, ' Fuad-Efendi căpătând misiunea. de a isprăvi
cu această

„răscoală“.

..

- Totuşi, când Turcii

Si

ajunseră

lângă casarma oștirii

-

în Dealul Spirii,

păniântene,

rieîncrederea,

„de o parte şi de alta, aduseo ciocnire, în'care
Turcii suferiră multe, pierderi, iar parte dintre . ..

ai noștri muriră

eroic —, lucru însemnat, fiindcă

de multă vremeinu -se mai luptaseră ostaşi români

împotriva străinilor. -

Astfel se înăbuşi Revoluţia.

.

O Căimăcămie

- (caimacam înseamnă, - după. turcește, „locțiitor
.
de Domn“. sau, „ispravnie de Scaun“, cum . se
zicea mai de mult) fu așezată. În fruntea ei se

găsia

„ Peste

bogatul, “boier

câteva luni,

Constantin

Turcii

„Şi, încheind convenţia

1,1649), hotărau -că

* Stăpâni decât iarăși

şi Ruşii.

Cantacuzino.

se înțelegeau:

de la Balfa- Liman

(210 4vri

A doi Tai
Domnii noștri nu 'vor
mai

numai șepte

ani şi că ţerile

"române vor ti ocupate pănă ce se va avea sigu-.
ranţa: că liniștea este trainică
|
A
„5. Revoluţia din: 1848 a 'avut-un
răsu net şi.
-

Ă

-

.

i

-

A

>

-

Ă

Ii

”

o

A

i:

—

dar

—

E

. în Ardeal. Diipă răscoala lui: Horea se încercă
în zădar, din partea amânduror episcopilor . ro-- mâni, a celui unit (dinBlaj), ca şi a celui neunit,
O „plângere“ către Cârmuire,.cerând ca şi nea“mului acestuia oropsit. să i se facă o parte în

ai

o

Fie. 114, Avram Tancu,

- drepturile politice de care ar trebui
cure

|

orice

locuitor

al ţerii: aşa-zisul,

să

se

bil- ..

de: “protiv-

nici, „,Supplex libellus, Valachorum“. Ca și pe
/yremea “Episcopului Inochentie, Statele ardelene,
care înfățișau pe cele. trei: naţii stăpânitoare, se
arătară

fără

înşelegere

şi fără, milă. Mai

trecură

.

>

IE

a

=

e

_

|
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„Încă cinzeci de ani fără
să se: facă altă schim:
bare decât acelea pe care le voiă, pentru: scopuri fiscale sau militare, Guvernul. Dar, când.
- Ungurii se ridicară împotriva Casei de Austria |
şi cei din Ardeal

cerură

unirea

acestei provincii

“cu Ungaria cea mare, Românii. se -mişcară la
rândul lor.
oc.

-

„Andrei
poza

„.*x „Deşteap|

|

- Murăşanu,.
E

|

cântăreţul lui

tă-te]
- Române”.

Fig

tt

6. Data aceasta, inteligența stătea în fruntea -

lor,

mai

ales tinerii cari urmaseră

la

școala

de

drept din Cluj, ca. Papiu Ilarian (fig. 119). Unul

dintre. tineri, Simion Bărhuț (fig. 116), vorbi.
„foarte frumos înaintea mulțimii uriaşe adunate.
:, Pe câmp
din -margen
ul ea Blajului, lângă "apa
Târnavelor, câmp care se numeşte de atunci al
Libertăţii (3 Maiu 1848). Peste câteva luni; când
împrejurările ardelene ajunserăla crisă, Românii
„ luară armele, având în fruntea lor pe advocatul
-

-
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E

|
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Avram" lancu (fig. 114); fire cavalerească și vitează, care. urmează, într'o formă. mai -nobilăa:
spiritului, lui Horea,în țara de munte a-căruia! .
se născuseși el. În acelaşi colț unde se-luptaseră -ţeranii! de: la 1784, se luptă şi Avram Iancu
împotriva. răsculaților unguri. Ca şi Horea, el
arăta că.nu voieşte altceva decât stăpânire dreaptă .
"- din partea Împăratului. Se.dădură lupte eroice.
“în acest unghiu de

ţară, femeile

bătându-se ală- -

_——— o

a

“Fig, 116, Simion Bămuţ.
prin pădurile -munţilor sau pe .
"turi cu bărbaţii,
povârnişurile de stâncă. Dar Avram Iancu mavea

,,a - propusă. din.
înțelegere
- me
__pe cine să se. razi
* partea

răsculaților

unguri

nu

era .sinceră

și,

nu:
"astfel, hotărârea lucrurilor rămase.să o dea,
|
Sa
el, ci împrejurările.
,

aa

pei

a.

.

a

.

: Unii dintre linerii revoluționari cari fugiseră de la. noi,
Boliac «şi Bălcescu, credeau să poată împăca pe
ca
„Români cu Ungurii, aceştia” recunoscând “neamului nostru .“ dreptul de a.trăi deosebit în cultura-lui şi cu idealele
lui. Ceia ce-i îndemna. era frăţia firească între revoluţionari.

Dar

acest

gând

n'avea

nicio

seriositale, cum

„dovedit-o şi împrejurările următoare...

-

au.

E

- Ungurii fură biruiți- după sosirea „Rapitor, ecari

a

Alexandru _

| cel

dințăiu

” Sterca

“Mitropolit

_Şuluţiu,

unit, 2

Fig,

117.

ocupaseră Principatele, pei Murăş, la Șiria (Vilâgos),
„Şi, între

măsurile

pe care:le luă tânărul Împărat

| "Francisc- -losif, după

potolirea

Revoluţiei, a tost ă

şi acordarea” de drepturi Românilor.
Rând pe rând,

ei căpătară 0 Mitropolie periru

“uniți. (1850)+, şi apoi

după trecere de câţiva ani

“de zile, :o alta. pentru neuniţi (1860).

„A Episcopii sufragane se dădură la -Gheria, Oradea- Marei şi Lage),

"un
=

vicariat

la Sighet

(Aaramurăş).

MareEpiscopii Sufragane la Arad

şi Caransebeș, vicariat la “Oradea-

|
-

*
Ă

|

„2

Da

,

pi

.. Cel dintai Mitropolit al ortodocșilor a fost Re

Andrei Saguna (fig. 118); Macedonean._de_« obâr- şie, om foarte bine privit la “Curte şi careaa jucat

în 1848 un rol. foarte, îrisemnat: Românii „avură voie să întemeieze prima “Asociaţie culturală a
lor: Foâia din „Braşov_ urmă şi mai departe, şi.
în curând apărură şi alte înfățișări de viaţă cul-

- turală sau de ideal

politic ale

neamului

nostru

Ş

“de acolo: ziare, _reviste, cărți de şcoală, poesii,-_ Cât priveşte” pe > viteazul conducător de'la 1838,
Avram Iancu'a refusat orice răsplată din parţea'
- pp eăratlai, şi zguduit de “nedreptate, poate şi | -.

„de grozăviile pe care le văzuse, înebuni în curând-.
şi străbătu satele fără să -aibă niciun adăpost;
cânta:
ta numai din fluier_doine În care-şi alina du-.
rerea
ca sufletului. A murit, mai. târziu, în. casa,
unui străin, unde venise să. se= oploească,
„1 p

2

- -

o

aaa

IT:

ax.

“Domni Convenţiei de a

Balta-Liman.

|

a. "Dapă încetarea Republicii ds 1a 1848 şi
încheierea. Convenţiei de la Balta: Liman fu numit;
ca Domn _ muntean fratele lui: Vodă. Bibescu,
înfiat de ogatul boier olteân Șfirbei, şi care-i
7

po

“purta pentru aceasta” numele:: Barbu Dimitrie
- Ştirbei. În Moldova,: "Mihai Sturza fusese silit
“să plece în urma acestor încurcături, şi astfel
locul lâi fu-luat

de

Grigore- Alexandru

încă

tânărul

şi: “frumosal

Ghica, fire de idealist nobil,

„gata Ja cele mâi mari jertfe, dar: minte cumult „mai

puţin

cumpănită

și cârmuitor” cu

mult

mai.

“slab decât. Ştirbei. Aceştia, avură” în grija lor
țerile noastre pănă Ia viitorul războiu între Ruşi„Şi Turci, în. „7853:
e
IP
,
N
,

p-

-

pr

-

|

i

,
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„„„2; Ei au făcut. multe “lucruri folositoare.
Li
se datorește şi o întregire a- /egislației' agrare

„(pentru

pământ). Învăţământul Inațional

„-xeorganisat

e

de. dânşii.

Sfătuitorul

lui

a îost

Ghica-.în

Fig. 118.' Mitropolitul Andrei Şaguna.

ce priveşte şcoala a fost Latirian însuşi. Domnul
Moldovei. a *pus să 'se tipărească la Iași Croni
ca
lui Şincai. Oamenii: de la 1848 îl încunjurau
şi-l
„ Serviau cu credinţă. -7
e
*
.

d

ga
3. Pe atunci învinşii Revoluţiei, după multele..
primejdii.ce le îndurară,-se găsiră- împreună” la
- Paris, centrul -lumii

liberale,

unde. se

aflau -şi

atâţia pribegi din Ungaria-şi Polonia. Ei aveau.
aici adunările lor; şi,- din nenorocire, aduseseră
“şi patimile care-i deosebiau şi li stricau -plânuStatelor celor.»
tură
cu miniştrii
rile:. Erau în legă
mari, scriau -memorii şi făceau - expuneri. care _.
aveau drept-scop câştigărea opiniei publice apu-

întemeierea

pentit

sene

libere și, dacă este

cu

la. noi
putință,

a unei
Unirea

vieţi”
Princi-

patelor-scăpăte de "protectoratul rusesc.
|

au.
dintre dânşii
ă vreme “mulţi
aceastpentru
.
4
utîn'
pierd
însă
totdeauna înțelegerea desă-. ,
culturii
vârşită a ţeriişi au suferit din partea
7
francese o înrâurize atât de covârșitoare, încât:
=

7

-

A

/

aaa

i

“nu s'au putut liberă
de dânsa toată viața. Astfel
Alecsandri, care 'scrie aici o parte din ainintirile
sale

sentimentale,

„cuvânt

frances,

cărora

li zice. Sivenire,.cu un

schilodește

„0.

mare

poesiile sale de tinereţă și capătă

inte

o întorsătură

de

parte

din

.

de acum îna-

spirit. care nu-i

mai

în-

găduie libertatea și spontaneitatea de la început.
Traducerilă în limba francesă ale poesiilor romaniicilor.

noştri. au contribuit la cunoaşierea. sufletului nostru în.
Apus. Prietenii preţioase legau pe pribe
de:gi:
oameni ca

marele istoric Michelet. şi

ca vesiitul agitator al ideilor

nouă Edgar Quinel, care, fum am spus,

luă în căsătorie

pe fiica lui Asachi. „Moldo- Valahii“" ajunseră - cunoscuji-

“şi iubiţi de publicul european. . o
de

.-

Totuşi în surgunul apusean scrie. Bălcescu,

„care

se şi sfârşi în 'aceste zile de restriște, mu-

rind tânăr la Palermo, Istoria lui Mihai. Viteazul,

o” adevărată poemă înălțată în' amintirea viteazului Domn cu sfârșit tragic.
?
Lucrarea .n'a fost isprăvită.. Din ea s'a tipărit întăiu
numai:un capitol, într'o:revistă.:Târziu de tot, manuscriptul lui Bălcescu

a fost. publicat în întregime. * :

Cât- priveşte pe Kogălniceanu, el- se întoarse
în Moldova. după câtăva vreme, dar nu mai -

„aducea tragerea” de inimă 'pentru literatură,
nici „râvna de organisare
Un

timp,

toate

pe care o avuse pe vremuri.

talentele româneşti— și Alecu

Russo, care dăduse. atunci nfinunata „Cântare. a
României“,

în. care

rurile neamului,

se-arătau

suferințile.

în fraca
se
-ale

şi

do-::

Bibliti, — fură

„adunate la revista „România Literară:,în frăntea
căreia stătea Alecsandri.

-

.

E

Lupta politică pentru Unire.
ye

1, Ta 1853, pe

urma încurcăturilor. produse

în chestia Locurilor Sfinte!, oştile ruseşti trecură
Prutul şi luară în. stăpânire . amândouă. Princi- |

N patele. Domnii

fură îngăduiţi o bucătă de vreme

în Scaunul lor, dar, pe urmă trebuiră să plece. :;
Ocupației ruseşti. îi urmă: ocupaţia austriacă,
şi aceiaşi Domni fură chemăţi. din nou pentru a -

Austria

stăpâni. alături de generalii împărăteşti.
se gândiă

trimese.
|

Principatelor ; de. aceia şi

la anexarea

la'- noi 'comandanţi

(feldmareșalul

Coronini).

de origine italiană - -

Nici planul

Austriei nu

“ajunse la îndeplinire însă. Puterile. europene se
.amestecară în războiul Crimeii, biruiră” pe. Ruși
şi li impuseră pacea de la. Paris...
În -actul de pace (78/30. Mari 1556), care
dădea Moldovei înapoi cele trei județe de jos -ale
“ Basarabiei (Cahul; Bolgrad şi Ismail), se prevedea o “nouă orânduire” a Principatelor, care. .
erau să scape definitiv. de supt protectoratul :
apăsător al Rusiei. Această orânduire rămânea.
„să şi-odeie ele însele printr'o . adunare chemată.
anume și care primi numele ciudat, prin împă...
recherea

unui: cuvânt : turcesc

de Divan ad hoc.
- Alegerile pentru
să se “facă

acest Divan

supt. supravegherea

cu unul

latinesc,

ad- hoc. trebuiau
unui. Caimacam,

i

„şi Caimacami fură numiţi: în Muntenia Alexandru
|
Ghica, blândul Domn-de odinioară, iar în Mol-- .

dova

un

Grec.

de

„fiu al Caimacamului
r

Î

7

Ia

1- Vezi manualul de clasa

obârşie "bulgărească, tânărul

Moldovei. din 1821, Nicolae
.

a doua,

:

.

-

-

i

?

|
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Vogoridi, care. ţinea. pe fata 'poetului. Conachi, _ dar era un'om
„duşman hotărit

„ce

însuși vână

cu totul ușuratec,. incapabil.şi
al scopurilor: noastre, ca unul

Domnia...

.

„2. Astfel-alegerile se făcură în Țara- Românească
așa “cum doria partidul
aşa

cum

voise

naţional,

Vogoridi.

Se.

iar în Moldova
ridicară plângeri

„energice împotriva sistemului
de. terorisare prin
administrație care fusese: întrebuințat. Tinerii Moldoveni cari.luptau pentru libertate şi unire.
„. păstraseră legăturile lot în Franţa ; alegerile fură

.

casate, se făcură -altele şi, data aceasta, ieşiră
„cu o niare majoritate unioniștii, 'partisanii Unirii.

- Principatelor.
„

N

a

Dasbaterile Divanurilor ad. hoc ținură mai multe

luni de zile;; ele sânt de cea mai mare însemnătate,

fiindcă,- atunci "pentru. întăia' oară,

se. vorbia

într'o: Adunare aleasă liber despre interesele cele:
mai mari ale neamului. Și feranii se - înfăţişară
bine în Adunarea

„plângerile

lor.

moldovenească

“Perănimea

şi arătară frumos

voiă,

în

amândouă -

- Principatele, să înlăture . boierescul. sau ' claca,

lucrul impus-pe pământul. proprietarului, şi săi .
se dea voie.a-şi răscumpăra, printr'o plată făcută

,

-în arice condiţii, locul de casă, livezile, fânețele,
„pășunile și ogorul care era de'trebuinţă pentru

viața fiecării familii. Dorinţile Principatelor fură
înfățișate înaintea forului european, căruia «le-i
erau supuse prin tratatul
din Paris (71857).

Între dorinţi era şi aceia:a Unirii Principa“telor, — pe lângă altele care corespundeau ideilor

celor mai liberale.

Conferința,

adunată,

potrivit.

cu tratatul-de pace, în Paris, discută niai mută

„vreme

aceste! dorinţi ; ea dădu,

„Cipatelor un:

regim

la uimă, Prin-

nou, al “Convenţiei

1.

E
a

(7/19

August;
:

.
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o

ratificată la 2: “Oatombie st.-a. 1858),

regim mult mai bun-decât acel al Regulamentului
Organic, Dar, îngădâind Moldovei şi “Țerii-Roimâ“neşti să-se

numească

de

acum

înainte

|

Principa-

» tele-Unite, Convenţia- hotăra că ele vor avea .
doi Domni deosebiți şşi. că sitiguia' legătură între.
_ gânsele-va- fi comisiunea de. optsprezece membri
|
„care va discuta, la Focșani, legiuirile potrivite *
- pentru amândouă ţerils. în acelaşi timp se pre„vedeau măsuri umilitoare, d. ex., ca înțelegerile
_“Porţii cu. Apusenii, aşa-numitele. Capitulaţii, să
aibă mai departe valoare şi la noi (deci: „consulii. .
păstrau dreptul ; să. “judece pe supuşii Ier).
Ea

SU.

România

o

.

Ea

>

3

e.

unită: Cuza-Vodă.

“r Acura se trecu la alegerea: Domnilor, supt
-o Căimăcămie 'de câte -trei boieri, „care înlocuise
pe. cea precedentă.
-

În Moldovă. erau doi pârlisani: ai Unirii, şi anume;
Anastase : Panu, din Huşi, vestit cuvântător; şi Vasile
_ Sturza, pe lângă cari rămânea fără putere Ştefan, Ca-.
. targiu, În Ţara-Românească fură numiţi oameni mai puţin -:
cunoscuti, dintre cari doi poieri _mari, cari nu iubiau pe
|
|
tineri. şi idealele lor.

Ea Candidaţii erau multi. În Moldovă se. înfățișa
„fostul Domn. Mihai Sturza şi fiul lui cel mai

>

--

mare, “Grigore. Mulţi alții trăgeau şi ei nădejde
de -Doinnie, - Şi printre ei se aflau i fruntașii

tineretului.

“Asifel

a

—

e

Vasile „Alecsandri,

ES

R

pe. care

duşmanii

Unirii ÎI -

însiilte, E
„ acoperiră- atunci cu celeomai grosolane
|
,

a

ma
Să La

urmă.

însă,

toți

|
oamenii

cu

„patiiotice se uniră asupra persoanei
„al îmi Rogălniceanu şi lui Alecsandri,

sentimente.

unui prieten

-

care, fusese -

prin Paris, unde-și făcuse studiile, şi prin Ardeal,
„la 1848, şi apoi, întors în țară, întrase în oaste,

“şi. înaintase

foarte

răpede,

ca: .pe vremea

lui.

" Vogoridi, pănă la-gradulde colonel. Alexandru,
fiul lui Ioan: Cuza (fig. 120), rupsese îndată cu,
ocrotitorul său Caimacamul, şi, fiind cârmuitor
:.la: Galaţi, el arătase-sentimente:foarte frumoase.
=

- Era

un

om

înzestrat

cu. înalte

însuşiri,

gata de jertfă, lipsit de patima “banului:
“plăceau. petrecerile,şi i-au plăcut și ca
el n'a nenorocit, cum spune un biograt
= nicio familie. Ceia ce-l. ridică însă mai:

„de cei mai mulţi contimporani

hotărit,

dacă-i
Domn, al. său,
presus:

ai lui e popula- -

ritatea, iubirea. pentru. cei. mulți şi săraci și
lipsa de orice despreț şi măreție în legăturile cu
dânşii,

o

"Doamna Elena, născută Rosetti
(+ 1909), a lăsat amin-.
_ „iirea -unei sfinte, care n'a cunoscut lumea decâi peniru
ca să ajute şi să ierte. După moartea”soţului ei, a căutat.
bolnavii în spitale şi.a. dat averea ei săracilor, murind
-"supt acoperemânt străin cu amintirea marelui Domn în:

inimă,
4

. ?

$,

U
2

Tr

-

”

Însuşirile arătate au făcut ca Alexandru Ioan
Cuza, .ales ca Domn-al Moldovei (5 Januar 1859).

şi, în

curând, al 'Țerii-Româneşti -(24; Iânuar

1859), să. fie iubit de mulțime încă
de la început.
"Fra un semn bun: parcă 'se prevedea că noul:
stăpânitor. al .ambelor . Principate, îndeplinitorul
"-

Unirii, va fi în acelaşi timp și
ranilor.

A

desrobitorul

ţe= ..

N

“2. Domnia” lui Cuza a ţinut de la 7859 pănă
în Februar

1966,

şepte

ani

în

capăt. Rare.

ori

—
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s'a văzut-o'stăpânire mai plină de fapte. Alexan„„ dru Ioan I-iu avea înaintea. lui o'-ţară care nu
era deprinsăa trăi unită şi în care, pe.lângă -

„atâtea : deosebiri, une ori durercase,. între Mo/-doveni şi Munteni, erau
şi motive de neînţelegeri

. şi de gâlceavă între deosebitele claseşi partide
- personale. Multă vreme .se pierdu în discuţii.

zădarnice,

atât -în-cele două Camere,

i
Comisiunea

cât

|

şi! în ; -

Fig 120,

de la Focşani, pănă

la Unirea

defi-

nitivă- din 1861-2. La administraţie, la îmbună- |

tăţirea finanțelor, la alcătuirea unei oştiri vrednice de acest-nume

nu

putea

să. se

gândească

.

“Domnul atunci când avea înaintea lui trei probleme -

- mari:-recunoașterea de către Europa, și mai ales
„„

Poartă,

de-către

.

problema

adecă

“laşi Domn,
o

a. Unirii Principatelor supt ace-

-

Ei

Bi

Statului

întemeierii

”

28

.

— 334—
care, de

la

România,

1861,

se chema,

al doilea,

cu

resolvarea

un

singur nume,

chestiei.

mănăs-

tirilor: închinate şi, „al - treilea, împroprietărirea “
e

„feranilor.

_3. Mulţămită „mai ales dibăciei diplomatice
„lui

Costachi

- prieten

cu

Negri*,

scriitor în

tinereţa

a

sa,

și |

Alecsandri: și Kogălniceanu, se ajunse

„lao înțelegere cu Turcii. Aceştia dădură un firman,
"pe care: Alexandru Ioan I-iu îl numi acf, şi prin

care se prevedea Unirea, dar pe timpul vieţii lui
numai,

şi se suspenda,. fără a se desființa, Comi-

siunea de la Focșani -

A

„În ceia ce priveşte moșiile mănăstirilor închinate,

„toate stăruinţile care se făcură la Constantinopol
tură zădarnice.: Călugării, cari se simțiau sprijiniți
de Ruşi,cu toate'că aceștia -secularisaseră de:
“mult.

în-

Basarabia

averile mănăştirilor răsăritene,

"se împotriviră cu-îndărătnicie- şi răspândiră în
toate părţile broşurile lor de protestare. La urmă
chestia

se. mântui

printr'o.

măsură

îndrăzneață:

“în Decembre 1863,' Camerele declarară că averile mănăstirilor sânt secularisate, dar că se va da
o despăgubire” călugărilor ; de oare ce aceștiă, nă_dăjduind

zile

mai

bune,

nu

făcură.

niciun

pas

pentru primirea acestei sume, se hotărî, :peste
patru ani. de zile, că întreaga chestie este ispră- .
„vită. Astfel se căpătă din nou o cincime din pă- .

mântul

naţional.

.

-

=

e

|

'-Negri, dintr'o familie de obârşie grecească, dar romanisată cu totul,
a fost fratele Elenei pe care a iubit-o Alecsandri, închinându-i Lăcrămioarele, Era un om de mare frumuseță, de moravuri foarte curate,
lipsit şi de ambiţie şi de pofta banilor. N'a umblat să Strângă ceată
în jurul sâu, ci a stat gata să răspundă singur la orice chemare
a

țerii. A

murit sărac; mormântul
lui se vedea în cimitirul“ dela Târgu-

Ocnei, „acum distrus de duşmanii din 191627 unde casele lui părintești.
cădeau în ruină, A scris şi a lăsat versuri şi frumoase
pagini în prosă. .
-

—-

.

4

|
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__"4.- În

chestia

țerănească,..
Cuza

întâmpină,

„multă vreme, o împotrivire învierşunată.

“pentru

vechea

teorie

stăpân, iar ţeranul

Luptau .

că proprietarul:e

numai

un

chiriaş,

deplin
neavând.

.

niciun drept asupra pământului pe care-l lucra...
"din generație în generaţie, represintanţii boierimii, Grigore
-iar,n. în
OTE. Sturza din Moldova?,
o

Fig, 121, Cum petreceau călugării străini la noi înainte de Cuza-Vodă ” _.
-

„(după

o caricatură ardeleană).

-

A

“Vara- Românească, Dimitrie Ghica, fiul Domnului
dela 1822, precum şi talentatul orator Barbu
“Catargiu, care. a fost împuşcat după câtăva
necunoscută, când ieşia:de
" “Vreme,de o“ mână
“la Cameră ?. Liberalii înaintați, -ai “lui Roseffi “1 Fiul lui Mihai-Vodă,

ee

"-- 2 Catargiu era un om de talent şi de credinţă, care a fost bucuros “
,
|
să primească şi moartea pentru ideile sale.
pe

Di

E

şi

.

Brătianu, urau

—:
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pe Domn,pe care-l

priviau

ca'pe un despot,. care împiedeca proclamarea
* Republicii: La urmă, Cuza chemă ca preşedinte
"al Consiliului de miniștri pe Mihail Kogălniceanu,
şi acesta:

aduse

încă

odată

înaintea: Camerei,-

" într'o formă îndreptată, vechiul proiect de lege
care hotăra.că fiecare ţeran va rămânea stăpân

Fig 122. Cum a liberat Kogălniceanu pe ţerani (după o caricătură
|

ardeleană),

|

.

pe partea de

pământ

a

”

.

-

.

-

|

=

ce ise dăduse potrivit:

cu Regulamentul Organic și va'plăti despăgubiri,
in cuis de zece, cinsprezece ani, proprietarului,
Camera nn voi să primească legea,. şi, atunci,. -

Cuza făcu

/ovitura. de Stat de la 2 Maiu 1864,

N
i

„+

Prin. această

437

.

a

lovitură.

.

ă

ă

Z.

de Stat,

care

Ă

.

suprima

Constituţia de atunci, a Convenţiei de la Paris,
_şi trimztea-pe deputaţi înapoi acasă, el stabili
ca
7

nou

așezămâut
'al

nume și forme

ţerii

Sfafutul,

imitat

în

.

după Statutul regalității italiene.

_"Un plebiscit:— întrebare a poporului, care trebuia.
să iscălească în condici, — făcut după datinele
- Revoiuţiei francese, primi Statutul. Domnul

avea. .

dreptul să guverneze, cu decrete,să prelungească

" Dbudgetul fără a întreba o Cameră,:să
„pe președintele: Camerei şi să creeze

numească
un Senat...

-<u jumătatea” membrilor numiți : un Consiliude
Stat trebuia .să “pregătească legile; tot” odată
cercul alegătorilor se lărgi cu mult. .
a
: '5.-Doi ani de zile în urma loviturii de Stat
se purtă o luptă învierșunată împotriva. Dom„nului; acesta şti să se-apere fără a .pedepsi.”
4

N

În vara anului 1865 căpeteniile „roşilor“ puseră la cale
“o răscoală, cu -ajutorul - unor “oameni .rău sfătuiţi. Cuza
„ lipsia “din țară; la întoarcere el iertă pe ioţi aceia cari

voiseră să-l răstoarne.:
La

urmă, | în Februar

Dea
1866,

duşmanii

-lui

îl

printr'o conspirație în oştire, după ce,
scoaseră,.

cu câteva .luni înainte, el însuşi declarase că
” este gata 'să abdiceşi să-fie din nou;amestecat

cu: ceilalți cetăţeni ai ţerii, colonelul Alexandru.
Cuza. *

ue

|

o

Palatul fu. călcat. noaptea de. conspiratori. Cuza-Vodă
nu voi să se împotrivească. El plecă din România creală
de el, ştiind'că. o asifel de: mulțămire nu-i vine de, la
țara întreagă, care i-a păsirat cu evlavie numele, pănă
în stratele cele 'măi adânci ale poporului. -A murit încă

tânăr, la 1875, după ce. declarase. că nu se-va mai în-

- "toarce, pentru a nu tulbura starea de

lucruri creată prin,

438
alegerea principelui Carol. Scrisoarea lui _ către noul”.
stăpânitor e-o supremă. dovadă de loaialitate. şi desin-:
teresare,
i
a
i
Înmormântarea lui,la Ruginoasa, s'a făcut în mijlocul
-: durerii obşteşti; cu. lacrimi calde l-a pomenit genialul lui
tovarăş de grea luptă şi de amară răsplată, Kogălniceanu.
“Iar, când, la 1909,:s'a serbat o jumătate de veac de la
"Unire, numele lui Alexandru loan.l-iu a fost. pe toate
" buzele, şi piatra săracă.a mormântului de sat din Rugi- . noasă a părut că se clăteşte din loc pentru ca' umbra
eroicului Domn să se. ridice uriâşă înaintea timpurilor - nouă,
e
n

6. Ţara trecu prin .câteva luni de-primejdie,
“căci unele Puteri europene se gândiau la o 'intervenţie şi. chiar la distrugerea Unirii Principatelor. Rusia aţiță chiar turburări în Iași, în

vederea acestei desfaceri.

„_

Înaintea
„ Nicolae

turburărilor

Roznovanu,

i

înteţite

care 'se

de Ruşi, unealla
visa Domn

al

Mitropolitul Calinic Miclescu avu slăbiciunea

_

să iasă cu

„crucea în mână înaintea poporului. Represiunea

tea Locotenenţei Domneșşii fu însă nedibace

” Sângeroasă. -

-

-

Contele -de Flandra,
giei, “ales

„a
«

prin

plebiscit

a fost

Moldovei.:
din par- :

şi, fără folos,

[a

a

Filip, fratele regelui Belca

Domn

al

României

— Divanul ad.hoc chiar îşi: arătase dorința de.
avea-un frincipe străin, dintr'o dinastie euroPeană, şi Cuza primise această condiție,

—

refusă .

din motivede sănătate. Atunci fu ales principele

Carol de Hohenzollern, din ramura Sigmaringen,

„Fiul principelui Carol-Anton,
care fusese ministru

liberal

al. Prusiei. Alesul

era : coborâtor - prin

femei, după tată, din. Murat, regele frances'al
Neapolei, iar, după mamă, din Stefania de Beau-

2

S'a vorbit de contele de Flandra și atunci.

*

—
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_harnais, fiica. adoptivă
-a lui

Napoleon L-ii, ca

“ rudă a Împărătesei lui, losefina. Principele Carol,
care păstra, prin' bunica

Marele-Duce de
„Napoleon
alegerea,

Stefania,

Baden,

legături.

al III-lea, avu

măritată cu

cu Împăratul

curajul de

a primi:
acestuia,

şi astfel, el întră, şi cu -voia

pe teiitoriul românesc; la 10 Maiu 1866...

" „Pe vremea lui Cuză,

studiile istorice, repre-

sintate prin oameni ca: B. P. Hasdeu (n: 1834),
venit din Basarabia, minte. universală, în stare
de-a: cuprinde; şi înoi mai: multe ' domenii ale

- ştiinţei, şi prin Alexandiu. Odobescu (n.'1834), .
fiul

prietenului

“Vodă Ghica

şi. generalului . lui

1, avură

Alexandru-

o desvoltare mulțămitoare.

Ardeleanul Papiu Ilarian, care "a scris „Istoria
. dincoace
revoluției de la 1848 în ţara sa, veni

îmbogăţi prin publicaţii de izvoare? şi cat
ca advo
i nostru. Prin. îngrijirea lui
trecutulu
ța
„cunoștin
„ Odobescu;. începu, să 'se tipărească. „Revista
- Română“, care adună un număr de tineri munp

,

să fie în mare
“teni meniţi

părte

ilustraţii-ale

- ţerii. Din: nenorocire această. revistă, care era o
“urmare, ca formă şi că spirit, a „României
„Lăterare“, n'a avut dăinuire. . «|

P.: Hasdeu era urmaş al familiei de boieri Hâjdău, - *
B
"înrudită şi cu Ştefan-Vodă Peitriceicu (de aceia și-a. zis
„el: Bogdan Petriceicu Hasdeu). Familiase mutas ,e: în

, numit după Alexan-".
TI Pazuilia Odobescu nare vechime, Alexandru
creştere din partea mamei |.
dru Ghica, s'a bucurat de cea mai aleasă

-

.
sale, fiica doctorului Caracaş, Încă în-vrâsta copilăriei, scria foarte
scriere a”
frumoăse pagini. îrancese. A învăţat la Paris. şi cea d'intăiu
întrat
a iu
târz
-a lui e o Călătorie la Londra, care nu's'a publicat. Mai
din Bucutatea
Universi
la
profesor
ani
mulţi
fost
a
ie:
în diplomaţ
de:

e pagini
“ reşti. A lăsat preţioase studii de arheologie şi frumoass“,
grecesc
- povestire, în nuvet'e “istorice sau în „Pseudo-Kyndgeticocă titlu
numai
care înseamnă: „Fals tratat de vânătoare“ (se chiamă Faţăfăcea
de spirio prefață la un tratat de vânătoare al unui prieten).
t. _ tualul şi mișcătorul Hasdeu, Odobescu e elegant, ales si împodobi
"2 “Tesaur de.monumente

istorice“, o publicaţie model.

Di

'

8440

—

i

Polonia; unde pierdu un timp conştiinţa românească, şi,”
chiar după ce o recâştigă, bunicul şi fatăl său au scris.
poloneşte şi ruseşte. Bogdan Hasdeu a învăţat drepiul
în Rusia, a fost ofiţer şi apoi a trecut, încă foarte tânăr,
la Iaşi. Aici începu a tipări, în trecătoare revistă înte“meiate de 'dânsul, studii de istorie şi filologie, care se
deosebesc prin .cunoaşterea' adâncă a subiectului, prin
„simţul crilic fin, dar şi prin imaginaţia- poetică. După 1866
numai, el alcătuieşte lucrările lui cele mai mări: Archiva istorică a României, culegere de documente slavone: și”

în alte limbi, Cuvinte din bătrâni, texte de limbă

veche

românească, şi la urmă E/ymologicum- Magnum, dic|io-:
“ nariu al graiului nostru, pe care el îl înțelese, larg, ca .o enciclopedie naţională aproape. El a dat Românilor şi
mai. multe reviste, de cuprins amestecat: „Traian“, „Co- .
lurana lui. Traian“,şi la urmă, prin anii 1890, „Revista
Nouă“.A murit la 1907, în oraşul Câmpina.:

„România supt Carol Liu ca principe.
">

-

TI, Supt noul Domn, ţara şi-a desăvârşit 'or-.-.
ganisația supt răportul administrativ şi economic.
S'au făcut noi mijloace

* ducându-se

de comunicaţie?, 'intro-

căile ferate?, care, lucrate

de

com- .

panii străine, au trecut apoi în stăpânirea Statului, fiind întregite de dânsul. .
Sie

„Statul român a avut mari: greutăţi din causa necinstei cu care a lucrat Înireprinderea de căi ferate Strousberg

"şi din causa pretențiilor, târziu răscumpărâte, ale Companiei galiţiene : „Lemberg-Czernowitz-Jassy“, “Reţeaua

„„„. „căilor ferate a fost
ec

ieften şi

bine compleciată de îrigi-

IN

i Pretecţii şi subprefecţii sânt încă din vremea lui Cuza.a :
«2 Cele d'intâiu şosele — şi din cele mai bune — le-a făcut - Mihai
Sturza (marea linie a Siretiului, pănă la Mihăileni, noua
trecătoare

TE
ă

Bucovina,

> Întâia

întemeiată de el şi

propunere

a lor s'a

numită

făcut de Jon

proiect e de pe vremea lui Vodă-Ştirbel,
4

după dânsul)

Ghica

şi: Vodă-

ia: 1847;

întâiul

--

—
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DD.

a

- nerii români. (Școala. de Poduri şi Şosele din Bucureşti
a dat pe cei mai buni din ei).
- Statul -a avut :în 1916 şi o linie de serviciu marii,
care ne lega şiicu Alexandria în Egipt. .

Cele. intăiu tratate de

camerţ

se “tacheiară

„îndată după venirea în. Domnie a: lui Carol L-iu,
începând cu 'Austria, şi comerţul. fomânesc. a

căpătat. mare. desvoltare. (cel raai însemnat era...
însă, înaiutea războiului: celui mare,:comerțul cu
Germania, care în toate voiă să ne lege de dânsa).

Cotivenţia cu Austria,
- gioasă

pentru, - noi,

în „1876, de. şi desavanta:era

o

necesitate

"politică, .

pentru că Austria, fie şi pe preţ bun, recunoștea
" dreptul tostru -de -a încheia astfel de trătate. -

"Învățământul rural a fost întemeiat, însă
adevărat

numai

-

cu

de'la 1goo, şi cu ajutorul iubitor

-al ministrului Spiru Haret: numărul şcolilor din
sate s'a înmulțit necontenit, pregătind generaţii
de ţerani ştiutori de carte și în stare a se ocupa,
măcar în oarecare măsură, de afacerile publice. Universitățile, întemeiate pe vremea, lui Cuza,
"ca o desvoltare a: Acaderăiei Mihăilene şi-a Co-.

“legiului. SE.. Sava,

au- ajuns. să- fie

adevăraţi -

factori: de înaltă cultură, şi. valoarea știinţii
românești este âcum recunoscută în Europa. |

Numărul analfabeţilor

era. însă .o “primejdie

| națională; şi lipsei . de cunoştinţi. despre ordinea, ..
“de Stat-i se 'datoriră, ca şi motivelor de ordine
„ „economică,—: exploatarea jeranilor de regimul de
" arendăşie storcătoare, exercitată “mai 'mult-de
„străini
—, grozavele răscoale. țerăneşti din 1g07,

după .care Guvernul presidat de /. /. C. Brătianu -. .
“(fiul lui. Ion Brătianu). a încercat. o reformă ENE
“agrară, care a fost. însă mai mult o nouă lege :
„de -tocmeli agricole; se făcuse şi o “Casă Rurală,
„ca să: cumpere moşii şi Să. dle vâudă Ja ţerani,
7

-

aa
“dar; fiind amestecate” și interese ale acţionarilor(căci

era

folosul

şi capital

ce

se aştepta.

particular),: ea n'a :adus _
:

...

a

o

a

a „Universitatea din laşi e opera lui Kogălniceanu:

„deschis -în

vremea

când

ea s'a

ideile de exclusiv naționalism -.

ale lui Simion Bărnuj, marele -cuvântător: din Câmpul
.
" Libertăţii la 1848, stăpâniau spiritul tineretului.. Era menită |

„să continue mișcătea de idei pe care Kogălniceanu o
începuse, hrănind; cultura şi deci viaţa nouă nâţională din

„ „izvoarele ei adânci

şi veşnice.

o

E

E 7 șI
“Literatura în Domnia
|

:

„4,
„

lui Carol L-iu: mișcarea

“realistăși populară.
.

,

y

Cele d'intăiu- timpuri

:

-

.

din Domnia lui Carol l-iu au

fost deosebit 'de grele, din causa

.

a
.

Ă

lipsei unor partide bine

“constituiteşi având. în vedere numai interesul public,: ca

„şi din causa neexistenţei „moravurilor politice. Kogălni-

ceanu, oropsit pentru /ovitura de Siai, fără „de care nu

s'ar fi împroprietărit niciodată ţeranii, n'avu. hicio parte
în cârmuirea ferii.-/. C. Brătianu, care jucase-un
rol în “numirea noului Domn, ajunse în oposiţie, nu numai faţă.

„ de Guvern, dar şi faţă de persoana stăpânitorului, Şi B.

"P. Haşdeu duse cea: mai învierşunată campanie împotriva * Domnului.Un advocat din Ploieşii, fost ofițer, unit ci.

alte persoane, între care -un ofițer în activitate,
se 'lăsară “

înşelaţi de zvonurile de biruință francesă în
războiul:
franco-german şi cercară-a smomi trupele peniru.
clamarea Republicii. la Ploieşti; o satisfacţie cuvenită pro- “n'a |
căpătat-o' Domnul aşa de greu jignii.. Când,
la 1871,"

colonia germană din Bucureşti serba în chip-indiscret.
şi.
provocător, date fiind sentimentele de iubire pentru
Franța
ale tuturora, biruinţa asupra Francesilor,
“monsiraţii de siradă violente, izgonindu:sese făcură ' decei ce luau |
„partela banchet, Atunci Carol L-iu, care
se
credea
vizat _.
pria aceasta, se gândi
să abdice,

Ion Ghică fiind preşe- .
dinte al Consiliului. de miniştri. Asigură
rile şefului. con„servalor Lascăr. Catargiu, om fără
cultură, dar deo

pu

N

4

-

.
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| soliditate de caracjet ca a vechilor boieri "de fară, împiedecară săvârşirea. unui act polilic desastros, -

2.

O

„nevoie:

mişcare, de_ înoire

literară era! însă

de

înrâurirea' liferaturii. francese ajunsese

„prea cotropitoare, ea strica până şi limba. așa
=
să întrebuințeze
încât -poeţilor Ii era îngăduit
:
orice cuvânt: ce se. afla- în limba luată drept
acestui
scriitorii.
dintre
mulţi
mai.
model, Cei

timp-nici nu se mai pot ceti: talentul “lui -Bolintineanu, care se 'exprimase frumos în baladele
lui istorice,

era în decădere ; el-se amestecă.

lupta politică; ŞI. “răpede obosit, 'înebuni, star i
„ şindu- şi zilele în: ospiciul Pantelimon. Alecsandri
ca.şi Kogălniceanu

3.

Talentele - sânt

nu mai: seriâu.

prinse.

din.

ce în

ce-. mai

mult de politică. 'Temperamente de oratori ca V, Boerescu (profesor. de Universitate, legist), .
de ziariști (Rosetti) iese la iveală. “Românul
„Toşilorii (revoluționari şi, în “fond, republicani)”

are o colosală

înrâurire asupra opiniei publice...

4. Inoirea culturală a “venit din Iași, unde se

torinase: un grup de tineri, întorși de "curând de
„prin Universitățile apusene. Ei n'aveau. curioştinți.
istorice

întemeiate

“lor cu: tradiţiţia literară românească, aşa de
„veche ; învățaseră. însă, în acele .şcoli ale Ger-.
maniei 'cinstite ;şi idealiste de atunci, ce e măsura

Şi

răspunderea pe care trebuie

le: aibă

să

_

Începură ă tipări, la 1867, supt: titrat modest

de: Convorbiri

Literare,. o. revistă. care asigură

“în curând lumii româneşti,

nti numai păstrarea.

limbii sănătoase, potrivită după graiul poporului,
7
,

x

Ă

-

un

o

- “adevărat scriitor

?

şi” nu puteau. să lege mişcarea.

,

LI
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aşa cum o alcătuiseră Eliad, Kogălniceanu,- A-:
lecsandri şi Odobescu, nu numai o ortografie -mai- cuminte

(faţă de a

lui

Cipariu),

dar

şi. un

ir întreg -de glorioși scriitori.
Aaa
i
Îndrumătorul-revistei era Titu Maiorescu 1840-

„I917), foarte însemnatşi ca -oraţor!, ale. cărui
„Critice cuprind răspingerea literaturii artificiale "Şi dau principiile filosofice după care s'ar putea
îndrepta literatura - şi: cultura noastră ; iubirea

pentru arfă,.care ar fi mai presus de zbuciumul:

zădarnic al vieții,

însufleț
eşte
aceste
păgini deo-

sebit de "limpezi. Între: povestitori se înseamnă,
„Prin limpeziciunea scrisului său şi alegerea curată
„a subiectelor,: N. Gane, prin adânca pătrundere
a sufletului. țerănesc, Jon Slavici, născut în Un“garia, în lumea ţeranului de peste” munţi, şi,
„ Prin putinţa de “a înfățișa sufletul 'celui din
„*Moldova, învățătorul şi - apoi diaconul Joan
„ Creangă?.
N
aa

*

“Alecsandri, chematla :0 nouă viaţă literară, :
„ serie-atunci .Pasfelele, scene .din natură ; apoi începe şi o nouă operă de teatru, culegână su-

” biecțe din trecutul .românesc, ca Despot- Vodă,
sau din -viaţa romană („Fântâna „Blanduziei“,
»

Ovidiu“).

5.

Fi

-

o

pf

a

ia

DT
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În

fruntea. scriitorilor celor noi stă “Mihail
Eminescu (tig. 123). Născut la 7850, dintr'o fa- ..
milie boierească, modestă în- părțile. de sus ale
e

i

Pai

m Tatăl său, Ion Maiorescu, a tost,
printre proiesorii ardeleni ve- niți la noi, cel mai socotit în păreri
le
despre viitorul naţional. Desinteresat despre limbă, despre cultură şi.
, de viaţă simplă, harnic, iubitor
călduros at neamului său, duşman 'al relelor
: curente. străine şi al intrigilor palitice şi literare, -el e în
trecutul nostru şcolar o însemnată
figură morală, ceia ce-e mult mai
rar decât cel mai strălucit talent,
* El a scris minunate povești şi
amintiri, țesute tocmai cum ar
+ făcut-o un țeran mucalit.
fi
o.
i
—
.
,

-

*
-

|

aa

Moldovei,

cetitor

iniţiat la Viena

al. literaturilor mari: ale

în filosofia

rană, cunoscător, prin

germană

multele

lumii,

contempo-

călătorii

ce

fă-

-

cuse, al vieții Românilor de: pretutindeni, înţe- -:
legător al comorilor

„porului, Mihail
cântecul

de

iubire,

al poesiei, de 'o

ce se cuprind îîn sufletul po-

Eminescu-a
ca

şi

- -

creat, în lirică sau.

în

satiră,

un

gen

nou.

adâncime și. putere, de „emoție:
zi
dz:

-.

IN

Jr )
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a
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LÎntă
Mihail
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” Fig,

123,,

care riu'se înai mai intâlniseră pănă atunci. El a.
trăit. în împrejurări grele,

silit să-şi

cheltuiască.

puterile la : redactarea. unui ziar politic, „Timpul“,
care nu: oglindia măcar întru toate convingerile .

lui, şi la urmă. muri

nescu e cel d'intăiu
-bire

trecutului

doborit de

care arată

„boieresc“, pe

1848 îl "combătuse.

nebunie.

o deosebită

care

generaţia

Emi- .

iu=:

din.

„6. Cel mai însemnat din poeţii români după
Eminescu, în acelaşi gen al liricei: intime, este

-

Alexandru Vlahuță.
"Mişcarea literară începută, prin „Convorbiri
„Literare“, de societatea „Junimea“, s'a urmat: şi
mai departe: “ea stăpâni viaţa “literară pănă în.

„ ultimii ani, când e/ementul poporal şi cel istoric:
Sau. întărit şi: mai mult într'o- literatură nouă,
al cării represintant- mai desăvârşit era Ardeiea“nul Gheorghe: “Coșbuc (i 1918). Generaţia de

„scriitori care înfloria în anii 1880. şi 18g0a
dat
pe agerul observatorde moravuri Joan Luca Caragiale (mortla Berlin, unde se retrăstse), întemeietorul-unui

„stilist
_

2

Barbu

feafru

realist,

Delavrancea

şi

pe

delicatul

(mort la Iaşi, în 1918).

De la Coşbuc avemo întinsă operă lirică (afară de
puline povestiri peniru popor). Ea 'se deosebește pririr'o
mure stăpânire a graiului, prin scuriimea energică a rostirii şi prin felurimea metrului, dar e inferioară ca dulceaţă .
şi adâncime operei lui Vlahuţă (care a scris şi povestiri.
şi a înrâurit şi spiritul moral şi naţional prin predicaţie -.

de-a

dreptul). —

Caragiale, dintr'o - familie de actori, a

făcut satira, care.nu se va uiia, a-societăjii noastre de .
la oraşe, mai mult împopoţonată cu împrumuturi străine
* decât în adevăr cultă. Noaptea Furlunoasă şi Scrisoarea pierdută sânt de o sobrietate expresivă fără păreche “+
în literatura noastră. Drama Năpasta, din lumea ţeranilor,
'Zguduie adânc. A scris şi nuvele, din care cele .mai A multe-şi bat joc de aceleaşi defecte ca şi comediile, dar
“unele,

ca Făclia

de

Pașii, sânt

drame

adânc

impresio-.

nante. — Delavrancea, născut în margenea. Bucureştilor,

din părinţi țerani, a scris mai bine decât oricine — şi decât
-„
Povestaşul bucureştean Petre Ispirescu, — în“ limba bo„gală
a săteanului din Muntenia... Încă de la vestita“
lui
- nuvelă Sulfănica, el a -vrăjit pe contemporanii săi. În
„curând, după ce fuseseşi ziarist,-se vădi un mare -meş:

ter al cuvântului, luând loc ca orator îndată după Maio-.

rescu, care

era

sigur spre inta
-

Y

mai

lui.

bogat

în idei, mai

În ultimii lui' zece

logic

şi mergea

ani el_a dat şi.

-

N

a

=

teairului trei. poeme -- dramatice din “trecutul nosiru, în
care nu redă măreţia lui, ci mai mult viaţa obişnuită,

:

patrjarhalismul din casă, -petrecerile,. “glumele, harţele.:
- Ceă mai însemnată presință: pe Ştefan-cel- -Mare bătrân:
(Apus de soare).

7. Pe la 1906

se: credea : că literatura. româ- -

nească nu”se mai poate. desvolta. față de împrejurările cele nouă de „viaţă, ceiă ce ar.fi fost un

păcat de moarte,
aceia care

căci

urmează

singura

același.

literatură

drum

,

vie e

cu societatea,

primind” înrâuriri de lă dânsa ' și prefăcându-le,
în influență proprie asupra societății.
“
Atunci,

la revista

Sămănătorul,

se începu

o

mişcare nouă, 'apropiind “scrisul iarăşi de veşni„cele lui “izvoare: viafa 'adevărată. de. azi, mai.
“ales'în stratele

unde

e mai! puternică

şi vie

(la

noi, în cele țerăneşti), şi trecutul național, cu radifia lui, ca: şi. cu figurile și stările de lucruri

'de odinioară.

„Dintre cei cari nu mai trăiesc astăzi, la, „Sămănătorul“ au scris şi -poeţii Și. O. Iosif,-Di-, |
mitrie Anghel şi . Petru Cerna, iar, ca „povestitor, +

Emil Gârleanu. :

" În revista: Convorbiri Literare, unde publicase
nuvele și versuri şi Duiliu Zamfirescu, dar şi în
a

„Sămănătorul“,

“ Brătescu- Voinești.
Cuceritoare

poetului

acasă,

. ardelean,

Octavian

duiosul. nuvelist Ioan”

scris

i
fost

a

înțrarea

întăiu

Goa.

pp

cu o

.

în

literatură

caldă

a.

notă: de

ir

1osif fiul. unui” profesor brăşovean, şi el însuşi adânc cunoscălor al literaturii germane, a fost cel mai senin

dintre cântăreții noşiri: versul -lui e de o simplicitate aparentă neîntrecută; care ascunde cea mai cinstilă muncă.

“Opera lui de traduceri e foarte întinsă. — Anghel, ucenic. -

al poeţilor celor mai noi

din Franţa, a câniat

florile şi:

4

|

o

—

3448 —

7

a dovedit că nicio taină a versului nu-i e străină, dar
„mai ales s'a arătat un poveslitor. de un colorit cum nu

„mai e altul în prosa noastră. — Cerna

s'a dovedit şi poet

Fig. 124. O ţerancă, de Nicolae Grigorescu.

al gândului înalt şi delicat

cântăreţ

fost ofițer, a dat nuvele, în. care

al iubirii. —

Gârleanu,

Ă

sufletul .lui: gingaş ş, '

—

449

—

simjilora găsit de la sine, prin sinceritatea creatoare, .
arta pe care alţii o aduc din teorii:— D. Brăfescu- Voi=
neșii e un adânc străbătăior de suflete: şi un spirit filosofic original.

-.

.

E

,

D. M, Sadoveanu a adus -în nuvelele sale (mai ales:
Șlima Lacului) şi în romanele care li-au urmat o bogă-:
_jie de creajiune incomparabilă şi tot de-odată, în stil, o
misterioasă armonie cuceritoare. Cu deosebită .puiere a:
descris viaţa |eranilor brăileni mai ales C. Sandu-Aldea
-(P1928),
Pa
“ În ulțimele limpuri

şi ştiința:numără oameni

de

o re-

-

putaţie universală. -Ca istorici :şi-au însemnat numele,.
după Or. Tocilescu, elev al lui Hasdeu (şi patrioiul ro-:

mantic V.-A. Urechiă

are

lucrări istorice):

creatorul slavisticei la noi(+ 1919), şi D.

/. Bogdan, :

Onciul(+ 1923),

adânc cunoscător al istoriei mai vechi. Apoi ȘI. Orășanu,.
“N. Dobrescu, -C. Giurescu, morţi tineri, şi cunoscălorul _.
clasicismului în fapte şi în gândire, V. Pârvan (4 1928)...
Studiile geografice sânt represintate de dd.. Simion Me“ hedinţi şi G.: Vâlsan. "După P. Poni (+ 1925) şi dr. C.
„ Istrati (4 la Paris în 1918), chimişti, după d-rii Brânză şi:
„_ Grecescu, botanişti, după Bacaloglu, fisician, ştiințile „„“"*. despre natură şi medicină au_ avut pe geologii Mrazec.
şi Murgoci (+ 1924), pe bacteriologul V. Babeș (+ 1928),
„1 pe-neurologul Marinescu, pe d. Î. Simionescu, care e şi
un popularisator fericit al ştiinţii.. Cele mai bune studii de
geografia României le-a făcut Francesul de Martonne.

“În

pictură, dacă

- un-imitator

Teodor

harnic şi

rescu, prinzând
aşezat între

a

Aman

fost numit.

cinstit, - Nicolae

original natura

pictorii. mari

-Grigo-

românească,

s'a
-

ai lumii,

AV

E
.

Legăţurile cu străinătatea: Austro-Ungaria
“și. Românii

- Ştefan.

de supt Coroana
„Chestia

Sfântului |

Naţională“.

“1. Legăturile cu Puterile străine au fost întăiu
_

= nesigure

şi

primejdioase ; era

întemeiată frica

450
unei înlăturări
îngustări

a

a Domnului celui

drepturilor

nou saua unei

României,

dintre Austria

și

dacă

în răz-

Prusia, . cea

"8081 el 2p ze3un ppuourețreg up Inyneop:y ţendaq "Sz4 "34

boiul 'din 1866,

—

dintăii ar.fi

fost

Austria ieşi. zdrobită

biruitoare.

Chiar. după

ce

şi trebui să. se preschimbe

-.

— asr Î
în Statul'cu două Cârmuiri -al Austro- Ungariei,
neînţelegeri erau să se ivească din causa desvoltării culturale şi politice a Românilor. 'din
Ardeal.
Aceştia şi aveau

actim $olida

=

lor organisaţie

bisericească- -politică: Mitropolitul: Andrei Șaguna creă 'şi. sinoade “anuale;

la care

luau:

parte,

lângă clerici, şi delegaţi ai deosebitelor
bisericesti

pe

provincii

ale Mitropoliei.

“

_-. Lui Şaguna_i se datorește tipografia. din Sibiiu,_
foaia

biserjcească,

dar

şi

culturală

şi politică,

„Telegraful Român, reorganisarea Seminariului,
prefăcut acum în nouă şcoală de preoţie, şi înzestrarea Bisericii ortodoxe din Ardeal şi Ungaria ./ .

„cu

cărți de

slujbă, revăzute

tipărite. Tot

„unei /iferaturi bisericești

munţi,

cărți

şi foarte

de la el. pornesc
prelucrate

“şi

la 'ortodocşii

mai

ales

frumos.

începuturile .
de peste.

din sârbeşte.

-:

După
multă. luptă spornică şi multe! suferinți: |
din partea celor fără recunoştinţă, marele arhiereu .
a răposat în_anul 1873. E înmormântat la Ră-

Şinari, lângă. Sibiiu,

aproape .de “căsuţa unde

stătuseră umilii săi. înaintaşi din
veacul
al
XVIII-lea. Serbările pentru centenariul naşterii .
sale, în 1909, ca şi cele din :1923 (cinzeci de

ani. de „la moarte), au avut-o deosebită
nătate priw aceia că Mitropolitul Andrei
“comemorat de toată “Românimea.

însem-.
a fost

Cu gânduri curate, cu mult simț peâtra unitatea românească mai „presus de orice deosebiri
confesionale, cu mult tact Și multă . demnitate,

:a lucrat pentru

interesele. noastre

“tropolitul'

Blaj,

din

contemporan

nâționale 'Micu Şaguna,

“Alexandru. Sterca_ Suluţ (He. II7).
2.0 bucată

de

vreme,

Românii

avură

repre-

|

a
sintanții lor. în Parlamentul din Pesta (fig. x25),

încercând în zădar să impuie acolo punctul lor
de vedere, care consista..în aceia că: națiunea.
românească, fără să ceară “a se deslipi de UnSaria, înțeleg
să ea
i se respecte

limba

şi să fie

“administrată _prin funcționari români, sau cari
„să înțeleagă limba românească. Apoi urmară
mai

mulți: ani- în cari Românii, jigniţi, renunțără

la orice activitate politică:

de pasivitate.

este aşa-numita

eră

e

„Ha .1692, însă, un Memorandtu înaintat Îm-

păratului Francisc-Iosif
din partea: Românilor,
„_„ Aceasta aduse :urmărirea celor cari-l redactaseră
"Şi judecarea
lor în. vestitul proces
de la
Cluj,
=

„care

a scos la

„tului

din

-

iveală

Șişeşti,

figura

Vasile

de triba un
preo-

Lucaci (+ 1922),

carea

întrat în temniţă, că” ceilalți — în. frunte fiind
dr. Î, Rațiu, — pentru neamul lor. Pentru apărarea

intereselor

generăle

românești

se alcătuise

„ atuncila București Liga Culturală (1891). În urma .
procesului

Memorandului,

politică a Românilor ardeleni

înflăcărarea. pentru .

a. crescut

necon-

tenit, găsind tot mai multe. simpatii în. Regat.
De la pasivitate s'a trecut la reluarea activității,

şi astfel un număr de deputaţi români se găsiră

iarăşi în

„

Parlamentul

din

eruntele alegeri de prigonire

„__

Între.

Pesta,

chiar

după.

maghiară din 1910.

ei s'au distins: "Gheorghe Pop

de Băseşti şi:

“Teodor Mihali, preşedinte al partidului național. român,.
prin prudenţa şi măsura lor, Alexandru Vaida- Voevod,
prin enerşi
gie
avânt, ȘI.-Cicio Pop, prin puterea nezgu- '
“duită a convingerilor sale şi prin curajul său, iar, prin
unirea calităţilor care' pot face pe un om -politic' simpa„tic şi adversarilor, Juliu Maniu, menit a fi şef al Guver-

nului ardelean,

SE

e

a

„3. Foaia românească Tribuna, care -apărea în

.

—

493,

Sibiiu, şi "fa înlocuită
același. nume,

apoi . “prin - altă foaie cu.

care _ieşia în

Arad, a adus

servicii

“esențiale causei “ Românilor din "Ungaria. Dar
legea Apponyi | â pus “şcolilor româneşti,
care
„erau în”legătură. cu cele “două. Biserici, condiţii
așa de grele; încât trebuiră. jertfe mari pentru
„a le păstrat. S'a încercat a se introduce cu sila

limba “maghiară

şi în

învățământul

religios. '

Fig. 126. Gheorghe Pop de Băseşti.

” Femei: au. fost

osândite la temniță pentru. iubirea

arătată

limbii “româneşti. ori pentru

nevinovata

purtare

a tricolorului..

Tm

=

3 Soărtă Românilor neliberi și legăturile pe care
în Chip firesc trebuiau să le aibă mai strâns cu _*
noi, fiind cu toții un singur neam și având amin- "1 Şcoli superioare, - gimnasii aveau

Românii

de-acolo

Blaj, Beiuș, Brad, seminarii în toate centrele episcopale.

la, Brașov,

a

— 454 —

țiri, multe și unele foarte recente, de viață politică împreună,

alcătuiră astfel cea mai mare în--

trebare pentru Roinâni: chestia

națională.

„. Dar, eu toate greutăţile ce resultau dia această

“luptă

care

Ungariei,

se purta

de- neamul

nostru în regatul

primejdia unei: cotropiri-din

Rusiei hotărî

alipirea Românilor.

din

partea

Regat

la

Tripla Alianţă, alcătuită din Germania, -Austro-

mânia

şi Italia: acestei politice ia

credincioasă,

potriva -curentelor

cu jertfe foarte- mari
către

o politică

=

vorbi la urmă.

.

şi îm-

mai “liberă, şi

„pănă în ajunul războiului din 1916, de care
va

:

rămas Ro-

a

7

se:

>

Legăturile cu 'străinătatea (urmare). : .
Războiul Independenței.

*

Ungaria

ă

„1. -Rusia
îngăduise
numai pe.
principele
Carol,
.
A
.
XA
>
=
.
iar Turcia se gândia, în
cele d'intăiu luni de Dom=.

“nie

ale acestuia,

tere armată.

să

intervie

în Principate cu pu-

Greutățile însă fură : înlăturate

cu

dibăcie, şi ele se iviră din nou numai atunci când

Austria, întăiu, apoi: “Rusia 'puseră

la

cale

în.

.

deosebitele provincii turceşti din Balcani răscoale

ale creștinilor de seminţie slavă. Tulburările din
Bosnia, Herţegovina şi cele din Bulgaria ocupară
mai

mulți

ani de. zile luarea-aminte

a -Ruropeii

„Puterile apusene cercară. în zădar să stingă focul,
pe care amândouă Puterile interesante îl hrăniau

„. Prin diplomația: lor, ca.şi prin 'trimeterea.de ar- me şi de bani. La urmă, după ce Sârbii atacară,.
fără noroc, în-peninsulă, pe Turci în 1876, trebui

»„„Să

se ajungă
la un

nou

războiu

între

cei

doi

vechi duşmani, Rusul şi Turcul, dintre.
cari'creş+

1

,

55

=

“tinil credea că va. putea răpune cu totul pe
păgân, gonindu-l din Europa.
2. Noul Domn al României vedea că în aceste
împrejurări o singură politică e cu „putinţă: ase _
„da de partea Rusiei, pentru a smulge prin arme...

„Turciei Neafârnarea.
terile. ruseşti

cum
decât

O împotrivire față de pu-

era cu neputinţă,

am: ştiut în adevăr,

chiar dacă ştiam, --

că Rusia

la reluarea. judeţelor

ţine

numai

basarabene”. de. Mia-:

zăzi, Cahul, Bolgrad şi Ismail, pe care le dăduse

Moldovei

tratatul

de-la

Paris:

-

|
a

În aceste judeţe; România, ocupată cu alie probleme,
-ma putut lua acele măsuri care să lase poporației de:
acolo,

alcătuită

nesc —,:0

şi din străini —

Cahulul

era"mai

româ-

stare de spirit mai mult legată de a noastră.

_ Bra. deci- mai bin să avem a ne descurca apoi
„cu un aliat, fie şi cu unul nerecunoscător, decât
“-să primim -condiţiile de la un învingător, fiind
: apărați, pe lângă. aceasta, de. un învins aşa de
puțin

în

trebuiau

măsură

de

a-și

arăta recunoştinţa, curul

să , fie Turcii,

3

|

3. Deci. “ministrul- -preşedinte de atunci

al

lui

„ Carol I-iu, Ioan Brătianu, care represinta partidul
“revoluționar de odinioară ce-şi zicea acuma partid:
liberal, merse la. Livadia, în Crimeia, pentru -a
-vorbi cu miniştrii Ţarului. De acolo. se întoarse
cu dureroasa siguranță că ni se va smulge - Ba-

'- sarabia. Totuşi. trebui să se încheie o convenţie
"de trecere. cu Ruşii, fiindcă altiel ei ar îi trecut
„ Fără convenție. -,
:
Pi
De: almintereă. Ruşii nici nu aştepiară ratificarea de
Corpurile Legitiitoare a' Convenţiei şi întrară în ţară,
îndreptându- -se. „ Prin proclamajii călre „locuitori“ „ ca şi
4
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S'ar fi întral în cine. ştie ce

cine 'şiie

ce

colţ

provincie

de Turchestan

Guve n, fără Suveran

fără

legitim. : -

.

asiatică, în

organisaţie, fără

-

„Căile noastre ferate fură puse “la disposiţia lor

Şi toate înlesnirile fură făcute unor aliați,
totuşi, nu voiau
nostru

să ştie

de

sufletul și

național.

-

cari,

dreptul

-

e

„3
La “ho, Mai 1877. Camerele proclamaseră
„ independența României, pe care. nu înțelegeam
a 0 primi în: dar, ca alții, de la puternica Rusie.
- Prin aceasta credeam că am putea scăpa, nemai având, face cu “Turcia, de pierderea. judeţelor:
basarabene, pe care “Țarul nu le putea. reclamă
de

la

un

prieten!.

Rușii

trecură

- Dunărea

şi

„„începură un războiu care-i duse răpede la Plevna;
aici întâlniră însă eroismul și priceperea tactică a lui Osman-Pașa, care-i ţinu în loc-; a fost o
„ clipă chiar temerea că întreaga oştire ar putea
„fi aruncată spre Dunăre şi nimicită. o

„4. Domnul românesc oferise de la început,în

chip

leal,. alianța

„scurtă vreme

armatei românești, care

fusese. adusă

în

stare

îi...

să boată_

luptă. Oferta fu refusată întăiu cu cel mai mare
„despreţ. Acum însă, când primejdia strângea. de

aproape pe Ruși,

Marele-Duce

Nicolae,

ratele

„ Yarului, comandantal oştiri
de lor
peste Dunăre,
„Ceru-telegrafic „ajutorul. nostru; el i se dădu.
fără întârziere.
Ă
n
LR
„Românii trecură pe la Corabia, şi regimentele

„_

româneşti

se adauseră

la. cele care se aflat supt

Plevna. Da la început, ai noștri dădură dovadă -

_ de eroism,'atăcând cu: o inyierşunare admirabilă
—

N

.

|

*

N

1 Se încheiase şi 0 convenţieîn acest sens
cu trimesul rusesc,
.
asigurându-se garanţia integrităţii terit
oriale,
dar Ruşii pretextară pe
urmă că garantau față de Turci, iar
nu: aţă de ei înşii!..
=

—
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redutele Griviței, care apărau târgul, ascuns în
_adâncime, al Plevnei, unde se afla Osman. Mulţi
ostaşi de-ai noştri periră acolo, "fără ca soarta
războiului să fie hotărâtă prin aceasta.
"Atunci Rușii, încredințaţi prin aceste. ultinie
„!

jertfe, recunoscură

dreptatea

formase

României,

Domnul

trupele sale şi fusese numit

planului
care

pe

.
--

care-l

întovărăşise

comandant

al Oşti-

rilor aliate: acela de-a încunjura pe. Osman în
Plevna pănă la neapăiata lui . predare. Aceasta.

se şi întâmplă în Novembre 1877: colonelul ro_mân

.
.

Mihail Cerchez primi-sabia viteazului îînvins. -.

În cursul războiului Românii încercară” să iea -cetatea Vidiniilui,; nădăjduind poate, s'o. păstreze

la pace. În apropierea Vidinului, prin locul acela .
care este. plin: de sate româneşti, strămutate din
părțile oltene,- s'a dăt lupta de la Smârdan şi
cea de la: Opanez, în care s'a distins strălucit

cavaleria” românească. - Vidinul fu ocupat, dar
- Austro-Ungaria ne înştiință că în niciun chip
nu ne-ar îngădui acolo. "Dar şi nesiguranța în
|
comandamentul local făcu să nu se poată” atinge o
aici scopul dorit.
5. Rușii trecuseră acum dincolo” de Balcani ;
“ei mergeau. asupra Adrianopolului.
Turcia. nu

„mai avea oaste pe. care s'o poată opune. Se.
închei€ deci, în “apropiere 'de Constantinopol,
_ tratatul
de la San-Sfefano, care crea o Bulgarie

“Mare de la Dunăre pănă la Arhipelag. Se ştie

că acest tratat'a fost .revisuit. de marele congres. |
european adunat la Berlin tot în 1878.
drepturilor.
asupra
vederea
cu
“Ruşii trecuseră
noastre. în tratatul încheiat, de

dânșii, - fără 'să

uite. a-şi lua înapoi Basarabia- de;Sud. La Berlin,
atât Ion Brătianu,

cât, şi “Kogălniceanu,

care

as

i

era pe atunci ministru de Externe,
își dădură
toate silințile pentru a ni cruța această pierdere;
totul fu în zădar. În special Bismark, cancelariul-

“german, ni-a fost un neîmpăcat
duşman,
| |
o

şi despreţuitor |

“6. În schimbul Basarabiei, ni se oferi Do" brogea, ţară pe atunci foarte puţin cultivată și
„ale cării foloase pentru economia națională nu

„le puteam bănui încă.

E

„Avem drepturi asupra ei; pentru că în Dobrogea erau,
pe malul „drept al Dunării, safe româneşti înfloritoare şi
_
peniru că, odinioară, cetăţile care stăpânesc Dobrogea:
„Silistra la Sud şi Chilia la Nprd, fuseseră ale noasire.
“Ea
era 'legată-cu noi pe vremea lui Mircea-cel-Bătrân.
Biserica
ei fusese aiârnătoare mai mult de Vlădica din

- Brăila. Bâlciul ei cel' mare era

la Piua-Petrei.

Mocaniii .

ardeleni aveau cele mai multe turme. Şi ea ni era numai!
decât- necesară, fiindcă ţerile ru mai pot trăi astăzi fără
. un ţerm de Mare,
|
o
i
„Ruşii ţinură să nu fim. asiguraţi în Dobrogea prin stăpânirea cetății Silisira. Când ostile româneşti, în timpul
discuţiei despre -hoiar, ocupară Arab-Tabia, lângă cetate,
„Ruşii amenințară. formal cu un războiu, şi astfel furăm
siliți a ne retrage. Ce s'a făcnt în urmă cu acest hotar, . :
„se arală în ultimul capitol.
Da
e
„Nu 'odatăni s'a" pus în perspectivă prelungirea ocupa-ției României, şi nicio jignire n'a. fost. cruțată. Statului,:
oșiirii şi parlicularilor.
Na
i

„Ni se cerea, 'în acelaşi timp, să împământenim
pe toţi Evreii, cari se aşezaseră în ultimul timp
în număr “foarte -mare (pănă la 500.000) la noi.

Cu toată greutatea împrejurărilor, Guvernul 10-,.
mânescşi Camerele știură să. proceadă cu demnitate ; noi n'am cedat Basarabia, ci am relras

numa! pe ostașii şi funcționarii noştri :de acolo.
fără să iscălim niciun. act, -iar Dobrogea .a fost,- - -..

1—

459 —

luată îi stăpânire milităreşte, ca pradă, de răz=
: boiu, Cât “priveşte pe Evrei, Camerele s'au oprit
la- hotărârea dreaptă de a împământeni pe fiecare „ Evreu,

ca

pe

orice străin,

printr'un act deosebit

din partea Corpurilor Legiuitoare.. Aceasta a fost,
“față: de caracterul. şi sentimentele, străine ale
" majorității -Evreilor. vorbind
„un dialect german,"

soluţia noastră

de atunci:a

„chestiei evreieşti“

politice, rămânând ca în domeniul -economic, pe

care l-am pierdut în mare parte,

să

asigurăm

nației noastre (prin cooperative, bănci poporale,
care “au acum 100 de. milioane capital, - prin
„ sprijinul Statului) predominarea covârșitoare la
care ea are dreptul, după . număr” „ca și „după,
dreptul istoric.
.

. Regatul
a

României.

a

I. O. urmare firească: £a Războiilui şi aNea- :
târnării, „proclamate solenin de Camerele româ-

>

neşti la 10/22. Mâiu 1877, trebuia să fie înălțarea situaţiei stăpânitorului ţerii.- Fără deosebire
„de partid, Corpurile legiuitoare se
îndreptară,
cerându-i,
iei,
Român
l
Domnu
către
în Mart 1881,
a lua titlul de. 'Rege. În. urma actului de la

-14]26: Mart s'a „pregătit ceremonia. strălucită a
“ “încoronării,

care

s'a

făcut

în

ziua.

de

serbare.

naţională,. 10/22: Maiu, “dia acelaşi . an.. Regele a
„fost încununat cu o coroană făcută din oţelul |

_ tunurilor luate. de 1a Plevna ; pentru Regina Eli„saveta -s a. „Imcrat, o cunună de aur.

„In, războiu Suvetariul nostru: arătase

cele

mai “înalte

ati dovezi de virtuti militare, împărțind. viata de lagăr şi de
*

7

.
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luptă, a! 'ostaşilor şi

întărind

Se

celorlalţi.

|
hotărît

act

Mi

Se

astfel simţul de

Se

Fig, 127, Regele Carol liu.

2. Printr'un
s'a

—

datorie

al.

E

|

din 1980, moştenirea Tronului

în persoana

fiului

al doilea. al

prin

AL
“cipelui Leopold de- Hohenzollern, fratele noului.
rege, Principele "Ferdinand, care. purta numele:
de „principe.
_crescut

de

în ţară

România“. Moştenitorul
şi a înaintat

-

a fost

în oaste, luând gra-

"dele pe rând pănă la acel-de general;

e[s'a că-

„ sătorit cu Maria,” nepoata de fiu a Reginei Vic=.
toria. a Angliei,- care era, în acelaşi timp, şi vara .

“Farului Nicolae al II-lea. Fiii lor au fost: prințul „Carol, apoi retras din ţară, prinţul Nicolae, apoi
„regent, princesele Elisaveta, apoi reginăa Greciei,
Mărioara, regină a Iugoslavilor, Şi Ileana (prinţul
Mircea. s'a stâns

Regele

în

1016)..

Carol dădu,

.-

pănă

aa

la moartea lui, în

-

PE

. Regina |

.

Elisaveta.

Sa

Scptembre

Fig. 12
în cele

I9I4,

pentru -soarta

grele. împrejurări

măi

ţerii, ca şi . pentru

conștiința

sa

de bătrân care-şi aduce aminte şi de originea sa,
un înalt exemplu de muncă şi conştiinţă -în în- -

- deplinirea
fi o 'lecţie
- Elisaveta
l-a urmat
-găţit. cu
“

datoriilor. de Suveran ; viaţa sa poate
de. morală pentru oricine. Iar regina
(din Casa de Wied), care peste un an
în- mormântul. de la Argeş, a îmbo=

scrierile

ei poetice

literatura

unele. din

aceste. scrieri sânt traduse

mâneşte.,

DR

|

e

germană ;

şi în ro-

3. După războiu, o muncă spornică s'a chel- tuit pentru' organisarea României supt toate
" “raporturile, lăsându-se la o parte însă chestiile

mari sociale, ceia ce:a adus urmări rele. Pentru
alcătuirea Băncii Naţionale, a Creditelor, a unei

» clase capitaliste s'a cheltuit o superioară

„_gie

patriotică

răpus,

după

partidelor

de

1. C.

Brăţianu,

o îndelungată

de - oposiţie, care

pe care

guvernare,

-

enerl-a

coaliția

au cerut

-Şi : darea -

lui în judecată. El însuşi suprimase aproape partidele în cursul muncii lui încordate, aşa încât .

această

activitate

îniregii națiuni,

constructivă

şi ea

poate

a lui

aparține

recunoaşte

în

mo-

numentul lui din Bucureşti, care a-precedat'Monumentul Independenţei, neîndeplinit pănă acum,

un meritat omagiu naţional.
E
De
Brătianu a fost astfel, pănă la 1888, primministru -atot-puternic. al ţerii. Fiu de boierinaş

din

Argeş,el

fusese,

scurt

timp,

în

e

oaste şi tre-

„cuse la Paris pentru studii pe care le întrerupse.
revoluţia de la 1848. Era un om isteţ şi viciu,
„foarte bun patriot și înzestrat cu un deosebit”
" simţ al împrejurăriior. Si
Si

„4.
De la 1878, Dobrogea s'a: împodobit priritr'un pod peste. Dunăre, construcţie măreaţă, şi
prin porful Constanţa, pe unde trece spre Marea
Neagră, şi, de aici, în Apus, bogăţia noastră de
grâne şi, de la o bucată de vreme, producția
Petrolului din părțile Prahovei,.unde.-sa desco-.

peri
o como
t'
ară

uriaşă. Tindeam,

când

-

s'a în-

ceput greul războiu din urmă, a o smulge .
din
mânile străine care -au fost acaparat-o şi a
înti-

pări

şi în această ramură

a economiei

caracterul stăruitor al energiei noastre.
pa

naționale.

EI

-

—
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"Vecinii noştri. şi fraţii noştri atunci neliberi,

Sita

până la 1911.

„x. Peste Dunăre,

prin

i

tratatul
de la Berlin,

| -

căpătasem un vecin nou, pe Bulgari, organisaţi
în principat vasal al Porții. Ei-sau întărit mai
ales după unirea Bulgarilor din-Principat cu aceia

din Rumelia Orientală, creată ca provincie au-.

tonomă la 1878. Cel d'intăiu principeal Bulga- .
“zilor,- Alexandru de Battemberg, o frumoasă
figură

cavalerească,

a trăit

în legături

frăţeşti cu Domnul României.-Scos

aproape

printr'o re-:

voluţie a unor nerecunoscători şi izgonit, după
întoarcere, printr'o poruncă a Țarului, Alexandru
T-iu a murit în străinătate. Supt principele Fer„dinand de Coburg, venit în locul lui,
“de bună vecinătate.au fost tulburate

.

decât odată.

-

a lor,

|

|

Regat, o Împă-

2, Bulgarii visau şi un mare
răţie chiar

legăturile
mai mult

Împărăţia

asemenea - cu

me-

dievală pe care au avut-o strămoșii lor, În acest.
înţeles au proclamat. ei la: 1908 independența
Bulgariei şi au dat stăpânitorului lor titlul” de

vroiau .
ei ţie
"“Par al Bulgarilor. În această Împără
să cuprindă

Macedonia,

de care Românii

se in-

teresează, fiindcă acolo sânt măcar .2.300.000 de

Români, dintre cari mulţi simt românește şi țin
la Biserica:şi Şcoala românească, întemeiate cu

jertfele noastre — un rol însemnat l-a - avut în

aceasta” deșteptul şi 'practicul Apostol Mărgărit,
“care â lucrat şi în legătură cu călugării francesi—,
şi chiar Dobrogea,

o. revendicară ca pă- .

pe care

toate mijloacele,

mânt bulgăresc, întrebuințând
Ni

.

-

.

-

z

. -

E
Oe
an

Dai, ft, aead îi

maree
pa

“Fig. 129, Român diin iMacedonia.

.

Fig.

130. Româncă

d

in

Macedonia,

nu numai pentru

a păstra

caracterul

bulgăresc

al: locuitorilor din neamul lor ce se află într'însa,
lucru la care
a-i ațița

au firește tot dreptul,

contra

noastră.-Cu

câţiva

dar -pentru :
ani în urmă,

un omor săvârşit în legătură cu. -politica mace-:

doneană, în. mijlocul Bucureştilor, şi descoperirea unui conplot contra siguranţei Statului român
“erau să provoace' între. Români și Bulgari un
războiu

nenorocit,

“să folosim.

din

Românii,

care

n'am

fi

avut

nimic

în schimb. doriau

tot.

bi-.

nele Statului nou-întemeiat dincolo de Dunăre, cu condiţia, neapărată, ca acesta să-şi amintească
de 'sprijinul din trecut şi, după cuviinţă, de bunavoința

statornică

ce arătasem.

“Unele

din

semne

„prietenie, în

ultimul .timp,

o îndreptare

în acest sens. Cu atât mai puternic

bulgar şi a națiunii bulgăreşti

„era

,

să izbucnească

-3.

-

|

Cât

.

ura

păreau că

regelui

arată

la cel d'intăiu -prilej.

Serbia,

pentru

partea

de

-

|

de “multe

:

zguduită

ori

înaceleaşi:
de revoluţii interioare, ea nu
grijorări.
N
" Într'un scurt războiu cu Bulgaria, ea a fost
învinsă,
y

-

interne 'nu i-au lăsat pănă
.ei ile
şi afacer

la. aşezarea

pe tron a lui Petru Caragheorghevici

vreme . să-şi

poată

trezia

reorganiseze

ţinea piept

în Macedonia,

rivalilor

Bulgarii. :

armata,

naturali

aşa

ai

încât să

Sârbilor
|

e

Aveam numai interese comune cu Sârbii, şi,
când în chestia. Bosniei și Herțegovinei, anexate
definitiv la Monarhia Habsburgilor, relațiile cu

“aceasta păreau că se 'vor rupe, vecinii noştri
mi-au arătat toată dragostea la care s'a înţeles
“din partea noastră că e o datorie să răspundem.

“ Întâmplările de după 19r2 au schimbat multe şi în această parte, cum se va -vedea îndată.
30.
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4. În sfârşit politica rusească, fără .să ajungă vre:odată

cu

adevărat

prietenoasă

față

de

se îmblânzise. simțitor de la visita pe
7

care

noi,

're-

N
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Fig, 131. Ţeran din: Basarabia.
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N

gele Carol a făcut-o în Rusiă, unde tovarășii lui
de

arme

de

la

Plevna,

general Dragomirov,

între

alții

şi

bătrânul

l-au primit cu înduioşarea

-

A

po

=
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cu care un -vechiu ostaș întâmpină pe acela cu
care împreună a înfruntat primejdia morții. Ma-

zile înfrângeri ruseşti în războiul cu Iaponia,. ca
şi adâncile

tulburări

revoluționare

ce

.!

urmară,

-

opriră un timp poftele încălcătoare ale ţarismului.
„7

Provincia românească supusă Rusiei, Basarabia,

.

„s'a folosit din mișcarea democratică și din. slăbi.
rea Guvernului central, de Şi. numai momentan.
Basarabenii, alcătuiți însă în cea! mai mare
parte din țerani, nu erau încă în. stare să preŢuiască „nici foloasele şcolii. românești, nici însemnătatea : votului .cu

care trimeteau.

-

represintânţi

|

în Duma împărătească. La noile. alegeri pentru această “Adunare, ei votată, făr nicio 'deosebire, |
- străini, şi dintre aceia cari n' aveau . nicio legătură cu noi, în ceia ce. priveşte conștiința. Basarabia ocupa ultimul loc. între provinciile ro- *
mâneșşti înstrăinate. Şi totuși . trăiau acolo două

„milioane. de, ţerani români, „Cari- şi ziceai: “Moldo=

"- din. tradițiile trecutului,

şi: în clasa intelectuală, -

„de, la bățrâni, ca Gavriliţă, pănă_la tineri, ca
- Pelivan, Pantelimon Halipa. Inculeţ şi Ciugu-

reanu, răsăriau, în jurul. noilor ziare: în româ-.
eşte, conducătorii lor fiteşti.
Dar pe la_r9ro. legăturile culturale cu Româ-

„mia au fost cu totul oprite, şi noul Mitropolit
- basarabean! îşi dădea toate silinţile pentru a'
îndepărta

şi

pe ' cărturarii noștri

țerani. Mulţi. dintre

aceştia

au

făgăduieli” de pământuri pănă
Amur. “şi periră

cu

rusifica

a

fost

la

miile în cale.

pe-

momiţi cu

-/-

râul Siberian

,
7

7

* La Chişinău mai ieşia numai revista bisericească „Luthinătorul“ ;FE
| „și tipărirea” de cărți. bisericești în1 româneşte fusese oprită. ———
.
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Chiar faţă de Ardeal și părțile

încălzite

de

lupta

națională,

şi un

şir de 'scriitori mai

Bucovina,

ungurești,
care ni-a -

dat un poet ca Dimitrie Petrino, un. istoric ca

Hurmuzachi

noi,

ca

,

„istoricul critic D. Onciul (Î 1923), mutat apoi la:
» Bucureşti, ca Jancu .Nistor, istoric din generaţia
mai tânără, Gh. Tofan (î 1920), ş. a. arăta de:
un timp o vivaie simţire românească. Partidele
vrăjmaşese împăcaseră în vederea scopurilor mari:

- ale. neamului.

- creştea

Evlavia

în ţara

“pentru

vechilor noastre

trecutul

național |

munumențe.

Se

lucra tot mai mult la cultivarea poporului pe:
care activitatea unui Gheorghe Popovici l-a fost

„trezit

la conştiinţa politică. Ia Universitatea cea.

nouă germană

din Cernăuţi,

ca şi în alte locuri,

viaţa românească se mânifesta limpede exclusivistă. Alipirea RomânilorJa partidul creştin-social din:
Austria.îi ajută: totuşi şi ea un timp' împotriva
cotropirii străine.. Legăturile cu cei -din Regat: .
se făceau -tot mai strânse.
>

..6.'În Macedonia, prin orașe, inteligența românească simţia potrivit
cu idealul nostru. De când

căzuse, în 1908; vechiul regim turcesc şi se deschisese o nouă eră constituțională, Românii de- |
acolo avuseră represintanţii lor în Camera şi

Senatul

otoman,

ca

scriitorul

Nicolae. Batza

ria,
întrat şi în Ministeriul Junilor Turci. În deplin
ă.

înțelegere cu Turcii, cari visitau Regatul
şi cău- |
tau alianța lui, ei lucrau la o
nouă organisare,
„potrivită cu nevoile lor locale..
——————————————_

! Intemeiată la 1875,ca să aminteascăo
noi am răspuns

tcovinei;

Domnul din acea vreme
=

sută de ani de la răpirea .
înălțând la laşi un bust lui Grigo
re Ghica.
al Moldovei,

|

_
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INTIII,

Războiul balcanic și împărtășirea României.
Pregătirea
.
IT,

Lumea

gată, două
scop

războiului pentru
naţională. |

părea aşezată

legături
de State

al păcii,

una

unitatea: Sa

pe o linişte

îndelun-

aflându-se, cu acelaşi

în faţa celeilalte, când la 1911

.

chestia balcariică, la 'resolvirea căreia, prin toată.
„tradiţia ei.istorică şi prin atâtea, din .. interesele
ei de- astăzi,
era interesată și România, fu des-

"“chisă prin atacul îndreptat de Italia contra Im-

periului Otoman pentru stăpânirea provinciei .
“turceşti 'Tripolitania de la Nordul Africei. - “De mult se ştia că ocuparea Tripolitaniei face parie
din programul de viitor al lialiei, care-şi aducea aminte
de rosturile Genovei medievale în aceste ape şi-care
„râvnise şi la Tunis, luat supt ochii ei “de Franţa. Se putea
mai îndepărtat.
„crede încă că e.o chestie pentru un-viitor
Acuma însă, când Turcia'pretindea să se fi refăcut în
un rol.
sens liber, european şi să fie capabilă dea juca
la care de mult părea să fi renunţat, resolvirea pretenfiilor italiene la Tripoli se păru Guvernului din Roma un
_ lucru care nu putea suferi_ întârziere. Fără a se fi luat
"o înţelegere deplină cu membrii Triplei Alianțe, din care
talia făcea parte,.se . dădu lovitura, care, fireşte, izbuti.

_ În' cursul războiului care a

urmat, Italienii fură aduşi

să apară în apele Albaniei, de: mult în “răscoală, unde
-aveau de gând să încerce o debarcare,în legătură poate
:-şi cu vechiul plan,. îndeplinit numai în mică parte, de a
“ se aşeza pe ăceastălaltă coastă a Mării Adriatice, și, pe
de altă parte, flota italiană se: înfăţișă în fața DardaneSi
a
lelor, amenințând Constantinopolul.
z

2. Prin aceasta însă, prin îndemnul către toți.

dușmanii Turciei

„clipă, cea mai

de a-i sări în spate în această.

potrivită pentru- a i se smulge

1

— 470 —'zecunoaşterea drepturilor naționale pe care alții
le- aveau asupra inuturilor -stăpânite de dânsa,
„deci,

în

Ia 13 Marit

taină,

Greci

Muntenegreni,

şi

1912,

Sârbi,

între

ca prin:

pentru

Bulgari

,

-se ajunse la pregătirea unui războiu al futuror
în- Peninsula Balcanică. O alianță . fu încheiată

luptă să se ajungă la deslegarea problemei . balcanice, aşa de vechi, prin acțiunea. singură . a

- Statelor creştine

din

peninsulă,

“ Tratatul a fost pus la cale de Sârbi, înţeleşi în această
privință cu Rusia, Aceasta voiă, după ce Germania o,
silise la retragere în 1908, pe chestia Bosniei şi Herţegovinei, — "luate definitiv de Austro-Ungaria, care le pri- „mise

în

administraţie,

cu mandat

european,

la 1878 —,-

să restabilească presligiul ei în Balcani,
La alcătuirea acestei legăluri partea -cea mai mare o
avu deci primul-ministru sârb Milovanovici şi apoi” noul „”
„conducător. al politicei greceşti, un om înzesirat cu însuşiri deosebite, Elefterie Venizelos.

În tratatul sârbo- bulgar nu se vorbia

de Ro-

mânia decât ca” şi de Austro- Ungaria, prevăzân- du-se măsuri împotriva -ei, dacă şi ea ar voi să

se amestece-în
creştinii din

războiu pentru

a împiedeca

Balcani, Sprijinind

pe

pe Turci.

3. în Septembre 1912 se ajunse. la izbucnirea
conflictului, pe care Puterile cele mari din Apus.
'încercaseră în zădar să-l potolească, după vechile
datine. De la Sofia ca şi de la Belgrad şi de la”
Atena li se răspunse că-e prea târziu. Şi: peste
câteva săptămâni numai se află că Sârbii au.
răzbit la Cumanovo şi. au pătruns în Maceaonia,
iar
Bulgarii, după marile
lupte câștigate la
Chirchilise (Lozengraâ) şi la Liule- Burgas, sânt:

pe calea spre Constantinopol.

- polului

era să înceapă

Asediul

cu puteri

Adriano-

unite. Dar, din

TAI

|

partea lor, Grecii înaintau în districtele turceşti i
vecine, întâmpinând o resistență destul de slabă, .
căci soarta

războiului

se hoțtăra” aiurea.

România declarase la început că ea n'are rost
să se decidă pentru unii sau pentru alţii. Când
s'a văzut. însă cât de răpede merg lucrurile, pe

_ Care niciun mijloc omenesc nu le.mai putea opri“

Rusiei,

Silistrei.

se

zidicară

pretenţii -mai

ales

asupra

,

în cumplita lor rostogolire,se ajunsela părerea
că nu se poate stabili nvua situaţie balcanică
„fără ca ea, România, să câpete un mai bun. hotar
Dobrogii. Amintindu-şi de ceia ce
-- din pariea
ni se făgăduise formalla 1878 şi de ce am ti
avut. fără intervenţia -poruncitoare de atuncia
Sa

i

Regele Carol nu doria să se ajungă la vre-o ciocnire .
cu aliații balcanici. În Octombre 1912. el. spunea - la. o.
“audiență că n'a luptat în tinerejă peniru desrobirea creșdin Balcani ca 'să ajungă la bătrâneiţă a luptă
_.- tinilor'
din
“ împotriva lor. Toluşi se încercau necontenite întejiri_

Sâr“partea Austriei ca să facem ceva pentru a smulge
i
= bilor câştigul de războiu.- :

4.- Biruitorii din Balcani,
în fața Constantinopolului,

ajunşi la Ceatalgeă,
primiră armistițiul

care, printr'o revoluţie condusă
“cerut de Turcia,

“ de căpetenia aşa-numiţilor Juni-Turci (revoluţic-

- marii de la'1907), Enver, îl. rupse după câteva “săptămâni, fără ca războiul să - poată porni din aprindere. „Negociaţiile urmau
nou cu . aceiași
între. Puterile “mari la Londra asupra.soartei
.
A
Balcanilor:.
Conferinţă adunată la Petersburg
O

în sfârşit. României

„ Silistra,
„.-

cu trei

dreptul

o
recunoscu”

de a. se aşeza în

chilometri.. îniprejur.

Pa

vieţii
nenorocirea
care au fost
A
*
.
În certele dintre . pariide,
Po
.
prea
e
alâta
câ
gâsi.
se.
urmă,
din
ile
timpur
” noasire În

)

,

=
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| puţin şi “ desbaterile din lăuntru' urmau şi mai furioase,
slăbind acţiunea României. în afară. Contra Guvernului
“ condus de T. Maiorescu cu ajutorul lui Țake /onescu .
„( 1922). se ridică o altă parte din partidul conservator,
cu N. Filipescu ('k 1916), un suflet cald pentru binele şi
cinstea ferii. Partidul liberal, condus de 1... C. Brătianu,
fiul cel mai mare al lui lon.Brăiianu, credea-şi.el că sa.
- ajuns la un resuliat: neîndestulător. S'â zis atunci în cer„curile. oposiţioniste- că Silisira e doar destul de mare:
| penlru

„a se îngropa

înir'însa

demnitatea

naţională“ .

3. Dar Balcanicii învingători se luară la ceartă,
ca altă dată în evul mediu, pentru' împărțirea prăzii, şi anume a Macedoniei.
Ruşii, - fireşte,
luară partea Sârbilor contra Bulgarilor, tot mai

mult

îndreptați

ajunse,

spre

cu toate

o politică

din

Se.

că mai era vorba de o mijlocire

rusească, la ruperea trădătoare
păcii

austriacă.

partea + celor

din

a

alianței şi a

urmă,

cari atacară.

îm piedece
în

Iulie

zdrobirea Sârbilor şi a Grecilor. Astfel,

În

pe fraţii şi- camarazii lor, Sârbii, Alt războiu se
aprindea astfel în Balcani.
Toate interesele României îi: porunciau să
19r3, oștile româneşti, conduse de Prinţul | |

Moștenitor, având

pe

lângă

sine

ca

orânduitor

al campaniei pe generalul Alexandru

Averescu,

trecură Dunărea la Corabia.
Ele putură ocupa aproape fără. zesistenţă, —
soldaţii dușmani predâudu-se în masă —, teri-.
toriul bulgar pini la porţile Sofiei, în același.
timp. când alte trupe luau Silistra şi pătrundeau.
„adânc în așa-numitul! Cadrilater..
Regele bulgăresc Ferdinand, care se văzuse o

clipă Tatrând împărăteşte în Sfânta Sotia, trebui
să se îndrepte către Carol I-iu, cerând să-i-fie
cruțată Capitala de umilința unei ocupații. Cum”
între îusuşirile

din urmă şi nu

Românilor

ni-a

omenia

nu este

plăcut: niciodată

cea:

a lovi în .
sq

îi
acei cari

nu

—
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mai i sânt

în stare

a fost primită.

Negocierile de pace
aici hotărârile

asupra

a lupta,

cererea

începură la Bucureşti şi, luându-se
Macedoniei, —

din

partea

noastră

aveam dreplul de a numi episcopi. pentru Români—, ni:
„se recunoscu nevoia unei frontiere strategice dobrogene,
cuprinzând Turtucaia! la Apus şi mergând la Sud-Est
- pănă în apropierea. Varnei.
i.
„Cei mai. mulţi dintre locuitorii acestui Ținut frumos şi
bogat erau Musulmani, Turci şi Tatari colonisaţi, cu cinc;
Sute de ani în.urmă, de. Sulianii de pe -vremuri.- Bulgari
se aruncaseră așupra acestor locuri: spornice: după 1878 “ numai, luând-cu hapca ce puteau şi izgonind pe locuitorii
cei vechi,

cari n'aveau

niciun sprijin.

De aceia stăpânirea.

românească a fost primită cu adâncă mulțămire de această majoritate -a populaţiei.
Tralalul din Bucureşti nu prevedea nici despăgubiri
„de -războiu, nici desarmarea Bulgariei A doua zi după - iscălirea lui, regele Ferdinand punea în vedere oştirilor
sale ceasul răsbunării, când se vor desface din nou steagurile. Şi de atunci o clipă n'au încetat înteţirile austriace .
peniru a ridica din nou pe Bulgari contra : învingătorilor
din 1915 şi a strica astfel strălucita 'situaţie pe care, cu
frăţescul, grabnicul şi desinteresatul nostru ajutor— căci
„o
întindere la Sud nu era în- programul nostru naţional,
- scris în conştiinţa fiecăruia, — îl căpătase” Serbia. Şi aceasia i-a fost cu atât mâi uşor diplomaţiei vienese, cu.
cât

Bulgarii

fremăiau

de furie, privind.

părăsirea

unei

largi părți din Macedonia în folosul Sârbilor şia Orecilor ca o „sfâşiere a patriei“ şi fierbeau de nerăbdarea
întrării din nou înn luptă peniru „realisareă. idealului naional“.
Ă

6! La noi s'a crezut, poate,
putem
_:: din

linişti de

afară

acuma,

Pentru

prea

succesul

ei

România

„Şi felicitările Împăratului german
-căutase

a

tului din

aduce

o: revisuire

București,

găturile cu Rusia se

că

ne

făcuseră

primise

; numai Austria

europeană

care însă
---

N

uşor

în ce priveşte greutăţile.

a.

trata-

i s'a refusat.

foarte
.

Le-

.bune, şi,
ri

e

Pa
cu

toate

că în: Basarabia

afirmându-se
acestei

din nou

apăsarea

drepturile

„provincii , liberate

de

continua,

ruseşti

la

asupra.

Turcii,

venirea

ser-

- 1a Constanţa — dar tocmai în ajunul unor

bări la: Chişinău — a Țarului Nicolae al II-lea,
căruia Regele Carol îi înfățişă cu mândrie. oastea
sa,

a fost

un

moment în

care s' au

uitat

multe

lucruri rele din frecut şi s! au Înfiripat îrumoase
„speranţe: în viitor. —
„. Duşmanii, păcii; cari erau mai

ales la Pesta:

şi la Viena, -uneltiau: însă/Li trebuia întoarcerea -

înapoi a Balcanilor
. îndărăt

la robie, aducerea României

la o situație

„Ca

şi cum

„lic,

încălzit

de vasâlitate aurită.

s'ar fi'voit a provoca
de

atâtea

succese

spiritul pu-

ale Sârbilor, cari:

răzbiseră, şi în Albania -(organisată

principat deosebit, având
nepot

al reginei

Elisaveta,

acum

ca un

în fruntea lui
Wilhelm

pe un

de

Wied),

Moștenitorul austriac, Francisc. Ferdinand, merse,:
* într'o zi care era ca un hram național sârbesc, .
“la: Saraievo, ca să afirme hotărârea Monarhiei
de

a rămânea acolo.

asupră-i

şi-l omori;

Un: băieţaș, Princhip, trase.

lângă

arhiduce

căzu şi soţia

„lui, care-l întovărășia.
|
Îndată diplomaţia austriacă făcu pe Sârbii din ,
regat răspunzători. pentru această crimă, Ea: se
trudi să caute în ce chip ar putea, în același
„timp, să „încătuşeze Serbia şi s'o umilească.
Se ceru, nu numai

căutarea. de poliția

austro- -ungară ă

“vinovaţilor, nu numai închiderea societăţilor 'najionale,
care ca Liga Culturală. la noi, lucrau, fiecare . cu mij-

loacele
rea

ei, la îndeplinirea

înaintea

ostaşilor

gaşi nemernici
_„.

care

că

unității naţionale, dar şi vesti-

patria

lor

este“un

făgăduieşte a se pocăi.

Serbia cedă mai mult
voiă războiul, şi-l avu.
Germania, pregătită de

cuib de

.

uci-

7

decât” se . aştepia, dar Austria

mult

pentru o nouă
>

luptă

con-

5
ira : Francici

unite

cu

Împărăţia

| rusească, jinu, neapărat,

„partea aliatei sale, de şi, întrun anume moment, ea a-pleca vădit către o .potolire a flacării ce se aprinsese.
“ Rusia nu putea să refuse ajutor Serbiei, care-l cerea cu
desnădejde. La Berlin se credea totuşi că Anglia, care .
propusese o conferinţă europeană, nu Ya. întra în luptă
şi că lialia va

rămânea

pănă

la

capăt o aliată,

plătită.

doar cu 'ceva bucăţi de teritorii austriece vecine. Asifel
anume uneltitori,. între cari şi contele Tisza, prim-minis7. tru unguresc, care de

fapt era stăpân

în: Monarhie,

putură

să-și facă voia — în' credința lor nebună că astiel naţio"> nalităţile - nemulțămiie vor fi din nou. legăâte prin luptă
şi prin luptă împujinate — de a pune Joe civilisajiei.
|

a

af
;

| Războiul

pentru unitatea

=

națională.

-

I. La vestea că Serbia a fost batiocurită ca
niciun alt Stat independent vre-odată şi că,
„fără

a ţinea

samă

că

ea.

primeşte

mai

toate:

" jignirile, i se va face totuşi războiu, cucerindu-i-se
Capitala, s'a produs.la noi o adâncă mişcare de.

__zevoltă sufletească; parcă „vedem ce ni' se pregăteşte, mâni, nouă “înşine.-Ni-ar fi părut bine
dacă am fi fost așa de pregătiți şi. de asiguraţi
prin alianțele necesare ca să” putem spune cuvântul nostru, luând apărarea
unui vecin cu
„care aveam, în present şi în viitor, atâtea lucruri

asemenea.

a

5
=.

e

-

-

“În ultimele” timpuri se produsese în adevăr o apropiere
de. Serbia,” înţelegându- se că ar putea veni momentul când Românii şi Sârbii ar cădea asupra Ungariei pentru

a-şi scăpa de robie fraţii cari suferiău de

o potrivă. în”

„această. mare
temniţă a „najionalităţilor“ . Învăţaţii din
cele două ţeri aveau legături înire dânşii şi să: ocupau

de punciele comune _din istoria

“delegatie românească
“ui „1913 ca să aducă
,

.

celor două neamuri. O .

merse la Belgrad în loamna anuregelui Pelru clopotul găsit la o

pr

— 4760 =
-

i

”

o

,

/

-

-
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„“ biserică din Craiova, pe care bunicul său, Caragheorghe,
şi-l menise satului de-naştere, Topola, unde e îngropat,
.şi primirea a fost foarte călduroasă.
|
2
„De mult Românii. de dincolo, în apărarea lor contra „- încălcărilor. ungureşii, legaseră prietenie cu aceia dintre
„represintanţii Sârbilor cari duceau o politică radicală -în
folosul

neamului. lor.

-. Mulţi însă, mai

-

e.

puternici

în

viaţa Statului,

„po-

de

de părere să nu se treacă dincolo

“erau

„ Jitica tradițională“, a prieteniei cu Puterile Cen-.
".. trale,

şi ei scoteau. înainte

exemplul. Italiei,.pe

- care o credeau că va fi momită-pănă la sfârşit
ca să rămâie:în această alianță. În fruritea
acestorapărători ai politicei trecutului său, stătea,
întru
De

câtva,
fapt

însuşi

„politica

bătrânul. nostru

rege.

tradiţională“ era: cu

:

totul nouă. Şi

unul dintre cei: mai statornici apărători ai ei, chiar dincolo
de acele datorii

pe

care

niment, în nicio împrejurare,

n'ar trebui să le uite, căci călcarea lor este mortală, P,
P.: Carp (+ 1919), bărbat de

"odată vorbise

„care-l pierdea
* stimă pentru

cu mândrie

mare

lipsa de încredere în
prieteni

ca

şi

valoare

şi care

nu

în numele României, dar pe
poporşi

pentru. duşmani,

călduros în 1871 pentru Franţa; arătând
că

lipsa de
se - rostise

locul nostru

este unde flutură steagul ei Apoi, această „politică tradițională“ nu ni adusese mai niciun folos: fusesem doar
atraşi înir'însa ca să ușurăm pe linguri 'de grija că
Românii din Regat ar pulea să susţie în lupla lor pe
Românii de peste muinfi.
Şi, apoi, atâtea se schimbaseră.
* în Europa, încât fiecare era în căutarea unei noi direcții,

" mai

priincioase intereselor sale.

Regele
inimă

Carol el însuşi

nu odată

soarta Românilor 'neliberi

ie:

spusese.că-i

în 1914, că Germanii
pregătirea lor tehnică,

de soarta

stă la

şi în

convorbirile cu-'oa- -

lor.

Dar

menii de Stat din Ungaria declarase limpede-că

ne. putem. desinteresa

og

el mai

noi nu

credea,

vor- învinge cu siguranţă, ştiind
admirabilă, şi neţiind samă în de

„ajuns că wopoarele, care sânt ființe sufletești, pot birui
numai cu sufletul, iar sufletul slăbește când riu-e pus,

p

—im _
cu oricâlă. disciplină și. oricât devotament, în sârviciut
» ideilor de. dreptate şi liberale, fără :de care omenirea
s'ar întoarce

în halul bestiilor sâlbaiece. 41

2. Ceia ce-a. zguduit pe toţi “Românii -cu E
simţire au fost şi suferinţile Belgiei cotropite:
împotriva tratatelor și ale Franciei năpădite cu. . o furie fără păreche, Germanii căutând inima
ei, Parisul,. pentru

o lovitură

de cruțare pentru

morumentele. strălucite

de .moarte. - Lipsa

(ca la.

- Reims, cu vestita. catedrală de încoronare a ve- .
” chilor regi) şi setea de omor faţă de populaţiile:

nevinovate: treziră la poporul
- sentiment

de

putincioasă, împotriva
nilor.

Faima

nostru

straşnică mânie,
de

cultură

blând

un

deocamdată

ne-

distrugătorilor şi asasia: Germaniei se întuneca.

v

astfel zi de-zi.

- Grosolănia cu care se ceru apoi sprijiăul nostru,

„.. neruşinarea: cu care se făceau afaceri scandaloase
de cumpărături expontate prin contrabandă, îs-,
"pitindu-se elementele slabe ori stricate . din. so-

cietatea noastră, trebuiau să umple de
pe fiecare. . . *
În

sfârşit

o

durere. cum

n'o -mai

desgust.
simţiseră

cuprinse “pe. toţi când aflară Cu câtă. lipsă de
omenie sânt tratați Românii. din “Ardeal, siliţi.
“brutal să meargă -Îa -războiu: nu numai fără un
interes

lor,

al

dar contra celui mai firesc interes,

„căci era sigur că după
măsurile

pentru

biruință

a-i scoate

se. vor luă toate:

şi din

ceia ce aveau.

în. patria lor, stăpânită de - duşmani...
Fraţii noştri erau puşi în cele d'intăiu rânduri ale 0ştirilor ce luptau contra Ruşilor— şi une ori aceşii „Ruşi“

erau. Români

din Basarabia, cari

.

li vorbiau' în graiul - -

lor! —; mii de oameni se lopiau în focul cel cumplit,
” cum S'au topit pe urmă alte mii (şi din Bucovina) în

„ faţa înspăimântătoarei artilerii italiene, în Apus, Şi în.a-
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_cest timp se prepărau legi pentru a se. cumpăra de la
văduve şi orfani: moşiile celor morţi şi a se da la Unguri, de-a lungul graniţei noastre ca să:nu ni mai putem

întinde mânile. Episcopii, fruntaşii politici

erau

puşi

să |

facă declaraţii umilitoare de credință faţă de naţia dominântă, şi puţini au fost aceia cari au avut tăria -să resiste, Pentru cea mai mică bănuială era făcut cineva trădător
-şi închis: în: lagăre de internare. În.Bucovina un ordin

scris:al calăilor austrieci, între cari s'a

deosebit" colo-.

nelul Fischer, iertat apoi de ai noştri, dădea voie-să se
» execute
pe loc orice Român împotriva căruia s'ar-fi găsit, o plângere că ţine cu duşmanul..* .

|

-

|

|

Ip

3..Încă. de la început, când lumea aştepta cu
o chinuitoare neliniște hotărârea,

se adunase,

în

Iulie 1914, un Consiliude Coroană (în care, pe.
lângă miniştri, ieau parte şi foştii preşedinţi de:
Consiliu şi, dacă Suveranul găsește: cu. cale, şi

alte persoane), şi, după

lungi discuţii, se ajunge

la afirmarea neutralității românești.

--

- Aceasta însemnă, de fapt, așteptarea împrejurărilor, şi _.
ie
me
e.
.._
_ ar fi. trebuitbxsă aînsemne şi . grăbirea
pregătirilor. Fiindcă .
- neutralilatea - nu: se poale face decât atunci când şi
„sufletul unui neam e neutru. Dar-ei nu poate fi neutru
când în războiul ce se desfășoară sânt în.joc interesele,
lui cele mai mari şi. prin desfăşurarea luptelor se tre:
zesc zilnic cele: mai puternice-sentimente. Şi cu atât
mai puțin când, nu' fără temeiu, domneşte părerea că

împrejurări: ca acelea pe care

le-a adus norocul, — causa

naţională proprie. fiind în legătură nedespărțită cu scopurile pentru care luptau: cele mai puternice şi mai luminate

naţii —, nu

Sânt oameni

se

vor

mai putea

intoarce.”

cari desprejuiesc senlimentele

poporului,

Li se parescă polilica.
se poate face işi fără dânsele,
ba

chiar contra lor, ceia ce este adevărat numai în ce pri-.
- Yeşte convingeri greşite. sau ilusii momentană. Dar. poli"fica unui Stat nu se face în condiţiunile unui joc de cărți sau unei alergări de cai.

_.4. Regele Carol, răscolit în. toată fiinţa sa de
licrurile grozave pe care le vedea şi sfâşiat între.

7
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„dorința de a
credințe

fi alături de

pe-care

poporul

desvoltarea

său şi între

războiului nu

le-a

“adeverit, închise ochii săi obosiţi, încă din Sep-:
1914. O clipă, nația

uită

şi de

marea ei

A

Fig. 132, Horă ţerănească. ardelvană.

a se pleca,.- adânc recu-

7

tembre

grijă necontenită, pentru

„:

"noscătoare, înaintea

rămășițelor

aceluia, care ridi-

„Cașe așa de sus prestigiul coroanei sale şi pănă
în clipa din urmă avuse cultul religios al datoriei sale de rege.
-

E

îi

a

—

480

—-

Urmașul lui, regele Ferdinand, menit a. fi al
tuturor Românilor, începu declarând-înaintea Par-

RI

i
„+

e

Fig. 133. Ferdinand I-iu, Regele tuturor Românilor.

lamentului că

el înțelege

a fi. „b" un
Româri“. -

Suveranul căruia pri etenii apuseni

erau să:i spuie

-

ir

i

|

” —

481: —

| î

„Ferdinand cel loaial“ avu extraordinara tărie de

suflet..care-i trebuie cuiva pentru a rupe cu-tot -

|

— 82

—

|

ce a “fost pănă atunci viața lui, pentru a- şi pă"răsi cele mai scumpe legături şi a-şi înăbuși în
inimă cele mai dragi amintiri, făcând! jertfa în...
treagă- a ființei sâle „pentru țară

|

Unui

şi: neam.

”

tânăr diplomat

a-i aminii

că s'a

german,

care avuse

născut prinţ- -german,

puns: stocmai . de, aceia. „Ştiu. că-mă
porului miei
.
Pe

ii

,

a

|

i

noul

necuviina de
rege

datoresc
.
|.
i

i

i-a răs-

.

Întreg po- :
II
ii
-

„În luarea grelei Hotărâri Berdinand I-iu a fost

i

4

ajutat, totuși cu cea- mai delicată ţinere în samă
-a greutăților pe care trebuia. să. le: biruie, de .

regina Maria.

În cursul .războiului,

să arăte o hotărâre
sentinţele,

ea

trebuia

nezguduită, mai tare şi decât

care -păreau' definitive, ale soartei,

" superioară

inteligență

învălmăşite, „şi o iubire

a

împrejurărilor,

de soră;

aşa

|

de..

o milă: de mamă

pentru oricine suferia apărând! steagul feri. ori -înipărtăşind durerile ei.
„nei

Cine vrea să vadă ce s'a “mişcat atunci în inima regiMaria

să cetească

minunata

carte

„Ţara

Mea“,

care

„s'a tipărit româneşte la Iaşi, în 1917, pentru răniți, şi mai
„ales pariea:a două, care nu poate lăsa „pe nimeni fără
o adâncă înduioşare pentru cele spuse şi un sentiment -de recunoscător respect pentru cine le: spune.

'5. Din ce în ce se vedea: mai “bine. că trebuie |

“să întrăm și noi în războiu.
cia

Primul-ministru I.I. C. Brătianu avuse. dibăde a căpăta, Şi în cas când am păstra neu- :

tralitatea, asigurarea din partea Aliaților (Înţele-

gerea, Entente) că se va ținea samă,. la o înfâm-

plătoare împărlire a Monarhiei austro-ungare,
- de drepturile noastre naționale, care se rostiseră
limpede,

întregi,

în

cel d'intăiu

care a ţinut vre--odată samă

act

diplomatic

de dânsele.
Y
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Preparaţiă
cu

n'o
„cu
ni
pe

totul

noastră

puteam înoi.
dreptate, să
l-ar îi putut
urmă, ne-âu

gente

era . însă; din: nenorocire,

neîndestulătoare,

slabe,

târzii

“serios în luptă,

Şi, neavând” arsenale,

Încercările din trecut ne făceau,
n'avem încredere în ajutorul ce
da Ruşii, cari, cum s'a văzut
înşelat. fără; sfială, dând continşi - nevroind

să

le amestece

ca unii cari se înţeleseseră, la un

o momeşt, pentru împărțirea României între ei şi
propriii lor duşmani. Apoi. însăşi . presența Ruşi-

lor

în număr îmai. mare: pe

pământul-

nostru

putea_să pară o primejdie. Şi, în Sfârşit, “ceia ce
„se aştepta. în războiu de la „Ruşi nu sa întâmplat: ei au fost siliți să se retragă pănă în a-

.

dâncul:" “erii lor, "pierzându- şi Polonia întreagă,
pentru ca, în "urmă, când se -vor_înțoarce, cu
“ generalul

Brusilov;.

biruitori: asupra: dușmanului,

„să se oprească pe loc în nenorocita -Bucovină şi '
în Galiţia pustiită, fără.a

putea; merge

mai:de-

parte, ori pentru a pierde sute de mii de oameni,

“în. Carpaţii. păduroşi de-asupra Mararhurășului,
unde, într'o clipă, plină: de speranțe, pentru noi,
şi pătrunseseră,

.

Sau încercat niişcări. de: stradă, peniru: a "grăbi „întra- rea .noastră În. acţiune, . „peniru a prinde unul: din. „mo- :
-mentele“ ce se păreau că sosesc. Aşa cum au- fost făcute,

_

amestecându-se dorinţa de-a se înlocui parlidele unul pe
” altut la cârma Statului, nu- se poate zice dacă'n'au făcut
une 'ori mai mult .rău decât bine. Oricum, ele au lat .
împotriva mişcării de subminare a celor cari voiau să-ne
_ aducă în luptă alături de Germani şi de Unguri, la cari.
“se. adăuseseră Turcii.
. În toamna

anului 1915, Germania se “hotări

jeze pe Sârbi, cari

câştigaseră

o mare

să desfiin=

-Austriecilor şi, acuma, de mai multe luni, se odihniau.
Bulgarii fură. aruncali, asupra vecinilor pe cari pentru

lucrurile din 1913

- - în

picioare:
>

nu-i

putea ierta. Serbia

-

biruinţă asupra
,

a fost călcată

prin: cele mai mari primejdii, flămândă şi .

7

_

aa

--

> “îngheţată, câtă
c
oâste sârbească mai rămăsese a plecat,
peste munţii Albaniei, în lume; atâţia dintre fugari s'au
“stâns apoi, de o moarte înceată, în insula Cori.
i,
A fost o mare durere pentru poporul nosiru că nu s'a.putut interveni atunci ca să ajutăm pe Sârbi. Dar unele
_ ființi licăloase punâau în geamul“ redacţiilor.-itustraţiile
„care înfăjişau pe regele Petru târându-se în car cu.boi.
către exil. Înțelegeau adecă să prevestească asifel regelui
lor ce ar fi cu dânsul dacă ar „îndrăzni“ săă lupte con=-

tra . Centralilor.

6. A venit

Pa

,

însă o clipă

când: nani mai i putut |

zăbovi. Aliaţii, cu cari. se negocia un nou tratat,
statornicind graniţile pe care trebuia să le aibă

" România
pentru a
Fără a
după doi.

Mare, cereau să facem jertfa noastră
înântui causa tuturora.
|
sta pe gânduri, la 14 August I9I6,
ani de zbuciumată. şi - obositoare .neu-

„tralitate, cu

oastea

trudită,

fără

măcar

să aibă

— emoţiile. îndeimnătoare ale luptelor, cu- opinia
„ publică desbinată de o propagandă miserabilă,.
care n'a:

cruțat -nimic

partidele

politice

pentru

în-stare

de

a ne:

otrăvi, cu

învierşunată

duş-::

" mănie şi fără tunurile grele, aeroplanele şi mu..
_niţiile, neapărate, care ' se aflau “încă în Rusia, N

am făcut această jertfă.
N Dorobanţii noștri: au întrat. în - Ardeal, unde Si
„atâta vreme erau așteptați cu lacrămile, pe obraz
“şi cu pânea căldă în vatră.!/
Înaintea lor puţinele „trupe ungurești $au

etras ori au fost. izgonite. De când e neamul
românesc-n'a fost bucurie ca aceia cu care s'au
prins în acele văi de robie milenară cele d intăiu
: hori de frăție între liberatori Şi liberaţi. Mm fost
un ceas: sfânt, și „pe veci neiitat din istoria

„noastră. N
„Un

Frances

momentul

când

|
scrie

ne-am

asifel. despre situaţia

prins: în 1 danţul

lui

războiului iîn

ucigaș,

ştiind

a.

|
.

-.

Î

-a
3
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bine “că. nu pulem fi ajutaţi după făgădauială, și, dacă. ni

“se cere o sforjare
calaslrofă:
,

miai lungă,

mergem.
însă

spre”

o: sigură

„Bătălia_de pe Somme, urmând după acea de la- Ver-.
dun, -nu “izbutise încă a sfărâma sistemul de apărare
stabilit de Germani pe frontul frances; silința Italiei nu”
-avuse nici ea resultate - decisive, şi frumoasa ofensivă
rusească a lui Brusilov, „după ce fusese: oprită, “ameninţa

“să se piefacă în -eşec; în sfârşit frontul. din Salonic era
. pâralisat de boli. Totuşi cea mai mare parte din:reser="
vele germane părea fixată de- bătălia generală,.şi se „putea spera :că-întrarea în foc a României, făcându-se cu
hotărâre pe un sector al frontului- aproape. degarnisit, ar
_. căpăta resultate răpezi, însemnate - şi care ar putea să
se

menţie.“ |

.

.

i

7. Tratatul din August prevedea. că, odată Cu.
întrârea

noastră

în. Ardeal, Brusilov, din Galiţia,

va porni, pe la Vatra- Dornei, o puternică ofen-:.
„sivă contra Austriecilor
și-că trupele francoenglese ale generalului : “Sarrail, -care, după neizbânda, de la Galipole, a acţiunii contra ConsZantinopolului, se aflau pe frontul balcanic, având
basa

la- Salonic,

vor. lua drumul prin. „Monastir;

spre: -Dunăre.

:

|

N

- Dar Sarrail n:a „putut,

Tar

Şi. Brasilov

Germanii -au desfăcut,

supt

un

ma

Yrut: -

comandant

de. valoarea lui Falkenhayn, -o. întreagă armată, .
înzestrată cu toate mijloacele tehnice, pentru 'a

_“O arunca

în contra . ostaşilor

noştri,

ale

căror *

coloane -nu- se. putuseră încă reuni forhând un
front de resistenţă..
|
Şi, pentru a rechema forţele * din Ardeal,
. înjgheba o armată
ruseră

“dată

a făgădui. că

de

maseșalul

bulgărească, -— Bulgarii

Mackensen - şi, cu material

german, şi o făcură-să

înaintea “Turtucaii,-ale

- seseră,

pă

3

nu' se vor „mişca —, coman-

răsară

cării

prin

surprindere

fortificaţii nu. fu-

din :nenorocire, “isprăvite

şi

care

era
-.

—

-

N
“ apărată

de

48606
trupe

,

numeroase,

ce

e drept,

dar. |

inferioare prin pregătirea lor. După o împotrivire
„eroică, o parte din populaţia bulgărească ajutând
pe asasinii în uniformă, oraşul a fost luat, şi biruitorii se grăbiră a înfățișa această surprindere izbutită ca'un resultat militar de mâna

întăia. Apoi,

„Imându-se şi Silistra, insuficient.apărată, se năvăli
în Dobrogea, pe care-n'am

cedat-o

decât. pas tu

pas, reușindu-se chiar, Ja începutul lui: Septembre,-când generalul Averescu comandă aici, să
se răspingă armata lui: - Mackensen. - Cu slabui
ajutor nesincer al Rușilor, însă,-rodul unor lupte
îngrozitoare fu pierdut şi retragerea, neapărată, .

atinse linia Cernavoda- Constanţa. Cu o nespusă.
durere. se află ocuparea de duşman a frumosului

- port,

în crearea: căruia

pusesem.

atâta . muncă,

“atâţia bani şi atâta dragoste, cum în podul. de
“la Cernavoda, pe: care trebuia să-l distrugem în “parte,

închideam

atâta. mândrie. Flota! „Iusească

„nu ajutase apărarea - Constanţei.
Peste. puţin, la apariția Germanilor, în Oc- .
“'tombre, luptele de /ângă -Sibiiu, de_ lângă. Fă-.
Qăraș

şi din

Brașov.

ne

siliră,

după

pierderile

|

cele: mai. simţitoare, -să părăsim pământul stropit cu sânge al Ardealului, în care, pe lângă vechii
morți

“mult

ai răscoalelor. înăbușite. şi ai năvălirilor de

Tăspinse, zeci

de

mii

coborâseră, 'aşteptând
“a

ai

noştri.

se

Făsplătitoare

camarazilor lor,
-O încercare de a -strămtita . războiul în. țara:

duşmanului,
nu

dintre

întoarcerea

putuse

Ardeal,

trecându- -se

continua:

şi,

Dunărea

din

causa.

la F/ămânda,
situaţiei

generalul Averescu fusese rechemat..

în

8. “Toată - armata germană din Răsărit era
„acum liberă să înceapă. cucerirea României îînseşi,

487

Ă
"care

,ile
bogăţi
grâu

trebuiă “să-i deie, petrol,
Berlinul,

ceia ce doria

generaţii

atâtor:

prin -muncâ.

adunate
odată;

„în marea” victorie strivitoare asupra

“faima unei. noi

-

tot

şi,

care nu.mai credea

Înţelegerii, -

ţeri năvălite, unei Capitale ocu- -

pate; unei ştiri

distruse, . -

Acelaşi apreciator: frances

i

scrie:

„Sioarcerea: forțelor. -

franco-englese pe frontul Sommei. şi apropierea iernii în
Rusia dădeau toată libertatea de acţiune Austro-Germa- .
“ nilor ca să încerce a sfârși cu mica Românie. Aceasta, totuşi, ar fi putut
să scape de desastru, dacă măcar co- .
mandamentul rus, făcând să alunece, la' rândul său, șpre

Sud, reservele

enorme de care

buințat cu putere pe acest nou

dispunea, le-ar fi între-

teatru de operaţii.“

-

““% Apărarea trecătorilor noastre, în Octombre

1916,de soldaţi fără arme care să poată 'răsvg rămânea una din
- punde: armatelor dușmane,

“faptele mari ale istoriei morale a - omenirii. “lea
“Olt, la Jiiu, la* Câmpulung, la Predealul scăldat
„„.de sânge, în- pădurile: muntelui la Bratocea, ca
-_ şi la: pasurile! Vrancii, la Oituzul glorios, la toate.
se

“ drumurile prin Carpaţii moldoveni pănăla Dornele prinse de Austrieci supt ochii nepăsători al -

mari

de: care. cei mai

lupte

“ Ruşilor, sau dat

“dintre 'strămoșii noșiri ar fi putut -să - se. niâne

. ..ă.
dreasc

germane, îi înfă-

pe cari comunicatele

- “Aceia

țişau „apărând îndărătnic pământul patriei“ tre-

buiră să

facă

loc pe încetul

“numai la 'Jiiu, şi

aceasta după

apăsării.

în munţii
multe

se-putu

răzbi:

poate -

încleştarea
şi

general

a: unui

între care

că

costă pe duşman

acoperiți cu zăpadă

pierderi,

Totuşi

nimicirea unei,

"întregi. divisii bavarese, “care „crezuse

- înainta în. siguranţă,

-

a

“unui prinţ dinti'o dinastie domnitoare (pe altul -.
- .?
“tam, înmormântat:în Dobrogea)...
4

o

E

a

!
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.
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Rram la capătul sforțărilor noastre. Năvălitorii se răpeziră la - Târgul. Jiiului, la Craiova, *
“Ia vadul Oltului, pe când Mackensen, după O.
lungă pipăire. a terenului, îndrăznia: în sfârșit *
să-și strecoare ostașii - germani și. bandele de : Bulgari, cărora -li era întru nimica averea, cins- .
tea și viața sătenilor noștri, pe la Zimnicea, spre
Alexandria.
Atară de sfaturile, aşa de- preţioase; ale Misiunii franzese, în frunte cu generalul Berthelot,
"de care nedespărțită va -rămânea inima noastră ,
recunoscătoare, nimic nu venise în sprijinul Ro- mâniei martirisate.- Chemaţi cu desperare, Ruşii,

" foarte numeroşi, stăteau la spatele . Bucureştilor
-.. fără nicio voință de a luptă, pe când fraţii lor
'evacuau liniștit Dobrogea, unde singură. divisia - :
sârbească

a făcut, frățește;

alături de noi isprăvi -

ca acelea din legenda lor națională, perind aproape
întreagă.

+

_

9. “Totuși regele Ferdinand, armână şi îndemnul venit

de la

generalul

Berthelot, se

hotărî:

să:

apere Bucureştii, într'o ultimă luptă peniru onoarea națională. -.
“Această mare bătălie de pe. Argeș, supt ve-.. „chile ruine de la Comana, părea că vă aduce
izbăvirea. Sforțarea supremă a ostaşilor „noștri
sfărâmaţi. de „oboseală răzbi * pe- Bulgari. şi pe
Turci. Puţin,-şi o linie de apărare se fixă din- 7eolo de Bucureşti. Dăr planurile luptei. fuseseră.
prinse. de dușman, din întâmplare se. zice, şi.el
„îşi schimbase așezarea | potrivită cu intenții pe
care

le

cunoştea 'acum -deplin.

Într' un

punct,

nepriceperea. comandei cedă. Bătălia era pierdută.
Ruşii nu luaseră: parte la dânsa. decât ca” pri- .
vitori.
|
N
_
.
|
i
=

L]

mp
“Duşmanul” întră: în. “Bucureştii părăsiți în acea .
zi de 3

Decembre

si. n., care

ar trebui păstrată

..
-

„ca-0 Zi de doliu, chemând neamul întreg la tris-_
tele amintiri prin care se întăresc și se învierșu- nează. puterile de . resistență ale națiunilor. La

i

“Berlin sunară toate clopotele a: biruinţă ca să
-se ştie . că totuși. Forța brutală „Poate răpune

Dreptul.

.

V

10. Dar ni-l

_

o

răpune pentru: totdeauiia,

căci

"izvorul de. unde - drepiul : își.i irage puierea e fără.
Sfârşit.
„.
După o: retragere grozavă, — căci jarna, care
zăbovise, pare că ar fi.vrut săCasa pe duşman,
„cădea acum aşa de greu -asupra fiilor însiși ai
țerii —, retragere: care aduse! bolile fără număr,
de care periră şi sute. de mii din populaţia ci- ..
vilă, priniăvara găsi, multămită” silinților, con-.
-duse și de Francesi, ale tuturora, o nouă oaste.

românească

dincolo de Siretiu. Cu

lăcrămile în

„ ochi, regele ȘI regina o treceau în revistă în Na
ceă - mai duioasă- zi deZece Maiu. pe care o cu:- noscuse inima „noastră. Era. ca minunea
unei |
învieri din morți.!
-

7

“Cihe-a văzut. aceste lucruri poate spune
cu.
-ce nerăbdare se aştepta de la'o. asemenea oaste.

minunată. răsbunarea, pedeapsa acelora cari fă- cuseră din: “România ocupată, un loc de jaf zilnic,
--de petrecere infamă, de bătaie şi batjocurire, de

stoarcere pănă la moarte-a

învinsului, trataţ de

o potrivă cu indigenii Americei la întrarea „cuceri-

torilor“ spanioli din veacul al XVI-lea. Cu cât dor
:se aştepta

întoarcerea

acasă

a pribegilor, aşeza-

rea din nou în Scaunul de stăpânire a Domnului
ţerii, a. tovarășei, sale şi a' copiilor :.lor, 'cari se
-otiliau în biete locuinți improvisate, regala mamă
1

, E

*

—
vărsând. în” taină
în

vremea

pedea

490 —

lacrămi pentru

catastrofei

înseși

şi

copilaşul

părăsit

mort

supt

les-

de la Cotroceni...

„Ua uriaş

avânt,

soldaţii

ţerani

luptând în că-

nlăşi, supt soarele -nemilos de Iulie, dădu, w supt
„comanda. generalului Averescu, ubiruința de la

Mărăști,

în Putna

”

La

Ă

A

Julie 11917). Mn

î

același

A
i

==

- Fig. 135,

Preotul poet Mateevici, din Ba-

a
IN

&

- „ sarabia, mort în Moldova.

| ie

i

>

timp
„mata

când. armata. a

[L-a izbia- fulgerător, ar--

Ta, după o puternică: pregătire de artilerie,

sta să treacă Siretiul..

În
această clipă veşnica piază rea -â Ruşilor,
cari, din Februar, răsturnând Monarhia, erau în
stare de. “Republică socialistă aparhică, încercând
"să infecteze și pe ai noştri, soldaţi şi populaţie,
și amenințând, în „April, pe Regele însuşi - în pape

)

4

-

-

Sa

LL

=

1atal lui, fugiau
_la o ultimă

9

—

din Galiţia, ande fuseseră. siliți -

ofensivă.

Mișcarea

întreagă se opri.

Atunci. Mackensen veni. cu unsprezece -dibisii -să caute la Mărășești și drumul Iașului și drumul
- Odesei. Era sigur să le aibă pe amândouă. După 0 împotrivire. în care zecile de mii ale ostașilor.
“ noștri muriră zi de zi bucuroși că-și pot da viața |
pentru ca această. ultimă fărâmă. de. Românie li- —
beră

să: nu -fie pângărită- și ea,

el se

dădu

pe jumătate,

vins. Armata. lui fusese redusă

în-

:

Si-

retiul era o:graniță de netrecut a energiei ro-mânești. Lupta, condusă de. generalul Cristescu,

de „generalul

apoi, cu o hotărâre fără, exemplu,

„>

. Teremia

Grigorescu d 1979); finuse două săp|

Ie

„vtămâni.

e

“Ir: Toamna acestui an văzu lichidarea oștirii
rusești din România, prefăcută îîn: cete de tălhari
i cari-şi vindeau

La - Folticeni şi la

se îndreptau 'spre Basarabia.

Galaţi câte un: regiment - de-al. nostru. a ţinut.
“piept: biruitor la o '.divisie întreagă, lacomă de
“prada. oraşelor - noastre mult încercate.

- 1iştii de cea mai „înaintată“ speţă,

maximaliştii.

şi aici. Cum- noi.

sau “bolșevicii, ajunseră stăpâni
provisii “cumpărate

-

anarhie: Socia-

Basarabia: însăşi eră în plină

: aveam

.

și a lene,

ori își părăsiau armele

peste

. Prut,

trimese-

- răm soldaţi pentru a le păzi. Se ajunse. apoi la
asigurarea liniei ferate. Şi iată că,„altă minăne,
Românii

basarabeni,

Halipa în frunte,

- de turbarea

cu dd. „Inculeţ, Ciuhureanu, ....

pentru & se apăra

întemeiară,

o. republică

desmăţat,

străinului

un Sfat al.

- moldovenească, :având 'ca Parlament
-

„ferii, strâns

grabă.

sa putut în

cum

Peste

„* câteva luni; la 24 Januar “st. v.. 1916,, acest
': Sfat era să aibă cinstea de a proclamă unirea - :
E
Basarabiei cu România., Ea
_

.

E

E

2

_

L

=
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12; -Rămăsesem

—

i

singuri, cu o Rusie dușmană,

care ni declarase războiu

și trimetea necontenit

bandele ei peste Nistru (la. Bender-Tighineaa 'fosto adevărată. luptă 'cu bolşevicii furişaţi),
“fără legătură cu Aliaţii: Ni se. impusese, când.
Ruşii hotărau încă pe frontul român, un armis„_tiţiu. Tar, când Rusia apuseană, desfăcută,
ca
“Ucraină, din fostul Imperiu, apoi Rusia mosco„vită ajunseră la păcile de la Brest Lifovsc,trebui _-

să bem şi amărăciunea acestui: păhar. Guvernul
: Brătianu-Take Ionescu se retrase, şi negocierile,
“începute cu generalul Averescu, duseră la capăt
-. numai supt: Ministeriul lui. A/exandru
Marghiloman. (î 1924), privit cu mai multă -favoare
de Germani. E
A
__-, “Tratatul din Bucureşti ni lua toată margenea.
- “munţilor, toată Dobrogea, din care partea de
. jos era predată pe loc Bulgarilor, asupra celeilalte
_.. trebuind să se facă felurite târguieli- între cuceritorii însişi, Ni. se. smuigea, în forme viclene,

toată

averea

'în.

grâne, în

alte

producţii,

în...

petrol. Ni -se interziceasă mai vorbim de fraţii.
„noştri:
_

Ni: se

impunea “demobilisarea

armatei. |

„_„4storia ma cunoscut 0 așa de: meșteșugită și decrudă. tălhărie.

>

N

e

13. Pedeapsa însă era aproape, căci se umpluse

„ vistieriul răutăţilor.

Nu trecu decât 'o jumătate

de an, şi frontul din Macedonia - era rupt prin
înfrângerea Bulgarilor. În acelaşi timp generalul

Foch, zdrobind ultima cutezătoare lovitură ger-nană. contra Parisului, bombardat -de la o dis-

tanță enormă: în chiar Săptămâna Patimilor, urmăria pe năvălitori, fără a li lăsa o clipă de

„odihnă, îi scotea, cu turma: nimicitoare a :uriaselor tankuri, din tainiţile lor de supt pământ

— 493” T,
şi, amenințând Rinul, “silia Germania Ia o re
șinoasă capitulare..
-.
Peste câteva zile: Francesii treceau Dunărea;
și generalul „Berthelot comândă în "Bucureștii
liberaţi.

E

o

.

-

I4. Austro- - Ungaria“ luase înaintea ocrotitoarei.

sale. Vechea crisă austriacă, așa de dibaciu prelungită de o jumătate de veac, se isprăvise cu
catastrofa fatală. Austria, se desfăcea în „State“:

..

naționale.

o

.

„Cât despre
ideia

de

Ungaria, ea resistă cu- turbare la.

a se.:smulge:o bucată

măcar din vechea.

pradă a Arpadienilor. - Dar soarta. trebuia s'a.
“ajungă şi pe. dânsa. Generalul Franchet dES-..
perey, comandant al armatei de Orient, îi impunea un

armistițiu care - însemna. „ începutul: -

desmembrării.

*

-

PI:

15. La trecere. de. câteva zile se întâmplară. 7 N
trei evenimente, care : vor . străluci : din fundul
vremilor cât va trăi neamul românesc...
Regele “Ferdinand, regina Maria, copiii lor.
întrau. în . Capitala curățită de dușmani şi nebună
“de bucurie că vede. din nou trecând: supt stea- guri oastea "României restabilite (I- iu Decembre: *
st. n. 1918). Supt conducerea energică «alui Iancu Flondor,
un Sfat naţional adunat în Cernăuţi reunia Bu-.
covina

întreagă,

necondiționat, cu

„mânie (28 Novembre st. n.: 1918).

-

această Ro--

|

- Si“ la Alba-Iulia, alt Sfat al “eamului făcea, =
"Gu dd. Ciceo-Pop, Iuliu - Maniu, V. Goldiș .în—
„ frunte, din Ardeal, Crișana, Maramurășul: de: Jos„și Banat o singură țară cu
Vechiul Rezai (2.
- Decembre st._n. 1918) ia
Ea
„

-

4.

ag
-

N)

-

I6. Mult timp s'a aşteptat rostirea definitivă

a. Conferinţei- de pace. din. Versailles pentru a
„consfinți” hotărârea, luată potrivit. cu noile prin- .
cipii,de drept ce; s'au .roştit . de: preşedintele

Americei,--Wilson, a poporului român întreg de
a trăi de sine și pentru sine.
-

Fig.

136. Canonicul Augustin

Bunea, istoric şi orator

ardelean.

.

Erau în discuție numai hotaru
în Bânat,
l unde .
s'a dat Sârbilor Torontahil (comitatul. apusean
de lângă Tisa), şi anume îndatoriri ce căutau a!
ni se

re

impune

în schimbul

acestei recunoaşteri.

poa
ao.
a
.
„Acedstă: discuţie. -n'a. slăbit
insă întru nimic
da-.
toria de recunoștință faţă de toți aliații
și, în
1

-

Etna 495 ni

aa

rândul întâiu, de Franţa. Pe vasa stabilită prin
„ conlucrarea - în războiu. trebuia să se desvolte
|

viitorul României-

Deocamdată,

Mari,

Românii,

ca politică. exfernă..

-

ajunşi. în dreapta. stă-

pânire a Ardealului, fură atacați acolo-de Unguri, |
cari, ca să scape. hotârele smulse prin -silă ale
“țerii lor, trecuseră de la Monarhie la „Republică.
şi dăduseră acesteia forma bolșevică. rusească, a

- lui Lenin şi “Troţchi, supt dictatura aventurierului:
Bela Kiin. Ataculdârz fu răspins cu ov liriiştită .
hotărâre de generalul Mărdărescu şi. ajutorii săi
şi, într'un minunat avânt, mântuind: în cale atâtea

mii

de Români

martirisați

oştile noastre -ajunseră
cu cea: mai

de

tiranii

roşii,

/a -Budapesta, ocupând-o,

mare parte. a: Ungariei, luni de zile.

De și nesprijiniți în aceasta de nimeni, am adus. .
- astfel aliaților noştri ca Şi. ordinii europene

cel mai' mare

înseşi

serviciu, și am grâbii eesențial pa-

cea cu Ungaria.

a

2

După prizirea, de Guvernul d-lui Alexandru
“ Vaida- Voevod -(îh. Decembre 1919), a păcii cu
"Austria, care pe nediept ne înfățişa şi pe noi
'ca pe ur popor faţă de care aliaţii trebuie să
garanteze viaţa națională a minorităţilor, se a- junse -în sfârşit la încheierea, în. 1020, a păcii: cu
Ungaria, unde. întorcându-se- vechea Clasă domi-

nantă, supt regentul, amiralul. Horthy, se strângea ”
„oaste cu ameninţări” nouă

ştirbia nimic

contra

din ce câştigasem.

noastră.

Nu 'se

:

Tratatele cu a-.

_ceastă ţară, cu Austria, cu. Bulgaria. şi cu Ger_mauia, întărite întăiu numai de, rege, au fost-

“primite,
Parlament

al

şi. de -al doilea

anului -1g20,

în' vara

României unite

d'intăiu,

(cel

di-.

solvât în Martie, votase! unirea națională). Basarabia ni-a fost recunoscută, supt anume condiţii,
-

î

MPecmerea-e nm. met
,
ee, «cere:

N

Ri

TPI

vV

pe

n ta

Deta
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clerului român din Ardeal de anitele confesirni (19 13).

7

”

a

“acum

97

=

|

indeplinite, de Aliați, „prin

N

silinţile . d-lor

A

" Vaida şi Inculeţ. Aveam. astfel basa internațională
a României întregite.
- - „
_
Ca politică internă, basa trebuia. ssă fie. liber- 7
tatea economică a. ţeranului,: stabilită - prin hotă““râri speciale în. Ardeal, iar în. ' Regat -printrun
decret lege, corespunzârid votului dir 1917 al.
“Camerelor 'din Iași, care a_fixat principiul ex-:
proprierii moșiilor mari spre. a se vinde sătenilor,
- vechilor, proprietari, cari, le lucrează cu. “sudoa-;
rea lor și sânt legați 'cu inima de pământul, lor. .
Prin isprăvile legendare pe care :le-au îndepli= „nit în tot
“bolşevicii

”

războiul,- prin apărarea Basarabiei
ruşi şi

incursiunilor

prin

făcute

la' “Budapesta —
Iulie - 1919
ungureşti

răspingerea

de

necontenită. a:

de Comuniştii unguri, aciuaţi

pănă

la acea

care-a: adus
şi . întrarea

luptă

capitularea
'noastră

în

mare din

armatei roşii
Capitala

anar-

hică, — sătenii români au dovedit atâta credință
şi vitejie, încât nu este pe lume o răsplată în| destulătoare peniru fapta: lor, - glorificată pretutindeni.
E Împămnântenirea . “ferănimii ajunse scopul: de
căpetenie al vieţii noastre' interne, mai presus
chiar decât unificarea administrativă a deosebi-:
telor Tinuturi,

cu

întreaga

respectăre .a. altor

. vieți naţionale, „decât noua. organisație econo„ nOMICĂ şi refacerea democratică a așezămintelor
“noastre.

Pe” căi

deosebite

fost 'urmărit de două

acest

scop

suprem

-a

Pârlamente şi două Minis-,

tere „cu caracter constituțional: âl d-lui Vaida-.
Voevod (Novembre I919——Maărt. 1920), represin7

1 Evreii din “Vechii

Regât au. căpătat, şi prin

noua

Conștitaţie din

1923, deplina cetăţenie pe care o.aveau conaţionalii lor din provinciile
alipite,

Mulţi

maţională,

.

dintre -dânşii

a,

ia

au luat parte | la. războiul pentru unitatea

—

.

,

32:

o
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„"tând blocul partidelor democratice * naţionale, şi.
„al d-lui -general Averescu, represintând. - noul -.

„Partid 'al Poporului, unitcu organisaţia: lui Take,
„Ionescu, Un 'nou Guvern I. Brătianu : (Ianuar

„1922—Mart 1926) luă şi sarcina improprietăririi.
Grăbirea. unei executări depline și generoase a:

legii era o condiție

«a existenței Statului român

prin fapta națiunii întregi. Noile

„țerii o Constituţie şi ele

Camere

au încercat

dădură

să resolve-"

-

„greutățile financiare;
es
„Al treilea Guvern Averescu inu pănă în -momentul când boala regelui punea. în fâţa tutu-.
-rora cele mai grele probleme, cu atât mai mult,
„cu cât moștenitorul Tronului ajunsese a- trebui

„_

declare că nu maâi înțelege a-şi păstra
La

căpătâiul

să.

drepturile.

suveranului murindse

făcu un.

„nou Ministeriu I. I. Brătianu şi. peste. câteva
„săptămâni, în Julie 1927, moarte
: punea
a capăt,
suferinților. regalului bolnav. Fiul prințului Carol:

şi al. nobilei princese Elena“de Grecia,- botezat
Mihai, în amintirea: Viteazului, fu' proclamat

"rege: (puterea regală era să fie.exercitată de o
regență, în care, alături de prințul Nicolae, stătea .

Patriarhul Miron Cristea — Patriarhia sa făcut

„ acum câțiva ni —, şi fostul președinteal:
. Curţii
“de

Casaţie

tuturor sufletelor simțitoare.

şi primul

prin „care

ministru, supt

se

făcuse

guvern,

care

Peste

care

unitatea

dintre cei vii ; fratele său,

rea unui

mai

câteva

şi în -mare

națională,

luni -

parte.

pleca -

Vintilă, luă conducedăinui

zece

luni.

Un

nou partid,. format -din unirea Ardelenilor-cu-.
„ferăniștii“ din Vechiul Regat luă puterea supt

conducerea d-lui. uliu Maniu, în Novembre 1028,
ȘI incepu un şir de reforme a căror înfăptuire

era acum isprăvită, când .prinţul
-

- :

Gh. Buzdugan),în erhoţia. adâncăa

Carol, întorcân-

:

499.
du-se din lunga

şedere

între străini, veni, în Jq-

nie 1930, să-şi valorifice drepturile. Parlamentul
„îl recunoscu ca: rege al României supt: numele
de Carol al II-lea. Ministeriul Maniu demisionă,
„Şi noul Rege încercă 'să alcătuiască.o -uriie a_
„tuturor oamenilor politici pentru scoaterea ţerii

din, marile, greutăţi în care-au adus-o vremurile. -

:

Neputându-se face Ministeriul generalului Prezan,
„_. afost” însărcinat tot d. Maniu cu formarea: unui
„nou Guvern, al cărui preşedinte a devenit, în
„ „Septembre, d. Gh. Mironescu: Acesta demisionând
„în April 1931, Regele: a încercat din. nou un ” Ministeriu
de. coaliţie, însărcinând pe d. N. Tizulescu, ministru la Londra, iar, acesta refusând; -.
„s'a încredinţat cârmuirea ţerii unui Guvern de
“specialişti, având în: frunte pe profesorul.N.

„"JOrgas
.

DR

N

a

N

WU Să ştim face veşnică fapta Unirii şi în ce pri„ Yveşte sufletele! Ea se sprijină pe umerii fiecăruia
„dintre noi, pănăşi “ai celui mai mic, care încă își
- are puterea lui în greaua datorie obștească. A_ '

n

ANCHEIERE

Scopul firesc. al vieţii Românilor, acu “uniți,
„„» trebuie să fie astfel, cum şi-a arătat, de la înce-.
-put, dorința, şi Regele, desvoltarea culturii-lor, în.
=
_.

formele

ei adânci

Şi întemeierea

aducă. bogăţia,

ca şi în formele €i mai înalte,

unei gospodării
pe

care

se

naționale care 'să

razimă
binele

nea-

murilor din vremea noastră. Toate acestea, nu
se pot-atinge decât prin cultura idealului curat
şi prin buna înţelegere. Partidele pot să însemne
„întrun popor. deosebirile “de vederi ale frunta_Şilor în ceia: ce priveşte

calea pe-care

se

aduce.

-- binele tuturor ; nici într'un chip însă ele nu pot

— 500 —
însemna organisaţii care să puie

interesele

lor .

„mai presus-de interesele patriei. În clasa de sus
şi cea de jos trebuie să existe, după reformele:
„unora şi altora, legături: de încredere 'răzimate
„pe

dreptate.

Cea mai

publică și privată este
înalt patriotism;

strictă grijă de moralitate-

astăzi

și

destrăbălarea

o

datorie

care

a

de

atins o .

'

parte din lineret, risipa banului câștigat necinstit .
ori din
crescute

ușor,
aducându-se
în dauna săracului,
?

anarkhia “prețurilor
sânt, nu numai 0-

„rușine individuală, dar și oi crimă

faţă de. trăi-

-

“nicia țerii și de onoarea naţiei. Pe temelia _
dreptății şi moralității s'a sprijinit “mărirea neamurilor care represintă-în timpurile noastre cele
“mai. înalțe forme de viață ale cmenirii. Pe
această cale se poate ajunge oriunde, căci— - Spuneam ; âcuma cinsprezece ani în „ediţia de

atunci a cărții de faţă,

şi sânt

fericit să văd

îndeplinirea prevestiriide atunci, — dacă formele
politicgi sânt schimbătoare, un popor care dispune
de' bogăţie. și cultură este în stare, oriunde,
să

hotărască soarta sa așa cum voiește, potrivit ”
egilor firești ale fiinţării neamurilor.
>

/

-

,

„DOMNII ȚERILOR NOASTRE. . .
/

7

Te

ENE

ș-

7

LT,

Ea

DOMNI TERI

Tara-Românească
Seneslav, 1947—19...
Ivanco, Iancu 'Tihomir
Basarab I, ca. 1330-1352.

aa
-

(Tocomerius),
î

„12. al

1330.

Nicolae Alexandru, 1352—16 Novembire 1361,

*

- Viadislav, Vlaicu sau.4 Laiev, 1364—ca.' 1880.
Radu I, (9, 138...
* Dan:Ie...— ca. 1386,
Mircea-cel-Bătrân, „ca. 1386-— 31 Ianuar 1418,

- Vlad1, 1394-1395,

| NE

- Mihăilă, 1418-1420.

i (Aldea),

Vlad II, Dracul
„Dan

III, sau

DN

aie

Vladislav” II, , 107 —

ST
:
La
|
.
ae

1431— 1185,

(Drăculea),

Danciul,

1133

1446— 1447,

a

-

Decembrie 1446.

primivăra. Ini

1456.

1 „Ca.“ inseamnă circa, latineşte: aproape pe la, |
4

da

| Da

_ Dan II, 1420—Iunie 1431.
Radu II, Pleşuvul, 1422—41427, Basarab! II, Lâiotă, Iunie 1431...
Alexandru

a
ni

ERE

„LOR

NOASTRE.

a

ae

ii

Moldova.

"Dragoş, ca. 1332-1358.
* Sas, ea. -1360. -

SI

a

”

Î i
a

RE

Ştefan 1, 13770, 1978.
Roman

i

1393.

..-

1, ca.—1393—ca.

-:-

1394.

1399—1400.

.

-

a

Sa

- ȘtefanI (sau II), 1394—1400.
luga,

i

Ri

„Lajeu, ca. 1364-—ca. 1377,
I,.1378—ca.

ta

e

Bogdan, ca. 1360.—ccă. 1364;

„Petru

_. - -

IN

MN

d

-

ai

a
i

Alesandru i, cel Bun 1400— di-iu anuar (9) 1432.
Ei

,

| nic ssau Iliaș, 1 Tanuar (0). 1432_Septembre 1431.
Stetan II, Septembre” 1434 —27. August 1435. .-- i
| Tie cu Ștefan II, 27 “August. 1435—29 Maiu
Ştefan II, „29 Maiu 1443—Tulie 1447.
a

Roman

II, Talie 14472

“ Alexandru

Petru II,

II,

1444

„- Alexandru -I]...
„

Bogdan. II

1443,

Iulie 1448...

2 Tulie—August

1448: a

pretendent; August. 1448—.... 1449,

1449— Octombre 1449,

ez

Octombre. 1449—16.. “Octombre
a.

|

.

.

-

,

,

- 1451.
7

!

2

—

04
A

'

E
A

zu

Ţara-Românească

Vlad III, Ţepeş, primăvara lui '1456—Novembre 1462. - |
- Radu III, cel Frumos, 1462—începutul lui 1474.
Basarab II, Lăiotă; 1473—Novembre 1477 (41480).
. * |
Basarab III cel Tânăr, 1477—1482.
Mircea UI, 1481.
OC.
:ao. ea e

Vlad “IV, Călugărul, 1482—1495.

Radu

IV, cel Mare,

1495—Mart

a S

1508.

”

Mihnea-I, cel- Rău, 1508-1510 (1510)...

Vlad V,
"Basarab
'Teodosie,
Vlad VI,
„Radu V,

sau Vlăduţ, 1510—23 Iahuar 1512.
V, Neagoe, 1512—Septembre- 1521. . -1521.|
DDragomir, 1521.
Bădica, 1522—Ianuar 1524.
.

Radu VI, de la Afumaţi, 15214 Ianuar 1529

„Vladislav
„Moise,

III,

1523—Decembre

1529—August

Vlad

VII,

Inecatul,

Vlad

VIII,

Vintilă,

1530,

|

1530—Septembre

1535—Mart

,

1525.:
-

1532—1535,

„ Radu- VII, Paisie,

-

1532.

a

1545.

;

N

„Mircea

III, "Ciobanul,

Mart 1545-Februar

1554,

Petru I, sau Pătrașcu-cel-Bun, Febr. 1554_—Decemb.1557.
Mircea III,
Ciobanul,. lanuar 1558—Septembre
II, Septembre .1559—Iulie 1568.
a

„Petru

-

4

.

1559, SE
Sita

=

Alexandru II, lunie 1568—21 Iulie 1577, o
Vintilă, Maiu 1574,
N

Ă

- Mihnea

e

II, „Tureul”; 25 Iulie 1577—Iulie. 15831:
N

|

A

' d + De aici, datele sunt după calendarul gregorian,
Pentru ca să avem
după cel iulian (vechiu), să

, „date

se
până la 1700, zece zile,.
e la 1700 la 19U0, unsprezece, de scadă:
la 1800 la 1900, douăsprezece.

|
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__- Petru III, Aron, 16 Octombre 1451—1455,

Alexandru II, 16 Octombre 1451—primăvara lui
Ștefan III, cel Mare, April 1457—2 Iulie 1504.

1455,

sa
“

-

Dogan III COrmn;-2 ali 1504-18 April 1517,
“ Ştefan IV, cel Tânăr (tenu, 18ori 1517-14 Ia
_nuar "1527,

|

,

m

.

-

N

Petru IV, Rares

Ianuar 1527—18 Seplembre

BR

1

Ştetan

V,. Licustă,

Septembre 1538-Decembre 1540,

Alexandru TII, Cornea, Decembre

"

1540—Februar

Do

1541:

Petru III, Rareș, 19 Februar 1541—Octombre 11546.
Ilie sau Iliaș II, Octombre 1546—Maiu 1551.
Ştefan VI, Rareș, Maiu 1551-—Septembre, 1552.

Yoan I, Joldea, Septembre 1552. Alexandru

- IV, Lăpuşneanu,

„_vembre

Septembre

1552-18

No-

1561.

”

„Ioan .II,: Vasilie, Despot, 8 Novembre 1561— 5 sau 6 a
Novembre 1563.
.
Ştefan VII, “Tomşa, 7.sau 10 August 1563--Mart 564 .
(A

Maiu 1564).

Ta

AJexandru IV, Lăpuşneanu, Octombre 15645 Maiu 1568.
Bogdan IV, 5 "Maiu- 1568—Februar 1572.
:
a

Ioan III, cel Cumplit (Armeanul), Febr. 1572--Iunie 1574. Pa
Pelru Y (Şehiopul), Iunie 15714—23 Novembre 1577 DP -

„Joan

IV, Potcoavă,

23 Nov. — sfârşitul lui Decemb.

1577, ă

„Petru. V (Şchiopul), 1 Ianuar 1578—21 Novembre 1579,
| Iancu Sasul, 21. „Nov.
>7

-

.

.

-

1579— August 1582 (iSeptembr-).

id

:

-

iu

îniă

-

.

E,

i

a».

-

“Tara-Românească...
„Petru Cercel, Iulie

„Mihnea

TI,

1583—April 1585.

April: 1585—Februar

ae

„Tie, Mart 1594,

o

„Radu VIII, Mart 1591.
.
E
- Ştefan Surdul, -Maiu 1591-—lunie 1592. .

« Alexandru-cel-Rău,
„Mihai

Viteazul,

Iunie

Septembre

Pa

1592—Septembre
'1593—19

Nicclae II, Pătraşcu; Novembre

t

1591.

August

1593, - 1601.

1599—Seplembre

1600.

Simion Movilă, Octombre 1600—Junie 1601; Iulie '1601—

„

„August 1602,

-

.

Da

Radu. Şerban, - August. -1602—Decămbre "1610;
:Iunie—
„+. Septembre.
1611.
E
„Radu Mihnea
- Septem,
bre 1601—Mart 1602; Mari—lunic 1611; Septembre I6l1—August 1616. +

Gavril Movilă, August 1616.

” Alexandru

Ia

Iliaș, Septembre. 1616—Iunie

* Gavril Movilă, lulie 1618—August-1620..*..

Radu Mihnea, 1620—August 1623..

Alexandru

Alexandru

Coconul,

Radu,

1618:

.

a

Sa

aaa

August 1623—Novembre- 1627, --

Iliaș, Novembre.

"Leon, toamna

1629—lulie

4

1627—toamna

1632.

îi

1629. >

o

i |

Iulic—Nove

mbre: 1632; Matei Basarab, Iulie
1632-19 April 1651. a- l

Constantin Basarab,

sau Cârnul, Âpril 163

—Mart 1658,

- Mihnea III, sau Mihail Radu, Mart 1638—Dec. 1659. a
Ghica sau: Gheorghe Ghica
1060. - -

Ghica: Sau
a

bre

.

,

Grigorașcu "Ghica,

1664,

Ne

Decembre

a

1659—Septembrd

Ai

Septembie 1600—Decenji
a

a.

-

so
o

- =: *Moldova

_* Petru V (Șchiopul), 1582—20 August 1501.
Aron Tiranul,. Septembre 1591—1592.
“ Alexandru- cel-Rău, Iunie 1592. . ---:

Petru V
“Aron

-

-

N
DE

:(Cazâcul), August-—24' Octonibre 1592.

'Tiranul,: Oclombre

1592—2

Maiu

-

DL

1595. Di

Ur.

- Ştefan VIII, Răzvan, 3 Maiu 1595—August 1595.
“ Teremia: Movilă (Moghilă), August: 1593-10 Tulic: 606;
Mihai Viteazul, „Maiu - — 'Seplembre 1600.
.
Simion Movilă, 10 Talie 1606—24 Septembre 1607.
a
- Mihail - (Mihăilaș) -Movilă,. 24 Septembre—Octombre ” >

--

1607; Novembre—16 sau 19 Decembre 1607,

Constantin Movilă, Octombre 1607; Decembre
Novenibre 1611 (+ Iulie 1619).
Ştetan IĂ, Tomşa,

20 Novemb.

1611-22 Nov,

-

1607-20.

E
a
o

1615.=

Alexandru. V, Movilă, 22 Nov. 1615—2 August 1616.
Radu-Mihnea, August 1616—4 Februar. 1619. Mia

- Gaşpar. 'Gratiani, “4 Februar

1619-——Septembre

1620.

- Alexandru VI, Iliaș, . Septembre 1620—Sceptembre 1621.
Ştefan IX, Toinşa, Septembre 1621—August 1623,
„Radu Mihnea,

August

1623—23

Ianuar

1626.

Ma

Miron Barnovschi “Movilă, 1626—Iulie 1629; :
ae
:» Alexandru VII, Coconul, Tulie 1629—28: April 1630.. a
„Moise Movilă, '28 April 1630—Novembre” 1631.
îi

„Alexandru VI, Novembre 1631—April 1633.
„Miron Barnovschi

i

= Moise Movilă, 2 Iulie 1633—April 1634.
Vasile Lupu,
lie

a

o

ul

Movilă, April 1633—2 Iulie. 1633,

2

April Î631—13 April 1653; 3 Maiu-—46 Ta

1653.

Gheorghe.1 Ştetan, 13 April-3. Maiu' 1658; -16 Tulie
"1653—13 Mart 1658. - !7
5
“Gheor ghe II, Ghica, 13 Mart 1638
Noiembre- 1659,”
Coi stanfiiîn Basarab, sfârşitul lui - Novembre—l-iu De

cembre.. 1659; 31" lanuar—Februar” 1661.

. ...

- Ştefan. X (Ștefăniță), l-iu ;Decembre :1659—31 Tanuar
1661; Februar— 29 Scptembre 1661.

„- Istrate
|

Dabija,

GI: zorghe A

Septembre

Duca,

1661.—12 : Septembre

Șeptembre. 1655

2665,

1668;

e
”

— 508 —
Tara-Românsască
Radu Leon,

Decembre. 1664 —

Mart 1669.

" Antonie din Popeşti sau Popescu, Mart 1669-Mart 1672.
- Grigore Ghica, Mart 1672—Novembre-Decembre 1671.
e A

Ia

î

| Gheorghe. Duca Novembre-Deecmbre

1674—Nov.

1678. _?

*

Şerban Cantacuzino; Novcimbre 1678—9

-

Pai

.

Corstantin

.

v

“

„Nicolae Mavrocordat,

Ioan Mavrocordat,

-

Decembre 1715.

Decembre '1715—14 Nov.
2 Mart

Mavrocordat,

Racoviţă,

-

ME

2 Decembre

Nicolae. Mavrocordat,

1716—28

1719—3

1716.

Februar 1719.

Septembre

Octombre

Corstantin Mavrocordat,

1730,

Septembre-Octombre 1730.
1730—24

Octombre

1731.

“Corstantin Mavrocordat, 21 Oct. 1731—16 April
Grigore II Ghica, 16 April 1733—27 Novembre
Constantin

1688,

1688—Aprili744.

-

Ştefan Cantacuzino; April 1714

Mihai

i

Brâncoveanu,
9 Novembre

7

„Constantin

Novembre

1735-Sept. 1741.

Mihai Racoviţă, Septembre 1741--Iulie 1744.

Constantin

Mavrocordat,

Grigore II, Ghica, April
N

N,

v

Iulie

1744—April

: -.

1733
1735...

24 Octombre 1731-16 April 1733.

Mayrocordat, 27 Novembre

.

1748.

1718—6 Septembre 1752.

*
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— Tiiaş Alexandru, Maiu 1666—Novembre 1668.
o
Gheorghe III, Duca, Novembre.1665—16 August 1672.
„ Ştetan” XI, Petriceicu, 16 August -1672—Octombre 1673;
Decembre 1673—începutul lui 1674. :
„=

Dimitrie

(Dumitraşcu) “ Cantacuzino, -NovenibrE

"1674— Septembre 1675.
Antonie . Rosetti '(Ruset), SeptembreGheorghe

III,

Duca;

Novembre

!

1673;

1675—N6v, 1678.

1678—4

Ianuar

„(25 Decembre, 1683 st. v.).

1684

|

Ştetan XI, Petriceicu, 4 Ianuar 1684 (25: Decembre 1689),
A
Mart 1684. i
Dimitrie. Cantacuzino, Marţi 1684—24 Iunie 1685,
Constantin Cantemir,. 25 Iunie 1685—27 Mart 1693,
Da
Dimitrie Cantemir, 29 Mart—18 April 1693. '_.
Constantin

Duca,

Mart 1693-—18

Decembre

1695;

Antioh Cantemir, 18 Decembre 1695—14 Septembre 1700.
Constantin Duca, 14 Septembre 1700—26 Iulie 1703.
Mihai” Racoviţă, 4. Octombre 1703—13 Februar 1705.

7“

Antioh Cantemir,

_-

Mihai

Racoviţă,

13 Februar 1705—31

31 Iulie 1707—28

Iulie 1707.

Octombre

—

1709.

Nicolae Mavrocordat, 7-Novembre 1709—Novembre 1710.

Dimitrie Cantemir; 'Novembre _1710—lunie 1711.
4.
Căimăcămia Vornicului Lupu, August 17(i.
T
“ Căimăcăamia lui Ioan Mavrocordat, 7 Oct—19 Nov. 1711,
Nicolae Mavrocordat, 6 Octombre—5. lanuur 1716, (25
'a
Decembre 1715 st. vă.
7
Mihai Racoviţă, 5 Januar 1716— Octombre 1726.
Grigore II, Matei Ghica, Octombre 1726—16 April 1783, -

|

! Constantin. Mavrocordat, 16 April 1733—26 Nov. 1735. :
Grigore II, Matei Ghica, 27 Nov. 1735—14 Sept. 1739,
Ocupaţia rusească, 14 Septembre—Octombre 1739,
Grigore II, Matei Ghica, 1739—Sepțembre 1741.
Constantin . Mavrocordat, Septbr. 1741—29 Iunie . 1743.
- Ioan Mavrocordat, 29 Tunie. 1743—Maiu 1747.
„Grigore II, Matei “Ghica, Maiu 1747—April. 1748,
Corstantin Mavrocordat, April- 1748—31 August 1749,

Corstantin Racoviţă, 31 August 1749—3 Iulie 1753,

.

Ta
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Malei Ghica, Septembre 1752-Iulie 1753

„Constantin Racoviţă, Iulie 1753—ca. 29 Februar 1756.
Constantin Mavrocordat,

ca. 20 Febr. 1756—7

Scarlat “Ghica, 7- Septembre. 1758—11

„Conştântin

Mavrocordat,

11: iunie

Iunie

Sept. 1758,

1761.

1761—Mart

-

1763...

Constantin Racoviţă, Mart 1763—8+Tebruar (28 Ianuar
St.
VĂ 1764. 0
N
e
o
Şiefan Racoviţă, Februar -17614—Septembre * 1765.
|

„ Searlat Ghica, Septembre 1765—13

Decembre

"Alexandru Ghica, -13 Decembre 1766—28 Oclombre1766.
1768.
Grigore III, Alexandru
“vembre. 1769,

Emenoil

Giani-Ruset,

Ocupaţia rusească,

Ghica,

Maiu

28. Octombre
a
.

1770—Octombre 1771.

Novembre

1769—21

Iulie

1774:

cea de la Chiuciuc-Cainargi.
i
Alexandru Ipsilanti, Septembre 1771—Februar
1782:
e

|

1768—No_
pa-

-

.

7

„Nicolae Carageă,- Febritar 1782—August 17$3,. |
* Mihai Suţu, August
1783—April 1786. ___ .

s

Nico - W :+rogheni, April 1786—19 Iunie 1790... „Ocupaţia austriacă, 15 Novenmibre, 1789—4 August 1791:
pacea

Mihai

dela Siștov.

Suţu, numit Mart

-

-:

.

1791—Ianuar

1793.

Alexandru Moruzi, Ianuar 1793—August 1796.
Alexandru . Ipsilanti, - August .1796=-Decem
bre

Constantin
Alexandru

Hangerli, Decembre
Moruzi,

Mart

1797—1

1799—Octombr

.
1797,

Mart -1799.

e
1801.
Mihai Suţu, Octombre 1801—Iunie
1802.
Alexandru Suţu, Iulie—1 Septembr
e 1802.
Ss
Corstantin Ipsilanti, 1 Septembre 1802
—August 1806...
Alexandru Suţu, August—13 Octombre
“
Constantin. Ipsilanti, Octombre-Novembr 1806.
e 1806. |
Ocvpaţia rusească, 25 Decembre 1806
—18 Maiu 1812, .pa„cea dela. București. Administraţia
lui Ipsilanti supt

!

Moldova

=.

Matei Ghica, 3 Julie 1753—caj 29 Februar 1756.
Constantin Racoviţă, ca. 29 Febr. 1756—14. Mart: 1757.
Scarlat Ghica, 14 Mart 1757—7 August 1758.
"Ioan
pr

-

Teodor Callimachi, sau
s
Sl Iunie 1761.

“Grigore

Callimachi, 1

Calmișul,

7 August

Tunie 1761-29

Mart

1758—

1764,

Grigore Mexandru Ghica, 29 Mart 1764—2 Febr uar 1367.
Grigore
|

Callimachi,

Ocupaţia.
i „pacea

„.

3

Fr ebruar

1767—14

“(i 9 Septembre 1769).
Constantin Mavrocordat, 29 „Lunie—23

rusească,
de

la

1769,

- Novembre

1769,

7 Ociombre - 1769— 21 Iulie

177 4:

Cniuciuc- Cainargi.

“Grigore Alexandru
. Constantin

Junie

,

Ghica, Sept. 177 110

Moruzi,

'Oclombre

Octoimbre 1777

1777—$8..]unic

„Alexandru Mavrocor dat L Deli- beiu,
nuar 1785. .

A

1782...

8 Iunie 17$2—12 Ia

Alexandru Mavrocordat II, “Firaris, 12: “Tanuar 1785-14
„_
Decembre 1786.,
Alexandru. Ipsilanti, Decembre 1786-19 April 1788.

Emanoil Giani Ruset, Maiu—Oclombre 1788.
+ Ocupaţia rusească, Oct. 1788—9. lanuar 1792; “pacea
„+
dela Iaşi. Ocupaţia austriacă, 1787—4 August 1791:
pacea de. la

Siştov.

* Alexandru Moruzi, Mart 1792

|

Tanuar 1793. .

Mihai Suţu, Ianuar 1793—6 Naiu 1795.
NE "Alexandru Callimachi, 6 Maiu 1795-—Mart
Constantin

Ipsilanti,

8 Mart

1799—

-

1799.

Iulie 1801.

E

» Alexandru Suţu, Iulie 1801—"ca. 4 Octombre 1802.
Să AlSxandru Moruzi,. 4 -Octombre 1802_August 1806.
.. Scarlat Callimachi, August—Octombre 1806.
" Alexandru Hangerli, 19 Mari—4 August 1807.
Scarlat Callimachi, „4 August 1807-13 Iunie 1810.
Ocupaţia

rusească,

29

Novembre

;1806— 28 „Maiu 1812.

— 512

—.

y

7

Tara-Românească

5

„— controlul rusesc, 27 Decembre 1806-—31 Maiu 18075.
__$5—298 August 1807. Administraţia generalului Pro-

„Zorovschi,

August

1807 —

1 Mart” 1808. Adminis-

“trația unei Căimăcămii, 1 Mart 1808—18 Septem- .
„bre 1608. Administraţia unui comitet de cinci mem-—" bri, 18 Septembre 1808 (din Mart 1809, generalul
“ ru3 Engelhardt, vice- președintele Divanului) —28
|
28 Maiu 1812.
,
îi
Ioan Carageă, -S Septembre- 1812—12 Octombre 1818.
Alexandru Suţu, 16 Novembre 1813—18/19 Ianuar 1821.
Scarlat Callimachi, Februar—lunie 1821.
Revoluţia ] lui Tudor Vladimirescu, 28 Mart—27 Maiu, 1821.
Ocupaţia

turcească,

28 Maiu

1821—21

Iunie

1828.: 7

Grigore IV, Ghica, '21 Iunie 1822—12 Iulie 1828.

Ocupaţia rusească,
“generalul

rus

12 Iulie 1828—April
Palin,

preşedintele

-

-

1834. Şi anume:
Divanului, numit: .

la 22 Februar 1828—Novembre. 1829; generalul Pavel Chiselev, președinte de Divan, Novembre 1829—
April 1834.
Alexandru Ghica, April. 1834—7 Octombre 1842.
Gheorghe Bibescu, 1-Januar- 1843—25 Iunie 1848.
Guvern provisoriu,. 26 Iunie: —10 [ulie: 1848.

Căimiăcămie, .10-12

Iulie

1848.

-

A

Guvern provisoriu, 11 Iulie—9 August 1848,
Căimăcămie, 9. August—25 Septembre 1848.
Căimăcămia lui Constantin Cantucuzino, 26 Septembre
_£,
1848—Iunie 1849,
o
N

Barbu

Ştirbei, Iunie 1849—29. Octombre

Ocupaţia

rusească, 29

Octombre.

1853.

1853—31- Iulie

1854.

Barbu Ştirbei cu Austriecii, 5 Oct. 1854—25 Iunie 1856..
Căimăcămia
bre

lui Alexandru Ghica,

1858.

4 Iulie

1856-—Octom-

-

-

Căimăcimia de trei membri: Ioan Manu,. Emanoil Bă
leanu şi Ioan Filipescu, Octombre. 1858—5 Februar.

(24 lanuar) 1859.
Alecsandru Ioan Cuza, 5 Februar (21 Ianuar)
;

Sp

1859,

. _

j

a

—:513

—

|

Moldova

=

Sciulat Callimachi ,17 Septembre 1812-Tunie 1819.
Mihai Suţu, Iunie 1819—Mart 1821.
Stăpânirea grecească, Mart 1821.
.
- Căimăcămia lui Ştefan Vogoridi, numit în F chruar, a- . __„şezat în toamna lui 1821—22 Iulie 1822.

|

"Ocupaţia turcească, Maiu 1821—lulie 1822.
Joan. Sandu Sturza, 21 Iunie 1822—5 Maiu 1828.
"Oc paţia rusească —_1828 (V. fara-Romănească).

- Mihai Sturza, April 1834—Iunie 1849. ” |
To

.

CR

7

-

pe

>

Grigore Alexandru Ghica, Iunie 1849—26 Septbr. 1853.
-. Ocupaţia rusească, 26 Septembre 1853—16 Septbr. 1854. . |
„ Grigore” Alexandru” Ghica, 13 Octombre 1854—26 Iunie ;
1856.
Căimicămia lui Teodor Balş şi a lui Nicolae Vogoriăi, 26
= Iunie 1856— -Octombre 1858. Căimăcămia' de trei. menibri: Ştefan Catargiu, Vasile

Sturza, Anastasie Panu, Octombre” 1858—17(5) Ianuar 1859.
Alexandru

Ioan
o

_.

.

Cuza, 17 (5) Ianuar 1859,
E

ARE

j
Ba

.

|

Îi 1 Mm

N

„Principatele Unite, apoi România.

a

„ PRINCIPATUL. :

Alexandru

Sa

loan. L-iu Cuza,

5 Februar

— 11/23 Februar 1866.

- Loeotenenţa domnească:

.

Haralambie,

11/23

|

(24 Ianuar) -1859

E

A

N. Golescu, Lascăr Catargiu, N."

Februar

1866—20.

„Carol T-iu de Hohenzollern-Sismaringen,

April 1866.

20 April

1866.

s

e

REGATUL

E

Carol Liu 26 (14) “Mârt 1881—10 Octombre st. n.1914..
Ferdinand I-iu, 10 Octombre st. n. 1914—20 Iulie 1927.
Mihai I-iu, 20 Iulie 19277 Iunie 1930. î.
Caro
lal II-lea, 8 lunie 1930... ..
a
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„TABLA ILUSTRAȚILOR

Decebal

i

;

i

„Sarmaţi în zale: luptând cu “Romanii
-- Traian
-

_ Ardere: de cetate în. Tuptele. cu Dacii Da

„

Luptă

între- Romani

Alt chip al lui Traian
Triumf roman : .

şi Daci:

:

e

.

...

..-.

Ta
eu.

- “ Impăratul Constantin-cel- Mare |

Si

a

35

Rămășiţile lui” Basarab-Vodă, în mormânțul

|

>
Ruinele

dela Argeş.
bisericii

.

|

..

609

Sân- Nicoară

din “Argeş

|

Ti

- Biserica Domnească „din Curtea-de-Argeș
-“Furnul şi o parte din: zidul de încunjur al mă- .
N
„năstirii- Câmpulungului. (refăcut în Veaa
„cul al XVII-lea)
„18- Mircea-cel-Bătrân. şi fiul său, Mihail, ținână. pe
a

LT
„palme ctitoria 'lor, Cozia
Ornament muntean -cu -stema Bizânțulii

Alexandru-cel-Bun (după
XYoan Corvinul
î.
.

Vlad Ţepeş -. ....
Mănăstirea Snagovului

-

+ Doamna Evdochia
-Matiaş

Corvinul

țesătura,” unui pabratir)
A
a

,

-.

,

Mangup

Bogdan Orbul

Basarab-Vodă. Neagoe

.

-

158

a

,
.

uz

.- ...:

„131
„134

140 .:

. .
fu
a

,

115
119.

147.
150

.-

Neamţului

„92
99

„1138

-

Neamţului.

” Ruinele-- Cetăţii

,

ai

..î.

Biserica: din Pătrăuți-:
din

Se

e

Vechea pecete latină a 'Băii
„Biserica din “Voroneţ
.:
Maria

4

a lui Ştetan- -cel-Mare-

Mohammed al l-lea
-Ştefan-cel-Mare
.

“Mănăstirea

AER

!

2159.
„161:

“162

165

175
176

178

-*Despina' Miliţa, : soția lui - Basarab Neagoe - j 479
Petru de la Argeş sau. Radu-Vodă Paisie *
Ruxanda, fiica: lui Neagoe; soţia lui, Radu Paisie .-181
185

|

o

- 518

—
7

Mar cu-Vodii;. fiul lui Radu Paisie şi al Rusandei
Petru Rareş

„

._

„Petru de la Argeş sau. "Radu Paisie, “pupi o pecete
de.

aur -munteană:) -.

“Alexandru Lăpiişnieanu

tei i

.

Da

fi

* Ruxanda, soţia lui Alexandru: Lăpușneanu

190

i

_ „

:

- Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpuşneanu „Petru

186

„.:

„192

2

Şchiopul, Domn. al- Moldovei. (eu. piursttu i
- Ştefan ...
Pi

“ Chipul luă Joani-Vodă cel. Cuziplit” (dpi menedi) 215.
: Ştefan, fiul ii Petri 'Şchiopul - ...
218
« Pecetea ii Petraşcu-cel-Bun
'.,. . î..!
o
230,
;: Stema

Ş

Cântacuzinilor „(într'0 biserică

al

din veacul.

XVII-lea.

„Neche cusătură bisericească”

1

236
„.. 239

E

: Mănăstirea Comană,. unde e îngropat RaduVodă,

Şerban
Radus Şerban.

....
a

i

. Săpături Ia o biserică niunteană

„_Testâmentul

i

235,

Doarna Elisaveja. i a lui Ierernia Stovilă | a
- Mihai Viteazul .
Pe as A RE

-

.

lui” Radu' Șerban.

i.

e

245
a.

a
„258
60

îi

am

203

ni

„ Turnul de la ibiserica Radu:Vodă (București)
; Pecetea oraşului moldovenesc Târgu-Ocnei (eu

„şalgău ce taie sare)
;
Iscăliiura “Tui Gaşpar:Vodă Gratiani o

„265
un

„267
-

Da

"Vasile Lupu-" .-'.
a
„Doamna Tudosca. a “ui Vasile: Lupu.
E
Matei

Basarab.

.

Ea

"Biserica Stelea, a lui. Vasile Lupu E

7

Die

; Mormântul - fiului, numit tot Matei, al. lui . Matei: zi
o”
Vodă Basarab,. la Biserica Dorinească din
RR
“Târgovişte':

Constantin. Basarab -

RN

„2

" Preda Brâncoveanu
|cu soţia, Păuna,. fiica, An
„
* Cuţa, şi fiul, Papa” (zugrăveală , la măa
riăstirea Hurezului) *
ea
204
: Grigore-Vodi Ghică
.- ..
„296
; Antonie-Vodă din Popești şi Neaga Posteiicui, iul PI
NE
său
!
„1298 -

" Dimitrie Cantemir.
” Stema munteană,

a
Ce
Pi

oi

Die
a

AR ă 304,
e: „308.

Constantin: Brâncoveanu; tan, după 0. “caste gre.

-

Da

— 519 =
cească închinată. Îi Ia

1

Brâncoveanu : si fiii

Constantin

Se

„ semn îtalian . .

- Chipuri de
„Curtea

din. București am

Nou

Sf.. „Gheorghe
. Biserica
„era

"311

lui; după un deAia

313
2

„316
317
cătreun.. boier - 318

sfinţi de la Hurez

din Potlogi a Brâncoveanului a

:Scrisoare

lui

Vodă- Brâncoveanu

românească, „(veacul
„

Zugrăvitură de - biserică
XVII-lea)

al:

ada
324 -

Mitropolia din București -.
.'
Biserica “Hurezului: din podoaba uşii . de întrare
parle
sus,
şti;
Romine
Țerii„(lori şi! stema

,

,

i

din inscripţie)'

Brâncoveanu

statii

bătută -de

Medalie

Rânduri din Psaltirea Mitropolitului Dosoftei n]
„Ornament cu chip de leu
Piatră sculptată pentru mormânt, la Hurez: (se
“colul al XVII-lea) pui
de la Hurez
meșter
Un

“:

. „7.
.:. »

„Nicolae Mavrocordat .
Constantin. Mavrocordat.

.

" Boier. fanariot : (Caricatură contemporană)
Ea Sfinţi, zugrăviți în Paraclisul. Mitropoliei din Buer
veşti (făcut 'de Nicolae Mavrocordat) o

..--

fi Grigore Alexandru Ghica,
.
Mexanăru Ipsilanti

Mănăstirea Putna (cum era. în Secolul aal SVIII- ea)
Pecetea

vedere

Episcopul

.

.

a vechiului “Bucureşti

re
AU

se.
.

Pavel Aaron e

Petru

Maior.

- Glieorghe Lazăr. .:

cc...

,

a

_

m

ME

Vornicul Iordachi Golesscu, eramatie şi 1exicogral

+

Tudor Vladimirescu.

E

pate

,

,

- .

Gheorghe Asachi

ÎN

EI

Steagul. lui Tudor Vladimirescu e
EN
"Tudor - în : chip de: ctitor

da
..
„7 Grigore Dimitrie Ghica
călugări)
de
(ehinovie,
Cernica”
- Mănăstirea
7

.

z

4

.

:
Vlădica. Atanasie
Joan Inochentie Clain

Petru

.

lui Nicolae-Vodă Mavrogheni.:

„7...
“ Cetatea:Albă
Mihai-Vodă Suţu
"O

i

IA:

a

:

a

520 —.:
a

or Negustorul

craiovean Dumitru

.

—

„399

Aman

Mormântul “de la mănăstirea Pantelimon
.
Alexandrui- Vodă Ghica,
-

iat

“ Eliad Rădulescu

_ Vederea biSericii Trei- Jerarhi

“ Gheorghe Bariț:
“Vasile Alecsandri.

,

al- lui
.

E

i
401

--

"403

îi vremea lui Asacni

408

3

“Mihail Kogălniceanu a.
Nicolae Bălcescu
.
....

"--

=

:

"4
413
414
415

a

Mihai Sturza 1.
- Avram Iancu
„i

i,

418
421

Andrei. „Murăşanw, cântărețul lui »Desteapt- te -....

Române”...
: Simion. Bărnuţ .
* Alexandru

Sterca,

.

a
i

,

Șuluţiu, ca "dinu

2422
423

Mitropolii,

_

unit
i
ga
„Mitropolitul Andrei Şaguna ps
„ Papiu arian
a
ÎN

424
- 426,
427

* Cuza-Vodă.*
„-:
i
„433
Cum. petreceau călugării greci la, noi. înainte, de
Să
- Cuza-Vodă (după o caricatură ardeleană) - "435
Cum a 'liberat Kogălniceanu pe ger ani (după o. Ă
caricatură ardeleană)
"436

Mihail Eminescu ! .

O

'ţerancă,
Deputaţii

.

de

-

Nicolae

Ardealului

dif

Macedonia

Româncă din Macedonia
Țeran din Basarabia ..

Horă

ţerănească

.

în. Parlamentul, ungar

la 1968
.
.
Gheorghe - Pop: de Băsesti
Regele: Carol Liu . .
Regina Elisabeta ,

Român

445.

Grigorescu

„448
de

A
PR
i

a

.- a

464.
|

ardeleană

.

.

AR

450.
453
„460
o 461

„. 464
466

E

419

Ferdinand I-iu, Regele tuturor. Românilor , E
Regina”

“Preotul

Maria.

:

poet: ]Mateevici,

din

Basarabia,

»

480

e

mort... în

481

Moldova ..:
490
" Canonicul Augustin Bunea, istorie” Şi orator ar
N

-delean

Procesiunea

=.

>.

dela Blaj a” clerului român din Ardeal de!

Ă ambele, confesiuni (1913).

494,

496

“EXPLICAȚII LA FIGURI
a

P, 159, Pecetea
Băii: Sigilum capitalis civitatis Mol-.
-davie terre moldaviensis (Pecetea cetăţii capitale, Mol
-dova, a ţerii moldovenești).
P. 192:
:BAAUIROU

"vos, Domn

-

Cnu XpicoRSan chrăopu iw v nerps BOHEOA TEN AHN!
8tMau
(acest hrisov. Ta făcut lo Petru Noe-, ai

al Ţerii-Romăneşti). .

P. 230: cin XpicoaSA 15 nerpauiko BOHEOA H renau Bic
SEMAu SrpoBgaaXinckwu - (acest. hrisov. al hui Petrașcu

E

, » Voevod
P.
-lui
+
rele
„_

şi Domn

a. toată Țara Ungrovlahiei).

|
|

ME

265: 3 In nuruele “Tatălui şi al Fiului şi al DuhuSvânt, lsvintei şi neîmpărţitei Troiţe, amin.
Eu Radu Voevod, , nepotul ăi Băsărabă Voevod, caam fost Domn.al Țărăi-Rumănești, dăm a-şti, tu-

+uror-cu aciastă carte a mea

şi mărturisescu şi las cum,

- -la vVreamea. de-apoi “a măine-mea,. Dumnezeu - o ierte,
Doamnii Marii, au lăsat cu gura dunineaei toate” moşiile

-

"căte sănt. de spre- partea dumneaci şi de spre apă'Tinţilor. dumneaei nepoată-sa și featei noastre Ancăi,

iar, după. moartea sa, de ne-ar dărui Dumnezeu noaă. şi .
„altă fată -de cununie dereaptă; ca.să fie pre toate aceastea mai sus zise surori amăndoauă. Dar, tămplăndu-mi„se şi mie a înlrarea pre - calea -a toată lumea şi a

„treacerii

den ciastă viaţă în ceailaltă (a vrut să ţie sa-

-....mă de voia mamei)
- :sus moşii: Anca şi

şi las şi eu ca pre aceale zise,mai.
Elina carea în vreame de bătră» -

neaţă ne-au. dăruit: Dumnezeu de cununie dreaptă, ca :să fie amăndouă surori, însă cu aciastă tocmeală ca
Ă pănă va îi Doamnă- nea şi soțul mieu Doamna Elina
vie, să 'le biruiască ia şi să se hrănească dentr'aceaste
moşii, iar. după moartea Doamnii meale să fie .cum'
-a lăsat, mumă-mea,
Dumnezeu o iarte, și „cum
am
cc

.

-

z

DE

So

.

-.
-

.
:

„522: —
lăsat-și eu. Și aşa: tocmesc şi las cu plesteîn ca aciăstă
tocreală să fie „neschimbătoare, care o am întărit 'cu
a

„pecetea mea, iar cine o va strica aciastă tocmeală să îie
blestemat :de 318. oteţ şi să lăcuiască cu Iuda şi cu A-

rie. Şi mărturii încă am pus ceşti mai jos scriși: Dioni-.
sie Paliolog Mitropolitul de la Tărnov şi -jupănul Țejar
Gil den Beci, jupănul Hegheni Ianăş den Sibiiu şi ju-

- 'pănul

Rorăr „dohtorul

den - Beci, ele, Scris în

Beci..,

1620. P. 318. ţ lo Costandin. Voevod “poi: most. asbdr. zemle
. ylabiscoe (=cu: milă. lui. Dumnezeu, Domn al-Ţerii-Ro- mâneşti),: EA Boiariului. Domni, Meâle Costantin Buzescu”
--sănătate. Cartea ce ai trimes :ău venit: şi „EG scrii am. îxi_ţăles. Pentru bir ce ne scrii căci iaste cu greu “şi te rogi
„= „să te-mat'uşurărm! cevași; dă 'aciâsta. ni se pare că: pă
-aceşti 20 de: galbeni: ești 'cu nepotă: -tău :Constantin, însă
ce să va putea, tot te. vom mai ușura. Peniru.neşte ţia , gani de la Mihai Post. „Corbeanu. ce scrii am înţeles, dă

„câr6. lucru. 'dunineata zici: că-s ai. 'dumitale,- Mihai, Post.
"zice că-s ai "Iui;, ci noi.pen scrisori, nefiind dă aţă nu
putem isprăvi, făr dă cât, dând Dumnezeu să “te mâi
scoli cevaş;, vei veni într'acoate .şi-ţi--vei “isprăvi, ci dă

vor îi ai dumitale, ţi-i 'vei lua; iar, dă vor fi ai lui, şi-i va
- ţinea. Numai 'ne pare 'rău dă. dumneata” căci ne scrii: că
-eşti :tot. slab; şi nepuțincios, ci, dănd Dumnezeu să. te
mai scoli . -cevaş, să ne vii. într acoace, că nai -venit de

„mult.

- (0712)

Aceasta. și. fii sănătos. „Mai. 1 dne; 0)
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