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Cătră colegii mel învățători. 

Istoria naţională trebue să figureze între obiec- 
„ele cele mai principale din şcolile primare. A învă&ţă 
pe copii Gramatica, Aritmetica, etc. este a-i face să 

fie Gmeni cu cunoscinţile trebuitâre în viaţa prac- 
tică; a-i învăță Istoria n&mului lor, este ai face 

buni Români. | 

Studiul Istoriei formeză caracterul copiilor și 

deșteptă în ei sentimente nobile. Ținând minte faptele 

întâmplate, li se exerciteză memoria. Vădend des- 

fășurându-se o multime de evenemente și calamităţi, 
precum şi caractere nobile și fapte îniositâre, Istoria, 
-sădesce, în inimile tinere, sentimentul adevărului, al 

dreptăţii și al moralei, care înfluințază forte mult 

asupra voinţii copiilor şi-i face să pâtă deosebi binele 

din r&ă, adevărul din minciună. Istoria face cunoscut 

«copiilor trecutul, li arată presentul și li descopere 

viitorul. Tot din istorie, copiii învață a  cunâsce că 

ori-ce faptă bună, patriotică și morală, dacă nu-și 

găsesce răsplata ei de îndată, totuși viitorimea—care 
judecă fără părtinire—o laudă şi o bine-cuvinteză. De 

asemenea, ori-ce fapta rea, ca tradarea, linguşirea, în- 

gâmiarea s. a. l. de şi câte-o-dată, nu-şi are pedepsa 

chiar când se făptuesce, totuși acestă pedepsă, nu 

întârdie de a veni. De aceste exemple găsim o mul- 

țime în Istorie. În sfârșit, copiii jeă pildă şi înveţă- 

tură din viață şi faptele acelor bărbați, cari au lucrat 

Și Și-a jertfit viața şi bunurile lor pentru civilisația 

nemului românesc şi mărirea patriei, și se îndemnă 

a face ȘI el tot ast-lel, la rândul lor. Faptele înjo-
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sitâre și nevrednice încă trebue arătate copiilor, dar- 
cu colorile cele mai negre, care să-i facă a nu le 
imită. 

Însă, cum trebue să se facă acest studiti, atât: 
de folositor, pentru ca în adevăr să dee țării bar- 
baţi moral, iubitori de dreptate şi de adevăr, și 
mai pre sus de tâte buni patrioți?! 

Manualul de Istorie națională, pentru școlile: 
primare, trebue să aibă un stil simplu, popular și 
atrăgător. EI trebue să cuprindă evenementele și. fap- 
tele cele mai importante, însă ast-fel desfășurate, în 
cât să se pară copiilor că să petrec dinaintea ochilor: 
lor. Numele proprie de puţină importanță și datele 
cronologice prea numerâse încarcă prea mult .me- 
moria copiilor și nu li este de nici-un folos. Pentru 
acesta dar, noi trebue să li dăm numai atâtea, câte 
credem că le vor pută et pastră în memorie. Fapte. 
și întîmplări multe ȘI variate, iar date ȘI nume: . A . .. A u Ă proprie cât de puţine, acesta place copiilor. Însă fap-- . A . o. LN Ă A A 
tele și încmplările trebue să fe ast-fel expuse, în cât. 
copiii să le asculte şi să le învețe de plăcere, iar: 
nu de silă. Date cronologice prea multe și nume 
proprie prea numerbse sunt ceva sec şi neplăcut pen-. tru copii. Plăcut și atrăgător pentru dinșii sunt numai faptele și întîmplările, fără însă a nesocoti datele 
cele mai principale și persânele cele mai însemnate.. Faptele și evenementele petrecute în timpurile cele. mai vechi trebue să fie arătate întrun mod CONCIS;, dar lămurit, fără multe amănun țimi, și cu cât ne:
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apropiem de present, cu atâta ele să fie desvoltate 
mai mult. Cu alte cuvinte, trecutul să serve a lă- 
muri, treptat, presentul. 

Nu este de ajuns a cunâsce câte-va fapte 
culese isolate în acest câmp întins al Istoriei, nici de 
a le uni între dinsele spre a formă o nomenclatură, 

“în ordine, a datelor acesta nu pune în joc de cât 
memoria copiilor. Ceea ce importă mai mult, şi de 
care să ocupă șcâla prea puţin, este de a atrage 

„asupra acestor fapte atenţiunea și judecata copiilor. 
Cu alte cuvinte, făcendui să cunescă faptele cele 
bune și cele rele, să-i deprindem a judecă, ea pe 
cele dintăi să le imiteze, iar de cele din urmă, să se 
ferâscă. Numai astfel șcâla va pute să formeze, 
cu “ajutorul Istoriei, 6meni morali şi iubitori de 
dreptate și adevăr, 6meni cu sentimente nobile și 
patriotice, Smeni cari să-și sacrifice averea Şi viaţa 
lor pentru binele, fericirea şi onrea patriei. 

Cunoscinţile istorice nu trebue dar să se măr- 
ginescă numai în a învăţă pe derost o serie de tab- 
louri sinoptice, cronologice şi altele, ori a recită o 
mulțime de nume proprie și de date. Noi trebue 
să dăm copiilor o idee clară asupra trecutului, ca 
apui traversând secolii, să fie în stare a urmă cur- 
sul natural al evenementelor şi desvoltării n&mului 
românesc până în dia de astă-di. 

Un gol simţitor, ce se află în manualele nâstre 
de Istorie, este că, în espunerea faptelor și desfășu- 
rarea evenementelor se vorbesce numai despre per-
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s6na Domnilor, nu și a altor bărbați, cari au lucrat 

pote, mai mult de cât Domni, la  rădicarea și 

mărirea patriei. În adevăr, a fost un timp, când 

domnul eră fara; însă după ce poporul a început a 

ave consciință de sine, s'a ivit în sînul s&i barbaţi, 

cari aii întrecut pe domni în fapte mari şi patrio- 

tice. -Barbaţi ca Gh. Lazăr, Mitropolitul Veniamin, |. 

Eliade, Gh. Asachi și alții nu trebue lasați uitării; 

căci dacă am ajuns unde suntem, muncii și devota- 

mentului lor pentru ţară, datorim cea mai însemnată 

parte. Cunoscend faptele acestor barbaţi, copiii văd, 
că nu numai cu sabia și deplomația își pâte cine-va 
servi tara, dar și cu talentul s&ti, cu capacitatea sa, 
cu cunoscințile sale și cu devotamentul pentru binele 
comun. 

În aceste lecţiuni de Istorie, am vorbit copiilor 
și despre aceste nume sfinte pentru n&mul românesc. 
Căci numai când fii României vor cunbsce pe acei 
barbați, cari în mijlocul împrejurărilor celor mai 
grele, au sciut a lucră cu atâta hărnicie şi devota- 
ment la rădicarea patriei, din trista stare în care se 
află, numai atunci dic, se vor inspiră și că, și se vor 
sacrifică pentru scumpa nâstră tară! 

In munualul, cu care mă presint înaintea d-vâs- 
tre, am căutat, pre cât mi-a fost cu putință, să în- deplinesc tâte condiţiunile spuse până aici. Dacă am reușit sai nu, voi m& veti judecă, . 

Autorul,



PARTEA 1, 

Din vremile cele mai vechi până la întemeerea 

Munteniei şi Moldovei. | 

ROMÂNII. 

Ţara, în care locuin noj, se numesce Aomânza, 

pentru că cea mai mare parte a locuitorilor, ce tră- 

esc în ea, sunt Români. Români sunt, nu numai în 

România, dar și în Basarabia, Bucovina, Transilva- 

nia, Maramureș, Temișana, Crișana si chiar peste 

Dunărea, 

Fie-care om are bunii și străbunii s&i din cari se 

trage, și se intereseză ca să cunâscă, cine aă fost 

ei. Tot asemenea și fie-care popor sai nație din lume 

are străbunii săi din care se pogâră, și cari ai des: 

părut demult de pe fața pămîntului; căci popârele 

ca și Gmenii, se nasc sati se formeză, trăesc și mor, 

lăsând în locul lor alți urmași. 

Noi Românii suntem pogoritori dintr'un popor 

forte vestit, care a trăit demult pe fața pămîntului. 

Acest popor se numia Romană. Frăţi cu noi, cari se 

trag tot din Romani, mai sunt și Italienii, Francesii, 

Spaniolii și Portogesii. Aşa dar, aceste cinci naţii



sunt surori între dinsele, pentru că tâte se trag din 
Romani. 

Un om nu-și pâte cunâsce istoria sa și a n€- 

mului s&ii, până ce mai întăi nu va-cunâsce istoria 
străbunilor săi. Tot asemenea este și cu o nație. 
Prin urmare, și noi Românii, dacă voim să cunâscem 
istoria nemului nostru, trebue ca mai întăi să cu- 
n6scem pe str&bunii noștri Romani. 

Il. 

ROMANII. 

În vremile de demult, a fost pe lume o împă- 
răție fârte mare și puternică. Ea se numia împerăţia 
Romanilor. Împărăţie aşă de întinsă n'a fost de când 
e lumea. 

Romanii eră un popor care-și trăgea începutul 
săi de la o cetate mare, numită Roma, ce este Și 
astă-di în Italie, o țară care vine spre medă-di-apus 
de la noi. Acestă cetate a fost întemectă de cătră 
doi frați, Romul şi Rem, cu 750 ani înainte de nas- 
cerea Domnului nostru Isus Cristos. De la numele 
ui Romul, s'a numit și cetatea fRozza ; tar locuitorii, 
cari S'aă aședat în ea, sati numit Romană. Romanii 
erai niște Gmeni viteji, nelenevoşi, cumpă&tați în 
mâncare și băutură, cinstiți, iubitori de dreptate şi 
adevăr, şi mai pre sus de tâte buni patrioți. Er, la 
început, cam la vre-o 240 de ani, s'a cârmuit de 
cătră niște cârmuitori numiți fegz, cari erat puși pe



viaţă. Regi aii avut Romanii șepte. Cel întăi a lost - 
Romul. 5 

În timpul celor dintăi șese regi, poporul roman 
s'a luptat cu tâte popârele de prin prejur, pe care 
le-ai supus, întindându-și astfel domnia din-ceîn-ce 
mai mult. Cel de al şeptelea. rege se făcuse lacom, 
mândru, lenevos și iubitor de lucs. El numai eră un 

părinte al poporului, precum trebue să fie un stă- 

pănitor, ci se făcuse un tiran asupritor. -omanii, 

cari nu puteai să suferă în capul lor pe un- aseme- 

nea om, îl dădură jos din domnie, și hotăriră să 

numai pue regi, cari să-i cârmuescă. 

După ce Romanii-alungară din -domnie pe cel 

de al șeptelea rege, schimbară forma ocârmuirii, a- 

dică alegeati în fie-care an câte doi barbati înţelepţi 

și curagioşi, cari să-i cârmuescă. Acești barbați se 

numiai Consul. Ei cârmulai ţara cu ajutorul unei 

adunări de Gmeni bătrâni numiţi Senazori. Dacă con- 
sulii se purtau bine în anul întăi, erai aleși și pe 

alt an; iar de nu, îi dădea afară și alegeau alţii, 

așă că consulii erati nevoiți să se pârtă bine, ca să 

potă domni mai mulți ani. Ast-iel de ocârmuire alâsă 

de cătră popor, din sînul săi, se numesce Repubcă. 

Republica romană a ţinut mai multe vecuri. 

În timpul republicii, poporul roman voinic și 

r&sbolnic, a bătut și supus mai întăi pe tâte pop6- 

rele din talia, după aceea pe cele vecine ei, în urmă 

pe. tâte cele ce întâlnia în calea sa, întindându-și 

astfel stăpânirea mai peste tâtă lumea cunoscută pe 

atunci, |
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Pe la anul 31 înainte de Cristos, unul dintre 

consuli numit Octavian, nu voi să mai lase stăpâni- 

rea din mână, și se făc împărat. De acum forma 

cârmuirii Romanilor se schimbâ din republică în îm- 

pă&răţie. În timpul împ&ratului Octavian Aiigust, se 

născăi și Domnul nostru Isus Criștos. 

Dintre împărați, unii fură buni, iar alţii răi, În- 

tre cei buni a fost și unul numit Zrazaz. Acest îm- 

părat ne-a adus pe noi în ţările, în care ne aflăm şi. 

până astă-qi. 3 

2, 

ÎMPĂRȚIREA ȘI STRICAREA ÎMPERAȚIEI 
ROMANILOR. 

Pe la anul 395 după Cristos, împărația Roma- 
nilor se întinsese atât de mult, în cât împăratul de 

la Roma nu putea să o stăpânescă pe tâtă, pentru 

acesta ei ai împărţit-o în două: împărafia de apus 

cu capitala Roma și împerafia de răsărit cu capitala 
Constantinopol. Constantinopolul este un oraș, ce 
vine astă-qi în Turcia, și s'a făcut de cătră împăra- 
tul Constantin cel Mare, de la care şi-a luat și 
numele. 

După împărțirea împă&raţiei, puterea Romanilor 
x A . A 

$ a imceput a scăde din ce-în-ce mai mult.; Impărați nu 
se mai puneaii dintre barbaţii cei mai înţelepţi şi mai 
curagioși, ci dintre cei cari dădeati mai mari lefi 
soldaților. Voința poporului nu mai eră ţinută în sa-
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mă, ci soldaţii puneaii pe cine voiai ei împărați. Dar 
și Romanii, amestecându-se ci străinii, acum se de- 
partară de la viața lor cea cumpătată și uitaseră 
obiceiurile cele simple. Lucsul, lenea și desfrânarea, 

ce le vedeati la străini, începură a le urmă ȘI ei. 

Barbarii * vedend că Romanii nu ma! sunt uniţi 
între dînşii, și prin urmare nu mai ai acea putere, 

pe care o aveaii mai înainte, hăvăliră din tâte păr- 

țile asupra, împărațiilor, și o stricară mai întăi pe cea 

de apus și apoi pe cea de răsărit. Pe ruinile aces- 

tor împărății se rădicară o mulțime de țări nous, care: 

sunt și până astă-di în Europa, Asia: și Africa, 

Romanii ati fost păgâni până în timpul lui Con- 

Stantin cel mare. Acest împărat s'a creștinat el mai. 

întăi, și după dinsul se creștină tot poporul. 

Romanii ai putut să ajungă la cel mai înalt grad 

de putere, numai prin tăria lor de suflet. Așă, se spu- 

ne, că un Roman numit Mucius Scevola, fiind prins. 

de cătră dușmani întrun r&sboiu și punându-i-se câr- 

buni aprinși în mână, ca să spue numărul oștirilor 

romane, el a suferit de i-a ars mâna de tot, dar n'a 

spus nimic duşmanilor. Un general, numit Regulus, 

de asemenea fiind prins într'un r&sboiu, dușmanii i-ati 

dis că vor da libertate, dacă va face pace rușinosă 

pentru patria sa ;. el însă a primit ma! bine să fie 

ucis, de cât să îndeplinescă cererea dușmanilor. Un 

alt Roman, numit Cincinatus, care eră un simplu plu- 
Li 

* Sub nume de barbari se înțelege niște popâre, care duceaii o. 
viață aprope sălbatică. Ei n'aveai nici o cultură. Ocupaţiunea lor eră 
aceea de a umblă diu loc în loc şi de a rîpi bunurile altor popâre.
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gar, respingend cu bărbăţia lui o navală de dușmani, 
Romanii voiră ca să-l facă rege. EI însă nu primi, 
ci se întârse la plugul s&i, dlicend că el a făcut ceea 
ce eră datoria fie-cărui Roman să facă. 

Aceste fapte vrednice de laudă, și altele ca a- 
cestea, aii făcut pe Romani nemuritori. Pentru acesta, 
de și sunt mai multe sute de ani de când împărăţia Romanilor s'a stins de pe fața pămîntului, totuși lim- 
ba lor, care se numesce //m6a /azină, este întrebuin- țată și astă-di pentru înv&ţăturile cele + nai înalte, de cătră toți Gmenii cei mai învățați din lume. lar cu legile lor, care pOrtă nume de Dreptul roman, se câr- muesc şi până astă-cli tâte țările cele mai de frunte. 

3. 

DACII. 

Ţările, în care locuim noi Românii astă-di, adi- că: România, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Ma- ramureșul, Crișana, și Temișana, în vremele de de- mult, eraă locuite de cătră un popor numit Daci şi prin urmare ŞI țările acestea se dumiati Daria. Da- cit, la început, se îndeletniceaă numai cu crescerea vitelor și n'aveat locuinţi statornice, ci umblat din loc în loc căutând pășune pentru turmele lor. Mai pe urmă însă, începură a se îndeletnici Şi cu 'lucra- rea pămîntului, şi atunci fiind legaţi de ogdrele lor, iși făcură bordee în pămînt şi case de bîrne. Dacii erau un popor vestit în resbe, cumpătat, cu obi-
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celuri simple și iubitori de patria lor. EX credeai că 
sufletul omului nu mâre. Acestă credinţă îi făcea așă 
de curagioși şi despreţuitori de cri-ce primejdie, în 
cât mergea la morte cu mare bucurie, ca Și cun 
pornea într'o călătorie plăcută. Ei ai bătut pe Perși, 
pe Greci și chiar pe Romani de mai multe ori. 

Romanii își întinsese domnia lor până la Dună- 
rea, Dacii, find neastâmpărață, treceai necontenit în 
partea dreptă a acestui fluviti, sub un rege al lor 
numit Bolrebiste, şi făcea mari stricăctuni popârelor 
supuse Romanilor. Împaraţii de la Roma trimiseră în 
mai multe r&nduri oști asupra Dacilor, însă fură bă- 
tute de cătră acest popor îndrăsnet. 

După mârtea lui Boirebiste, Dacii s'au desbinat 
între dînșii, împărțindu-se în mai multe părți, sub mai 
mulți domnișori. Atunci Romanii îi bătură în măi mul- 
te renduri. Vădend acesta Dacii, se uniră Yarăși cu 
toţii, și aleseră de rege pe unul numit Dura. Dura, 
fiind prea tînăr, nu se simţi în destul de vrednic, ca 
să se lupte cu Romanii; pentru acesta se lăsâ sin- 
gur de domnie. Atunci Dacii aleseră de rege pe 
Decebal, cel mai înţelept și cel ma! curagios dintre ei. 

4. 

DECEBAL, REGELE DACILOR. 

Decebal eră un general forte iscusit şi vitez în. 

r&sboe, Pe timpul pe când s'a făcut el rege, la Roma 

împărăția Domițian. Acesta eră un împărat molatic 

.
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și lenevos ; t6tă viața sa și-o petrecea în trindăvie Și 
fapte urite. La r&sboiu nu mergea el singur, ci tri- 
mitea pe generalii săi. 

Decebal, cum se făci reg&, se pregăti de 6ste, 
și trecând în partea dreptă a Dunării, care pe atunci 
se numia /Mfesza, bătu pe Romanii, cari locuiati a- 
colo. Domițian, audind de acesta, trimise în două 
renduri, pe -doi generali, ca să] pedepsescă ; însă ei 
fură cumplit bătuţi de cătră Decebal. Domițian se 
hotări atunci se mârgă el în persână 
lor; dar ajungând 
ȘI 

asupra Daci- 
în Mesia se puse la petreceri, 

trimise în Dacia pe generalul Zap. Acesta 
băti pe Daci la locul numit 7 pe, ce eră prin 
Temișana de astă-di, și plecâ chiar în contra capi- 
talei lor Sarmisagetusa, ce eră aședată pe riul Saz- 
Leii din Transilvania. Decebal însă înșelă pe lu- 
lan. El puse de tăe copacii dintr'o pădure, lăsând . . 

pă . 
> 

A A _ 

trunchiurile la mărimea unui stat de om. Îi îmbră- câ cu haine soldăţesci şi le puse arme, așă că de departe, se părea că este O armată iGrte numerâsă. Iulian se Spări€, și se întârse înapoi. In timp ce se petrecea acestea la Dunărea, ati ven it cu r&sboiu asupra Romanilor un popor numit Marcoman Domițian este silit să trimită niște soli ca să ccră pace. Decebal făcu pace, 
țiunile acestea : Domițian să 
să li dee ment învățați, 
teri pentru făcut cetăți. 
rușincză şi se 

i. Acum 

la Decebal, 

dar cu condi- 
plătescă. tribut Dacilor, 

cari săi cîvilizeze Și meș- 
Domițian primi acestă pace 

întârse la Roma, Ajungând aici, el 
.
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se lăudâ că a bătut pe Daci, numa fiind-că sunt 6- 

meni săraci, li dă o sumă de bani pe fie-care an. Ro- 

manii însă scilau ce a pățit el, şi pentru acesta se 

rugau lui D-deiă, ca să-i scape de un împărat, care 

adusese o rușine aşă de mare asupra capului lor. Dar 

acestă rușine ţint numai până când se făcu împărat 

Trăian. 

5, 

TRAIAN, ÎMPERATUL ROMANILOR. 

Marcu Ulpiu Traian a fost unul din cei mai în- 

semnaţi împărați ai Romanilor. El nu eră de nem 

împărătesc, ci se trăgea dintr'o veche familie italia- 

nă, şi se născuse în Ispania. Traian, de tînăr, întră 

în armată ca simplu soldat ; însă prin curajul, vitejia 

și agerimea minţii sale ajunse ofițer, mai pe urmă 

general şi în sfârșit împărat. El eră un om înalt la 

statură, frumos la trup, blând la vorbă, ager ia min- 

te şi meşter la r&sbe. 

Pe când Traiân eră general, la Roma împărăția 

un împărat bătrân numit Nerva. Nerva navea co- 

-pii. El dar se gândi mult pe cine să lase urmaș la 

împărăție. Gândul lui se opri atunci la Țraian, des- 

pre acăruia, vitejie și fapte de laudă, se dusese ves- 

tea în tâtă împăraţia. Îl lu dar ca fii de suflet și-l 

lăsă urmaș la împăraţie. 

Pe la anul 98 după Cristos, muri bătrânul Ner- 

va, și se făcu împărat bravul Traian. “Mare bucurie
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simţiră toți Romanii, când se sui pe tron Traian. Şi 

în adevăr că aveai dreptate să se bucure! Traian și 

ca ofițer, şi ca general, ba și ca împărat, în ori-ce 

răsbâe, se bătea deavalma cu ostașii s&i. El cunoscea 

pe nume pe toți voinicii săi, și în r&sbâe, cândli 

dicea câte-un cuvînt, ei: mai bine se vâraii la morte, 

de cât să rămie rușinați înaintea bunului lor împ& 
rat! El iubia pe Gmenii :cei învăţaţi, cei harnici și 
cei curagioși în r&ăsbâe. De cei săraci şi neputincioşi 
încă avea milă! Ca vre-un milion de 6meni de a- 
ceștia, se țineati cu darurile lui. Ș'apoi Traian nu în- 
grijă de 6meni ca să aibă numai cu ce să trăâscă, 
ci Îi făcea şi școli ca să se lumineze la minte fie-care 
şi să cunâscă binele și răul, ca să nu-i înșele cei și- 
reți și răi la inimă! El tubia fârte mult dreptatea ; 
și când se plângea la dînsul vre-un om, care eră a- 
suprit, el numai de cât îi făcea dreptate. El voia 
ca lege să fie lege, şi pentru cei mari ca și pentru 
cei mici, pentru cei bogaţi ca și pentru cei săraci. 

Unii împărați și domni, la început, se arată buni, 
dar după ce capătă stăpânirea bine în mână, să 
te ferescă D-d&i cât de răi se fac! Traian n'a fost 
din numărul acestora. E] a fost tot bun până la ca- 
pătul domniei sale. Pentru acesta, când a murit, plân- 
geaui după dînsul toţi: barbaţi, femei şi copii, ca și 
cum ar fi perdut pe cel mai bun părinte al lor!
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6. 

Luptele lui Tvatan cu Daci. 

Traian, de îndată ce se făcu împărat, se gândi 

cum să scape pe Romani de rușinea, ce o adusese 

Domițian asupra capului lor, de a plăti tribut Da- 

cilor. Doi ani se pregăti de luptă. Şi când Decebal 

trimise soli la Traian ca să-i plătescă tributul, acesta 

li arătă sabia și li dise: »De astă-di înainţe, Romani 

v& vor da, în loc de aur şi argint, ascuţitul săbiilor 

„şi vârlul săgeţilor.« Solii Dacilor, înturnându-se a 
casă, spuse lui Decebal r&spunsul lui Traian. Audind 

Decebal răspunsul cel îndrăsneț, se înfurie grozav. 

EI strânse în grabă pe toți căpitanii sti și li dise: 

>Romanii nu mai voesc să ne plătâscă tribut. La 

arme cu toții! Să-i înfrângem și să-i supunem iarăși !e 

În anul 101 după Cristos, Traian plecă, în frun- 
tea unei oştiri forte mar, în contra Dacilor. Ajun- 

gend în Mesia, puse de se aruncă mai întăi poduri de 

plute pe Dunărea, și apol dete poroncă oștirilor de 

a trece în Dacia. Dacii au încercat ca să se împo- 

trivescă la trecerea Romanilor, însă fiind respinși, se 

retrase în locurile lor cele strâmte. Decebal trimise 

atunci niște soli la Traian, dintre Dacii cei mai de jos, 

ca să ccră pace. Traian nici n'a vrut să-i vadă, cia po- 

roncit oştirilor să mergă înainte. Lupta se începu cu 

mare furie între Romani și Daci, în tâte părţile. Sângele 

curgea ca păriele și câmpiile erai pline de cadavre, 

atât de ale Dacilor cât și de ale Romanilor. Se lup- 
2
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tati amarnic Romanii, dar şi Dacii nu se lasati mat 
pe jos. În sfârșit, Romanii înving pe Daci în trei 
renduri. Cu tote acestea, Dacii făcură așă de mare 
r&u Romanilor, că nu li mai ajungea pânză ca să 
lege ranele celor râniți în luptă. Atunci bunul Tra- 
ian își rupse cămeşele sale, și le dete ca să lege ra- 
nele soldaților. Oiţerii săi, vădându-l, făcură ȘI ei 
tot asă, 

Decebal vădendu-se biruit de cătră Romani, tri- 
nise la Traian niste soli dintre Dacii cet mai însem- 

nați, cu mânele iegate la spate ca nişte robiți, ca să 
ceră pace. Traian nu voi să-i primescă nici pe aceş- 
tia, ci poronci oștirilor să mergă înainte. Ai mers 
Romanii înainte până ai ajuns. sub zidurile cetății 
Sarmisagetuza. Acol& ef mai bătură încă o-d 
Daci. Acum Decebal v&de 
Romani, se duse el-însuşi 

ată pe 
nd că nu e chip să scape de 
cu capitanii s&i, și cădând 

în genunchi înaintea hit Traian, îl rugâ 
pace. Traian se învoi ca să încheie pace, 
ceste condițiuni : 

ca să facă 

însă cu a- 
Dacii să plătescă, pe viitor, tribut 

Romanilor, să înapo&scă toți învEțații şi meşterii dați 
de cătră Domițian, să strice cetățile de pe Danărea, 
să nu facă r&sboiu nici pace fără 
lor, și Decebal să trimită 
însemnați, la sfatul bătrâni 
că Dacii au fost bătuţi 
„primi 

învoirea Romani- 
niște Daci, dintre cei mai 
lor din Roma, cari să spue 

de cătră Traian. Decebal 
tâte aceste condițiuni și făgădui 

urmă întocmai. 

„Daci, 

că le va 
lar “Traian, după ce a supus pe se inturnă la Roma. Acols îi “eși înainte tot
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"poporul, barbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, cari-l pri- 

miră cu strigăte de bucurie şi cu laude nespuse. 

Decebal primi condiţiunile impuse de cătră Tra- 

ian, numai pentru ca să p6tă scăpă de Romani şi să-i 

"vadă eșiţi din țara sa. El nu eră un domn de aceia, 

care să pâtă suferi mult timp ruşinea ; căci el ştiia 

că un stăpânitor este dator să se lupte până la morte 

pentru apărarea ţării sale. Îndată ce Traian eși din 

Dacia cu oștirea sa, Decebal, în loc să strice .cetă- 

ile de pe Dunărea, le întări pe cele stricate, mai fă- 

când şi alele din noi. Pe lângă acesta, se uni şi 

cu popsrele dușmane Romanilor, îndemnându-le să 

se rescole cu r&sboiu asupra lor. Romanii din Me- 

sia făcută cunoscut lui Traian tote mișcările Da- 

cilor. 

Audind Traian de pregătirile lui Decebal se în- 

furi& aşa de tare pe Daci, încât se hotărî să mer- 

gă asupra lor cu o oștire mult mai mare de cât în- 

tăi, să-i stărpescă de pe fața pămîntului și să li su- 

pue ţara. Deci în anul 104 după Cristos, plecă cu 

o oştire de 300000 Gmeni asupra Daciei. 

Ajungend la Dunărea, Traian trecu o parte din 

oștirea sa în Dacia, ca să păzască malul stâng al flu- 

viului. După acesta, însărcină pe un arhitect sai meş- 

ter vestit, numit Apolodor, ca să facă un pod de 

petră peste Dunărea, mai în jos de locul unde se 

află astă-di Turnu Severinului. Acest pod eră aședat 

“pe '20 de stâlpi, cari se: văd și acum când scade 

“Dunărea. Lucrarea podului țină un“an de ile; Deci
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în anul 105 după Cristos, Traian trecă cu tâtă oști- 
rea sa în Dacia. O luptă grozavă se încinse între a- 
mândouă părţile. Atât Romanii cât şi Dacii se lup- 
tati ca niște lei. Mult timp a fost biruința nehotă- 
rîtă ; dar însfârșit, Dacii fură bătuţi pretutindene. 
Decebal vădând că nu pote învinge pe Romani cu 
armele, se încercâ să-i învingă prin înșălăciune. 

În armata romană, eră un general vestit numit. 
Jongin. Pe acest general îl fubia fârte mult Traian, 
pentru curajul și vrednicia sa. Decebal, aflând despre: 
acesta, trimise pe niște Daci la Longin, ca să-l pot- 
tescă să vină până la dinsul, spre a vorbi despre 
pace. Lougin se încredi în vorbele dacului și se du- 
se la el. Decebal cum îl vEdu în mâna sa, îl puse 
la închissre, şi trimis rEspuns lui Traian, ca ori să. 
se tducă din ţară, ori de nu, el va omori pe Longin.. 
Acum Traian se află în mare încurcătură ! EI nu sciia 
ce să facă! Atunci Longin, spre a scapă pe împăra- 
tul săi de rușinea de a se întârce înapoi fără nici-o 
isbândă, îi trimise rEspuns, prin “un soldat roman, să 
nu facă pace, căci el are de gând să se omâre singur. 

Traian, înfuriat asupra lui Decebal, plecâ cu Oş- tirea spre capitala Daciei, Când Romanii ajunseră aprope de cetate, ce se vadă !.. Capul lui Longin înfipt în vârful unei Prăjini de pe zidurile Sarmisa. getusei! V&dând această grozăvie, 
rie neaudită asupra, cetăţii, 
duri și întră în lăuntru, 
Intraţi în lăuntru se înce 

ei se aruncă cu o fu- 
Unii razimă scări de zi-. 

alții sfarmă zidurile cetăţii. 
pe un măcel înfricoșat între:
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Daci și Romaai. În sfârșit, Romanii înving și acum. 

Decebal v&dend că n'are să pâtă scăpă din mânile 

Romanilor, s'a lasat în verful săbiei sale şi s'a ucis 

singur. Parte din generalii şi Dacii cei mai însem- 

naţi făcură ca împăratul, Yar alții b&ură otravă. Da- 

cii, câți au mai scăpat vii, parte sat ascuns prin 

codrii şi crăpăturile munţilor, iar parte ai fugit 

în alte ţări; ast-fel că ţara. a r&mas mai de tot 

pustie. Acum Traian a mai mărit împărația Roma- 

nilor, mai adăugând pe lângă dinsa și ţara Dacilor. 

LE 

COLONISAREA DACIEI. 

Când dintr'o ţară, care are mulţi locuitori, se 

strămută parte din acei locuitori în altă ţară, care 

are mai puţini, atunci locuitorii strămutați se numesc 

colonişti ; iar aședarea lor, în ţară cea nouă pentru 

dinșii, se numesce co/onzsare. 

Traian vEdând că Dacia a r&mas fără locuitori, 

şi că este o ţară frumâsă şi îmbelșugată,a adus co- 

loniști de prin. Italia și alte părți ale împărăției şi 

i-a aşedat în ea. Aședendu-se coloniștii în Dacia, 

Traian a îngrijit de dinșii ca și cum un părinte în- 

grijesce de fii săi. A aședat în ţară două legi6ne de 

oştiri, care să apere pe coloniști de barbarii, ce pu- 

eat să-i supere. Și pentru ca să nu li pară r&i co- 

loniștilor că ai venit în Dacia, aă făcut o mulţime 

de lucruri bune şi folositâre. Așă, a făcut drumuri
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aşternute cu pâtră, temple sai biserici, școli, băi, 

cetăţi, teatre, s. a. |. Cetatea Sarmisagetuza, care- 

fusese stricată îu timpul r&sboiului, a făcut-o mai 

mare şi mai frumâsă numind-o V/pra- Zyazana- Augusta, 

hotărînd ca și în viitor, tot ea să fie capitala Daciei. 

Și fiind-ca Dacia eră apărată despre nord şi vest de 

munții Carpaţi, iar despre sud avea pe Mesia, pe: 

când despre ost n'avea nici-o apărare, a făcut în a- 

cea parte, pe unde vine Basarabia de astă-di, două 

valuri mari de pămînt amestecat cu petre. Aceste 

valuri aveai vre-o cinci metri înălțimea, iar lățimea, 

Și mai mult. Printre aceste valuri a pus soldați de pază, 

iar pe ddlurile cele mai mari a făcut turnuri înalte, de 

unde să se pâtă vede de departe, când vor veni bar- 

barii. Și ast-fel, Traian a făcut din Dacia una din 

țările cele mai frumâse stăpânite de cătră Romani. 

Coloniștii din Dacia se cârmuiati de cătră un 

cârmuitor pus de cătră împăratul de la Roma. Acel 

cârmuitor se numia Pro-cousul şi şedea în Ulpia-Tra- 

iana- Augusta, 

Dacii. cari s'a fost ascuns prin crăpăturile mun- 
ților și prin fundul codrilor, vedând că vremurile sati 
liniștit și-scă Romanii nu mai caută să li facă răi, 
ai început a eși unul câte unul și a se amestecă cu 
Romanii. Și find-că aceștia erati acum stăpâni în 
tară, Dacii ati fose nevoiţi a învăţă şi et să vorbe- 
i limba latină, pe care o vorbiată coloniştii. Însă şi 

omanit ai luat 
aveati în limba lor. Pui iti “pam, Daci care nu le el sa făcut o amestecătură
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între Romani și Daci, și din acea amestecătură s'aii 

format un noi popor, care este foforul român de 

astă-di. 

8. 

DACIA SUB ROMANI. 

Cât timp a trăit împăratul Traian, coloniștii din 

Dacia ai petrecut bine în ţara lor cea nouă; căci 

el se îngrijia de dinșii ca un părinte de copiii săi. 

Însă, după ce muri bunul Traian, fericirea lor se 

schimbâ în suferinți. 

După mortea lui Traian, a urmat la împărăție 

vărul s&ă Adrian. Acum barbarii dinspre răsărit, ne- 

mai având frică de Adrian, cum aveai de Traian, 

ai început să năvălescă în Dacia. Adrian îi bătă și-i 

alungă de mai multe ori; dar ei năvăliaii necon- 

tenit. Atunci el se hotări să lase Dacia şi pe colo- 

niști în mâna barbarilor. 

Prietinii şi generalii săi însă îi dise, că e păcat 

să lase atâța Romani în mâna barbarilor, și să pă- 

răsască o ţară pentru cuprinderea căreia, Traian var- 

sase mult sânge și cheltuise mulți bani. Adrian as- 

cultând aceste sfaturi înțelepte, nu părăsi Dacia, dar 

îi făcă un alt r&ă. El strică podul cel făcut peste 

Dunărea de cătră Traian, care legă Dacia cu împ&- 

răţia cea mare a Romanilor. Acum când păvăliaii 

barbarii în Dacia, oștirile romane, car Pati  Me- 

sia, nu puteau trece repede fuviuj, E săcăiare pe 
pi Pa r. . 

d L&ă 
        
   

  

coloniștă.



| Între acestea, împărația Romanilor se slăbise 
fârte mult, din pricina voitorilor de domnie. Impă- 

A raţii se schimbau necontenit, și acel care eră. împă&- 
rat n'avea timp ca să caute de trebile împărăției, ci 
se luptă cu acei ce voiaii să-l dea jos şi să-t iea lo- 
cul. Barbarii dinspre răsărit, vădend certele dintre 
Romani și slăbirea lor, începură a năvăli tot mat 
tare asupra împărăției. Şi fiind-că cea întăi țară a 
împărăției, din calea barbarilor, eră Dacia, asupra e! 
au început să năvălescă mat întăi, 

Ast-iel, pe la anul 270 după Cristos, barbarii, 
ȘI mat ales soiul acela, care se numiai Goz sai 
„Nemţii de astă-di, începură să năvălâscă cu atâta 
furie, în cât împăratul de pe-atunci, Aurelian, se ho- 
tări să părăsască cu totul Dacia. El dar, luâ oștirile, 
care erai de pază, stăpânirea și toți slujbașii, şi 

“Strămută pe malul drept al Dunării, în Mesia. Au- 
relian dise și coloniștilor să trecă Dunărea, căci 
el nu pâte să-i mai apere. Cei mart bogați dintre 
coloniști, cari aveai avere Și puteai trăi ori- 
unde, se strămutară în Mesia ; iar cei mat sărac! și 
totodată cei mai mulţi, nu voiră să se deslipescă de 
ogorele lor, ci rămaseră tot în Dacia, 
fu numită Dacia Aureliană, spre a s 
Dacia lut Traian. 

Acum Mesia 
e deosebi de 

Strămoșii noștri, vădendu-se părăsiți de cătră împărăţia-mamă, se gândiră cum 
te hă/ădri de barbari. Atunc 
calea lor 

să facă spre a pu- 
i se hotărîră să fugă din ȘI să se adăpostescă prin munți ŞI codri
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pe unde barbarii ni puteati găsi, nici nu puteati str&- 

bate cu ușurință. Acum toți munţii erai plini de 

Romani. Dar cei mai mulți Romani, se retrăsese în- 

tre Dunărea, Olt și Carpaţi până în valea Hațegului 

din Transilvania, de asemenea prin Fagaraș și Ma- 

ramureş. Acolo ei trăiaii în cete, își alegeai dintre 

dinşii cârmuitori şi ostaşi, și vieţulai și ei cum pu- 

teati de astă-di până mâne, ocupându-se cu lucrarea 

pămîntului şi creșterea vitelor. Odată părăsiți de 

împ&răţia-mamă, strămoșii noștri își schimbară şi nu- 

mele din acel de Romani, în acel de PRomâzi. Flat 

stat în munţă tot timpul cât a ţinut năvălirea barba- 

rilor, adică la vre-o mie de ani, și apoi aă eșit ia- 

răși la câmpii și la șesuri. | 

Unii dintre împărații, ce ai urmat după Aure- 

han, își mai aducea aminte câte-o-dată de Dacia și 

-de coloniști. Ei veniai cu oștiri, alungaii pe barbari 

câte un răstimp; însă n'aă putut să o scâtă cu de- 

„sevârșire din mâna lor. Între acești împărați a fost 

Şi unul numit Constantin cel mare. 

Constantin cel mare primi religiunea creștină, 

-dinpreună cu mama sa Elena. După dînsul se creș- 

tinară toți supușii din împărăția sa. EL vedend că 

Roma este prea la marginea împărăției, făch o altă 

-capitală mai la midloc, lângă Marea Negră, numin- 

„d-o fRoma nouă, iar mai pe urmă Constantinopol, 

Constantin, apropiindu-se de Dacia, veni cu oş- 

“tiri în ajutorul Românilor de aici. El bătu pe Goţi 

-şi-i alungă, luând iarăși Dacia sub stăpânirea Roma-
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nilor. Și fiind-că toți șupușii din împărăție erai a- 
cum creștini, se creștinară și strămoşi! noștri. Ei dar 
primiră noua religiune, scrisă și vorbită în limba la- 
tină. După mortea lut Constantin, Dacia fu deslipită 
iarăși de împărăție. 

9. 

NAVĂLIREA BARBARILOR. 

HUNI — SLAVII — BULGARII. 

Multe soiuri de barbari ai may năvălit. asupra 
Daciei, după ce a fost părăsită de cătră  împărăția- 
mamă. Însă unii, numai aă trecut pe aici, alții au 
fost bătuţi și nimiciți sai de cătră Români sai de 
cătră alți barbari veniți peste dînșii. Acela însă, cari 
au venit mai de-a-dreptul în atingere cu Românii, 
aședendu-se pintre dînșii sau pe la marginile țări-. 
lor lor, at fost: funii, Slavii, Bulgarii, Ungurii şi 
Tatarii, | 

Fluni: aă fost cel ai cumplit soiu de barbari. 
EX ati venit din Asia pe la anul 300 și sati revar- 
sat, ca un potop asupra Europei. Dinaintea lor fu- giau popsrele care încotro puteai, așă eraă de înfioră- tori. Cine-va se speria numai uitându-se la dînșii. Ei aveai capul mare, trupul scurt. iar brațel 
puternice. Barbă nu purtati 
mici copi li se tăea obrajii 
dică creșterea părului. 

e şi picidrele 
de loc, pentru că de 

cu un fer, spre a împe- 
Hrana lor eră lapte și carne: crudă. Si pentr ă i fră ă 

ȘI p u ca carnea să se maj frăgedască, O.
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purtati câtva timp sub șelele cailor... Ei umblaii îm= 

brăcați cu nişte cămeși de lână, peste care aruncati. 

pei crude de animale. Odată ce hunul îmbrăcă o 

haină, nu o mai lepadă până ce nu se rupea mai 

de tot. Pentru acesta ei erai târte murdari. Încălță- 

mintele lor fiind de tot rele, eraă siliți să-și petrecă: 

t6tă siaţa călari, iar pe femei și copii îi purtaii în 

căruţe. Armele lor eraii săgețele. În luptă se arun-- 

cat ca niște turbaţi, și scoteaii nişte țipete aşă de- 

înfiorătâre, în cât văriaii în grosă pe acei cu cari se: 

băteai. 

Noroc că acești barbari. numai ai trecut prin. 

Dacia, fără a se opri în ea. Ei, după ce cutreerară 

mai tâtă Europa, veniră de se aşedară dincolo de 

Tisa, în Panonia, unde formară o împărăție forte: 

puternică, sub un cap al lor numit Azz/a, căruia 6meniă 

tai dis: «biciul lui D-deti.» După mârtea lui Atila, 

fiii sei se luară la luptă între dînşii. Atunci vin asupra 

Hunilor alte popâre, carei bat și-i împrăștie. 

Sami, venind în Dacia, sati aşedat prin părțile 

cele câmpene ale e, care erai deșarte de locuitori, 

Aici negăsind pe nimeni, care să le spue numele rî- 

urilor și ale locurilor, l-ai dat nume de la  cînșii, 

precum : Bistriţa, Ialomiţa, Dâmboviţa, lov, Jijia, 

Slănic, Râmnic, Țecuciu ș. a.1. Mai peurmă, cea maj 

mare parte dintre dinșii au trecut peste Dunărea, iar 

cet rămași s'aii amestecat cu Românii, cari îi creș- 

tineză, ba chiar mai pe urmă îi românizază cu totul. 

Cu tâte că Slavii s'aii făcut Români, totuși strămoșii
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noștri at luat mai multe cuvinte de la dinşii, pre 
cum : gard, noroc, smântână, brad, slavă, spovedanie, 

precum și cele mai multe nume întrebuințate în a- 
gricultură, ca : plug, grapă, ogor, greblă, pârlog, po- 
mostină, postoroncă, răscol, podhorniță, snop, clae, 
-căpiță și altele.  Așă se întâmplă cu cei ce :răesc 
într'o casă: învață unul de la altul câte-ceva. 

Bulgării, cari erat tot un fel de Slavi, ati venit 
din Asia şi sati aședat mai întăi în Rusia la anul 
660, sub un Domn al lor numit Asparuh, fiul lui 
Cubrat; de acold s'ai strămutat în Basarabia, și în 
Slârșit au trecut Dunărea în Mesia, unde stati Şi 
până astădi în ţara numită Bz/parza. Aici, Bulgarii 
at dat peste Românii strămutați din Dacia de cătră 
Aurelian. Și fiind-că acol& eră pămînt de-ajuns, unde 
să steie şi Românii şi Bulgarii, ei: nu numai că nu 
sai apucat la luptă, dar încă sati unit împreună, ȘI 
au format :0 împărăție numită împărăția Româno- 
Bulgară. Acestă unire ai făcut-o ei mai mult, ca să 
fie mai tari și să se pâtă apără în contra împăraţi- 
lor greci din Constantinopol. Căci partea dinspre r&- 
sărit a împărăției Romanilor a fost cădut acum sub 
Greci sau Bizantini. În împărăţia româno-bulgară, 
împărați erai când dintre Români, când dintre 
Bulgari. 

Când Bulgarii at trecut în Mesia at dat si 
peste frații lor, Slavii. Slavii însă erai mai civilizaţi, 
adică mai puţin barbari, de cât Bulgarii. Acestă 
<ivilisație o primiseră ei de la Români, Și după
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cum se întâmplă în totdeauna, ca un om deștept 

să pârte după cum vroesce el pe sute și mii de 

proști; tot asemenea sa întâmplat şi cu Slavii 

şi Bulgarii. Slavii, cu ajutorul unui călugăr numit 

Metodiu, creştineză pe Bulgară ; apoi cu ajutorul al- 

tui călugăr numit Cori, fac pe Bulgari să-și lasă. 

limba lor, şi să vorbescă limba s/avonă. Acest călu- 

găr a alcătuit un alfabet din litere latine și grecesci 

şi a învățat pe Bulgari a ceti și a serie în limba 

slavonă. Acest alfabet se numesce și până astădi 

alfabetul cirike. Şi fiind-că Românii, din pricina năvă- 

lirii barbarilor, uitaseră a scrie și a ceti, ati luat și ei 

cărţile scrise cu litere cirilice în limba slăvonă, mai 

întăi cei din drepta si apoi cei din stânga Dunării. 

Ast-fel acum, prin biserici şi canțelarii, strămoșii noș- 

trii ceteat şi scrieati în limba slavonă. Acâsta a ținut 

până în timpul lui Matei Basarab, Domnul Munteni- 

ei, şi a lui Vasile Lupu, Domnul Moldovei. Acești 

“însemnați domni ati pus de saă tradus cărțile din 

limba slavonă în cea română, dar literele tot acele 

cirilice aă remas. În sfârşit, în anul 1862, în timpul 

domniei lui Alecsandru I6n Cuza, am scăpat și de 

literele slavone, și am luat iarăși pe cele strămo- 

şesci, adică pe cele latine, cu care scrieati și Ro- 

manii. 

Întăia împărățid' Româno-Bulgară a ţinut peste 

300 de ani, în care timp Românii și Bulgarii ati a” 

vut multe și crâncene bătălii cu Grecii. În sfârșit, 

acestă vestită împărăție a fost stricată de cătră
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ps “împăratul din Constantinopol. Însă după o vreme 
de 110 de ani, doi frați Români, Petru și Asan, 

„cari se trăgea din vestita familie a Basarabilor, 
ce domnia peste Românii din partea stângă a Du- 

-nării, au resculat pe Români și pe Bulgari, ati batut 
oștile împăratului de la Constantinopol, şi at format 
a doua împărăție Româno-Bulgară. În acestă a dota 
împărăție, mult timp au fost împărați dintre Români. 
Acești îinpărați se luptat vitejesce pentru neatârnare, 
în contra tuturor vrăjmașilor, dar mat cu samă unul 
numit loniţă, care pentru faptele sale vitejesci a fost 
recunoscut ca împărat chiar de cătră Papa din Roma, 

„care eră mare şi tare pe acele vremi. Nu mult, du- 
pă mortea lui loniță, a început să fie împerați din- 
tre Bulgari. Pe timpul acestor împărați, venind Turcii 

“din Asia, aă bătut mat întăi „pe Greci ȘI în urmă 
pe Români și Bulgari, stricându-li împărăţia, la anul 
1389. Românii atunci ca să fie liberi din partea pă- 

_gânilor, s'a retras prin munţi, mai cu samă 'prin ţa- 
ra, ce se numesce Macedonia, Și unde stau Și până 
astă-di sub nume de Cato- Vlahi. 

9. 

UNGURII — TATARII, 

Dintre toți barbarii năvălitori, acei cari ah făcut “mai mult răi Românilor, sunt UVuguviz. “boritori: din Huniy cei cumpliți. 
Ungurii fiind alungați 

Ei sunt co- 

din Rusia de. cătră alte
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-n&muri, veniră de se aședară între Nistru și Siret, 

sub un cap al lor numit 47fad. Aici nu şedură 

mult, fiind-că Românii și cu Bulgarii îi isgoniră. 

Atunci ei trecură pe la medă-npte a Daciei, şi se 

„duseră de se aședară dincolo de riul “Tisa, în Pano- 

nia, pe unde fuse mai de mult și Hunii. Acolostau 

și până astă-qi, în ţara numită Uugarza. Ungurii, 

fiind în apropiere de Românii din Transilvania, Pemi- 

șana și Cri:ana, se luară la luptă cu dînșii. Românii, 

nefiind pregătiți de r&sboiu, fură bătuți și supuşi de 

cătră Unguri, sub a căror stăpânire stati și astă-di. 

După cuprinderea Transilvaniei, Ungurii fură civili- 

:sați şi creștinați în religiunea ortodoxă de cătră Ro- 

mâni și Slavi. Însă, un domn al lor numit Stefan ], 

pentru ca să pâtă dobândi de la Papa din Roma ran- 

_gul de Rege. se făcă catolic dinpreună cu toţi Un- 

gurii. 

Ungurii ai cercat de mai multe ori, ca să supue 

și cele-lalte ţări locuite de Români, însă fură bătuți 

în totdeauna, 

Cei mai din urmă barbari năvălitori ai fost Za- 

arii. Fi aă venit din Asia sub un cap al lor numit 

Batu-Chan şi sai aședat la sudul Rusiei, pe malu- 

rile Mării Negre şi a Mării de Azov. Deaiciai nă- 

vălit asupra Daciei și Ungariei, prădând și jefuind 

tot ce li eșia în cale. Ba încă ai stăpânit Unguria 

vre-o 20 de ani. În sfârșit, Românii uniți cu Ungu. 

ri“, după 'multe şi crâncene lupte, isbutesc a-ialungă. 

Atunci ei se aşadă pentru totdeauna: -pe malurile
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Mării Negre și a Mării de Azov, în ţara numita Cre- 
meea, de la sudul Rusie. Aici ei, fiind în apropiere 
de Moldova, năvăliati adese-ori în acestă ţară și o 
pradati ; de atunci a r&mas vorba în popor «că nu 
dai Turcii, nici Tatarii.» Astă-di Tatarii sunt sub stă- 
pânirea Rușilor. După alungarea Tatarilor, stremoșif 
noştrii aii început a mai hălădui de barbari, 

Multe și mari nevoi și necazuri aii suferit str&- 
moșii noștri în timpul năvălirii barbarilor. Sate și o- 
rașe, cetăţi și biserici, tâte ati fost darâmate, averile 
lor râpite şi casele prefăcute în praf și cenușă. Lo- 
cuințile lor ajunsese să fie scorburile copacilor și 
crăpăturile munţilor, sati cel mult niște bordee sa- 
pate în pămînt. Pentru hrana dilnică, nu se ocupati 
de cât cu păstoria și puţin cu: agricultura. Să se a- 
puce de învățătură, ori de vre-un meșteșug sai negoţ, 
nu eră chip. Stare, iar nu căutată să facă, pentru că 
ci se așteptaii dintr'un cias într'altul, să fie prădaţi 
când de un soiu de barbari, când de altul, Ei stă- 
teaii li și nâpte cu arma în mâna, spre a se apără 
în contra năvălitorilor. Pentru acesta, strămoșii noştri, 
nu numai că nu putură merge înainte, dar încă ai dat înapoi. Ei uitase tot, și carte, și meșteșuguri, și negoţ. Acâsta este pricina, că noj Românii am r&- mas în urma altor nEmuri, atât în privinţa învăţă- tarii, cât şi în privința industriei și: a comerțului. Acum, copiii Românilor trebue să-și defe multă silință, ca să putem ajunge pe acele nemură, care au mers atât de departe în tâte privinţile.



PARTEA II, 

De la întemeerea Munteniei și Moldovei până la 
Mihaiu Vitezul şi Aron Cumplitul.. 

10. 

INTEMEEREA MUNTENIEI. 

Pe timpul năvălirilor barbare, Românii erat îm- 
părțiți în mai multe domniate sai țărişore mici, prin 
Transilvania, Muntenia și Moldova. Fie-care domniat 
avea în capul sei câte-un cârmuitor numit Duce sa 
Voevod. Mai toți aceşti voevodi, fiini supuși regelui 
Ungariei, așteptaă timpul favorabil ca să se facă ne- 
atârnaţi. Însă neatârnarea nu se “putea căpătă, în cât 
timp Românii erai aşă de tare desbinaţi. O unire 
a tuturor Românilor se cerea dar să se facă numai 
de cât. Cel întăi Duce, care reuși să unescă sub 

stăpânirea sa pe toți Românii din dreptă Oltului sati 
Oltenia, fu Litean Vodă, la anul 1272. Și fiind-că el 
avea scaunul domniei la „Sezerza, își luă titlul de 
Ban al Severinului. Litean Vodă fu un domn vitez. 
E] bătu în mai multe rânduri pe Serbi, cari doriat 

„să-i ele ţara, şi nu voi să mai fie supus regelui un- 
3
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guresc. Acesta însă trimite oștire numerbsă  astipra 

ki, spre a-l supune. Litean Vodă se luptă cn multă 

bărbăţie; însă este prins și ucis. 

De şi Litean Vodă fu omorit de cătră Unguri, 

totuşi Românii nu-și perd nădejdea de a se uni și 

de a întemeea nişte ţări mari și neatârnate. Cea în- 

tăi țară întemeeată de cătră Români fu Muntoma 

sah Va/ahza. 

Când anume s'a întemeeat Muntenia nu se scie 

sigur; find-că pe atunci nu erai scriitori, cari se scrie 

cele ce se întâmplaă. Atâta se scie. că Românii a- 

dăpostiţi în Fagaraș, se îmulţise atât de tare, în cât 

nu li mai ajungea loc de pășunat și cultivat, prin 

strâmtorile munţiler, pe unde trăia. Pe lângă acesta, 

nu mai puteaii suferi apăsările şi nedreptăţile, ce li 

făceaii Ungurii, şi mai ales că voiati să li strice le- 

gea, adică să-i facă catolici. Ei se rădică dar întrun 

mare număr, sub ducele lor Tugomir Basarab, numit 

de cătră popor și Negru-Vodă, trec munţii, cuprind 

mai totă partea nordică a Munteniei, alungă 
rămășițele de barbari, ce mai remasese încă pe acold, 

ȘI întemeâză o ţară neatârnată, iar scaunul domniei 

îl așadă la CânpulZang. Atunci toți ducii, cari erati 

prin prejur, chiar şi banul Severinului, s'ati supus lui 
Negru-Vodă și-l recunoscură de Domnul lor. La 

Câmpulung, Negru Vodă făcu o cetate, o biserică 
ŞI o curte domnescă. 

Țara cuprinsă de cătră Radu Negru se numi , , a | Muntenia, nu d6ră că ar fi. muntesă,— căci cea mai 
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mare parte din pămîntul ei este şes,—ci fiind-că Ro. 

mânii localnici ai numit pe cei veniți din Făgăraș 

muntenă, ca unii ce se coborise de la munţi: şi de 

la numele munteni, sa numit şi ţara întemedtă de 

cătră ei, Mauntenza. 
RA 

Urmașii lui Negru Vodă își intinseră stăpânirea 

ot mai în jos spre Dunărea și Marea Negră, ast-fel 

că în anul 1310, domnul de atunci, Alexandru Basa- 

rab, eră stăpân peste tâtă țara dintre munţi, Dunărea 

şi Marea Negră. Așa dar, cel întăi domn a tâtă 

Muntenia, a fost Alexandru Basarab. 

11. 

ALEXANDRU BASARAB. 

Alexandru Basarab eră fiul lui Tugomir Basarab. 

EI a fost domn înțelept și vitez. Pentru ca să se 

potă apără de dușmanii din afară, -el înmulți armata. 

Pe timpul lui Alexandru Basarab eră rege la 

Unguri, Carol Robert. Acest rege, vădend că Romă- 

nii i-ati format și ei o țară, şi că voesc să nu mai 

“fie atârnaţi de nimeni, se hotări să-i împedice. Ast- 

fel dar, sub cuvînt că Ronmânii, când stăteau în Fa- 

garaş, erati supuși Ungurilor, plecă cu o oştire nu- 

merdsă ca să-i supue, întrând în Muntenia prin ju- 

deţul Mehedinţi. Alexandru Basarab v&dend acesta, 

trimise! niște Gmeni 'de dădură foc tuturor sămănă= 

“turilor 'și fânațelor, ce erati în calea Ungurilor; iar
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el, cu oştire sa, se retrase în munţii Gorjului, și de 
“acolo pândea ce făcea dușmanii. 

Carol Robert și oștirea sa merse  câte-va dile 
prin ţară, prin niște locuri fârte rele de umblat, fără 
ca să potă da de oștirea românescă. EI nu întâlnia 
în calea sa de cât locuri pustii, şi acelea fără săme- 
nături și fără pășuni. Când ati plecat Ungurii la răs- 
boiu, își luaseră provisiuni numai atâta cât să li 
ajungă până vor întră în Muntenia, credend că aici 
vor găsi în de-ajuns. Sermanii, amar Sati încelat! 
Soldații și caii erat ameninţaţi a peri de fâme! Ve- 
dend acesta, Carol Robert trimite cete de soldați ca 
să caute provisiuni ; dar cari se duceaii, înapoi nu- 
mai veniati. Românii se repediaă din munţi, ca ful- 
gerul, îi ucideati și se întorceati înapoi. Mândrul rege 
eră în desperare! 

Acum, el vădend că oștirea sa este ameninţată 
a muri de f6me, trimise soli la Alexandru Basarab, cu rugăminte ca să facă pace, și să li dee niște că- lăuzi, cari să-i ducă prin nişte locuri mai bune în țara lor. Domnul român primi pacea și le dede ŞI călăuză, cari să [i arăte locurile, Acestor călăuză însă li dede poruncă ca să-y ducă tocmai prin munții Gor-. » pe unde erati aședați Românii. 

Când Ungurii ajunseră într'o înfundătură a mun- ților, unde nu puteati merge nici înainte, nici în drepta nici în stânga, 
stânci, Yar urma li eră închisă cu grămădi de petre ȘI copaci, Românii de pe vârfurile munţii Or, at în- 

căci de tâte părțile erau prăpăstii şi.
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ceput a dobori copact şi stânci, și a aruncă săgeți, 

ca plâea, asupra lor. 

„__ Patru dile a ţinut luptă, până ce oștirea duș- 

mană a fost sdrobită cu totul! Însuși Carol Robert, 

cu vai nevoe scăpâ din mânile Românilor, schim- 

bându-se cu hainele unui soldat de rend. 

Ludovic, fiul şi urmașul lui Carol Robert, voind 

să ștergă rușinea păţită de tatăl s&ă, întră în Mun- 

tenia cu oştire. Alexandru Basarab îl bati și pe din- 

sul și-l sili să fugă ruşinat în ţara sa. | 

Papa din Roma audind de vitejia lui Alexandru 

Basarab, trimise soli la dinsul ca să se catolicâscă. 

EI însă nu voi. Atunci Papa prinse mare ciudă pe 

Români; și pentru acesta îndemnă necontenit pe po- 

porele catolice, care înconjura ţările române, ca să 

vie cu r&sboiu asupra strămoșilor noștri, Ei însă s'ati * 

purtat totdeauna vitejesce, apărându-și legea şi 

patria. | 

Alexandru Basarab domni peste Români 50 de 

ani și muri la anul 1360. 

. 12. 

VLADISLAV BASARAB ȘI RADU NEGRU 

BASARAB. 

După Alecsandru Basarab, fruntașii ţării ati ales 

domn pe fiul săi Vladislav Basarab. | 

Acesta fu un domn ager la minte și forte bun 

oștean. El, mai întăi, îmulți armata şi întări întocmi-
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rile făcute de tatăl săi. După acesta, vădând că ţara 
sa este cam ştirbită în partea despre apus, își puse 
în gând ca să o mai întregâscă. Așa dar, el luă 
oştiri și întrând în Temișana cuprinse districtul Am- 
lașului, îl împoporâ cu Români și-l alipi la ţara sa. 
Ludovic, regele Ungariei, vădând acesta,  întrâ prin 
dou& locuri în Muntenia cu Ungurii săi. Vladislav se 
retrase cu Gstea sa în spre munți. Ludovic, la înce- 
put, avu căte-va isbândi asupra Românilor; dar în- 
naintând fără băgare de samă, se închise în NiȘ- 
te locuri strâmte, mlăştinâse şi neumblate. Aici, 
Românii î] încunjură fără de veste și-i sdrobesc cea 
mai mare parte a oștirii sale. De acum înainte, Lu- 
dovic nu mai are curajul a înaintă mai departe, ci 
face pace cu Vladislav, lăsându-l deplin stăpân peste 
locurile cuprinse. | 

Pe vremea lui Vladislav Basarab, Turcii cuprin- 
sese Bulgaria, după ce mai întăt ai fost supus cea 
mai mare parte a imperiului bizantin. Acum, pă- 
gânii încercă a trece și în Muntenia; însă Vladi 
lav, cu ajutor unguresc, îi bate și-i alungă peste Du- 
nărea. Acâsta, a fost cea întăi ciocnire, care ai a- 
vut-o tomânii cu Turcii. Vestea despre vitejia lui 
Vladislav ai ajuns până și la Papa din Roma, care 
trimite multe laude Românilor. și domnalui lor, Vla- 
dislav Basarab muri, după o domnie de 12 ani, și 
după dinsul urmă în domnie fratele s&i Radu. 

Radu Negru Basarab a fost un domn fârte în- 
ţelept. EI se ocupă mai mult cu regularea ţării. Cu 
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ajutorul unui călugăr cuvios, numit. sfântul Necodim, 

făcu o mulțime de biserici şi monastiri, precum: 

Tismana, Câmpul-lung, Curtea . de Argeș, ș. a. l. 

înzestrându-le cu averi mari și odâre frumâse. Pe a- 

tunci, monastirile nu erai numai locuri de rugăciune, 

ci şi locuri de apărare, și școli și spitale. Acest 

domn strămută reşedinţa de la Câmpul-lung la Cur- 

tea de Argeș. El domni 10 ani. 

13. 

INTEMEEREA MOLDOVEI. 

Românii, cari erai adăpostiți prin munții Mara- 

mureșului de pe timpul năvălirilor barbare, se în- 

mulțiseră atât de tare, încât nu li mai ajungea pă- 

mint de arat și pășunat, ca și celor din munţii Fa- 

garașului. Atunci unul din ducii Românilor, numit 

Dragoș, cere voe de la regele Ungurilor, ca să trecă, 

munții cu toți supușii ce-i avea, în partea de răsărit 

a Daciei, unde audise că sunt locuri deșerte de 6- 

meni, și să formeze acold o țara. supusă regelui Un- 

gariei. Căpătând acestă învoire, Dragoș trece munții 

Şi cuprinde partea de la nordul Moldovei, care as- 

tă-di se numesce Bucovina. Aici înfiinţază el sate și 

orașe, iar capitala țării o așadă în -Szceava. Acesta, 

se întîmplă pe la anul 1288. - 

Se dice că, Românit lui Dragoș aii trecut 

munţii călără, când ati venit, şi că ail descălicat 

lingă apa Moldovei ; pentru acesta, venirea lor se
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mai dice şi PDescă/zcaze; iar pămîntul cuprins de 

dinșii .sa numit. Mo/doza, de la riul Moldova, unde 

au descălicat mai întăi. 

Se mai dice iarăși, că pe când Românii treceaii 

munții străbătând codrii, Dragoș a dat peste un 

Zimbru. Atunci el luându-se după acea feră, ca să o 
omsre, a eșit la lumină tocinal lângă apa Moldovei, 
unde o ucise. De la acea fcră, a pus și marca 
țări! lui un ca de zimăra, | 

Mai târdiă, pe la anul 13493, un alt duce din Ma- 

ramureș, numit Bogdan. folosindu-se de împrejurarea, 

că Ludovic regele Ungurilor eră încurcat într'un r&s- 
boiu, se rădică cu toți Românii de sub stăpânirea 
lui şi trece munţii în ducatul lui Dragoș. Până să ajungă 
aici, întimpinâ multe greutăți; căci el trebui să străbată 
prin munții cei mai rîpoși și prin codrii cei mai neum- 
blaţi, ca unul ce fugise, iar nu eșise cu învoirea regelui 
Ungurilor. Ajungend aici, bate pe Balc domnul de a- 
tunci, și formeză o țară neatârnată de Ungaria. 

Ludovic, regele Ungurilor, venind de la r&sboiu 
și aflând de ceea ce făcuse Bogdan, veni cu ste 
ca să-l supue. Atunci Bogdan, unindu-se şi cu capii 
republicilor, ce mai erai pe acea vreme prin Moldo- 
va, bătă cumplit pe Unguri și-i alungă în ţara lor. 

După acest r&sboiu, Românii din partea r&sări- 
teană a Daciei hotăriră să se une&scă cu toții la un 
loc, să-și algă un singur domn și să formeze şi ei o 
țară mare. Şi fiind-că dintre toți capii, cel mai înţe- 
lept și cel mai vitâz eră Bogdan, Pati ales pe el să ii fie domn tuturora. Ast-fel dar, Bogdan se făcu



domn peste tâtă țara până din jos de Bârlad; iar 

scaunul domniei îl așeqâ la Suceava. El alungă peste 

Nistru rămășițele de Tatari, ce mai erau pe aici, și 

împoporeză tara cu o mulțime de Români, ce pri- 

begiai de prin Transilvania şi Ungaria, din pricina 

prigonirilor unguresc. 

14. 

URMAŞII LUI BOGDAN. 

În Muntenia, familia Basarabilor domnesce un 

timp fârte îndelungat. Nu tot așă se întâmplă și în 

Moldova. Căci, murind Bogdan îi urmeză în domnie 

fiul set Zazco. Acesta more fără să lase urmaş de 

partea bărbătescă, ci numai O fată numită Anastasia. 

Acum, fiind-că obiceiul eră, că numai cine se trăgea 

din viţă domnescă putea să fe domn, boerii ţării 

chemă la tronul Moldovei pe un principe _litvan din 

Podolia, numit Zuga sai Ghlorghe Coriatovică. Stirea pe 

“ tronul Moldovei a unut strein de naţionalitate, nu 

căci, pe atunci eră ținută 
„trebue să ne mire de loc; 

naționalitatea. 
în samă mai mult religiunea de cât 

Și Iuga eră de aceiași religiune cu Moldovenii. luga 

fu un domn vrednic şi înţelept. EI descalicâ sate şi 

oraşe; dărui moșii voinicilor, cari se lupta vitejesce 

în r&sbâe ; bătă în mai multe rânduri pe Țatari și 

ovei până la Marea Neagră ; cu 

puse un mitropolit 

u domni de câtun 

întinse hotarile Mold 

învoirea Patriarhului din Ohrida, 

la Suceava. Cu tâte acestea, el n
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an; căci boerii vădând că pune în slujbele țării rude 
de ale sale, îl uciseră și aduseră la tron familia 
Muşeteştilor din Muntenia, care eră în înrudire cu 
familia Basarabilor. Cel întăi domn dintre Muşeteşti 
fu Costea Muşat, căruia îi urmeză fiul sei Petru Mu- 
şat şi apoi Roman I Mușat, frate cu Petru. Ronan 
Vodă își luâ de soţie pe Anastasia, fiica lui Laţco, 
și descălicâ orașul Roman. După mârtea lui Roman 
I, domnii se schimba fârte des, din pricina intrigi- 
lor, ce le făceati Polonii, cari nădăjduiati că cu chi- 
pul acesta vor pune mâna pe Moldova. Aceste dese 
schimbări nu dădeau timp domnilor a se ocupă cu 
trebile ţării, nici a o regulă în lăuntru. Ele ținură 
până la 1400, când se sui pe tron Alexandru I, fiul 
lui Roman I, cu ajutoţul lui Mircea cel Mare, Dom- 
nul Munteniei. 

15. 

MIRCEA CEL MARE. 

1386 — 1418. 

Pe la anul 1386, eră în. Muntenia un domn nu- 
mit Mircea, care se trăgea din familia cea vestită a 
Basarabilor. EI eră om ager la minte, cârmuitor în- 
țălept și oștean bun, vitez Şi neobosit. Pe timpul 
când domnia el, s'a mai ivit încă un no U- soiu de dușmani pentru Români. Aceştia erai Turcii. Turcii erati nu numai vrăjmașii Românilor, ci Şi a tâtă cres-
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tinătatea. De şi ţara eră încunjurată de dușmani din 

tâte părțile, totuşi el sciu, prin înţelepciunea sa, a-i 

bate pe toți şi a scapă ţara de tâte greutățile, după 

cum un corăbier ghibaciu scie a-şi duce corabia sa 

printre stânci și prin locurile cele mai primejdi6se. 

Mircea, sciia fârte bine a-și chibzui interesele după. 

împrejurări. El nu numai că nu perde nimic din ţara. 

dar încă mai cuprinde pămînt şi cetăţi dincolo: 

de Dunărea. 

Cum se făcii Mircea domn, mai întăi regulă 

ţara și organisâ armata, ; căci el vedea firtuna, ce 

se rădică din tâte părţile. El împărți țara în județe 

şi județele în plase, punend Gmeni cu durere de ţară. 

ca să le ocârmuescă; întemee multe sate și orașe, 

între altele Târgoviștea şi Bucureştii. Zidi monastiri, 

ca Cozia în judeţul Vâlcea și Codmena în judeţul 

Argeş ; rădică numărul ogştirilor regulate la S0C00: 

de înși, afară de &menii ce rădicaii boerii de prin 

satele lor ; tot el strămută scaunul domniei la Târ- 

goviştea şi de acolă la București. Pentru înțelepciu- 

nea, vitejia. şi faptele însemnate, ce a făcut, poporul 

Va numit: Mircea cel Mare. 

Vădend Mircea, că Bulgaria și Serbia se închi-: 

nase Turcilor şi că numai Dunărea îl desparte de 

păgâni, se gândi în sine, că mai sigură ar fi ţara sa, 

"dacă ar stăpâni și malul drept al Dunării; pentru a- 

cesta dar, el întră cu oştiri în Bulgaria și cuprinde 

Vidinul, SȘiștovul, Nicopole, Silistra sati Durostoru. 

şi tâtă Dobrogia. După acesta, vădend că Turcii se 

     



i it, ă îi ai gânduri rele asu- întind necontenit, iar Ungurii ai gânduri « 

pra ţării sale, făcu o legătură cu Moldova și Polo- 

nia împotriva tuturor dușmanilor. 

16. 

„LUPTA DE LA COSOVA. 

Turcii cuprinsese cea mai mare parte a impe- 
riului bizantin, şi supusese pe Bulgari și Serbi la 
tribut, fără ca creștinii să sară cu toţii ca să respingă 
pe păgâni, de unde venise. Cele dou& popre tribu- 
tare așteptai timpul favorabil, pentru a scapă de 
jugul ce le apăsă. Acest timp îl găsiră în anul 1389, 
pe când sultanul Amurat eră încurcat întrun r&sbotu 
în Asia. Ele cerură ajutor de la toți creștinii de prin 
prejur. Se uniră dar Serbii, Bulgarii, Albanesii, Bos- 
niacii, Românii şi Ungurii, formând o armată nume- 
rOsă sub comanda lui Lazăr, domnul Serbiei. Amu- 
rat, audind de cele ce se pregătesc în Europa, 
lasă Asia şi vine asupra creștinilor cu o armată 
mult mai numerâsă de cât a lor. Bătălia se dădu la Cosova sau Câmpia Merlei, din Serbia. Creşti- nii se luptat desperat, dar nu mai puțin şi “Turcii. In sfârşit, după mari perderi din 
batălia se sfârşesce cu nimicirea ar Și Sultanul Amurăt a fost ucis de 
sârb. Lut Amurat î urmâză fiul să 
Fulgerul. După acestă bătălie, 
Serbia sub Stăpânirea Turcilor, 

amândouă părţile, 
matei creștine, de 
cătră un soldat 
i Baezez numit Şi 

cădu și Bulgaria şi



— 39 — 
/ 

Baezet, supărat pe Mircea pentru ajutorul dat 

creștinilor la câmpia Merlei, trimise o armată nume- 

r6să în Muntenia. Vitezul domn însă o bate și o res- 

pinge peste Dunărea. Cu tâte acestea, vădend pu- 

terea cea mare a Turcilor și dușmănia ce eră între 

creştini, că nu ţinea unul cu altul, se gândi, că mai 

bine este să aibă pe Turci prietini, de câtvrăjmași. 

Așa dar, în anul 1392, Mircea închie cu Baezet un. 

tractat de pace, cu aceste condițiuni: ţara să fie ne- 

atârnată și să-și alegă ea singură domn; să facă pa- 

ce și r&sboiu cu cine va vroi și când va vroi; Turcii să. 

nu se amestece în trebile ţării, nici să nu se așede 

în ţară; la vre-o nevoe, Turcii să ajute pe Români; 

iar Românii se îndatoresc a plăti un dar sai feşc/hleş 

de 3000 de bani roși pe fie-care an. 

17. 

LUPTA DE LA MUNTELE PASĂREA. 

Lui Sigismund,. regele Ungariei, îi păru forte 

r&ă, vădend că Mircea a închiet tractat cu Turcii. 

Pentru acesta, el pofti pe domnul român la Brașov 

şi-l rugă, ca să facă împreună o legătură în contra 

Turcilor. Mircea se învoi la acesta, căci el uria din tot 

sufletul pe păgâni. Așa dar, Sigismund și Mircea luară 

oştiri românescă şi unguresci și plecară în contra Tur- 

cilor încunjurând Nicopolul; căci în condițiunile de 

„pace, ce făcu Mircea cu Baezet, acestă cetate se lăsase 

Turcilor. Aici ei bătură pe Turcii, ce erai în cetate,
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Şi o ciuprinseră. Baezet, audind de cele ce se petrec 
la Dunărea, plecă și el cu oștiri spre Nicu- 
pole. Sigismund, cum simţi de acâsta, treci în dă- 
răpt Dunărea în Muntenia; ca de acold să se ducă 
în Ungaria ; și ast-fel părăsi pe Mircea tocmai când 
eră primejdia mai mare. Acesta eră o faptă  fârte 
mișelescă din partea Ungurilor; de acea Mircea se 
hotări să li dee o bună lecţiune. Pe când regele 
se întorcea cu oştirea sa prin . Oltenia, fără nicr- 
o grijă, și ajunsese prin strâmtorile muntelui Pase- 
rea din județul Mehedinți, de-o-dată se vădu lovit 
de o plâe de săgeți otrăvite, de stânci, de bolovani 
și de alte lucruri omoritâre, asvârlite de ostașii ro- 
mâni, cari împănaseră tâte trecătorile. Ungurii fură 
bătuți tot așă de tare ca şi în timpul lui Carol Ro- 
bert; tar regele Sigismund abia put scapă cu fuga. 
Prin acestă bătălie, Mircea, nu numai că a voit să 
înveţe minte pe un rege fricos, dar încă a căutat să 
se îndrepteze înaintea Sultanului, aratânduu-i 
voea lui se dusese cu Ungurii la Nicopole. 
credu acesta, 

N 

că fără, 

Baezet 
și nu se supără pe Mircea, ba încă lăsâ 

icopolul iarăși sub stăpânirea Românilor. 

19. 

LUPTA DE LA NICOPOLE ȘI CEA DE LA 
ROVINE. 

Papa din Roma, vEdend-că sunt amenințate de "cătră păgâni, nu numai țările creștine; dar- chiar "Și
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religiunea creştină, poronci tuturor regilor catolici, 

să trimică oştiri în contra Turcilor, ca să-i alunge 

înapoi, de unde ai fost venit. Francesii, Nemţii, Un- 

gurii şi Polonii ai plecat în contra păgânilor. Mircea 

a credut, că măcar de astă-dată creştinii vor fi uniți 

ca fraţii, și se vor pune cu toţii timăr la umăr spre 

a alungă pe vrăjmașii creștinătății. EI rupe dar le- 

gătura făcută cu Turcii, și merge dimpreună cu cei- 

„Lalți creștini la luptă. 

Oștile creștine se întâlniră cu cele păgâne la 

Nicopole. Când eră să se înccpă lupta, creștinii, în 

loc să fie uniți macar până să biruâscă pe dușmani, 

ei începură a se sfădi între dinșii pentru comandă; 

adică cine să fie mai mare peste tâte oștirile. Ba 

încă, Francesii nici n'aii așteptat ca să plece o dată 

cu toţii în contra vrăjmaşilor ; / ci ai apucat îna- 

intea tuturor. La început, se părea că Francesii ati 

să biruâscă, așă de vitejesce s'aii purtat. Dar nă- 

vălind Turcii tot mereiă, şi cei-l-alți creștini fiind încă 

departe, oștirea, francesă a fost sfărmată cu totul. Ati 

venit mai în urmă şi cei-l-alți creştini, dar şi ei fură 

sdrobiţi de mulțimea Turcilor. Baezet turbă de mâ- 

nie asupra creștinilor și căută să-și r&sbune și mai 

tare asupra lor; dar cea mai grosnică mânie o avea 

el asupra Românilor. Și fiind-că nimic nu-l împedică 

în cale, trecă cu o oştire numerbsă în Munte- 

nia. Acum eră mai răi de cât ori-când. pentru Ro- 

mâni. Și numai un domn ca Mircea put să-i scape 

de la o peire sigură! Înțeleptul .domn duse pe toți



bătrânii, femeile şi copii la munte, unde Turcii cu 
greii puteai să străbată. Apoi el, cu oștirea, atrase 
pe dușmani prin strâmtori și păduri până la locul ce 
se chemă Rovine din judeţul Jalomiţa. Aici Româ- 
nii luptară pe viață ori pe morte. Dar D-qzu aju- 
tându-le înfrânseră fârte tare pe Turci și-i alungară 
peste Dunărea, până peste munții Balcani. Acum 
Muntenia rămase neatârnată, ca și mai înainte. Isbân- 
da de la Rovine făcu pe Mircea iarăși stăpân pe: 
Dobrogia, și pe tote cetăţile de-a-drepta Dunării. 

-20. 

AMESTECUL LUI MIRCEA ÎN TREBILE TURCIEI. 
MORTEA SA. | 

Baezet avu un răsboiu cu Hanul Tatarilor din Asia, numit Tamerlan, Acesta îl bătăi, îl prinse şi-l. închise într'o cușcă de fer, unde. țină până ce muri. Astfel scăpă creștinătatea. de un vrăjmaș atât de. primejdios! 

După mârtea lut Baezet, fiit sei se luară la lup-: tă pentru împărăție. Unul din ei, numit Musa, luând ajutor de la Mircea, bătu pe cei-l-alți frați și se fă-. cu Sultan. Acum Mircea se bucură mult, vădând că. este Sultan un prietin al s&ă, și pe care îl pusese el. pe tron. Insă, acestă liniște şi pace nu țină lung timp.. Căci, peste doy ani, Mahomet, un alt fiă a lut Bae-- zet, restornâ pe Musa şi se făcu el Sultan Turcilor.. A 7) - . end ciudă pe Mircea pentru aju-
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torul dat lui Musa, întră în ţară cu  oştiri, ba încă 

cuprinde și cetatea Giurgiu. Mircea și cu viteza sa. 

6ste respinge pe Turci din țară, dar cetatea Giur- 

giu nu o pâte luă din mânile lor. Acum bătrânul 

domn este silit a reînnoi cu Mahomet tractatul  în- 

chiet cu Baezet, a se lasă de stăpânirea cetăților de 

pe -malul drept al Dunării și a Dobrogiei, şi dea 

da Sultanului zălog pe unul: dintre fii sci, la anul 

1411. După acesta, Mircea nu mai trăi mult, ci muri 

de bătrâneţe. în anul 1415, după o domnie de 32 

de ani. El fu înmormîntat la monastirea. Cozia. 

VLAD DRACUL ȘI ION CORVIN. 

După mârtea lui Mircea cel Mare, întrun r&s- 

timp de vre-o 40 de ani, Muntenia ajunsese într'o 

stare de jelit, din pricina deselor schimbări de domnii. 

Pe acestă vreme nu eră o lege, care să hotărască 

cine anume să se sue pe tron după mortea domnu- 

lui, așă că, fie-care ficior, frate saă nepot de domn, 

se credea în. drept a fi cârmuitorul ţării. 

Mircea lăsase în urma lui mai mulți fii și mai 

mulți nepoți, feciori ai fratelui set mai mare, Dan |. 

Unii dintre boeri tineati cu familia lui Dan, și se 

numiaii Dănești, alții ţineau cu familia: lui Mircea, și : 

se numiat Draculişfi, de la un fecior al marelui . 

domn, numit Vlad Dracul. Când se punea un domn 
4
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din partida Dănsștilor, veniai Drăculeştii cu  oştiră 

turcești și-l da jos, punând unul dintre af lor. Nu 
bine se așadă pe tron un domn din familia Drăcu- 
leștilor, și Dăneștii veniai cu oștiri Unguresti, îl 
dădeaă jos din domnie, Şi puneai domn pe unul 

din partida lor. Din acestă pricină ţara se slăbise 
f6rte tare. 

Dintre urmașii lui Mircea, cel mai de samă a 
fost Vlad Dracul. Acest domn se arată pe față că 
este partidanul 'Purcilor, dar în ascuns ţinea cu creş- 
tinii, cărora li da ajutor, ori de câte ori aceștia 
aveati lupte cu păgânii. 

În timpul acestui domn se află la Unguri un 
general f6rte iscusit numit Zâz Corvza, fil unui ro- 

mân Voicu Botea, care eră în înrudire cu familia 

Daneștilor. Vladislav, regele Ungurilor, voind să facă 
răsboiu Lurcilor, ceră ajutorul domnului Munteniei. 
Vlad Dracul îl sfătui să nu începă lupta, de re-ce 
nu eră destul de bine pregătit. Vladislav însă nu-l 
ascultă, ci plecâ în contra păgânilor. Domnul român 

dădu ca ajutor un corp de 4000 de &meni, sub 
comanda fiului seii Vlad. Bătălia se făcu la Varna,: 
unde Ungurii fură învinși cu. mari perderi, în anul 
1444. Însuși regele Vladislav fu ucis, iar I6n Corvin 
debia put scăpă cu fuga. Ca să trâcă în Ungaria, 
Corvin apucă prin. Muntenia, Vlad Dracul vădând 
că nu vine și fiul set, prinse pe I6n Corvin și-l țină 
la  închisâre, până ce se întârse și Vlad; apoi îl liberă cu cinste.



— 45 

Vladislav fiind omorit la Varna, lăsâ urmaș pe 

“un copil al sei în vrâstă numai de cinci ani. Acum 

16n Corvin ajunge mare și tare în Ungaria. Spre 

ași r&sbună asupra lui Vlad Dracul, pentru că la 

ţinut la închisâre, vine cu 6şte mare în Muntenia, 

bate pe domnul român, îl prinde și-l ucide, iar în 

locu-i pune domn pe Dan IV. După acesta, l6n 

“Corvin plecă iar cu resboiu asupra Turcilor. De astă 

dată bătălia se dădu în Câmpia Merlei, unde Un- 

gurii sunt din noi învinși. La acestă luptă a trimis 

si Dan 8000 de Români. | 

De şi învins de cătră Turci în două r&ndură, 

I6n Corvin tot nu se lasă. El mai pârtă încă două 

Jupte cu păgânii și în amândouă îl înfrânge, iar mai 

cu samă la Sigedin, din Serbia, unde  sdrobesce o 

oştire păgânâscă de 150000 de 6meni. Și: în acestă, 

luptă Ungurii ati fost ajutați de cătră Români. De 

aici înainte, vestea despre vitejia lui I6n Corvin se 

respândesce în tâtă Europa, şi el este privit ca cel 

mai mare general al timpului; 

ln Corvin, de și român, își părăsi naţia ȘI 

legea, făcendu-se cu totul ungur. După pilda lui se 

luară mai toţi nobilii români din Transilvania. Ca 

resplată pentru slujbile ce acest mare general aduse 

Ungariei, Ungurii puse chiar rege pe fiul sei Matei 

Corvin. 

i 
mim

 
a



23. 

„ALEXANDRU CEL BUN. 

1400—1432, 

Pe la anul 1490 se sui pe scaunul domniei Mol-. 
dovei un domn numit A/exandru, căruia poporul i-a 
is ce/ dun şi dăzrân. ÎL numia ce bun, pentru mul- 
tele îmbunătăţiri, ce a făcut în țară și pentru blân- 
deţa și dreptatea, cu care se purtă el cătră popor;. 
iar ce/ Gătrâu, îi dicea, fiind-că eră fârte înţelept,. 
adică bătrân la minte. 

Înainte de dinsul, domniile se schimbat fârte- 
des. Nu apucă bine să se sue un domn pe tron, și 
altul venia cu oștiri streine și-l da jos. Iubitorii de 
domnie găsiai tot-de-a-una sprijin la Polonii. Polonii | 
numiţi şi Leși, eră un popor a căror țară se află la 
marginea despre medă-nâpte a Moldovei. Ei erai: 
un popor fălos, dar nestatornic. Lor li plăcea schim- 
bările de domnii din Moldova; căci prin acâsta, cre- 
deati ei, că vor pute pune mâna pe țara  n6stră, 
Și fiind-că unii domni se Suiau pe tron cu ajutorul 
Polonilor, regele lor se fălia, că Moldova este su- 
pusă lui. Acesta s'ar fi și întîmplat, pâte, dacă D-de&ă. n'ar fi trimis Moldovei un domn ca Alexandru. | De îndată ce se făcu domn, Alexandru se uni cu Mircea cel Mare, domnul Munteniei, făcând un tractat sau legătură în contra tuturor vrăjmașilor ; căci Alexandru eră din familia Mușeteştilor, o fami-
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“lie tot atât de vestită în Moldova, după cum eră și 

a Basarabilor în Muntenia. Aceste amândouă familii 

erai în înrudire. Audind de acest tractat Vladislav, 

regele Poloniei, îşi perdu tâtă nădejdea ce ave, de 

“a pune mâna pe Moldova. | 

După ce Alexandru asigură liniștea țării, se 

puse se facă regulări și îmbunătățiri. El împărți țara 

“în două părți: partea de la lași spre nord se nu- 

mia fara de sus; lar partea de la lași spre sud, 

dara de jos. Peste he-care parte a pus câte un câr- 

“muitor numit vozrzze. În urmă, împărți ţara în Județe, 

numite pe atunci gz747u73, și peste fie-care ţinut a 

pus câte un Zsfravnze sai prefect. "Ținuturile le-a îm- 

părțit în ocâle saii plase, punend peste fie-care ocol 

“câte un frzozg/utor sai sub-prefect. EL a regulat și 

oștirea după modelul prietinului și  rudeniei sale 

“Mircea cel Mare. 

Alexandru supune biserica moldovinescă Patriarhului 

din Constantinopol. Pe lângă mitropolia de Suceva, 

„mai face încă două episcopii : de Roman şi de Ră- 

dăuti. La Suceva a facut şi o şcâlă înaltă, în care 

se învăţă legile, limbi str&ine şi alte înv&țături folo- 

sitâre. Pentru a se îmbogăți locuitorii 

e vecine ; ast-fel că, ne” 

țării, el făcu 

un tratat de comerț cu țări] 

guţitorii moldoveni aveai voe să facă negoţ în alte 

“țări și neguțţitorii acelor țări să facă negoț în Mol- 

dova. Și fiind-că, Moldovenii aveait tot ceea ce li 

puţine lucruri aduceaii 
trebuia, în ţara lor, aşă că 

aă f&rte multe vite, 
-din țări str&ine, pe când ei vinde
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pei, miere, ccră, veveriţe, cârne, ș. a. |. pentru 
aceea rămâneaii în ţară o mulţime de bani. Pe 
atunci Moldova nu vindea ceriale, fiind-că popuşoiul 
nu eră cunoscut la noi în ţară, ŞI toti locuitorii 
mâncând numai grâă și săcară, nu mai aveau de 
unde vinde și altora. La Baea, în ţinutul Sucevei, 
Alexandru a făcut tarapană sai monetărie, unde se 
băteati bani. Astfel, pe atunci Moldova eră forte: 
bogată. Alexandru a făcut două monastiri: Moldoviţa: 
în Bucovina şi Bistriţa în ţinutul Neamţului. EI a 
regulat şi boeriile, adică slujbile țării, după modelul 
curții din Constantinopol : Logofăt mare, mai mare 
peste toţi ispravnicii, cum este astă-di Ministrul de- 
Interne ; Poruze mare, de ţara de sus și de ţara de: 
jos, judecători mari în acele părți, cum este astă-di 
Ministrul de justiție; Posteluze mare sau Ministru de 
externe ; //aman mare, mal mare peste tâte oști-. 
rile, adică Ministru de r&sboiu; Wisteria mare, cum: este astă-di Ministrul de finanţe, și alte boerii may: 
mici, 

Ducându-se vestea în tâte părțile despre viața. cea fericită a Moldovenilor, ati început să vie o mul- țime de locuitori de prin alte țări, cerând voe de la Alexandru să se așede în Moldova. Și fiind-că, în, țară, tot erat puţini locuitori, e] [ji “timpul lui Alexandru ati Venit de s'aii aședat în țară Armenii Şi Țiganii. Armenii, ocupându-se maj mult 
cu neguțitoria, i-a aședat prin târgurile : Suceava,. Botoșani, Iași, Roman, Bârlad și Galaţi. 

dădu voe. Pe
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Vladislav, regele Polonisi, voind a face răsboiu cu 

Nemţii, și neavend nici bani, nici oştire în deajuns, 

ceri de la Alexandru să-l împrumute și cu bani Și 

cu oștire. Alexandru primi bucuros cererea, cregend 

că cu chipul acesta se va face prietin cu Polonii. EL 

dar împrumutâ pe fălosul rege cu 1000 de ruble de 

argint. Ca garanţie, că Polonii vor plăti acești bani, 

dădură amanet domnului român: Sneatinul,  Colo- 

meea şi tâtă Pocuția. Aceşti bani nu i-ai plătit Po- 

lonii nict-o-dată Moldovenilor. Din acestă pricină s'au 

iscat, mai în urmă, multe r&sbde între Moldoveni și 

Poloni. 

Pe lângă împrumutul de bani, Alexandru mat 

dădu lui Vladislav, ca ajutor contra Nemţilor, 400 

de călări Moldoveni. Aceşti cavaleri se luptară așă 

de bine și cu meșteșug, încât sfărmără cu totul 6s- 

tea nemţască lângă cetatea Mavienburg, Prinseră O 

mulţime de robi, între cari mail mulţă generali, și 

luară o mulţime de prădi. Când Vladislav lăudă pe 

Moldoveni pentru vitejia lor, ei îi răspunse: «aşă 

sciii să se bată Românii în fară că şi afară din fară. « 

Nu mult după acesta, murind dâmna lui Alexandru, 

Vladislav propuse ca săi dee de soţie pe sora sa 

numită ARzngala. Alexandru primi, și ast-fel se făcu 

cumnat cu Vladislav. 

Pe timpul lui Alexandru cel Bun s'a întâmplat 

să trecă prin ţară Ion Paleologul, hul împăratului de 

la Constantinopol, care venia de la Viena. Acest 

fecior de împărat lusese pe la mai multe capete în-
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coronate, ca să ccră ajutor în contra Turcilor. Când 
ajunse în Moldova, Alexandru cu boerii săi, îl pri- 
miră cu mare cinste, și lau petrecut până la Du- 
nărea. | 

Nu mult după acesta, murind împăratul, se sui. 
pe tronul părintesc I6n Paleologul. Atunci el adu- 
cendu-și aminte de primirea cea frumâsă. ce i se fă- 
cuse în Moldova, trimise lui Alexandru o  coronă 
înspErăteseă și rangul de rege, iar Mitropolitului o 
mitră patriarhală, și-l făcă neatârnat de nici-un pa- 
triarh. Așa dar, de la Alexandru cel Bun ai  înce- 
put domnii Moldovei să p6rte coronă pe cap, far 
Mitropoliţii să fie în rând cu Patriarhii, Mai trimise 
I6n Paleologul şi dâmner lur Alexandru o icână de 
argint, pe o parte cu Maica. Domnului, iar pe alta 
cu sfântul Ghiorghe. | 

Papa din Roma voi să catolic&scă pe Alexan- dru cel Bun; el însă nu se înduplică, Atunci Papa prindend ciudă pe domnul român, îndemnă atât pe Vladislav cât și pe Sigismund al Ungariei, să mârgă cu oștiri în contra lui, să-i ere țara şi s'o  înpartă între dînșij, Vladislav, de Şi eră rudenie cu Alexan- dru ascultă de poronca Papei, și se uni cu Sigismund pentru a cuprinde Moldova. Alexandru însă sim- tind acesta, strică prietenia cu Vladislav Și se uni cu Svidregel, ducele Lituaniei.  Întrând dar în Polonia cu OȘtiri, cuprinse mai multe cetăți, 
de prădi ȘI se întorcea acum 
pe când eră în apr 

luâ o mulţime 
învingător în țară. Dar opiere de granița Moldovei, fu
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iisbit fără veste de cătră Poloni, uniţi cu Tatarii, cari 

41 bătură şi-i luară îndărăpt tote prădile. Acestă îm- 

prejurare amări forte tare dilele bunului domn, așă 

în cât, de supărare i sa tras și moârtea. 

După o domnie îndelungată de 32 de ani, A- 

Texandru muri şi fu înmormîntat la monastirea Bis- 

trița. În urma lui, at început .mari certe între voi- 

torii de domnie, aşă că ţara ajunsese la marginea 

“prăpastiei. 

23. 

vLAD ȚEPEȘ. 

1456 — 1462. 

Vlad Țepeș eră fiul lui Vlad Dracul. El se sui pe 

tron la anul 1456, cu ajutorul TPurcilor. Acest domn 

fu un om înțelept, drept, fârte curajos, dar crud. Ca 

pără în contra duş- 
să liniștescă ţara și ca să o potăa 

Apoi alese o cetă 
manilor. din afară, înmulți armata. 

de soldati dintre cei mai zdrăveni, mai voinici, mai 

ţinea în totdeauna 
curajoși și mâl fioroși, pe cari îi 

îndeplinire 
pe lângă dinsul. Aceştia aducea întru 

e lui, ori cât de crude ar fi fost ele. 
tâte poroncil 

în contra 
El se purtă cu o asprime ne mai audită on 

boerilor din partida Dăneştilor, în contra străinilor 

şi în contra hoţiior, ce cutrierati ţara. În t6tă dom- 

nia sa, el a omorît 20000 de 6meni, între cari erai 

și 500 de boeri. Pe un fii a lui Dan îl îngropâ de
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vii în pămînt. Strânse pe toţi cerşitorii, 'leneșii și 
Gmenii fără căpătăiu din țară, și după ce li dete să 
mânânce și să beie bine, îi aruncă într'un foc mare. 
Aă strâns vre-o 400 de Secut, ce cutrierati tara și 
îndemnat pe Români la catolicism, I-ai închis într'o- 
magazie, şi li-ati dat foc. În scurt timp prinse vre-o 
6000 de hoți, pe cari îi omori. Dar pedepsa, cu ca- 
re pedepsia el mai mult, eră Zapa ; pentru acesta i 
sa dat numele de 7i feş. Tot în ţapă trăgea el şi 
pe acei cei prindea cu vre-un vicleșug contra ţării 
sau a domnului. 

Vlad Ţepeş reînoi cu sultanul Mohamet II trac- 
tatul cel făcut de cătră Mircea, cu mai multe înda-. 
toriri din partea Turcilor și cu sporirea tributului la, 
10000 de galbeni pe an. LS 

După ce Țepeș linişti țara, se apucâ de r&sb6e.. 
Avend el ciudă pe Sașir din Transilvania, pentru că 
țineati cu Daneștii, întră în acea ţară cu oștiri, pra- 
dă ținutul Fagaraşului și Amlașului, arde Braşovul 
Şi prindând o mulţime de Sași, îi trage pe toți în 
țapă. În urmă, se întârce în ţară încărcat de omul- 
țime de prădi. 

7 

23. 

LUPTA LUI VLAD TEPEȘ CU HAMZA PAȘA. 

Mohamet II trimise o solie la Vlad Țepeș, prin: care îi cerea, ca să-i răspundă tributul pe un an de
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dile înainte, să-i dexe 500 de copii, cari să slujască în: 

armata turcescă şi să mârgă el-însuşi să se închine Sul- 

tanului. Domnul român trimise r&spuns Turcului, că 

e gata a-i da tributul; dar cinci sute de copii, îi 

este cu neputinţă, și mai cu neputinţă j este, a se 

duce el să se închine Sultanului. Audind Sultanul 

răspunsul cel îndrăsneţ a lvi Țepeș, se înfurie  gro- 

zav și trimise poroncă lui Hamza Paşa din Vidin, 

ca să trecă în Muntenia cu oștirile, ce le avea la. 

îndămână, să prindă pe ghiaurul de Vlad, şi să i-l 

trimită ori vit, ori mort, la Constantinopol. Hamza. 

Pașa veni în ţară cu o oştire de 40000 de Turcă. 

Țepeș îl lăsâ să înainteze până aprâpe de Târgo- 

viște, lângă heleșteele domnesci. Aici îl întimpină. 

întro pădure cu brava sa oştire, îl bătu cumplit, 

ba încă îl prinse viă chiar pe dînsul, dimpreună cu 

o mulţime de Turci. Spre ași r&sbună și mai tare 

asupra. păgânilor, li tae mânele şi picidrele şi apoi 

îi înțăpă pe toți. lar pe Hamza Paşa îl pune într'o 

țavă mai înaltă. 

Sciind Țepeș că Sultanul nare să se lese ruși- 

nat, trimise o solie la Matei Corvin, regele Unga- 

rici şi închie un tractat de alianţă în contra Turci- 

lor ; iar el cu oștirea sa trecu de îndată Dunărea. 

Ajuagend aici, pradă cu foc și sabie, în ling și în 

lat ţara turcescă, omorînd pe toți câți îi eștaii în 

cale ; și nu se întârse înapoi, de cât după ce prefă- 

că în cenuşă tâte satele și târguiile, pe unde a îre- 

cut. Apoi încărcat de pradi și cu 25000 de robi, se



întârse înapoi în ţară. Toţi cei prinși fură trași în 
ţapă. Vlad tăe iiasurile Turcilor, la vii și la morți, 

la bărbaţi şi la femei, și le trimite la Matei Corvin, 

ca dovadă de isbânda ce a făcut și de num&rul ce- 
lor morți și uciși. 

25. 

LUPTELE CU MAHOMET II. 

Audind Sultanul de învingerea lui Hamza Pașa 
şi de cele ce făcuse Țepeș în ţara turcâscă, mânia 
lui numai găsia margini! Căci, lui nu-i trecea prin 
minte, cum să se pâtă, ca un ghiaur să nesocotescă 

poronca învingătorului Stambulului sai Constantino- 
polului, ba încă să cuteze, a-i pradă și ţara! Trimi- 
se îndată olaci în tâte părţile împărăției sale, ca să 
adune în grabă tâtă 6stea, şi apoi să plece el-însuşi 
asupra cutezătorului. Dou& sute cinci-deci de mii de 
Turci, în frunte cu grozavul lor Padișah, plecară a- 
supra Tării Românescă. 

Vlad, sciind ce furtună vine asupra ţării sale, se 
pregăti și el de apărare, cum putu mai bine. Pe 
bătrâni, femei ŞI copii, cu vitele şi cu alte averi, îi 
mistui prin munţi ; iar pe bărbaţii și tinerii cei în 
stare de a purtă armele, îi luă la bătălie. Satele şi 
oraşele r&maseră cu totul pustii. Săm&naturile și fana- țele fură arse tâte. Nu se vedea pe nicăiri nici om, 
nici vită! Te prindea fiori de groză, când audiai 
numai câte-un câne urlând, care din întâmplare se Tătăcise de stăpânul săi.



Sultanul Mohamet, ajungând la Dunărea, își ale- 

se loc de trecere prin dreptul Brailei. Aici îl întim- 

pinâ și Vlad cu brava sa oștire. Când Turcii se su- 

iră în luntri ca să trecă dincâce, o pl6e de săgeți: 

din parte Românilor, omori dintre dînșii cu sutele ; 

ast-fel, că până să trecă tâtă oștirea, Românii uciseră 

câte-va mil. După acestă, Vlad, cu oştirea sa, se re- 

trase la munti. Turcii apucară spre câmpiile Focșa- 

nilor. Merseră cât. merseră, însă de la o vreme vă. 

dând că nu daă nici de Țepeș, nici de vre-o ființă 

omenâscă, care să Îi spue unde este el, stătură pe 

loc și se aședară în lagăr.” De aici, Turcii pleca în. 

cete, ca să caute mâncare pentru ei și caii lor. 

Însă, cari se ducea, înapoi nu mai veniati, fiind 

prinși și omoriţi de Români. 

Într'o nâpte întunecosă, Vlad Țepeș, fiindcă 

sciia bine limba turcescă, se îmbrăcâ în haine turcesci 

şi se duse singur în lagărul dușmanilor. Aici umblă 

el în tâte părțile și văd cum stai Turcii, şi ce pu- 

tere at. lată o dovadă de curajul sii cel fără mar- 

gini! În acest timp, păgânii dormiati fără nici-o gri- 

jă. Vlad, văgend acesta, merse în tabăra sa, își luă 

câte-va mii de viteji, şi mergend în lagărul dușma- 

nilor, cădă ca un trăsnit asupra lor, şi începu ai 

măcelări. Păgânii, besmetici de somn, nu sciiali ce 

urgie dumnedecscă a cădut asupra lor. În întuneri- 

cul nopții, las că nu-și găstaii armele, dar apoi necu- 

noscându-se, se ucideaă unii pe alții. Astfel, Românii
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3 bătură cumplit până în dori de ditiă. După acesta, 
„se retraseră iarăși în munți. Ă 

În acest timp îi veni de veste lui Vlad Țepeș, 
«că și Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, a venit cu 
oştire și a început să bată cetăţile Chilia și  Ceta- 
tea-Albă, care până acum erat în mâna Muntenilor. 
Audind de acestă nouă primejdie, Vlad lasă pe un 
“căpitan al săi, ca să privighaze ce vor face Turcii, 
iar el să duce în contra lui Ștefan cel Mare. Căpi- 
anul, vrând să-și ar&te vitejia, se luă la luptă cu 
Turcii ; dar fu bătut cumplit. Din "nenorocire, și Vlad 
fu învins de cătră Stefan, care îi luâ Chilia și Ce- 
tatea-Albă. | 

După ce băti pe căpitanul lui Vlad “Pepeș, 
“Sultanul plecă în contra cetății “Târgoviștea. În dru- 
mul sei dete peste pădurea de țăpi, unde erai în- 
țepați Turci! lui Hamza Pașa. E], vEdend acesta, se 
înfioră și dise: «Este fârte grei de luat ţara unui 
„domn, care face așa de mari crudimă, e . 

Între acestea, boerii mergend la Sultanul, îi 
“spuse că nu sunt ei vinovați, ci Țepeș este vinova- 
tul ; că ei sunt supuși cu totul Sultanului, ȘI numai 
Țepeș este hain, și că ei să rogă să li deie un alt 
domn.  Audind acestea Mahomet II, li dete domn, „după cererea lor, pe Radu -cel Frumos, fratele 
Vlad "Țepeș, După acesta, Sultanul lasă 
-oștirea sa, 

Frumos, 

e hai 
o parte din 

ca să sprijinescă în domnie pe Radu cel 
iar el cu ceea-l-altă parte a oștirii, se A 

în- - A 

pă . . 
t6rce în ţara sa, mar ales că şi Turcii duceau mare



  

at 

jipsă de provisiuni. Vlad "Ţepeş, v&dendu-se Dărăsit 

  

chiar de cătră boerii sei, treci în Transilvania și e: : 

acolă. în Ungaria la Matei Corvin, ca să  c&ră aju- 

tor, Acesta, în loc să-i deie ajutor, îl puse la închi- 

sore, unde îl ţină 10 ani de dile. Matei Corvin făcu 

acesta, după cererea Sașilor din Brașov, pe cari 

“Ţepeş îi bătuse chiar la începutul domniei sale. 

26. 

A DOUA DOMNIE A LUI VLAD ȚEPEȘ, 

1483—149%. 

__- Mare deosebire eră între Vlad Țepeș şi Radu 

cel Frumos, măcar că erati fraţi; deosebirea eră așă 

de mare, ca cerul de pămînt. Radu cel Frumos a 

fost un domn mișel. El eră supus cu totul la po- 

roncile Turcilor. Pentru ca Matei Corvin să nu deie 

ajutor lui Vlad Ţepeş, el îi dădu ducatele Amla- 

şului și Fagarașului, iar Turcilor li învoi să cuprin- 

dă tâte cetăţile de pe malul Dunării, plătindu-li și un 

tribut de 20000 de galbeni. Radu avi dou€ r&sbâe 

cu Stefan cel Mare, domnul Moldovei, la Soci și la 

Isvorul apei; însă, întramândouă lu bătut. În sfâr- 

şit, el mâre la anul 1472, urmându-i în domnie La- 

ot Basarab, pus de cătră Stefan cel Mare. 

Laiot Basarab se arată nemulțămitor cătra Ste- 

. 

A 

fan ; pentru că în loc să se unescă cu acesta În 

contra Turcilor, el se 'unesce cu păgânii ŞI se lup



— 58 — 

în contra bine-făcătorulut seii. Stefan, v&dend acesta, 

îi deschide rtsboiu la Râmnicul-Sarat, unde învin- 

gendu-l, îl prinde și-i ta€ capul. Acum Stefan  potti 

pe Matei Corvin, de dădi drumul de la  închisdre: 

lui Vlad Țepeș și-l puse domn iarăși pe dînsul. 

Vlad Țepeș, în a doia domnie, a fost schimbat 
cu totul. Acum numai eră crud și vărsător de sânge, 
ci bun şi blând. Ba încă el zidi și monastiri, cum 
bună-bră, Sreagovul din judeţul Ilfov, şi altele. Pen- 
tri suferințile sale în timp de 10 ani, cât stătu la 
închisdre, cât și pentru evlavia cu care se purtă el 
în acestă domnie, poporul la numit Călugărul. 

De și cătră ţară se purtă cu biândeță, totuși 
asupra "Turcilor avea o mare ură. Turcii, 'voind să 
mergă asupra Transilvaniei cu r&sboiu, Vlad li dădu 
voe să trecă prin ţara sa; însă în ascuns însciință 
pe Lransilvaneni ca să fie gata la luptă, că el îi va 
ajută. Păgânii, trecend în Transilvânia, prădară cum- 
plit Țara Bârsei, pe unde vine Braşovul, și se în- 
torceaii încărcați de prădi. Însă pe când treceau în 
România pe la pasul Turnul: “roș, Țepeș îl prinde în. 

„ Strâmtorile munţilor şi-i bate așă de cumplit, încât 
omoră dintre ei vre-o 15009, luându-le şi tâte pră- 
gile. 

"Unii spun, că . Vlad Țepeș ducendu-se o dată la. 
o vânătâre întrun codru, pe când se afă numai el 
singur şi cu o slugă a sa, vindută Turcilor, acesta 
îl lovi cu arcul pe la spate, şi-l omori. Alții spun, că. 
el, în adevăr s'a făcut călugăr la monastirea Sneago-
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vului, lăsând în domnie pe înțeleptul s&ă fiti, numit 

de cătră popor Radu cel Mare. 

217, 

STEFAN CEL. MATE. 

1457—1504. 

Mulţi domni vestiți ai avut Românii, dar Ste- 

fan, numit cel Mare, pe toţi i-au întrecut. El eră 

ful unui domn numit Bogdan şi nepot lui Alexandru 

cel Bun. Tatăl săi fu ucis mișelesce de câtră unul 

numit Petru Aron, care n'avea nici-un drept la dom- 

nia Moldovei. Tînărul Stefan, temendu-se ca să nu 

fie ucis şi el, fugi la Vlad Ţepeş în Muntenia. 

Petru Aron eră un doma mișel. El se închină 

Polonilor şi plăti tribut 'Purcilor. Boerii, vădend mi- 

şeliile lui, se duseră la Stefan şil rugară, să vie, să 

li fe el domn. Atunci Stefan, vEdend stăruințile bo- 

erilor, luă eștiri de la Vlad Ţepeş şi plecă în Mol- 

o mare parte din ostirea 

e lui. Stelan bătu pe 

alungâ din ţară. 

dova. Cum ajunse în țară, 0! 

moldovinescă veni sub steaguril 

Petru Aron în două rânduri, și-l 

Acum el, de șieră stăpân pe domnie, 

să scie, dacă ţara îl voesce pe dîinsul de domn. 

Drept aceea, Stefan strânse adunarea ţării lângă Su: 

ceava, la locul numit Dreptate, şi i-a întrebat pe toți: 

»V& este cu voea să vă fiii ei domn?e Atunci toţi 

totuși a dorit
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întrun glas ai strigat: > Întru mulți ani, de la Dum. 
nedăii, să domnesci. « 

De aici lmând el steagul ţării și mergând la Su- 
ceava, fu uns de domn la anul 1457, 

Stefan cel Mare eră un_om nu mare la stat, 
dar vitez, înțelept şi curajos în lupte. EI v&dând 
că ţara eră încunjurată din tâte părțile de vrăjmași: 
căci la medă-nâpte erai Leșii, la r&sărit Tatarii, la 
medă-di Turcii şi la apus Ungurii, se gândi cum să 
o apere mai bine. Spre acest scop, el regulă şi îmul- 
ti armata, dându-i steaguri și căpitani vrednici. În a- 
devăr, domnia lui este plină. de r&sbâe! Ca la patru- 
deci de răsbâe a purtat și peste patru-deci de bise- 
rici și monastiri a făcut, Pentru acesta, poporul i-a 
dat numele de Stefan cel Mare şi Sfânt. 

Petru Aron, după ce fu alungat din domnie, se duse la Cazimir, regele Polonilor. Aici făcea fel-de-fel - de intrigi, ca să pstă căpătă oștiri, cu care să deie jos din domnie pe Stefan. Stefan v&dând acesta, trimise soli în mai multe rânduri şi pofti pe Cazimir ca să i-l defe în mână. Regele nevoind a i]. da, domnul român prădâ cu foc și. sabie Pocuția şi Rusia. Atunci Polonii fură sili să trimită sol de pace la Stefan, ȘI să alunge pe Petru Aron, Acesta fugi în Tran- Silvania. Stefan spre a-și r&sbun 
Silvaniei, trecu munții cu oştire 
Secuilor. După acesta, 
ian cel Mare, dar cele 
Baea cu Ungurii, de la 

ă şipe domnul Tran- 
Și prădâ cumplit țara 

multe lupte a mai avut. Ste- 
mai însemnate sunt: de la 
Lipinţi cu Tatarii, de la Soci
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și Isvorul apei cu Muntenii, de la Racova și Valea 

Albă cu Turcii, de la Scheea tot cu Ungurii şi de 

la codrul Cosminului cu Polonii, şi altele. 

28. 

LUPTA DE LA BAEA.—LUPTA DE LA LIPINȚI. 

Matei Corvin, regele Ungariei, supărat pe Ste- 

fan, că prădase ţara Secuilor din Transilvania, hotări 

ca să-şi r&sbune. Așa dar, în anul 1467 întrâ în 

Moldova cu 40000 de Unguri, prin pasurile Ghimeșul 

și Oituzul din judeţul Bacăi. Stefan se pregăti și el 

de r&sboiu, dar nu eşi înaintea dușmanilor, ci-i lăsă 

să înainteze în țară până să ajungă la un loc potri- 

vit pentru luptă. Ungurii prădară și arseră târgurile : 

Trotuşul, Bacăul și Romanul. De aici plecară. întins 

spre Suceava, unde eră Stefan. Însă în drumul lor 

dădură peste târgul şi cetatea Baea. Ajungând aici, 

Matei Corvin dădu voe oștenilor să facă ce vor voi. 

Atunci Ungurii se puse unii pe petreciri, iar alții pe 

somn. Stefan, aflând prin 6menii săi, unde stai şi 

cum stati dușmanii, luâ 12000 de Moldoveni şi plecâ 

n6ptea spre Baea. După medul nopţii, Moldovenii 

venind prin locuri ascunse, fără nici-un sgomot. aju- 

taţi fiind și de întuneric, dădură foc târgului de trei 

părți, şi se aruncară cu mare furie asupra dușmani- 

lor. Ungurii, deșteptându-se în -midlocul „focurilor şi 

loviți de săgețile Moldovenilor, fiind amețiți de” bău. 

tiră şi de somn, nu căutati cum să se bată, ci
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cum să scape. Dou&-spre-dece mii cădură morti; 
mare parte fură răniţi sai prinși, și puţini numai 
scăpară teleri. Cei cari scăpaă, fugiat la munți, ca 
să trecă în ţara lor. Aici îi așteptă altă urgie! “Ţa- 
ranii puși de Stefan, îi prindea și omoriati cu ceea 
ce aveati în mână. Însuși Matei Corvin scăpâ cu vai 
nevoe din mâna Moldovenilor, cu vre-o-câţi-va din 
ai săi, rânit în trei locuri. Stefan nu se mulțămi nu- 
mai cu atâta, ci trecu și în Transilvania, prădâ cum- 
plit ţara Secuilor, și prindend pe Petru Aron, îi tăe 
capul. Regele Ungurilor, pentru a pute scapă de 
Stefan, trimise soli la dinsul ca să se înpace, dân- 
du-i și doii& cetăți din Transilvania : Bala Și Czceul. 

Nu bine se odihni Stefan după lupta de la Baea, 
Şi-i veni de veste că Tatarii au trecut Nistrul, că 
pradă şi omdră. El își strânge în grabă Gstea și ple- 
că asupra lor. Ajungend în Basarabia, se întâlnesce 
cu păgânii la Zzp7nfi. Aici îi bate așa de tare, în 
cât prinde vii chiar pe Carzic, fiul Hanului tătă- 
resc. Tatarii, câți at mai scapat, înturnându-se în ţara 
lor, ca vai de ei, spuseră Hanului, cele ce ai păţit. 
Atunci Hanul trimise la Stefan 100 de soli, ca să-i 
spue să deie drumul fiului săi, căci altfel va veni 
el singur în Moldova, Şi va fi amar atât de dînsul 
cât și de ţară. Stefan ca să arăte cât de mult se 
teme de Tatari, poronci să scâtă din închisâre pe . 
Carzic, şi înaintea solilor puse de-i tăc capul. Puse, 
de asemenea, de tă& capetele la 99 de soli, lăsân 
numai unul vii, dar nici pe acela tefăr; căci îă tă P
P
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nasul şi urechile, trimiţindu-l ca să spue Hanului, cât 

de tare se teme de amenințările lui. | 

După acest r&sboiu, Stefan cel Mare avend cât- 

-va timp liniște, isprăvi de zidit monastirea Pune, pe 

care o sfinţi cu mare pompă. 

29. 

LUPTELE DE LA SOCI ȘI ISVORUL APEI. 

Stefan cel Mare, vEdând că Radu cel Frumos 

ţine cu Turcii, se hotărt să-l scâtă din domnie, și 

să unâscă Muntenia cu Moldova. Așa dar, în anul 1471 

plecă cu oștiri în Muntenia și arde Brăila. Apoi se 

întâlnesce cu Radu la Soc, sat ce nu mai este as- 

tă-di în Muntenia. Aici se dă o bătălie crâncenă în- 

tre frați de acelaș sânge. Radu este învins cu multă. 

pagubă. 

După luptă de la Soci, Stefan nu stătă mult 

timp în liniște, ci pregătindu-se de luptă,  plecâ din 

noii asupra lui Radu Vodă. Oștile se întâlniră față 

n faţă la locul numit Isvora/ ageă în judeţul Râm- 

nicul-Sarat. Lupta ţină trei dile cu mare înverșunare. 

A treia di, âstea lui Radu fu sdrobită cu totul, iar 

el fugi n6ptea la cetatea sa Bucureşti. Stefan îl ur- 

măresce până acolo și-l încunjură cu oştiri de tote 

părțile, cu gând ca să-l prindă, Radu scapă din ce- 

tate și fuge la Turci după ajutor. Stefan pune mâna 

pe tâte averile lui, luândui tot-o-dată r6b= pe demna 

Maria și pe fiica sa Vochiţa. Ungurii, cari nu ve-
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deaii cu ochi buni unirea ţărilor române, întrară în 

Moldova în lipsa lui Stefan, și începură a pradă. 

Stefan, audind de cele ce făceai Ungurii, pune 

domn în București pe Laiot Basarab, și apoi se 

întârce în ţară încărcat cu o mulțime de prădi, adu- 

cend cu sine pe dâmna şi fiica lui Radu Vodă. A- 
Jungend aici, bate cu ușurință pe Unguri și-i alungă 
în ţara lor. În timpul acesta vine şi Radu cu 15000 
de Turci, şi bătând pe Laiot Basarab, își iea înapoi 
tronul. Tot acum întâmplându-se să mâră dâmna lui 
Stefan Vodă, el se căsători cu fiica lui Radu, cu 
Vochiţa, iâr pe dâmna Maria o trimise la soţul că 
cu mare cinste. 

Nu mult după acesta Radu muri, urmândui în 
loc Laiot Basarab, care eră sprijinit de cătră Stefan. 

30. 

BĂTĂLIA DE LA RACOVA. 

Sultanul Mahomet Il find supărat pe Stefan, 
pentru că bătuse pe credinciosul s&u Radu cel 
Frumos, precum și pentru că nu-i plătia tributul 
făgăduit de cătră Petru Aron, se hotărt ca să-și ră&s- 
bune asupra Moldovei: Deci în anul 1475, pornesce 
asupra ţării nâstre o armata de 190000 de Turci. 
Stefan prindend limbă de acesta, trimite după aju- 
tor la Cazimir şi la Mater Corvin. Cazimir îi dă 
2000 de Poloni, iar Matei 5000 de Secui. Cu a- 
cest ajutor şi cu oștirea moldovinescă își formâ o
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armată de 41000 de Gmeni. Prin urmare, un Mol- 

dovan trebuea să se bată cu trei Turci! În urmă, 

rădică pe toți locuitorii de pe lângă " Dunărea şii 

adăposti prin locuri mai sigure ; iar satelor, sămEnă- 

turilor şi fânaţelor, de pe unde eră se vie Turcii, li 

dădă foc. După ce se pregăti ast-fel de r&sboiu, se 

gândi, cum sa fie mai sigur de isbândă şi cum să 

nu pârdă oştire multă. Drept aceea, se sili a aduce 

pe dușmani în niște locuri strâmte și mlăștinose. A- 

cest loc eră în lunca Bârladului apr6pe de târgul 

Vaslui. Aici se află o luncă, iar în luncă o mlaștină. 

Stefan Vodă puse în luncă câțiva soldați cu buciu- 

me și trimbiți, dându-i poroncă ca, când vor vede 

pe Turci, să sune alarma de r&sboiu; iar el cu oş- 

tirea sa se aședâ pe șesul format de  rîurile: Bâr- 

lad, Racovăț şi  Vaslueţ. Ostea moldovinescă eră 

dispărţită de luncă numai prin un deal. Pe acest 

deal, Stefan pusese străji ca să pândescă când vor 

veni păgânii. Nu stătură ai noștri mult, “şi iată că 

străjile vestesc apropierea duşmanilor. În acest timp 

a cădut o pâclă așă de mare; de nu se vedea la 

doi păşi. Soldaţii, din luncă» începură a da alarma 

de r&sboiu şi a face atâta vuet, în cât Turcii cre- 

dură că acolo e stea moldovinescă. Ei dădură nă- 

vală cu toţii asupra pădurii ! Când cold, dai în 

cu tunuri și cu tot ce a- 
mlaștină cu cară, cu cai, 

atâta se înglo- 
vea! Și cu cât căutat să scape, cu 

dati mat tare! Atunci Stefan și cu ostea sa se a” 

 propi Ă ini i ă ircii 

«propie în.cea mai mare liniște. ȘI pe când Tu:
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căutaii pe Moldoveni în luncă, de o-dată se trezesc 

cu ei în spate. Acum se începe o luptă grozavă, 

Păgânii, din pricina negurii, se ucideai unii pe alții. 

Apele Bârladului, Racovăţului și Vaslueţului, se în- 

roșesc de sângele păgânesc. În sfârşit, Stefan ucide 

109000 de Turci, între cari și patru pași de cel 

mari, și li ea 100 de steguri. După acestă strălu- 
cită biruință, tâtă lumea r&sună de laudele marelui 

Stefan. lar un scriitor turc, vorbind de acestă bă- 
tălie, dice despre Stefan: »Cea mai mare parte din 
armata turcă a perit din pricina afurisitului acel de 
domn al Moldovei, care întrecea chiar pe dracul în 
vicleniea-i diăcâscă și în reutați. e 

Pentru ca să mulţămescă lui Dumnedei că i-a 
ajutat să învingă pe păgâni, Stefan dădu poroncă 

în t6tă ţara, ca toți să postescă trei dile ; şi nu care 
cumva să dică că el a înfrânt pe vrăjmași, ci puterea 
dumnedeâscă. 

Ca să arăte cât de tare a înfrânt pe “Turci, Ste- 
fan trimise din stegurile, armele şi prădile luate, lui 
Matei și lui Cazimir. Trimise, de asemenea, steguri 
şi Papei din Roma, rugânduil că dacă va mai ave 
vre un r&sboiu cu Turcii, să-i trimită ajutor în 6- 
meni saii în bani. Papa îi făgădui ajutor la vreme 
de nevoe. Însă Matei Corvin scrise O  scrisâre la Papa, prin care îi spunea că nu Moldovenii ai în- 
vins pe Turci, ci Secuir lui, sub comanda lui Stefan. 
Papa, credend acesta, nu se țină de cuvint. Tot a- tunci, trimise Stefan o scrisâre și lui Mahomet Ile
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Prin acea scrisâre îi spunea, că o banda de hoţi din 

Turcia a trecut în Moldova şi sa încercat ca să o 

prade ; însă el i-a pedepsit, după cum se cuvine, 

scăpând numai câți-va dintre «i, și că-l poftesce să-i 

deie. și pe aceia în mâna lui, spre a-i pedepsi cum 

scie el. Sultanul se mânie fârte tare vădend acestă 

scrisâre luătbre în ris. 

31. 

  

Mahomet II nu puti suferi mult timp rușinea 

_păţită la Valea Răcovei. EI se hotări dar ca să plece 

însuși asupra Moldovei, cu oştire câtă frunză și 6rbă, 

în anul 1476. Stefan Vodă se așteptă la una ca a- 

cesta. Trimise dar după ajutor la Matei şi la Cazi- 

mir. Însă, nici unul, nici altul nu voiră a-l ajută. 

Stefan vEădând că pe streini n'are nici-o nădejde, se 

hotări să-şi apere el singur țara, cum va pute mai 

bine. Și așă punendu-și credința. în D-deii și n pa- 

triotismul Moldovenilor, se pregăti de luptă. 

El puse să se ardă tote târgurile, satele, sămă- 

e unde eră să vie Turcii. Pe 

cu tot avutul lor, îi adăposti 

mama sa Elena și 

Neamţul. După 

barbaţii în 

ca să 

naturile şi: fânaţele, p 

bătrâni, femei și copii, 

la munţi. lar pe dâmna lui, pe 

„pe Mitropolitul țării îi duse în cefatea 

acesta, strângând împrejurul săi pe toți 

porni spre Dunărea, stare de a purtă armele, | 

€că în ţară. Ajungend a- 
nu lase pe dușmani, să tr
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cold, îi veni veste că Tatarii, după îndemnul Sulta- 
nuluț, ati trecut Nistru și pradă. Stefan, sciind cine 

“sunt Tatarii, lasă Dunărea și se repede la Nistru. 
Sosind aici, bate cumplit pe vrăjmași şi-i alungă în 
țara lor. După ce a bătut pe Tatari, s'a întors îna- 
poi la Dunărea. Însă, acum Turcii o trecuseră, pe 
cinci poduri. Vădând acesta înțeleptul nostru domn, 
dă porunca oștirii sale, să se bată în retragere, până 
ce va da peste un loc potrivit pentru o batae gene- 
rală.  Ast-fel hărțuind necontenit pe Turci, omori 
dintre dînșii vre-o 30,000. În sfârşit, tot retrăgendu- 
se, ai ajuns într'o pădure din județul Neamţ. În 
acestă pădure, se închid Moldovenii ca într'o cetate, 
Fac şanţuri largi și adânci de jur-împrejurul pădurii; 
drumurile şi potecele le astupă cu copaci urieşi; 
iar tunurile le așadă pe delurile și munţii de prin apropiere. Turcii, simțind că acol este Stefan cu Gstea sa, se așagă în regulă de bătae. După acesta dati năvală asupra pădurii. Săgeţile Moldovenilor cad ca plâea asupra lor, iar tunurile de prin prejur îi potopesc. Ienicerii înspaimântaţi cad la pămînt de frică ! Mahomet, vEdend acesta, tea în mâna sa buz- duganul cel cu șese aripi, și plecând înainte, li dise, mustrându-i : > Mișeilor, 
învinși le Turcii, luându 
prind la curaj și încep 

de la începutul luptei sunteţi 
se după pilda stăpânului lor, 
lupta cu mare iurie, silindu-se a ajunge ca să dea pept cu Moldovenii. 

să trecă șanțurile şi să desfunde 
cele, Moldovenii suicid cu miile. În 

a 
Insă până 

drumurile și pote- 
sfârşit, Turcii se
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văd față în față cu Moldovenii. Acum lupta este 

desperată! Un Moldovan se bâte cu dece Turci. 

Rândurile 'Turcilor cele rărite și obosite se dai la o 

parte şi vin altele cu puteri prâspete. Moldovenii 

însă, fiind puţini la număr, se bat tot aceiași de 

dimin€ță până'n sară. Cătră sară ei încep a cădă, 

mi de loviturile Turcilor, ci de obosală și de sete. 

Stefan vedând că nu e chip.să învingă pe păgâni, 

dă semn de retragere. Moldovenii atunci se retrag 

spre munți, iar Stefan cu vre-o câţi-va căpitani de 

ai săi, se duce la cefazea Neamului. Ajungend aici, 

dă semn ca să-i deschidă porțile. Mama sa însă, 

aflând de cele ce păţise, nu voi ca săi deschidă, 

ci suindu-se pe zidurile cetăţii îi dise : »Fiul meu! 

mai bucurâsă sunt să aud, că al murind luptându-te 

pentru ţară, de cât să vii, ca să te ascundi aici, 

unde stai numai bătrânii, femeile și copiii. Stefan, 

audind aceste cuvinte, îşi revini în sine, şi rușinân- 

du-se de aceea ce voise să facă, se hotărasce să 

plece din noii asupra păgânilor, ca ori să biruescă, 

ori să moră ca un vitez. El dă poroncă să sune 

iarăși de r&sboiu. Ostea se adună din noii, şi el o mai 

2 3 
_ 

s .. 
u si 

întăresce cu recruți, luând ciobanii de pe la oi și 

Așă sciia Stefan 

Moldovenii a res- 

apărarea 

slugile de prin ogrădile boeresci. 

a-și formă ostași, şi așă scilati şi 

punde la chemarea domnului lor. Pentru 

țării, nimeni nu se da în laturi, când eră chemat: 

Apoi ajutat fiind și de cătră Vlad Țepeș plecă 

potriva păgănilor. 

îm-
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Turcii credend pe Stefan învins pentru totdea- 
una, se împrăștieseră prin ţară după jafuri. Însă, D- dei 
a trimis o ciumă între dinșii, că muriai cu sutele pe 
di. lar când veniati niște corăbii pe Marea Negră, 
ca să li aducă provisii, se stârni o furtună aşă de 
mare, în cât le înnecâ pe tâte. Atunci Mahomet, vă- 
dend că s'a încuibat bsla așă de tare în stea sa, 
și mal n'avea ce să-i deie de mâncare, căci nici în 
ţară la noi nu găsia, i-ai dat poruncă să trecă îna- 
poi Dunărea. Însă, pe când Turcii erati la Dunărea 
ŞI voiati să o trâcă, de o- dătă îi lovesce Stefan pe 
neaşteptate așă de tare, în cât sfarmă may t6tă 6s- 
tea păgânescă, iar Mahomet trece ruşinat în ţara sa. 
Și așă, acel ce a fost pentru puțin timo biruit, iată 
acum biruitor! 

Nu mult după acesta, Stefan se duce la locul 
unde se bătuse cu Turcii, pune de strânge tote 6se- le, ce înălbiaă locul şi le îngrâpă în niște gropi mari. lar în amintirea acestei înfricoșate bătălii, zi- desce o monastire, care este ȘI astă-di, și care se numesce feshoeny, 

După bătălia de la Valea-albă, de şi Stefan cu- răți țara de Turci, totuşi din Chilia Şi Cetatea Albă nu-i pută scâte, fiind-că ex erai fârte bine întăriță în aceste două cetăţi. 

, totuşi, pe când acesta se luptă 
: domnul muntean bate 

Z, ce vinia la marginea despre
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Muntenia. Acestă urmare, fu de mare pagubă lui 

Lalot ; căci Stefan, alungend pe păgâni, se repede 

în Muntenia, îl bate la Râmnicul-Sarat, şi prindendu-l 

il omâră. Acum boerii munteni midlocesc a se face 

pace, pentru a nu se-mai bate frații între frati. Ste- 

fan primi pacea, însă cu condițiune de a i se da 

judeţul Putna. De aici înainte se statornici ca hotarul 

între Muntenia şi Moldova să fie riul Milcov, în loc 

de riul Trotuș, ca mai înainte. 

32. 

BĂTĂLIA DIN CODRUL COSMINULUI. 

Pe la anul 1497 eră rege în Polonia Albert. 

Acest rege ambițios îşi puse în gând să bată pe 

Stelan cel Mare și să supue sieși Moldova. Însă 

find-că nu îndrăsnia să declare r&sboiu pe faţă lui 

Stefan, se hotărî să-l bată prin înșălăciune. Așa dar, 

regele trimise niște soli la domnul Moldovei, ca să-i 

spue că el vre să vie cu 6ste, să deie ajutor Moldove- 

nilor, spre a lua Cetatea Albă şi Chilia din mâna Turci- 

lor, Stefan se învoi la acesta și-l pofti să vie. Atunci 

Albert plecă cu 80000 de Leși spre Moldova. Însă 

pe unde eră drumul 

a, pe unde 

de îndată 

ă-l întrebe : 

Albert pu- 

o îndodlă, 

în loc să apuce spre Camenița, 

la cele două cetăți, el apucă prin Pocuţi 

eră drumul la Suceava. Stefan pricep 

planul Leahului, şi trimise niște soli ca s 

vine în Moldova ca prietin, Oră ca UrĂmaş. 

se solii la închisâre. Acum nu mai eră nici-
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.. Sa că Lcșii veniai asupra Moldover. Stefan vădând a- 
câsta, înțăresce Suceava f6rte bine cu oștiri, iar el 
se duce la Roman ca să-și mai strângă 6meni. Al- 
bert bate Suceava trei septămâni, fără să o pâtă luă, 
Leșii vă&dând că nu pot face nici-o ispravă și 
că sufer din pricina lipsei de provisiuni, începură a 
cârti înpotriva craiului. Atunci Albert, ca să nu i se 
revolte stea şi mai tare, trimise soli la Stefan, ca să facă pace. Stefan îi r&spunde că nu el este acela, care a căutat r&sboiul, ci craiul ; şi că el face pace bucuros, numai ca Polonii să se ducă în țara lor, tot pe drumul pe unde at venit, ca să nu-i mai stri- ce țara și pe aiurea. Crarul lăgădui acesta, dar nu se țină de cuvint. EI, pentru ca să pâtă scăpă mai degrabă în tara sa, plecâ spre pădurea Cosnrinulu. Stefan, de îndată ce Îu însciințat despre acesta, tri- mise înainte niște ţarani, cărora li dete poroncă să tae copacii de pe lângă marginea drumului, și săi lasă numai. de-abia înţinaţi. Leșiă mergeaii fără nici-o grijă, ca şi cum erai în ţara lor. Dar când aii ajuns în mijl&cul pădurii, de o dată ţăranii începură a res- turnă copacii peste dinșii, și a strigă:  Ucideţi, uci- deți pe vrăjmașii noștri! Atunci ese și Stefan ca din Pămînt cu stea sa, şi începe a măcilări în Polonă. Aceştia, fiind încurcați printre crengile copacilor, nu puteai face nici-o mișcare, în cât ai noștri îi prin: deati ca din slă, Mulți Leși de cei mari au perit în acest r&sboiu, iar Albert scăpâ numai ce
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SI 

voe din mâna Moldovenilor, Dou&-deci de mii de 

Leşi ati prins wii Moldovenii! - 

Stefan Vodă, spre a-şi resbună și mai tare pe 

Albert, care în loc să se unâscă cu dînsul asupra 

păgânilor, a căutat ca să-i r&pue capul, puse de se 

făcă o mulțime de pluguri, la care în loc de boi, 

înjungă pe cei prinși. Cu aceștia ară el o câmpie în- 

tinsă, în care sămEnâ ghindă. Aici crescu o pădure 

mare. numită Dumbrava roşă, fiind-că pămîntul a fost 

înroșit cu sângele Leșilor. 

În anul următor, Stefan, ca să-și resbune şi mai 

tare pe Leși, fiind ajutat de Turci şi de Tatari, în- 

tră în Polonia, arde satele și orașele, şi prindend 

robi 10,000 de Poloni, vine cu dinșii în Moldova. 

Dintre acești robi, pe unii îi așadă în ţară, Yar pe 

alţii îi vinde Turcilor. Acum, după rugămintea Cra- 

Yului, se pune la mijloc Vladislav al , Ungariei, şi se 

împacă cu Stefan. 

După cinci ani de la împăcarea lui Stefan cu 

Polonii, muri Albert şi urmâ în locu-i Alexandru. 

Acum Stefan se duce de cuprinde Pocuția şi o li- 

pesce cătră Moldova; dar fu silit în curând să 0 

părăsescă, fiind-că el se îmbolnăvi grei de o bâlă 

numită. podagră, de la care i sa tras şi mortea.
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33, 

MORTEA LUI STEFAN CEL MARE. 

1504. 

Stefan cel Mare fiind bătrân Și bolnav, ca unul ce 47 de ani, numai în r&sbăe fusese, chemâ la sine pe fiul sei Bogdan, pe Mitropolitul ţării, pe Arhie- Tei și pe toți boerii mari Şi mici, şi li dede sfaturi înțelepte și părintesci. EI li dise:  »Euă simt că am să mor. Dorinţa mea este ca să urmeze în domnie fiul mei Bogdan. Voy să nu vă încredeţi nici Ungu- rilor, nici Leșilor ; căci Sunt nestatornici şi _vicleni, V&dut-aţi ce am păţit eti de la dinșii, că tocmai la nevoe m'ai părăsit, ba încă ai vrut să-mi r&pue ca- pul. Socotinţa mea este, ca să ve împacați mai bine, cu Turcii ; căci ej sunt mai statornicr Şi tot-o-dată și mai puternici, Puteţi să [i dați şi un tribut pe an; numai legea să vă fie nevătămată şi țara neatârnată, să-și al&gă domn pe cine va vre, să facă răsboiu și pace cu cine va vre ȘI când va vre ; ei să nu se a- mestice în trebile țării, nici să se așede în ţară. Da- că însă ar vre alte condiții, voi atunci mai bine să muriţi cu arma în mână, apărându-vă& legea și țara vâstră. e După ce rosti aceste sfaturi înțelepte, nu după multe dlile, își dede sufletul în 2 Iulie 1504, după ce domni 47 de ani, 2 luni ȘI 3 săptămâni. La m6rtea luy mare jale a fost în tâtă țara, că toți Plângeau după dînsul, ca şi cum ar fi perdut pe cel



mai bun tată! El fu înmormîntat la monastirea Put- 

na din Bucovina. Amintirea despre dînsul și faptele 

lui va trăi, cât va trăi și nemul românesc. . 

lată ce dice un scriitor român despre Stefan cel 

Mare: »Eră âcest Stefan Vodă om nu mare la 

stat, mânios, întreg la minte, nelenevos și lucrul 

său scila să-l acopere; şi unde nu cugetai acul îl 

aflai. La lucruri de r&sboe meşter ; unde eră nevoe: 

însuși se vâră, ca vădendu-l ai săi, să nu îndărăpteze. 

Şi pentru acesta, rar resboiu de nu biruia. Așișderea, 

unde-l biruiau alţii, nu perdea nădejdea, că sciindu-se: 

cădut, se rădică deasupra biruitorilor. « 

s 

34. a 

RADU CEL MATE. 

1496—1508. 

Radu cel Mare eră fiul lui Vlad Țepeș. Dacă 

tatăl a apărat ţara cu vitejie în contra vrăjmașilor, 

apoi fiul a căutat să-i deie liniştea trebuitore şi să o 

n merse în pers6nă la Con- 

stantinopol de reînoi cu Sultanul Baezet Il tractatele- 

făcute cu domnii de mai înainte. Cu acest prilej, e 

făcă cunoștință, când trecea prin Adrianopol, . cu 

Nifon, fostul Patriarh al Constantinopolului, pe care 

Sultanul la fost depărtat. Acest Patriarh eră un grec 

fârte învăţat în. ale bisericii. Și fiindcă, în Muntenia- 

nu eră Mitropolit, Radu îl ceri de la Sultan, spre a- 

6 

reguleze în lăuntru. Rad
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pune Mitropolit în ţară. Sultanul î îndeplini cererea, 
Radu punând Mitropolit pe Nifon. îi dise: »Ei 

să domnesc, iar tu să ne îndreptezi şi să ne înveţi 
legea lui D-dăt, și să ne fii tată și păstor la toți.e 
Nifon adună pe tot clerul bisericesc şi pe toți egu- 
menii monastirilor din ţară, ȘI împreună cu dinșii în- 
tocmi slujbele dumnedeesci, monastirile şi bisericile, 
după aședemintele sfinţilor apostoli. Cu învoirea lui 
„Radu, el făct episcopiile de Buze și de Râmnic, 
îmbunătăţi sorta preoților şi făct școli bisericesci pe 
la monastiri şi pe la bisericile de prin orașe. Mai 
târdiă, însă, se născu neînțelegeri între Radu Și boeri, 
și între Nifon ;. căci acesta adusese cu dînsul o mul- 
țime de călugări greci ŞI-I pusese episcopi și egumeni 
pe la monastiri ; pe lângă acesta, începuse să-și eie prea mari drepturi, nesocotind obiceiurile cele vechi ale ţării, ba încă, în ascuns dădea sprijinul s&ă spre a se face domn, unui fecior de boer, 
Basarab, pe care îl crescuse și-l învăța 
tote îl făcură pe Radu să trim 
a fost venit. De acea chemân 
îi spuse: »Părinte, ârtă-mă sfi 
ta ertăciune de la noi, 

numit Neagoe 

se el. Acestea 
ită pe Patriarh, de unde 

du-l înaintea adunării țări, 
nţia ta, și să aibi și sfinția- 

Și-ți dăm avuţie cât îţi va trebui, numai plecă de la noi, și du-te unde-ţi » căci aci sfrici obicerurile n6stre. e 
când eși din Târgoviște, 

Până la Radu, 
scrise, ci numay dup 
strămoșii noștri Ro 

va  plăce, 
Patriarhul plecă, ȘI 

afurisi pe domn. 
țara nu se cârmuia după legi 
ă nişte obiceturi 'rămase de la 

mani. EI întroduse în țară legile
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bizantine, numite Baszce, Acest domn zidi monastirea 

Dealului, şi făcă şi alte multe așegeminte folositâre 

ţării, pentru aceea poporul îi dede numele de ce/ 

Mare. 

Vrăjmaști Românilor,si mai ales Ungurii, vădend 

înflorirea ţării sub acest domn înțelept, se gândiaă, 

cum să pue iarăși vrăjmășie între frați. Pentru aces- 

ta, ei îndemnară pe Radu ca să mârgă cu r&sboiu 

asupra Moldovei şi să-și eie înapoi județul Putna. 

“Radu, cât de înțelept eră, totuși se potrivi în- 

demnului duşmanilor românismului. El întră pe ne- 

aşteptate în Moldova şi prădând acel judeţ, se în- 

târse cn multe prădi. Dar şi Bogdan, domnul Mol- 

dovei, Ltrânse iute 6ste și se duse în Muntenia, 

unde prădă marginile țarii timp de 10 dile. Acum 

Radu vEdend greșala ce făcuse, trimite 0 solie 

cu Mitropolitul Maxim în frunte, ca să împace 

lucrurile. Acesta spuse lui Bogdan, că nu e bine să 

se bată fraţii între sine, ci mai bine să: facă pace și 

să păstreze puterile lor, spre a se luptă în contra 

dușmanilor Românilor. Bogdan ascultă și făcu pace, 

dând înapoi tâte locurile cuprinse de la Muntenia, şi 

punând hotar tot Milcovul, ca şi mai înainte. Radu 

domni 15 ani, şi fu înmormintat la monastirea Dea- 

ului.



35. 

BOGDAN III. 

1504 — 1517. 

După mârtea lui Stelan cel Mare se făcii domn 
Moldovei. fiul săi Bogdan. Lui îi mai dicea şi Bog- 
dan cel chior şi grozav, fiild-că eră încrucișet, iar 
alții dic că eră chior de un ochiu. | 

Bogdan nu voi să îndeplinescă, de îndată, sfatul 
tatălui săi; ci se gândi, că mai bine ar fi dacă ar 
pute să trăâscă în bună înțelegere cu creştinii, ȘI 
ast-iel să nu fie silit să se unescă cu păgânii. Spre 
acest stop, el se hotări să între în înrudire cu Alexan- 
dru, regele Poloniei, Şi aşă să-și capete un prietin ș'un 
aliat credincios..El voind să se căsătorâscă, căci eră 
încă tîner, trimise să ceră de soție pe Elisa, sora re- gelui polon. Alexandru nu voi să i-o deie, dar nici 
Flisa nu voi să mergă după dinsul. Acesta din două 
pricini: mai întăi că Bogdan eră urit la față, și al 
doilea, că nu eră catolic. Alexandru, însă, nevoind să deschidă r&sboiu cu Bogdan, îi trimise răspuns că. “mama Elisei nu voesce să o lase prin țări streine. Domnul Moldovei credu acesta, și tăcu. Peste un an însă, muri mama Elisei, şi atunci trimise din noti soli ca să o pețască. Alexandru ne mai având încotră, spuse drept solilor, că nu vre să o deie. Din acestă pricină, s'aă urmat mai multe răsbâe între Moldoveni
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şi Poloni, care ţinură timp de şese ani de dile. Când 

Moldovenii prădati Polonia, când Polonii prădat Mol- 

dova. În sfârşit, Bogdan v&dend câtă stricăciune se 

aduce amânduror ţărilor, își luă sie-și soţie pe o 

dâmnă din ţara sa. | “ | 

Vădend Bogdan că nu pote isbuti în planurile 

sale, se hotări să se unâscă cu Turcii, adică să a- 

ducă întru îndeplinire “Sfatul cel înțelept al tatălui 

sei. Deci în anul 1511, trimise pe logofătul I6n 

Tăutu, cu un poclon de 10 pungi de bani, la Sulta- 

nul Selim ], ca să-i închine țara. Sultanul vădend că 

Moldovenii, un popor atât de vit&z, vin €i singuri să 

se închine lui, primi t6te condiţiile cerute de Tăutu 

şi-i dădu un tractat iscălit cu mâna lui, prin care se 

legă că va păzi tâte aceste condițiuni. Condiţiunile 

erai acele spuse de cătră Stefan Vodă. Prin acel 

tractat, Moldovenii se legau să deie Sultanului pe. fie- 

care an un feşcheş sai day de 4000 de galbeni, 40 

de epe şi 24 şoimi. lar cele 10 pungi de bani, li 

dărui Sultanul logofătului l6n Tăutu. Cu aceşti bani, 

“Tăutu zidi o biserică la satul Bălinești, din judeţul 

Dorohoiu. 

În timpul domniei lui Bogdan, ai venit cu r&s- 

botu asupra Moldovei Radu cel mare, domnul Mun- 

teniei, precum și Tatarii şi Ungurii; însă el prin 

vitejia şi iscusința Sâ Pe toți i-ai bătut şi i-ai 

alungat din ţară, cu mari perderi |din partea dușma- 

nilor.
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După o domnie de 13 ani, Bogdan muri în Huşi 

>nu cu puțină laudă pentru lucrurile vitejesci, ce aik 

făcut. Că nu în beţii şi în ospețe petrecea, ci ca un 

străjer în. tâte părțile privighia, ca să nu se ştirbescă 
țara ce-l r&măsese de la tatăl săi!. El fu îngropat 
în monastirea Putna. cu mare cinste. 

36. 

NEAGOE BASARAB. 

1512—1521. 

Cel mai religios dintre toți domnii români a 
fost Neagoe Basarab din Muntenia. El eră bun și blând. 
Neagoe fusese crescut şi învăţat de cătră Mitropoli- 
tul Nifon. Acesta împlântă în sufletul elevului s&ă numai 
ideea de bunătate, de blândeţă şi de religiune. Pen- 
tru acesta, după ce se-sui pe tron, el eră mai mult 
călugăr de cât domn. La curtea lui, în loc'să se a- 
udă acel sgomot de arme și să se vadă soldați și 
căpitani ca la alți domnitori, vedeai numai călugări 
foind în tâte părțile. Curtea sa s&mănă mai mult a 
o monastire, de cât a palat domnesc. Cât se atinge 
de r&sboiu, lui îi eră groză să audă de așă ceva. 
De aceea, în tot timpul domniei sale de 9 ani, 
țara a fost fârte liniștită, căci el a căutat să stee în 
pace cu toți vecinii. Și dacă n'ar fi lăsat pe: călu- 
gări să obijduâscă poporul, de sigur acum Muntenia 
ar fi fost mai fericită ca ori când, EI, pentru căuta-



, 

— 81— 

rea trebilor ţării, nu se slătuia cu boerii, ci cu că- 

lugării. Și călugării, fiind cei mai mulți . Greci, n'a- 

vea nici o milă de ţară, nici de popor. Pentru a 

împăcă pe Turci, Neagoe li mai mări tributul, mai 

dându-i încă şi 600 de copii, pe fie-care an. 

Neagoe Basarab dădu mulți bani călugărilor de 

la muntele Atos ca să-i deie mâștele Patriarhului 

Nifon. Aducendude în ţară, el şi cu toți călugării 

făcură rugăciuni şi privigheri trei dile și trei nopți. 

După acesta, Neagoe începu să se ocupe cu cele 

bisericesci : mută scaunul mitropoliei de la Curtea de 

Argeș la Târgoviște, sfârși mitropolia din acest o- 

raş, care eră începută - de Radu cel Mare, tipâri 

cărți bisericesci, ș. a. |. După îndemnul călugărilor, 

el zidi o mulțime de monastiri pe la muntele Atos, 

la Constantinopol, la muntele Sinae și în lerusalim ; 

şi pe tote le inzestră cu odâre şi vestminte scumpe; 

precum şi cu averi şi cu moşii. De la” dînsul dar se 

începe înstrăinarea averilor ţării și darea lor pe la 

monastirile grecesci; căci el îu imitat, mai mult sai 

mai puţin, şi de cătră alţi domni, atât din  Munte- 

nia cât şi din Moldova. Acestă înstreinare ţină până 

în timpul domnitorului Alexandru Ion Cuza, care le 

răscumpără şi le dete iarăși statului, 

Dintre tâte bisericile și monastirile făcute de 

cătră Neagoe Basarab, cea mai frumâsă și mult. 

lăudată chiar de cătră streini, este Monastirea  Ar- 

geşului. Acestă monastire se zidi de cătră un arhi- 

tect vestit, care trăesce și astă-di în gura poporului»
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sub numele de meșterul Manole. Când eră aprâpe 

de a se sevârşi acestă monastire, Neagoe îşi. chel: 

tuise tâte averile sale ; atunci el se sfătui cu călu- 

gării greci, ce se facă, ca să nu rămâe acest lucru 

minunat neisprăvit. Aceștia îl îndemnară ca să mai 

pue bir pe popor. Atunci dâmna sa, audind acâsta, îşi 

vîndă tâte sculele sale cele preți6se, și banii prinși de 
pe dinsele îi dădu bărbatului săi, ca să  isprăvescă 
biserica, numal să nu: pue bir pe popor. Acestă ves: 

tită monastire a Argeșului se sfinţi în anul 1517.La 
sfinţirea ei, ai slujit 1090 de preoţi, între cari eră 
şi Patriarhul din Constantinopol, patru Mitropolii greci, 
ptecuna și toți Mitropoliţii și Egumenii monastirilor 
din țară și de la muntele Atos. lar la plecarea. în- 
napoi a Patriarhului, a Mitropoliţilor şi Egursenilor 
greci, pe toți îi umplu .de mari daruri. Neagoe Ba- 
sarab scrise și o carte, în care spunea cum trebue 
să se pârte un domnitor cu poporul, .pentru fiul s& 
“Teodosie, care îi urmâ în domnie, 

31. - 

PETRU RAREŞ. 

15271539, 

Petru Rareş eră tn feclor a lui Stefan cel Mare, 
care-l avea de la o văduvă din Hârlăt, numită Maria 
Rareş. După mârtea lui Stefan ce! Mare,. unii din
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boeră ar fi dorit să-l pue pe Petru domn; dar Bog- 

dan având mai mulţi partidani pentru dînsul, se sui el 

pe tron. După Bogdan urmă fiul săi Stefăniţă, nu- 

mit cel fine şi crud. Pe cât timp a domnit Bogdan 

si Stefăniţă, Petru umblă pribegind, când pe la Leşi 

când pe la Unguri, cerând ajutor spre a-și pute că- 

pătă domnia părintescă ; însă nu isbuti. Murind Ste- 

făniţă, nu lăsă moștenitor la domnie, așă că nu mai 

rămăsese din fămilia lui Stefan cel ' Mare, de cât 

Petru Rareș. Boerii îl chemară pe dînsul la tron, în 

anul 1527. El eră un om cu o înfățoșare vitejască, 

ager la minte și îndrăsneț în r&sb6e,  neastâmpărat 

si vorbia așă de frumos, că nu te mai săturai să-l 
> . 

asculți. Și apucându-se .de domnie, toți şi-au pus n&- 

dejdea într'însul ; și în adevăr că nu s'a înșelat. Că 

pacea și odihna a tuturor eră, și ca un străjer bun, 

aşă străjuia și privighia şi se sila ca se lățască ceea, 

ce a apucat. Se cunoscea că eră feciorul lui Stefan 

Vodă. 

Dintre toți domnii români, Petru Rareș este a- 

cela, care se gândi mai mult și la Românii din Tran- 

silvania, cari zăcea sub jugul unguresc. Pe vremea 

lui Petru Vodă, în Ungaria erai mari încurcături. Un- 

gurii fură bătuți de cătră Turci la Mobhaci, ba încă li 

omorise şi regele. Acum Sultanul puse rege pe I6n 

Zapolia, domnul Transilvaniei, un credincios al săi. 

O parte din Unguri nu voiră însă a i se supune lui, 

şi chemară la tron pe Ferdinand, împăratul Nemţilor. 

Prin urmare, Ungurii erati împărțiți în două tabere:
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una care ţinea cu Zapolia şi alta cu Ferdinand. Fer: | 
dinand bate pe I6n Zapolia, și acesta fuge în Polo- 
nia. Acum armatele nemţesci siliati oraşele şi cetă- 
țile, ca să se supue împăratului lor. 

| V&dând aceste încurcături Petru Rareș, se hotă- 
ri să încerce a cuprinde Transilvania Şi a o lipi cătră 
Moldova. Așa dar, sub cuvint de a-şi apără cele 
două cetăţi stăpânite de cătră domnii Moldovei, Bal- 
ta și Ciceul, Petru întră în 'Transilvania prin două 
locuri ; pradă ţara Secuilor, arde orașele Şi satele, 
le supune sie-şi si se întârce înapoi nesupărat de ni- 
meni. 16n Zapolia însciiuţat de cele ce făcu Petru 
în Transilvania, îi trimite nişte soli cu daruri și-l râgă 
ca să-l ajute a-și recapată domnia Ungariei şi Tran- 
silvaniei. Petru primi bucuros acesta. E] dar întră 
din noii în Transilvania Şi întâlnindu-se cu armata lui Ferdinand la Feldidra, lângă Brașov, o bate și o Sslarmă cu desevârșire, luându-i Și tâte munţiunile, 
între care și un mare număr de tunuri de bronz. 
Zapolia drept mulțămire că i-a redat domnia, dă lui Petru cetatea Bistriţa cu tot districtul ei. Petru nu se mulțămi numai cu acesta, ci cupă și alte cetăţi. Atunci Zapolia, înțelegându-i 
va spune Sultanului. 
Turcii, 

planul, il ameninţă că-l 
Petru, nevoind să se strice cu se întârse în ţară încărcat de o mulțime de Prădi şi -un mare numer de vite, amânând pentru altă dată măreţul s&i plan. |



— 85 — 

38. 

LUPTELE LUI PETRU CU POLONII. 

Vadând Petru Vodă că tâte îi merg cu noroc, 

se hotărt a deschide r&sboiu: și Polonilor. Deci, tri- 

mise soli la Sigismund, poftindu-l să-i dete Pocuția 

înapoi, fiind a Moldovei încă de pe.timpul lui Ale- 

xandru cel Bun. Regele r&spinse- acestă cerere. A- 

tunci Petru se aprinse de mânie, și strângendu-și 6s- 

tea, năvălesce fără de veste în Polonia. Arde o mul- 

ţime ds sate şi orașe şi se întârce înapoi "cu mul- 

te prădi, lăsând în Pocuția 6000 de 6meni spre 

a o păzi. Audind Sigismund de acesta, trimite și el 

oştire în Pocuția, care bate şi alungă pe Moldoveni. 

Luând veste Petru Vodă că 6menii sei sunt bătuţi 

şi alungaţi, întră în Pocuția cu 22000 de ostași şi 

cu o mulţime de tunuri. Polonii vedând că vine Pe- 

tru cu atâta putere, mai-mai că eră să apuce fuga; 

însă fiindu-li rușine, se” aşedară în lagăr lângă ceta- 

tea Obertin, întărindu-se cu şanţuri şi cu cară prin 

prejur. Petru încredinţat fiind, că. Leșii aă să încerce 

să fugă, voi ca să nu-i scape nici-unul din mână. 

Drept aceea, el își așadă tunurile sale pe înălțimile 

din apropiere, iar stea o împarte în cete prin pre- 

jurul lagărului. Cu acesta, făcu Petru o mare gre- 

şală. Căci, Polonii văEdend 6stea moldovinescă  îm- 

părţită, at eșit buluc pe trei părți de-o-dată. Moldo- 

venii, fiind apucaţi din trei părți, se luptară vitejesce,
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până ce, ne mai putend suferi multele răni ce căpa- 

tase, se retraseră. La înfrângerea Moldovenilor ai 

contribuit mult şi tunurile Polonilor. Căci, Moldove- 

niă, de şi aveai tunuri mai multe şi mai bune, însă 

tunarii lor erati nedeprinși; pe când Polonii aveai 
tunari forte buni. Petru "Vodă, care se luptase ca un 
adevărat vit&z și sdrobise cu totul cel întăi corp al 
dușmanilor, fu rânit şi scăpâ numai cu vre-o câți-va 
viteji de ai sei, perdend și tâte tunurile, pe care le 
luase la Feldidra. | , 

După lupta de la Obertin, Polonii îngâmfaţi de 
învingere, năvăliră în Moldova ca să o prăde ; însă 
ei fură prinși și tăeți de Moldoveni, așă că forte pu- 
țini scăpară înapoi. Acum Zapolia midlocesce de se 
face pace între Petru si Sigismund. Dar Polonii nu 
ținură pacea, căci nu târdiă, întrară din noi în Mol: 
dova și prădară țara de sus până la Botoşani. Ve&- 
dend Petru acesta, întră şi el în Polonia cu oștiri, 
unde arde și pradă cumplit. Polonii eşiră înaintea 
Moldovenilor la apa Siretului ; aici, după o mare 
luptă, Polonii sunt nevoiţi a luă fuga, iar Pocuția 
rămâne a Moldovenilor. | 

39. „ 

NĂVĂLIREA TURCILOR.—FUGA LUI PETRU. 

Sigismund, regele Poloniei, vădend că nu pâte 
domni în linişte din pricina lui Petru, se înțelese cu
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boerii Moldoveni nemulțămiţi de domnul lor, şi cu toții 

se plânseră Sultanului. Sultanul, care căută prilej ca 

să vie asupra lui Petru, pentru că prădase  Transil- 

vania și nu-i plătia tributul, plecâ spre Moldova cu 

150,000 de Tur. Afară de Turci, din poronca Sul- 

tanului, mai întrară în ţară Tatarii şi Muntenii, iar 

Polonii băteati cetatea Hotinul. Pe lângă acesta, ” și 

mulți dintre boeri se uniră cu vrăjmaşii. Vitezul Pe- 

tru, care se luptase cu atâta vrednicie pentru mări- 

rea şi întinderea. tării sale, v&dându-se încunjurat de 

tâte părţile de vrăjmași şi părăsit chiar de cătră bo- 

eră, cari căutaă să-l prindă și să-l dere pe mâna Tur- 

cilor, luă fuga. El merse singur calare până la mo- 

nastirea Bistriţa. De aici, temEndu-se ca să nu-l prin- 

dă dușmanii. cari-l urmăriaii necontenit, lăsâ calul și 

se duse pe jos prin munți, unde a rătăcit șese dile 

nemâncat. În sfârşit, dând peste niște pascari, aceștia. 

după ce Lai ospetat bine, ai trecut granița în 

“Transilvania, schimbat în haine de ale lor. De aici, 

cu mare greutate se duse la Ciceii, unde-și trimise- 

se dâmna și copiii, de mai înainte. Jată acum, acela 

care băgase în groză pe dușmanii nemului românesc, 

se vede silit a pribegi ca un nemernic, căutând a-și 

scăpă viâța fugind din ţara sa, pe care se silise a o 

face mare şi respectată ! Și acesta, numai din pricina 

"boerilor, cari vecinic căutau se schimbe domnii, după 

placul lor. i 

Sultanul Soliman II, întrând în Moldova, a pradat 

ţara de-alungul până la Suceva, luând şi o mulțime
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de robi. Pe lângă Turci, Tatarit, Muntenit şi Polonit 
încă o jefulaii. Iată în ce hal ai fost adus boerii 
țara ! Ajungând Soliman la Suceava, i-ai eșit boerii 
înainte cu capetele plecate, și a început a se plân- 
ge şi a dice că nu sunt er vinovați, ci Petru ; și că 
ci se râgă să li deie un alt domn. Atunci Sultanul 
li dete domn, după cererea lor, pe Stefan  Locustă, frate de pe mamă cu Petru. După acesta, Soliman 
se întârse în ţara sa încărcat cu o mulțime de prădi, petrecut de cătră Stefan Locustă și boeri până la Dunărea. 

” 
Stefan Locustă a fost un domn r&ă, lui s'a întâmplat să vie în țară o mulțime 

care au mâncat tâte sămă&naturile, 

Pe timpul 
de locuste, 

de eră mare lipsă 

rătă și mare vărsător de 
o samă de boeri s'au în- 

Și pe când dormia în patul s&ui la Suceava, nOptea, s'a dus 
domnie numai de doi ani. 

După omorirea luy Stefan Locustă; mare turbu- rare se făcu în țară, că Poporul de jos dorăa să li vie domn Petru Rareş, 
numai pe Petru nu. În 
aul dintre dinșii, 

sînge. Din acestă pricină, 
țeles între dânșii, 

de ai omorît, după o 

iar boerii Voia pe ori-cine, 
Sfârşit, boeriy aleseră pe u- pe Alexandru Cornea,
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40. 

PETRU RAREŞ, A DOUA DOMNIE. 

1541—1546. | i 

Închidându-se Petru Rareș în Ciceti, Ungurii îl 

înconjurară din tâte părțile, ca să-l prindă. Patru 

luni de die, el se apără vitejesce cu mica sa. oștire, 

ce o avea în cetate. În sfârşit, ne mai având ci ce 

duce lupta, din causa lipsei de provisiuni, se predă 

în mâna lui Zapolia. Acesta, în amintirea binelui, ce-i 

făcuse Petru, că Lat pus în domnie, îl trătâ fârte 

ominesce. Ședend Petru în Ciceii se tot gândia, cum 

se răpue pe vrăjmaşi. Atunci, el trimise prin un cre- 

dincios al sei, o scrisâre la Sultanul, prin care îl rugă 

să-i dee voe, ca să mergă la Constantinopol, spre a 

se îndreptă înaintea lui. Sultanul îi dădi voe, Și-ă 

făgădui că nu-i va face nimic. 

Ajungând Petru Vodă la Constantinopol şi mer- 

gând înaintea Sultanului se desvinovăţi așă de bine, 

spunându-i tote planurile ce avuse și tote neajunsu- 

rile ce-i tăeiise boerii, încât Soliman îi dădu iarăși 

domnia, dinpreună și cu un corp de oştire. În acesta, 

a doiia domnie, Petru sui tributul la 12000 de gal- 

beni pe an şi. lăsă zălog la Pârtă pe unul dintre 

fi sei. 
| 

Petru, cu oștirea turcâscă, trecu Dunărea pe la 

Brăila, unde se opri spre a se mai odihni. - Alexan-
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dru Cornea, audind de venirea lui Petru, merge la 
cetatea Crăciună și-l așteptă, ca să i se împotrivescă. 
Boerii însă, cu Mitropolitul în frunte și cu 20000 de: 
călăreți, părăsesc pe Alecsandru şi se duc la Petru, 
de i se închină, cerând ca să-i erte de relele cei 
facuse. De la Brăila, Petru vine la Galaţi, unde 
se întâlnesce cu. Alexandru Cornea ŞI» cu Gmenil cei 
mai remăsese credincioși. Însă înainte de a se înce-. 
pe lupta, Alecsandru este prins și dat în mâna lu 
Petru, care îi tae capul. După acesta, Petru merge: la Suceava Și se sue pe tron, spre marea bucurie a tuturora. El omâră pe boerii r&svrătitori Și aduce ja- răși pacea şi liniștea în țară, 

Pe acest timp, murind I&n Zapolia, remase în locui un copila lui, numit Szezsmand, sub epitropia reginei Isabela. Stefan Mailat, guvernatorul Transil- _Vaniei, nu voi să se supue lui Sigismund, ci voia să întemeeze o. domnie naţională. Atunci Petru, dinpre- ună cu Radu al Munteniei ŞI cu un corp de Turci, întră în Transilvania, după cererea Sultanului, și prin- send pe Mailat, îl trimite la Constantinopol, unde îi. se tae capul; iar e] încărcat de o mulțime de prăci "se întârce în tară. 
Nu trecă mult după acâsta, și Petru întră din. noi în Transilvania, „după îndemnul Sultanului, fiind- că Transilvanenii nu Voiati a “trimite tribut Porţii.. El pradă ţara Bârser şi nu se întârce înapoi, de cât . după ce Isabela îi dă arăși în stăpânire cetăţile :. Bistriţa, Balta ȘI Ciceul cu to t ţinutul lui,
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După acâsta, Petru find bătrân de dile, muri, 

şi fu înmormîntat la monastirea Probota, zidită de 

dînsul. Afară de Probota, el mai făcu o mulțime de 

monastiri şi biserici, pe care le înzestră cu odâre, 

sate și venituri. 
| 

Murind Petru Rareș, la anul 1546, lăsâ doi fii, 

Jiaş şi Stefan. Dar nici unul nu sămEnă tatălui lor. 

Iliaș, încă fiind domn, se lepădâ de  religiunea stră- 

moșască și se făcu turc, atât de mulk 'ubia el reli- 

giunea Mahometană. Stefan, cel mai mic, se arătă 

în domnie fârte crud, așă că cei mai mulţi boeri, 

de frică, fugiră în Polonia şi prin alte ţări. Boeriă, 

cari mai remăsese în tară, pândiră prilejul, și când 

se afă el în lagărul de la Țuţora, sub cort, ei nă- 

văliră asupra lui, şi-l omoriră. 

41. 

ALEXANDRU LĂPUȘNEANU. 

Murind Stefan, ful lui Petru Rareș, nu lăsă 

moştenitor la domnie. Nu rămăsese dar nimeni din 

familia domnescă, afară de Rocsanda, fiica lui Petru 

Rareş. Atunci boerii hotăriră să alegă pe unul din- 

tre dinşii domn şi să-l deie de soţie pe Rocsanda, ca 

macar domna să fie din n6m domnesc. Boerii din 

ţară, aleseră de domn pe unul numit Joldea, iar cei 

pribegi în Polonia, pe unul Alecsandru Lăpușneanu. 

Acesta vine cu ste leșască, bate pe Joldea, îl 
” 
4
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prinde, îi tae nasul, îl trimite la monastire și se cu- 

nună el cu Rocsanda, la anul 1552. 

Alecsandru Lăpușneanu domni în două renduri. 

În întăia domnie, nu avi destul timp ca să se arăte 

ce fel de domn este; căci boerii cei nemulțămiţi de 

dînsul, în frunte cu vornicul Moţoc, se unesc cu un 

venetic, ce se pripășise pe la curtea lui Alecsandru, 

numit lacob Eraclide Despot, îl dati jos din domnie 

și rădică pe tron pe Despot. Alecsandru fuge la 

Turci după ajutor. Despot trimite și el nişte soli 
la Sultanul, șiil râgă ca să nu deie ajutor lui Alec- 
sandru, ci să-l lase pe dinsul domn, căci el îi va 

mări tributul de la 30000 la 50000 de "galbeni. 
Sultanul, lacom de bani, primi propunerea lui Des- 
pot. 

lacob Fraclide Despot nu eră nici român, nici 
de lege ortodoxă. De aceea, el nu putea să aibă 
nici iubire de ţară, nici dragoste cătră legea str&- 
moşască.. El sciind, că Moldovenii nu-l ubiai, aduse 
pe lângă sine o mulțime de soldați streini: Unguri, 
Sași, Lesi, Serbi Și alții, ca să-l păzască. Dupa acesta, 
puse o mulțime de dări pe ţară, :ca să scâtă bani, 
de care avea mare nevoe; căci trebuia să plătescă 
oștirile, să trimită Sultanului ŞI să 'se.. înbogăţescă 
și pe sine. Dar v&dând că nu pote scâte : de la po- 
por în destui bani, luă odorele și desbracă icânele 
de aur și argint de pe la. biserici, și făcea bani din- 
tr însele, Despot a făcut o biserică, catolică şi o u: 
niversitate la Cotnari. Acestă sc6lă nu o făcu el pen-
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tru folosul Moldovenilor, ci pentru a streinilor. Căci 

aici nu se învăţă limba română, și profesorii erati 

toți streini. Vă&dend boerii r&lele lui Despot, se că- 

iai amarnic de ceea ce făcuse. Ei dar, ca să în- 

drepteze lucrul, se uniră cu hatmanul oştirilor Mol: 

dovineşti, cu Stefan "Tomșa, și hotărîră să scape țara 

de el. Stefan Tomșa încunjurâ cu oștirile  Moldovi- 

nești pe Despot, în Suceava, ca să-l; prindă. Acesta 

însă, vădend că nare să scape, se îmbracă cu hai- 

nele domnesci, se duce la Tomșa, la satul Areni, 

şi îngenunchind să r6gă să-l erte, căci se lasă singur 

de domnie şi se duce din ţară. Tomșa îl  mustră 

mai întăi de relele ce le făcuse, și apoi lovindu- cu 

busduganul, îl omorâ; iar oștile Moldovinesci mă- 

cilăriră pe cele streine. Acum Stefan Tomșa remase 

stăpân pe ţară. | 

Stefan Tomşa nu domni de cât câte-va  săptă- 

mâni. Căci, audind Lăpușneanu de omorirea lui Des- 

pot, se duse la Sultanul și făgădui că va plăti și el 

tributul de 50000 de galbeni pe an, numai să-l pue 

domn. Sultanul îi dădu domnia şi un corp de 3000 

de Turcă, ca să-l ajute a-și recapată tronul perdut. 

Stefan Tomşa se gândia la una ca acesta. Drept 

aceea, el trimite o solie la Sultanul ca să-l râge să 

nu deie domnia lui Lăpușneanu; iar de va întâlni 

cumva pe acesta venind, săi spue să se întârne 

înapoi. a 

| AjungEnd Alecsandru Lăpușneanu la Brăila, îl 

întimpinâ solia lui “Tomșa, şi-i dise: >Am venit să-ți
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spunem, că ţara nu te voesce de domn, și nici boerii 

nu te iubesc, și să te întorci înapoi.e Alecsandru li 

răspunse: „Dacă nu mE& vre ţara, eu o vro: 

esc pe dinsa; și de nu mă iubesc  boerii, ei îi iu- 

besc pe dînșii.« Și dicend acestea, plecâ spre Su- 
ceava,. | 

Stefan Tomșa audind că vine Lăpușneanu cu o 

mulțime de Turci, nu mai stăti să se împotrivescă, 

ci fugi în Polonia cu mai mulți boeri; iar Alecsandru 
se sui pe tron. Cu tâte că vornicul Moţoc fusese în 
capul complotului făcut de cătră boeri în contra lui 
Lăpuşneanu, în întăia domnie, totuși el sciu aşă de 

p,îne a-l linguși, în cât îl făcă Ministru. 
Până pe timpul acesta, Moldova eră încunjurată 

de un râu de cetăți pe tâte marginile sale. Acum 
însă Alexanu ru Lăpușneanu, din poroaca Sultanului, 

care voia să si Abescă Moldova, umpli tâte acelea 
cetăţi cu lemne și li dădu foc, lăsând numai cetatea 
Hotinului despre Les De aici inainte puterea Mol- 

” “şire! El vădând că Su- dovei au scă 
ei ati scădut cu deseva y Ş A “ra Leșască,  strămută ceava este prea âprâpe de ţi pes comnier la Iași, în anul - apusean oi 

rEsbunâ cur i carne, Y exandru ră de D-dei, 
in care să nu o ȘI Per. Nu eră di lăsa, “stă causă 
mulți boeri rasi re dintre dînşii. Din ace. se ca 

să nu fugă ou si cae Alexandru temendu-. “ri , -I sc i 
mâl remăsese, îi pofij la masă dtesul Ca ca
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mică, veniră. Însă pe când stăteati la masă, dinpre- 

ună cu domnul, deodată năvăliră soldaţii asupra lor 

şi-i omorîră pe toti. Patru-deci și şepte de boeri 

mari, afară de cei mai mici, aă perit în acea di! 

Pe când omorai soldaţii pe boeri, mare svon s'a ă- 

cut în tot Iaşul, și poporul năvălă din tote părțile, 

ca să vadă ce este la palat. Vădând acesta tiranul, 

se îngrozi şi el, credând că sa revoltat. poporul. 

Pentru acesta, trimise pe un soldat ca să întrebe 

pe 6meni, ce vrei?  Omenii audind întrebarea, cu 

toţii începură a strigă : „capul lui Moţoc vrem; 

căci el pune pe Vodă la cale, ca să ne pue biruri.e 

La audirea acestor vorbe, Alexandru poronci sol- 

daţilor săl deie pe Moţoc poporului, şi poporul 

sfâşiindu-l, se împrăștie. Acesta fu răsplata mișelii- 

lor sale ! 

Nu târdiii după acesta, Alexandru Lăpușneanu 

aflându-se în cetatea Hotin, se îmbolnăvi de lungore 

saă tifos, şi vEdendu-se slab, cer să-l călugărescă, 

ca dâră i-a mai ertă D-deii păcatele. După acesta, 

leşinând, fu călugărit sub numele de Paisie. Mai pe 

urmă, deșteptându-se şi vădEndu-se în haine călugă- 

resci, fiind acolo Mitropolitul, Dâmna și mai mulţi 

poeri, îi ameninţă pe toți dicend:  >M-aţi călugărit 

voi pe mine, dar când mă votu sculă, pe mulți din- 

tre voi am să călugăresc şi etic. Atunci boerii, te- 

" mându-se ca să nu reîncepă Jarăși crudimile sale, îl 

otrăviră. Ast-fel scăpă ţara de acest tiran. 

__ Lăpușneanu zidi monastirile Pângărață şi Slatina. 

În acesta din urmă este şi înmormîntat.
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49, 

„ION CEL CUMPLIT. 

1579—1574, 

Murind Alexandru Lăpușneanu, lăsâ la domnia 
Moldovei pe fiul s&i Bogdân, care fiind încă tînăr, 
guvernă ţara sub privigherea mamei sale Roucsanda. 
Cât timp trăi acestă înțel&ptă și dumnedeescă femee, 
Bogdan guvernă ţara fârte bine, în cât toţi uitase 
relele sevârşite de cătră tatăl sei. Dar după ce 
muri mama sa, el nu făcea altă-ceva, de cât petrecea 
di şi n6pte cu tineri Leși, pe cari îi aducea la 
curtea sa. Bogdan. având două sorori, pe amândouă 
li mărită după Leși, și el însuşi avea de gând să se 
căsătorescă cu o Leșcă. Boerir vEdlend acestea, și te- 
mendu-se ca nu cumva el să închine Moldova Pole- 
nilor, se plânse Sultanului în contra lui, și Sultanul 
li dădu domn, după cererea lor, pe 'Zâz Pod cel 
cumpăt sai I6n Armânul, la anul 1572. Bogdan fu 
alungat în Polonia, de unde ducându-se la Moscova, 
muri 'acolă. i | 

I6n' Vodă se numia ce/ cumpht, fiind-că cumplit 
s'a arătat el cătră boeri şi călugări. 
ceaii și Z6u Armenul fiind-că eră fiul 
cel tînăr și a! une 

Lui îi mai di- 
lui. Stefaniţă 

armence. E! a umblat mai mult timp pe ia Tarari, pe la' Cazaci, pe la Leși şi chiar pe la Nemţi, cerând ajutor, ca să-şi căpete domnia
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pârintescă, dar nimeni nu l-a dat lui. l6n vEdând că 

nu pâte isbuti, mai: târdii, se duse la Constantinopol, 

unde se făcu neguţitor de petre scumpe. După patru 

ani de ședere acolo, își implini gândul care-l muncia 

de atâta vreme ; însă cu multă dare de bani pe la 

Vizir şi pe la alți paşi. 

Când se făcu domn ln Vodă, la anul 1572, 

poporul de jos eră în mare sărăcie; jar boerii şi că- 

lugării aveaii în mânile lor tote pamânturile, tote 

averile, tâte folâsele. El mai uşură sarcinile puse 

asupra poporului, și le aruncă mai mult asupra boe- 

rilor şi călugărilor. Acesta făct, ca amândoue aceste 

clase de 6meni să fie nemulțămite de dînsul. E însă 

pe care cum îi află cu vre-o vină sai vicleșug, îi 

omoria în felurite chipuri. 
a 

Dacă Muntenia a avut pe un Vlad Țepeș, $i 

Moldova a avut un I6n cel Cumplit. Amândoi jubiaii 

poporul, amândoi uriati poerii şi călugării, amândoi 

s'aii luptat cu mare curaj pentru libertatea și nea- 

târnarea patriei lor. 

i | 43, 

LUPTA DE LA JILIŞTE- 

Pe acest timp eră în Muntenia domn Alexan- 

dru Il. Acesta, vă&dend că boerii sunt nemulțămiti 

de l6n Vodă, trimise soli la Sultanul Selim II şi-i 

spuse, ca să.pue în. Moldova donân pe frate-seti Pe-
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tru Șchiopul, care-i va mări tributul, de la 60000 

de galbeni, ce plătia țara pe an, la 120900. Sulta- 

nul, audind acesta, trimise și el soli la I6n Vodăcu 

poroncă, ca sai să-i îndoâscă tributul, ori de nu, să 

se lase de domnie, ca sa o deie altuia, care să înde- 

plinâscă cererea sa. I6n Vodă chemâ atunci aduna- 
rea ţării, și-i dise: »lată că Turcii cei lacomi ni cer 
un tribut îndoit. De-l vom da, ei nu vor încetă ani 
cere și mai mult, până ce ne vor stânge cu totul; 
căci acesta o vreati păgânii. De nu vom da, ne aşteptă 
r&sboiu, foc și sabie. De ne vom supune orbesce 
păgânilor, vom peri de sigur, și vom peri ca mișeii; 
sculându-ne asupră-le, chiar de nu vom isbuti, tot 
însă vom ave mângâerea de a peri luptându-ne 
bărbătesce, pentru apărarea. țării nâstre! Voi sciți că 
tributul nu-l plătesc eti, ci ţara; puţin dar mi-ar pa- 
să, de nu m'ar dur€ inima pentru dinsa. Mie-mi e 
milă de ea, și pentru dînsa îmi voru pune capul. Ori 
să trăim liberi, ori să ne piară și urma! Fiţi cu 
mine şi cu noi va fi isbânda!e 

— »Vom peri cu toții lângă Maria Ta, r&spun- 
seră boerii.«. Fu adusă sfinta evanghelie şi  jurară 
toți pe diînsa. După acesta, I6n Vodă chemâ pe so- 
lul turcesc, și-i spuse: »Plecă, și du veste împăratului 
tei, că nu numai nu-i plătesc 120000 de galbeni, 
dar nu va vede nici cât primia până acum ; ci cu 
banii tributului, | vom face oști și ne vom bate.e 

Indată după plecarea solului turcesc, I6n începu 
a se găti de luptă. Se adresă dar cătră Poloni, ca
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să-i deie ajutor; ei însă nui dădură, dicend că nu 

vor să se strice cu Turcii. I6n atunci trimise la Ca- 

zaci, de la cari căpătâ 120) de Gmeni.. 

Sultanul Selim, v&dând refuzul Domnului Moldo- 

vei, trimise asupra-i pe un pașă cu 20000 de Turci; 

Alexandru, Domnul Munteniei, d'impreună cu fratele 

seă Petru, înarmâ o putere de vre-o 40000; Tran- 

silvanenii încă trimise vre-o 2000 de 6meni. Dusmanii 

stăteaii în lagăr la satul Jiliște din jud. Râmnicul-Sa- 

rat, pregătindu-se să trecă în Moldova. l6n Vodă 

şi cu vitezul hatman al oştirilor moldovenești, Dum- 

bravă, îl surprinde într'o n6pte, despre ciori de diuă, 

pe când dormiai, şi-i bate așa de tare, în cât la 

50000 de menit rămase morți și râniți pe câmpul 

luptei. Petru Șchiopul şi cu Alexandru scăpară ca 

prin minune de mârte, și fugiră unul la Brăila, iar 

altul la Cetatea de flote. După acesta, eroul nostru 

prădâ mai multe dile Muntenia, până ce în sfârșit 

ajunse la București. EI este al doilea domn al Mol- 

dovei, căruia i se deschide acestă capitală. Aici lă- 

sând domn pe un boer numit Vintilă, se întârce în 

ţara sa cu multe prădi. Vintilă însă fu ucis cu toţi 

boerii sei de cătră Alexandru, care-și reluâ tronul. 

Sultanul trimise, după acesta, un alt corp de Turci 

la Tighina ; însă l6n 1 sfărmă şi pe acesta. Un al 

treilea corp avi aceași sârtă. De mult timp spada 

română nu căpătase asemenea isbândi.
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44. 

LUPTA DE LÂNGĂ LACUL CAHUL, 

Sultanul Selim, v&dând atâtea perderi ce-i făcu- 
se I6n Vodă, trimite pe Ahmet Pașa, guvernatorul 
Rumeliei, cu 100000 Turci, poroncind: și Hanului 
tătăresc să vină cn 100000 de tatari. l6n Vodă 
eră la Huși, unde se dusese ca să. Și mai odihnescă 
oștirile şi să mai adune altele nâuă. El ave 32000 
de 6meni cu 30 de tunuri. Audind de venirea Tur- 
ilor, trimete la Dunărea pe un general, numit lere- 
miea Golia, cu cavaleria, ca să-i oprescă de a trece 
fluviul, până ce va veni el cu armata cea mare, cu 
pedestrimea. Însă acest mișel se vind Turcilor 
pentru 30C00 de galbeni. Acum el, nu numai că 
lasă pe Turci să trecă dincâce, dar când. veni i6n 
Vodă, trădătorul trecu cu armata sa în partea duş- 
manilor, și începi a se luptă în contra fraţilor sei. 
Bătălia se dădu în câda lacului Cahul. Vădând tră- 
darea, Moldovenii şi Cazacii se înfurieră și începură 
a se luptă ca nişte lei. De treț or au r&spins pe 
Păgâni; și eră aprpe să-i sfarme cu desăvârşire, 
când de-o-dată iată că se ivesc. și cei 100000 de: Tatari. Cu tote acestea, stea moldovinescă tot se luptă. S'a luptat până ce din 32000 au r&mas nu- mai 7000. Atunci I&n: Vodă, vădând că nu e cu putință a căpătă biruința, se retrase la satul Roșca-



— 101 — 

nii, unde se închise cu șanțuri. Acol6 stăti el trei 

dile, fără să-i pâtă face ceva dușmanii. Însă, fiind 

lipsit de provisiuni şi mai ales de apă—căci soldaţii 

erati siliți a întinde n6ptea vestmintele pe pămînt ca 

să se umple de rouă, spre a pute a doiia-di a-și r&- 

cori buzele—I6n trimise soli la Ahmet pașa, ca să-i 

spue că se spune, dar cu următârele condițuni : 

ostașii moldoveni să fie liberi a merge nevatamati 

pe la casele lor, Cazacii să fie lăsaţi a merge 

în ţara lor, iar elsă fie dus viii şi nevătămat 

de-a-dreptul la Sultanul Selim. De şepte ori jură 

păgânul că va îndeplini aceste condițiuni. În urma 

acestui jurămînt, I6n Vodă se duse la Ahmet pașa. 

Aici păgânii începură a-i face niște mustrări, la care 

el respunse cu tâtă mândria unui domn român. A- 

tunci Capegi Pașa, sub cuvint că lar fi atacat cu 

nişte vorbe, se repede asupra lui și lovindu-l îi tae 

capul ; iar trupul lui, legat de codile a două că- 

mile, fu făcut în bucăti. lată cum fi mârtea aceluia; 

care după Stefan cel Mare, făcu pe Turci să sim- 

tă cine sunt Moldovenii! Dacă n'ar fi fost trădăto- 

rul de Ieremia Golia, păgânii n'ar fi calcat pentru 

mult timp pe pămîntul românesc. După acesta, Tur- 

cii, punând domn pe favoritul lor, Petru Șchiopul, 

se înprăştieră prin țară și o pradară cum na mai 

fost prădată nici-odată. 

Petru Șchiopul îndoi tributul la 120000 de gal- 

peni. În aceste vremi, eră vai de biata Moldovă! 

Țaranii naveaii ce mâncă, căci se întâmplase o săcetă



— 102 -— 

grozavă. Visteria țării eră sacă. Turcii se făcuse stăpâni 
prin orașe și prin sate. Trebuia un domn cu inimă, 
ca să o p6tă mântui. Şi tocmai Petru Șchiopul nu . 
eră omul. EI fu blând şi mâle, lăsând ţara pe mâ- 
nile boerilor, din care pricină, îl și  diceati mată 

fără ac. 

Petru Șchiopul domni în dou& rânduri. În în- 
tăia domnie fu supărat de cătră doi fraţi de ai lui 
I6n cel cumplit, l6n Potcâvă şi Alexandru Talpă, - 
cari năvăliră, în țară, în mai multe renduri cu oștiri 
căzăcești. Pârta v&dend că este așă de mâle și nu pste 
liniști lucrurile, îl dete jos din domnie. În a doita domnie, 
Sultanul îi mai ceră in adaos la tribut de 15000 
galbeni pe an. Acum se îndeplini vorba lui I6n cel 
Cumplit, că făgânul fot are să ne câză. Petru nu voi 
sub nici-un cuvînt să mat mărâscă tributul, ci se lăsă singur de domnie, vădând că nu pote  îndestulă la- 
comia păgânului. Lui Petru Șchiopul îi urmeză Aron 
Cumplitul, care căpătă tronul cu multă dare de bani. , . IN . Ş EI veni în ţară cu toți creditorii sei Turci, cărora l-o 
dete pe mână, ca să-și scâtă banir. 

45, 

DE LA NEAGOE BASARAB PÂNĂ LA MIHAI 
VITEZUL,. 

1521—1593,. 

De la Neagoe Basarab - până la Mihai Vit&zul, domniile se schimbat fGrte d es, în Muntenia. Ast-
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fel, de la 1521 până la 1593, adică în vreme de 

79 de ani, s'ati schimbat vre-o 21 de domni. Dom- 

nii, ori se ucideaii unul pe altul, ori erai omorîți 

de cătră boeri; pe cei mai mulți însă î scotea Pâr- 

ta, fără voea ţării. Aceste schimbări. dădeau ocasiu- 

ne Sultanului a se amestecă tot mai mult în trebile 

țării, iar Turcilor de a se aşedă cu miile prin sate 

şi orașe, şi de a storce, prin felurite chipuri, pe bie- 

tul popor. Nici-un domn nu se punea fără să deie 

sume mari de bani Sultanului, vizirului și pașilor tur- 

cesci ; şi acești bani îi scoteati din sudârea ţării, du- 

pă ce se urcaii pe tron. Domni se întreceaii în ja- 

curi, asupriri și omoruri. Fel-de-fel de  dăjdii erai 

puse asupra poporului ; din care pricină, mulți își 

părăsiaă vetrele şi fugiaii prin alte ţări, și mai cu 

samă în Ardeal. 

Dintre toţi acești domni, doi au fost cu inimă 

mai românescă :. Radu de la Afumaţi și Patraşcu 

cel Bun. | 

Radu de la Afumaţi eră nepot lui Radu cel 

Mare şi ginerele lui Neagoe Basarab. El se sui pe 

tron, nu mult după mârtea socrului sei, prin alege- 

rea boerilor. Acest domn avi multe lupte cu un 

t Mehmet-beg, care sc trăgea din 

pașă turcesc numi 
în legea lui 

familia Basarabilor, dar care se dăduse 

Mahomet. Lui Mehmet-beg îi dăduse Sultanul dom- 

nia Munteniei. Radu îl pătă, în cele din urmă ȘI 

remase tot el domn. Nu domni însă în liniște de
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cât patru ani; căci parte dintre boeri, nemulțămiți 
de dinsul, îl ucid. 

Pe acest timp, adică la anul 1526, Sultanul So- 
liman merge cu r&sboiu asupra Ungurilor, îi bate 
cumplit la Mohaci, ba încă ucide chiar pe regele 
lor Ludovic. De aici înainte, Ungaria deveni o țară 
tributară Turciei. | ” 

Patraşcu cel bun se face domn la anul 1554, 
În domnia lii, poporul mai resuflă ceva de dajdii și 
de asupriri. El eră un om bun, blând, milostiv, în- 
țelept şi iubitor de dreptate. Pentru tâte aceste în- sușiră ale sale, poporul îl numi ce7 bun. 
bucură mult timp ţara de domnia lui P 
fu otrăvit de cătră unul dintre boeri. 

În anul 1592 se face domn Alexandru III, Aces- ta puse vâri tuturor ră&lelor. 
domnii de mai înaintea 
Pentru acesta, boerii du 
Şi dai domnia lui 
cel Bun. 

Dar nu se 

atrașcu, căci 

El a întrecut pe toţi 
lui, în jafuri Și omoruri. 

pă multe trude, îl restârnă 
Mihai  Vitizul, tul lui Patrașcu
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PARTEA III 

De la Mihai Vit&zul şi Aron cumplitul până la 

Fanarioţi. 

46. 

MIHALU VITEZUL. 

1593—1601. | 

Pe la sfârșitul veacului al şese-spre-decelea, Mun- 

tenia, ajunsese într'o stare fărte tristă, din pricina 

deselor schimbări de domni, care dădeau ocasiune 

“Purcilor a se amestecă în 'trebile din lăuntru ale 

țărei, şi care adusese multe greutăți asupra poporu- 

lui. Familia, averea, viata și chiar lucrurile sfinte 

erati pradate ori batjocorite de cătră Turci. Ei luau 

d&ciuelă din tote, până și dintre copii, unul Ja dece, 

pe cari îi dădeati în armata Jenicerilor. Tâte  cetă- 

țile de pe malul stâng al Dunărei eraă stăpânite de 

cătră păgâni; iar țara eră culundată în datorii, tot 

la dînșii.. 

Pe când România mare eră într'o stare atât de 

jălit, în Oltenia se află ban al Craiovei Mihaiu . 

fiul lui Patrașcu cel Bun. Mihaiu, prin curajul și 

vitejia sa, sciia a apără drepturile țării sale, și 

“Turcii nu cutezati a îrece nici Dunărea, nici Oltul, 

„ca să facă jafuri şi nelegiuiri în judeţele de sub o- 

cârmuirea lui. Taţi locuitorii Olteniei îl respectati 

şi-l iubiau; iar vestea despre numele lui cel bun, 

ce şiil căpătase, se dusese în t6tă ţara.
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Pe acestă vreme, domn a tâtă ţara Românescă 

eră Alexandru Il. Acest domn pusese mari bi- 

ruri pe popor, aşă că bieţii locuitori, ne mai având 

de unde să plătâscă, se împrumutat cu bani de la 

Turcii, cari erati în ţară, cu dobândi fârte mari. Din 

acestă pricină, bieții Români ajunsese la sapă de 

lemn. Pe de-o-parte domnul, iar pe de alta Turcii, 
îi jăculaii și-i schingiuiai. Numai Oltenia eră scă- 
pată de asemeniea urgii. 

Numele cel bun a lui Mihaiu și dragostea ce 
avea poporul cătră dînsul, pusese pe gânduri pe 
Alexandru. Tiranul se temea ca nu cumva, să se 
r&scâle poporul asupra lui, să-l deie jos din domnie 
și să pue domn pe Mihaiu. Se hotărt dar să om6- 
re pe omul, la care ţinea poporul ca la un părinte, 
Mihaiu aflând despre acestă hotărîre, porni să fugă 
la Constantinopol, unde unchiul sei visternicul Ene 
sai I6n Cantacuzin se află ca trimis al țării. Acesta 
eră nu-om cu multă vadă, atât la . Constantinopol cât şi 
în țară. Dar pe când Mihaiu vota să wâcă Dunărea, 
fu prins de cătră Gmenii lui Alexandru Și dus la 
București. Aducendu-l aici, fu condemnat la mârte 
de cătră tiranul domn. Fiind dus la locul  hotărit, 
spre a i se tă€ capul, Mihaiu aruncă asupra calăului 
o privire atât de îngrozitâre Și de mărâță, în cât a- 
cesta lăsă securea din mână și alergâ pintre mulţi- 
me, dicend, că nu cuteză să ucidă 
vicâz. Se dice, 

lui Mihatu ; și fi 

pe un asemenea. 
că calăul eră un țigan, fost rob a. 
nd-că Mihaiu îi scapase într'un rând
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viața, el nu cuteză a ucide pe fostul sei stăpân și 

pine-făcător. Poporul și boerii vădend, în acestă în- 

tâmplare, un semn dumnedeesc, cerură ertare pen- 

tru osîndit. Tiranul, neavând ce face, se înduplică 

şi-l ertâ. | 

Scăpând de la mârte, Mihaiu trecă în Transil- 

vania, la Sigismund Batori. Acold stăth dou& sep- 

tămâni. După acesta, luând scrisori de recomendare 

de la Sigismund, se duse la Constantinopol, spre a 

cere tronul părintesc, Odată cu dinsul, sosiră și boe- 

rii cei mai de frunte ai ţării, cu Banul Mihalcea și 

frații Buzesci în capul lor, ca să se plângă Sultanu- 

lui de ticăloșiile lui Alexandru şi de nenorocirile ce 

apasati asupra ţării, și să c&ră domn pe Mihaiu. În- 

sfârşit, după stăruinţile boerilor, cu ajutorul unchiu- 

lui sei și prin dare de bani, Mihaiu căpă&tâ domnia 

ţării, în anul 1593. Cătră sfârsitul acestui an, el în- 

tră în țara sa ca domn, spre marea bucurie a tutu- 

ror locuitorilor, cari îl așteptaii ca pe mântuitorul și 

r&sbunătorul lor. 

47. 

RESCOLA ASUPRA TURCILOR. 

Mihaiu Vodă, urcându-se pe tron, găsi tara în- 

to stare vrednică de plâns. Tiircii pusese vârf tu- 

turor nelegiuirilor ; legile țării erai nebăgate în sa- 

mă de cătră dinșii; însuși domnul eră batjocorit în 
8
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față de cătră ei, pentru că nu plătia datoriile dom- 

nilor de mai înainte. Dar Mihai, cunoscând cine 

sunt Românii, nu se desperâă de sârta n€mului sei. 

Pentru a pute îndepărtă relele de care suferia ţara 

sa, și a o pune jarăși pe cale de înflorire, se hotări 

să rădice sabia asupra Turcilor, și să n'o bage în 

tecă, până nu va scapă de sub jugul păgânilor, nu 

numai pe Români, dar şi pe tâte popârele creștine. 

Acesta s'ar fi și întîmplat, dacă ar fi fost ajutat la 

timp și cu bună credinţă de cătră creştini. Spre a- 

jungerea scopului sei, el făcu legături cu Rudolf, îm- 
p&ratul Germaniei, cu Sigismund Batori, domnul Tran- 
silvaniei și cu Aron, domnul Moldovei. Aceste le- 
gături se ţinură atât de secrete, în cât nici chiar 
Turcii din ţară nu simţiră nimic. Singuri  Polonii 
mai ţineaii cu păgânii. 

De la căderea: Ungariei sub Turcia, în urma 
nenorocitei bătălii de la Mohaci, în anul 1526, se 
urma necontenit lupte între Turci și Unguri susți- 
nuți de cătră Nemţi. Aceste lupte ajunsese la o 
mare înverșunare pe când se făcăi domn Mihaiu Vi- 
tezul.  P6rta otomană hotări ca tâte provisiunile _tre- 
buitâre oștirilor sale din Ungaria, să le răspundă 
Muntenia, fără nici-o plată. Miharu primesce dar po- . 
roncă să trimită 300 de cară cu provisiuni. Abia în- 
deplinită acestă poroncă şi i se trimite o alta, prin 
care i se cerea un număr mult mat mare de cară. 
Aceste cară ajungend în tabăra turcescă ceva mai. 
târdii de cât termenul ficsat, comandantul trupelor
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turcesci poronci să se tae capetele tuturor &menilor, 

cari adusese carele. Din acest minut, ruptura între 

Mihaiu și Turci este făcută! Insă pentru ca domnul 

român să aibă și mai multă dreptate de a se res- 

culă în contra păgânilor, trimite o tânguire “Sultanu- 

lui, prin care îi arată tâte fără-de-legile, ce fac Tur: 

cii în ţară, şi-l râgă ca să eie măsuri de îndreptare. 

Drept satisfacere a acestei tânguiră, Sultanul îi dă 

poroncă, ca să-i mai adaogă la tribut încă 30000 de 

galbeni; pe lângă acesta, mai trimite în țară un corp 

de leniceră, care o jefuesce în chipul cel mai neo- 

menos. Acestă stare de lucruri nu mai eră de suferit ! 

Dia de 13 Noembrie 1594, fu data hotărită, 

ca să se încâpă rescâla. În acâstă di, Mihaiu ucide 

pe toți Turcii din Bucureşti, iar Aron pe toți cei 

din laşi, După acesta, domnul munten se “duce la 

Giurgiu, unde măcilăresce pe toți păgânii de acold și 

dă foc oraşului. “Tot aşă face el şi la Cetatea de 

Floci și în alte locuri. 

Sultanul rămase uimit audind de cele ce se pe- 

treceai în ţările române. În mânia lui, ar fi dorit, 

ca dintr'o singură lovitură, să stărpescă pe Români 

de pe faţa pămîntului. Dar cu tâte acestea, nu-i da 

mâna să începă o luptă fățișă; căci destule lupte a- 

vea cu Ungurii şi Nemţii. Pârta otomană sciia bine 

că ghiaurul de Mihaiu este capul rescâlei: el dar 

trebuia perdut. Pentru. ajungerea scopului, Sultanul 

trimite în Muntenia pe un paşă cu 2000 de Turci, 

sub cuvint de a ernă în Bucureşti ; însă, în secret
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avea poroncă să caute un timp favorabil, spre apuw 

ne mâna pe domnul munten. Mihaiu, înțelegând pla- 

nul, într'o n6pte ucide pe pașa cu toți Turcii sei. 

Apoi trece Dunărea pe ghiaţă, bate pe Turcii din 
Hârșova și Silistra și dărâmă cetăţile. 

Vădând Sultanul că planul seii a eşit re la ca- 
pet, trimite asupra Munteniei pe Mustafa pașa cu 
o armată de 16C09 de Turci, cu îndatorire de a po- 
toli ră&scâla și de a pune domn în locul lui Mihaiu 
pe Bogdan, fiul lui Iancu Sasul, fostul domn al Mol: 

dovei. Mustafa pașă este bătut în trei întâlniri de 
cătră Mihaiu şi nevoit a trece Dunărea îndărăpt. 

Pe acest timp, un corp de Tatari nemulţemiţi 
de comandantul turcesc din Ungaria, se întorceaii în 
țara lor prin Muntenia, Mihaiu li ese înainte ŞI aces- 
tora, şi bătându-i înfricoșat, ucide vre-o 20000 din-. 
tre dinșiă, li ie tâte prădile, ce aducea din Ungaria 
ŞI elibereză mai multe mii de creștini robiți de că- 
tră păgâni. Intre acestea, Mustafa pașa, adunându-și 
din noii oștire, pl&că adoia ră asupra Munteniei. 
De astă dată Mihaiu nu voesce a lăsă pe Turci să 
ajungă nici pâna la Dunărea, ci trecând=o pe ghiaţă, 
în luna Martie 1595, lovesce cu atâta furie pe pă 
gâni, în cât chiar Mustafa pașa cade ucis pe câm- 
pul de luptă, iar Bogdan o rupe la fugă, mulțămind 
lui D-q&ă că a putut scapă cu viaţa. 

A flâându-se pe pămîntul turcesc, Mihatu, cu o 
iuțală ne mai audită, lovesce jivinele păgânesci chiar în cuiburile lor. Nicopole, Silistra, Rusciucul, Brăila
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şi alte cetăţi sunt cuprinse, arse, pustiite și dărâma- 

te de câtră Români. 

Între acestea, nici Aron, domnul Moldovei, na 

stă în nelucrare. El respinge mai multe năvăliri tă- 

tăresci, cuprinde Ismailul, Benderul, Chilia şi Ceta- 

tea-Albă; apoi trecând Dunărea ie Macinul şi pune 

stăpânire pe tâtă Dobrogia. | 

Acum Sultanul trimite la Dunărea pe Hasan 

pașa, cu un corp de oştire mai mare de câta lui 

Mustafa, poroncind tot-o-dată şi Hanului tătăresc ca 

să-i dee ajutor, spre a pedepsi pe r&svrătitori. Co- 

mandantul Turcesc aducea cu sine şi pe Bogdan, ca 

să-l pue domn în locul lui Mihaiu. | 

Hasan pașa nu fu mai norocit de cât Mustafa 

pașa. Căci, amândoi domnii români înpreunându-și 

oştirile, sfarmă oştirea păgânescă și ucid chiar pe 

comandantul turcesc, dimpreună cu fiul Hanului tătă- 

resc, ce-l întovărăşia. Numai domnișorul Bogdan sca- 

pă cu vai nevoe, şi luge la Constantinopol, ca să 

spue Sultanului despre isprăvile sale şi ale pașei. 

Domnii români nu, se mulțămesc numai cu atâta, ci 

cutrieră tâtă Bulgaria, ducend foc şi sabie prin tâte 

oraşele şi satele, de la un captt până la, celalalt. În 

urmă, trec chiar Balcanii şi ajungând până la Adri- 

anopole, fac pe Sultan să tremure de frică în pala- 

tul seă de pe malurile Bosforului. După acesta, Ro- 

mânii se întorc în țările lor cu jafuri nenumi&rate.
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id 48. 

BĂTĂLIA DE LA CĂLUGĂRENI. 

În urma biruinților câştigate de cătră Români 
și a jafurilor ce făcuse ei pe pămîntul turcesc, pre- 
facerea, ţărilor române în paşalâcuri eră dorința cea 
mai mare a Sultanului Mahomet III. Spre acest scop, 
strânse o armată de peste 100000 de păgâni și o 
trimise la Dunărea sub comanda înspăimântătorului 
vizir Sinan pașa, cu poroncă de a întră în Muntenia 
şi de ao preface într'un pustii, prin foc şi sabie; 
iar pe ghiaurul de Mihai să il ducă vit ori mort la 
Constantinopol. Sinan luă cu sine pe pașii cei mai 
meșteri în r&sbâe, cum Şi steagul cel verde al pro- 
fetului Mahomet. | o | 

Aflând Mihatu de apropierea acestei grozave 
furtuni, își porni familia, cu tot avutul, la Sibit; tri- 
mise la Sigismund și la Aron după ajutor, iar el cu 
8000 de Români se duse la Giurgiu, spre a  împe- 
dică pe Turci de a trece Dunărea. Vreme de o 
lună de dile opri pe Sinan de a trece în ţară. Aces- 
ta vă&dEndu-se ținut în loc, trimise pe un pașă cuun 
corp de Turci, să trecă pe din jos de Giurgiu şi să 
lovescă pe Români pe la spate. Mihaiu, fiind însciin- 
țat despre acesta, se retrage de la Dunărea spre a-şi căută un loc, unde cu puţini să bată pe cei mulți. Acest loc eră Po7 călugărenilor din judeţul Vlaşca. Aici, viindu-i ajutorul din Transilvania şi Mol:
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dova, își formeză o armată de 16000 de: oameni. 

Între acestea, Turcii, aruncând poduri de lemn pe 

Dunărea, trecură în ţară şi se revarsară ca un po- 

top pe ţermul românesc. Mihatu se sili din tote pu- 

rile, ca să atragă pe păgâni spre vadul  Călugăreni- 

lor , ceea ce isbuti de minune. 

Vadul Câlugărenilor este o vale îngustă cuprin- 

să între două deluri acoperite cu păduri. Prin acestă 

vale trece drumul, ce duce de la Giurgiu la Bucu- 

reşti. Trecând vadul; dai peste riul Neajlov, care câ- 

te odată vine așă de mare; în cât înccă şi "nămo- 

lesce tâte locurile de pe lângă dinsul. Așă se întim- 

plase și atunci. Peste Neajlov eră un pod. Sinan 

pașa, avend să trecă prin vadul Călugărenilor, nu eră 

chip să-şi desfășure deodată tâtă puterea oștirii sale. 

într'o di de Mercuri, 13 August 159%, amân- 

două armatele protivnice se găsiati faţă. "n faţă des- 

părţite numai prin siul Neajlov. Semnalul de lup- 

tă fu dat din amândoue părţile. Oştirea lui Mihaiu 

v&dend atâta turcime, fu cuprinsă de groză. Tureii 

încep a trece podul ca să ajungă la Români. Mihaiu, 

v&dând că oștirea sa stă în cumpene, trage sabia, 

se răpede ca fulgerul printre păgâni, ucide cu mâna 

sa pe Caraiman pașa şi pe alți paşi şi soldați, stră- 

bate. ordia barbarilor şi se întârce înapoi nevătămat!. 

Acât Turcii cât Și Românii, vEădend atâta curaj la. 

Mihaiu, îl credură că este un arhanghel cădut din cer. 

Acum soldaţii lui Mihaiu nu vor să rămâe mal pre 

jos de cât comandantul lor. Cu toţii, de-o-dată, s&
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r&păd în șirurile dușmane; ei nu mai vEd. înaintea 
lor nici-o pedică, nici nu-i mai înspăimăntă mulţimea. 
R&stârnă tot ce li stă înainte, sparg rândurile duș- 
manilor, șii pun pe fugă. Păgânii dai busta unul 
peste altul ca să trecă mai repede podul îndărăpt. 
În acestă învalmașală, ei nu mai sciii ce fac; mulți 
cad de pe pod şi se înecă; chiar Sinan pașa fu îm- 
pins de cătră dinșii sub pod cu cal cu tot. În că 
derea sa în mocirlă, Sinan își sparse capul și-și rup- 
se cei doi dinți, ce-i mai avea, fiind aprâpe a-și per- 
de și viața. Se r&spândesce chiar vorba printre pă- 
gâni, că comandantul lor e mort. Acum să fi v& 
dut învălmășala ordiilor păgânesci ! Fug cari încotro 
vEd cu ochii ; iar Românii îi alungă până 'n tabăra 
lor. Bătălia ţinuse de dimincță până n6ptea ; “6stea 
lui Mihaiu se luptase iără un mizut de odihnă, Acum 
ca se retrage cu biruință și cu mare mulțime de 
prădi : tunuri, cai, cămile, provizii şi multe steguri. 
Trei mii de Turci cădură pe câmpul de luptă, iar 
dintre ai lui Mihaiu numai câte-va sute. Domnul ro- 
mân, cu: oștirea sa, se duce spre munți, la Câmpul: 
lung, așteptând ca să-i mat vie ajutâre din Moldova 
și Transilvania, ca în urmă să alunge pe păgâni cu 
totul din ţară. În acest timp, și „locuitorii ţării, cu 
vitele și cu tot avutul lor, se retrag prin munți și codri. 

49. 

ALUNGAREA LUI SINAN DIN ȚARĂ. . 
După ce Mihaiu se retrase cu armata sa la
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Câmpul-lung, spre a aşteptă ajutor de la aliați, Tur- 

cii se împrăştieră prin ţară și o prădară bărbăresce. 

Ei cuprind oraşele: Brăila, Giurgiul, Bucureștii și 

Târgoviștea, În Bucureşti, Sinan puse de se slărmă 

crucile şi icânele sfintelor biserici, și pe turnurile lor 

se înălță semz-na : apoi întărind bine orașul cu oş- 

tire, plecă la Târgoviștea. Aici întărind Yarăși bine 

cetatea cu șanțuri și oştire, se întârce înapoi spre 

București, necutezând a merge mai departe. 

În acele grele timpuri pentru n&mul românesc, 

pe când Muntenia eră așă de cumplit amenințată de 

cătră păgâni, şi pe când se cerea unirea, tuturor Ro- 

mânilor, spre a put scăpă de urgia barbarilor, în 

Moldova, este detronat Aron, cel mai bun prietin 

a lui Mihătu, prin intrigile lui Sigismund Batori. El 

fu înlocuit prin Stefan Răsvan. Acesta cum se făcu 

domn, luâ o oștire de 2400 pedestri, 800 călări și 

24 tunuri, şi treci: în Transilvania spre a se uni cu 

armata lui Sigismund. Sigismund strânse și el o ar- 

mată de 32000 pedestri și 5000 de călări cu 53 de 

tuâură, apoi împreună trecură munţii pe la Rucăr în 

Muntenia. Mihaiu îi aşteptă lângă rîul Dâmboviţa, cu 

8000 de soldaţi şi 22 de tunuri. Aici se uniră cele 

trei armate aliate, și se ţini un consilii de r&sboiu. 

Hotărtrea luată fu, ca să mergă mai întăi asupra 

Târgoviștei. După trei dile de luptă, cetatea fu lua- 

tă, Jar garnizâna turcescă ucisă cu totul. Sinan pașa, 

audind de acesta, părăsi îndată Bucureștii, după ce-i 

dădu foc, şi apucâ spre Giurgiu, ca să p6tă trece
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cât mai îngrabă Dunărea. Creștinii se ie după diîn- 
sul. Când Românii ajung la Giurgiu eră o învălmă- 
șală mare între păgâni: sute de vite, cară și tunuri 
așteptati să trecă podul ; mulțime nespusă de 6meni, 
cămile și cai, se împingeaă și se striviaii între cară 
şi tunuri. Mihaiu, cu pedestrimea, lovesce pe Turci 
pe de la spate; iar tunurile românesci, ce erati așe- 
date pe un del, vărsă o plâe de foc asupra lor. Pă- 
gânii cad cu sutele: unii sunt tăeți sai prinși, alții 
căutând se scape pe pod, se lovesc şi se ucid între 
dinșii. Mulţi se încă în Dunărea înpingendu-se. 
Însfârșit, podul este sfărmat de cătră tunurile româ- 
nesci, şi toți Turcii de pe dinsul sunt înghițiți de 
cătră valurile Dunării. Mai mult de 18000 păgâni 
periră aici și 5000 de robi fură mântuiți; 6000 de 
cară încărcate cu prădi, mii de vite ȘI nenumărate 
munițiuni r&maseră în mânile Românilur. Trei dile 
după acestă strălucită isbândă, Mihatu ie cu asalt ce- 
tatea Giurgiu. În urmă, trecend Dunărea, bate Vi- 
dinul și Nicopolul, și ucide pe toți Turcii din aceste 
două cetăți. Apoi se întârce în țară încărcat de prădi, 
aducând cu sine 16000 de Bulgari, pe cari îi aşadă 
în Muntenia. După acesta, Sigismund și cu Răsvan 
se întorc în ţările lor. 

50. 

TRACTATUL LUI MIHAI CU RUDOLF . 
După ce Mihaiu băgâ spaima în Turci, şi acum
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se gândia la îndrăsnețul plan de a-i goni din Euro- 

pa, bisuindu-se pe legătura ce o avea cu domnuţ 

Moldovei și cu al Transilvaniei, de-o-dată, în acestă 

din urmă ţară, se ivesc schimbări neașteptate. Lui 

Sigismund îi întră în cap ideea de a părăsi ţara şi 

domnia. El se învoi cu Rudoli împăratul Germaniei, 

a-i da principatul s&ii, în schimbul a dou mici prin- 

cipate, Opeln și Ratibor din Silesia şi a unei pensi- 

uni anuale. În urma acestei învoeli, Rudolf trimise 

nişte comisari împărătesci, ca să guverneze Transil- 

Vania în numele sei ; iar Sigismund plecâ din ţară. 

Pe când se petreceaii acestea în Ardeal, în Moldova 

nu stăteati de loc mai bine lucrurile ; căci Stefan 

Răsvan fu destronat, prin intrigile Polonilor, și înlo- 

cuit cu leremia Movilă, care nu voesce a mai urmă 

calea pe care apucase Aron și cu Răsvan. Aceste 

schimbări aduse pe eroul român în grea încurcătură; 

pentru că, începând. r&sboiul contra Turcilor, el se 

bizuia mult pe ajutârele din Moldova şi din Ardeal. 

Acum însă nu le avea nici dintro parte, nici din- 

alta. În aceste împrejurări grele, Mihaiu făcu ceea 

ce mintea sa cea întregă şi inima sa de român îi 

spuse se facă, pentru binele creștinilor în general Şi 

a Românilor în particular. Domnul român trimise 

dar nişte soli la Comisarii împărătesei ca să-i între- 

be, dacă împăratul luând Ardealul sub stăpânirea sa, 

se ţine și de legătura ce o făcuse Sigismund înpo- 

triva Turcilor. Drept răspuns, comisarii, după po. 

ronca, ce o aveaii de la împeratul, se grăbiră a ve-



— 118 — 

ni la Târgoviștea și a închie cu Mihaiu un tractat, 

în biserica monastirii Dealului.  Condiţiunile acestui 

tractat erati: a) împăratul se îndatoreză a da lefă la 

5000 soldaţi de ai lui Mihaiu; b) Mihaiu și fiul 'sei, 

precum şi urmaşii lor în linie bărbătescă, să aibă a 

stăpâni Muntenia, fără a plăti vre-un tribut împăra- 

tului ; Yar întâmplându-se ca ei să mâră fără moşte- 

nitoti, împăratul să recunâscă.. pe domnul, ce se va 

alege de cătră Mitropolitul și boerii țării; c) religia 

şi biserica română să fie libere și neatârnate de ni- 
meni; d) comerțul între România și Transilvania să 
fie slobod. 

51. 

BĂTĂLIA DE LA ȘELIMBERG. 

Diabia se închiese tractatul între Mihatu şi Ru- 
dolt și lui Sigismund cel nestatornic îi veni gust ar să 
fie domn. În urma înţelegirilor secrete ce le avi cu 
magnații Unguri, el întră fără de veste în ţară, ares- 
teză pe comisarii împărătesci și se face domn al 
Transilvaniei. Dar nu trecă multă vreme la mijloc 
şi-i veni farăşi ideea de mai înainte, adică de a se 
lasă de domnie. De astă dată, numai dă tronul lui 
Rudolf, ci vărului s&i, Cardinalul Andrei Batori din 
Polonia. Ardelenii, ca sa scape de un om atât de 
nestatornic, jurară cu toții credință Cardinalului. A- 
cest călugăr eră cu trupul și cu sufletul închinat 'Tur- 
cilor, Polonilor şi. lui lerimia Movilă. El cum se sui
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pe tron, se puse în bună înţelegere cu Sultanul, care 

UI trimite un steag, o sabie șun busdugan, spre semn 

de prietenie. Cardinalul trimite soli şi la domnii ro- 

mâni, spre a întră în amiciţie cu ei. Mihaiu îi res- 

punde, că primesce propunerea, însă cu condiţiune 

de a păzi alianța făcută cu Sigismund în contra Tur- 

cilor. Cardinalul, care după cum se scie, eră prieti- 

nul Turcilor, nu primi condiţiunea pusă de cătră Mi- 

haiu, ci întră în înţelegeri secrete cu Jeremia Movi- 

li, de a r&pune pe eroul de la Călugăreni. Mihaiu 

înțelegând de acesta, îşi făcă planul de a scâte din 

domnie şi pe Cardinal și pe leremia Movilă. Spre 

acest scop, el își strânse armata, sa la Ploești, o pu- 

se să-X jure credință şi supunere, şi plecâ cui atâta 

repejune, încât într'o di şi 'ntr'o n6pte treci munții 

în Transilvania. Tot în acest timp, oştile din Olte- 

nia, de sub comanda fraților Buzesci, trecură murițiă 

pe la Turnul Roșu, şi se îndreptară spre Sibiu, lo- 

cul de întâlnire cu Mihaiu. Saşii și Secuii încă se 

uniră cu Românii; căci ei voiau să scape de Car- 

dinal, pentru că ţinea cu Turcii. 

În acest timp, Andrei Batori petrecea la Alba 

lulia, ca ui pașă turcesc, Audind că Mihaiu vine 

cu r&sboiu -asupra lui, trimise soli ca să facă pace. 

Mihaiu spuse solilor că pote să facă pace numai cu 

aceste condițiuni: “Andrei Batori să se lepede de 

domnia Transilvaniei, să se îmbrace în rasă călugă- 

rescă, să se ducă în Polonia, de unde venise, şi să 

lase Transilvania pe sama împăratului Rudolf; de
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alt-fel sârta armelor va hotări. Cardinalul vă&dând că 

nu pote capătă pacea cerută, își strânse armata și 

plecâ în contra lui Mihaiu. La 18 Octombrie 1599 

se începe o luptă crâncenă pe locul dintre orașul Si- 

biii și satul Șelimberg, care ţină de dimincță până 

n6ptea. Mult timp nu se sciia în partea cul are să 

fie biruința; căci, când Românii respingeai pe Tran- 
silvaneni, când Transilvanenii pe Români. Pentru a 
se hotărî odată biruinţa, Mihaiu se aruncă el singur 
în luptă cu vre-o câțiva voinici; se bate ca un leii 
şi face minuni de vitejie. Ostaşii fac ca domnul lor. 
După multă vărsare de sânge, 'vrăjmașii sunt puşi pe 
g6nă, far comandanții unguri mai toți cad prinși, 
Cardinalul apucă fuga cătră munţi spre a scăpă în 
Polonia, lăsând în mânile Românilor 32 de tunuri Și 
tote muniţiunile. Acum Mihaiu rămâne deplin stăpân: 
peste totă Transilvania. El merge la Alba Iulia, un- 
de întră cu triumf şi trage de-a-dreptul la palatul 
domnesc. 

Cea întăi grijă a lui fu, de a scâte un decret, 
prin care făgăduia ertare tuturor celor ce vor lăsă 
Jos armele și i se vor supune. Orașele și cetățile nu 
întârdieră să i se închine. EI puse întrînsele garni- 
z6ne române, căci în oștile transilvanene nu avea 
încredere. Cât despre cardinal, când eră să trecă 
sunții în Moldova, fu ucis de cătră un Secuiu, ca- 

re-i aduse capul la Mihaiu, creqend că va fi bine 
răsplătit. Eroul român porunci de-i. adus e şi trupul 
la Alba- Iulia, unde îl înmorinântă cu tâtă pompa cu-
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venită unui domnitor, far pe omoritor îl pedepsi cu 

mârtea, pentru fapta sa mișelescă. 

52. 

MIHAJ SE FACE DOMN PESTE TOTĂ DACIA. | 

“Mihaiu nu pută sta mult timp în liniște, ca să 

se bucure de râdele vitejiilor sale, căci nestatornicul 

de Sigismund Batori, îndemnat find de Turci, de 

Poloni şi de Unguri, se hotărî a veni iarăşi în Tran- 

silvania. El întră dar cu oştiri leşesci în Moldova. 

Aici unindu-se şi cu Ieremia Movilă, trece în Munte- 

nia, unde guvernă Neculai fiul lui Mihaiu, îl dă jos 

din domnie şi pune domn pe Simion Movilă, fratele 

lui leremia. | 

Audind Mihaiu despre cele întâmplate în lipsa 

sa, lasă în locui pe Banul Mihalcea, iar €l cu 50000 

de ostaşi trece munții, mai întăi în Muntenia, unde 

bate si alungă pe Simion Movilă, apoi se duce Şi în 

Moldova asupra lui Sigismund. și a lui leremia  Mo- 

vilă. Şi pe când aceștia petreceaii la o nuntă în târ- 

gul Trotuş, eroul român îi lovesce pe neaşteptate, ca 

un trăsnit, așă încât ei nică nu avură timp a-și re- 

gulă armata spre a se pune în regulă de batae. Duș- 

manii fug. care încotro pot. Jeremia cu oștile sale le- 

" şesci și moldovinesci apucă spre Suceava. Aici Mr 

haiu îl ajunge şi-l siesce a începe lupta. Dar pe când 

erai să înce&pă focurile, 15000 de soldați Moldoveni, 

punEndu-și cușmele în vârful suliților, trecură cu stri-
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găte de bucurie în tabără la Mihaiu. Ieremia Movilă 
este cumplit bătut şi apucă fuga spre Hotin cu ră- 
mășiţile oştirilor polone. Mihaiu îl urmăresce necon- 
tenit. Acolo îi dă o batae și mai cumplită, aşă în cât 
îl silesce a. fugi cu boerit sei în Polonia. Eroul ro- 
mân se întârce pe la Suceava, care i să închină de 
bună voe; de acolo să duce la lasi, unde este pri 
mit cu multă bucurie de cătră popor, şi unde seun- 
ge de domn al Moldovei, spre marea mulțămire a 
tuturora. Ca să câștige iubirea poporului, Mihaiu er- 
tă tote birurile puse de cătră leremia Movilă, care 
eră câte-un galben de cap pe fie-care lună. După a- 
cesta, Mihafu lasă în lași pe niște locoţiitori ai set; 
iar el se duce în Transilvania. Ajungend la Alba.Iu- 
lia vitezul domn este primit cu o pompă regescă, 
De acum el iea titlu de <Domn al Munteniei, al 
Moldovei şi al Transilvaniei.» 

La audirea atâtor bivuință, Rudolf trimise la Mi- 
haiu un comisar cu mai multe daruri, dându-i tot-o* 
dată titlu de consilier împărătesc și de guvernator al 
Transilvaniei. De asemenea, și Sultanul trimise pe 
un pașă, ca să-l feliciteze şi să-i dee mat multe da- 
ruri. Aici a fost punctul cel mai înalt de mărire a 
lui Mihaiu Vitezul. E! isbutise, pentru moment, a a- 
duce întru îndeplinire măreţul plan, ce-l urmărită toți! 
domnii cei mari ai Românilor, adică: Uuzea futu- 
7or ţărilor române întrun Sngur Sai,
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53, 

INFRÂNGERILE LUI MIHANU. 

Mihaiu a pus lumea în mirare prin vitejia Şi re- 

pejunea, cu care a înfrânt pe vrăjmașii n€emului să; 

cu tâte-acestea, ca ori și ce om, a avut și greșelele 

sale. Aşă, după îndemnul lingușitorilor de pe lân- 

gă dînsul, el prigoni în Ardeal pe protestanți și nu-și 

îndeplini făgăduinţa dată Secuilor, de a-i €liberă de 

sub jugul unguresc. În Muntenia, după cererea boe- 

rilor, făcă un aședămînt, prin care se statornici, ca 

sătenii să nu se pâtă strămută de pe moșiile, * pe 

care se aflati ; ast-fel, din 6meni liberi, îi făcă servi 

pe proprietatea altuia. Aceste greșeli ai fost şi ele 

una din causele, ce ai ajutat la căderea eroului ro- 

mân. 

Nobilii unguri din Transiivania, cari nu puteai 

vedă cu ochi buni rădicarea Românilor, nici nu pu 

teati suferi să li fie domn zp român, începură a fa- 

ce întrigă asupra lui Mihaiu. Ei trimiseră, în ascuns, 

soli la Poloni, ca să li trimită pe Sigismund și să a- 

jute pe leremia Movilă să se facă iarăși domn Mol 

dovei.  Vădând însă, că Sigismund întârzie de a ve- 

ni, ei chemară într'ajutor pe Basta, generalul oștiri- 

lor nemţesci, făgăduindu-i că se vor supune lut Ru- 

dolf, dacă-i va scăpă “de Mihaiu. Basta îi asigurâ des- 

pre ajutorul cerut. Atunci Ungurii se strânseră în nu- 

m&r de vre-o 25000 de 6meni lângă “Turda. Basta 

nu întârdie a se uni și el cu dînșii. Pe când însă oș- 
Si 3
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tile dușmane tot creşteaii, a lui Mihaiu se tot mic- 

şorati.. Parte din trupe, —se înțelege dintre cele 

streine, — nefiind plătite pe mai mult timp, trecură 

la dușmani; tâtă cavaleria ungară și o parte din in- 

fanterie, precum şi tâtă secuimea, îl părăsiră, ducen- 

du-se în partea vrăjmaşului. Pe de altă parte, un: 

corp de oștire turcescă sta gata să trecă Dunărea 

pe la Rusciuc. În acest timp, Polonii cu generalul - 

lor Zamoischi și cu Sigismund Batori, se pregătiau 

a trece Nistrul și a pătrunde prin Moldova, în Ar- 

deal şi Muntenia. Pe lângă aceste greutăţi, lui Mi- 

haiu îi lipsia și banii trebuitori, ba încă și o samă 

din .generalii sei lau fost părăsit. 

În ast-fel de împrejurări, sosi ditia nenorocită de 

6 Septembrie 1600.. Oştile se întâlniră față'n taţă la 

Miaroslăii lângă apa Mureşului. A lui Basta eră fârte 

„numerâsă, pe când a lui Mihaiu nu eră nici pe Ju 

mă&tate ca alui. Lupta ţin de dimineță până sara 

cu mare înverșunare. Cătră sara însă, Români! sunt 

învinşi, cu tstă vitejia lor și a lui Mihaiu. Domnul 

român, vedeng totul perdut, se retrage, lăsând pe 

câmpul de luptă 10000 de Români morţi. Mihaiu 

„fuge la Alba Iulia, de unde luându-și lucrurile cele 
- mai scumpe, ce le avea acolă, trece în ţara sa. Fa- 
milia sa însă fu prinsă de cătră învingător și inchisă 
la Fagaraș. - 

Pe când se petreceaii acestea în Ardeal, Polo- 
„ nii întrară în Moldova și puseră domn iar pe Lere- 
- mia Movilă; apoi sub comanda generalului Zamoischi
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trec în Muntenia. Mihaiu luâ armata, ce o avea fi 

ul s&ăă Nicolai, și porni asupra duşmanilor, dar fu 

bătut aprâpe de Ploești lângă rîul Teleajen. Acum 

el se retrage la Târgoviște, unde lasă pe frații Bu- 

zesci cu un corp de armată, iar dînsul trece în Ol- 

tenia, spre a mai strânge oştire. Zamoischi pune domn 

în București pe Simion Movilă; apoi lăsândui 4000 

de Poloni spre apărare, se retrage în Polonia. 

În Oltenia, Mihaiu isbutind a strânge o nouă. . 

oştire, bate pe pașii Vidinului şi Nicopolului, îi uci- 

de şi li ie o mulțime de muniţiuni şi steaguri. Du- 

pă acesta, plecă din noi asupra Polonilor, trimiţind 

înainte pe Banul Udrea. Acesta fiind încunjurat, pe 

neașteptate, de cătră duşmani, lângă riul Argeş, este 

bătut, ba încă el însuși să închină lui Simion. 

54, 

LUPTA DE LA GOROSLĂU. 

Eroul român. rămase singur, părăsit de toți, în- 

cunjurat de tâte părțile de vrăjmași, vîndut chiar de 

ai săi, despărțit de familia lui, care sta în robie și 

care n'avea nici pânea de tote dilele. EI, care cu 

puține dile mai înainte, eră stăpânitorul a trei ţări 

şi comandă deci de mii de 6meni, umblă acum ră- 

tăcind prin scorburile munţilor, cu puţini credincioși, 

„neavând unde să-și plece capul! În asemenea stare 

desperată, nu-i mai remase alta, de cât să se arun- 

ce în braţele lui Rudolf. E] dar luă pe prietinul său
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credincios, Banul Mihalcea, treci cu mare greutate 

prin Transilvania și Ungaria, şi în 25 Decembrie a- 
Junse la Viena | 

Ardelenii nu se ţinură de cuvînt ca să dete ța- 
ra lui Rudolf, ci din contra primiră iar de domn pe 
Sigismund, care voia să se închine Turcilor. Un co- 
mandant ca Mihaiu eră acum forte trebuitor împăra- 
tului. Rudolf pofti dar pe domnul romîn să vie la 
Praga, la curtea impărătescă, unde îl primi cu mare 
cinste. Aici eroul nostru sciii cu măestrie a se apă 
ră de tâte învinovăţirile, ce i le aduceat vrășmașii 
lui, și să robescă inima împăratului. Acesta îi dete 
100000 de galbeni şi-l însărcină, ca în unire cu Bas- | 
ta, să aducă Transilvania la supunere, numindu-l tot- 
o-dată și guvernator al ei. Sosind în Ardeal, Mihaiu 
se împacă mai întăi cu Basta, după mijlocirea împ& 
ratului, apoi plecă cu 10000 de pedestrl și 8000 de 
călări asupra lui Sigismund, care avea 32000 de 6 
meni şi o mulţime de tunuri. Mihaiu comandă o par- 
te a armatei și Basta alta. Bătălia se dete la Goros- 
dăii. Domnul român se luptă cu o vitejie vrednică 
de numele să. Armata lui Sigismund fu cu dese- 
vârşire sfărmată ȘI t6tă tabăra cuprinsă, dimpreună 
cu 54 tunuri şi 130 de steguri ; iar el însuşi este 
silit a fugi în Moldova la leremia Movilă, şi de a- 
colo în Polonia. Acum _vit&zul domn rămase iarăși 
stăpân peste Transilvania; ba chiar poronci să-i pre- 
gătescă palatul regesc din Alba-Iulia, unde avea de 

gând să se dueă spre a se aședă pe tron.
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Pe când se petreceaii acestea în Ardeal, frații 

Buzesci, ne mai putând suferi pe Simion Movilă pe 

tronul Munteniei, îşi strânseră oștirea şi-l alungară 

din ţară. Moldova, care gemea de crugimele şi ne- 

legiuirile lui leremia Movilă, așteptă cu nerăbdare pe 

vit&zul domn, ca să vie s'o mântuscă. Sorta zimbia 

din noi eroului român. Dar acesta ni ţină mult 

timp. 

55. 

MORTEA LUI MIHAIU VITEZUL. 

După isbânda de la Goroslăi, Mihaiu și Basta 

își aședară taberele în câmpiile Turdei. Domnul _ro- 

mân se pregătia ca să mergă la Fagaraș, spre a-și 

eliberă familia sa; iar Basta se gândia cum să r€- 

pue pe vitez, ca să rămâe el guvernator al Transil- 

vaniei. Basta pretindea că el este comandantul cel 

mai măre al oştirilor, de dre-ce el este representan- 

tul împăratului. El mai cerea de la Mihaiu ca să-i 

deie tote steagurile și tunurile luate în luptă, spre a 

le trimite împăratului. Mihaiu se opunea la tote a- 

ceste pretenţiuni absurde. Eroul român susținea că 

de vreme ce el este guvernatorul Transilvaniei, tot 

„el este și comandantul cel mai mare al oștirilor; că 

de re-ce dinsul şi-a vărsat sângele de trei ori pen- 

tru cuprinderea acestei țări, apoi tot dinsul are mai 

mult drept asupra €i, nu numai de cât Basta, dar 

chiar şi de cât împăratul. Cât se atinge despre tu-
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nuri şi stegiiri, Mihaiu răspunse, că tunurile îi sunt 

lui trebuirbre, iar stegurile voesce a le trimite elîm- 

pă&ratului. În urma acestul răspuns, morte eroului ro- 

mân fu hotărită. Nu însă în mod fățiș, nu la luptă; 

ci pe ascuns, întrun mod tălhăresc. Ast-fel, în dimi 

n€ţa dilei de 19 August 1601, Basta trimise pe c& 

pitanul Iacob Beauri şi cu alți căpitani, dimpreună cu 

200 de pușcași, ca să aresteze pe Mihaiu ; far dese 

va opune, să-l omâre. Beauri întrând în cortul lui 

Mihaiu, îi declară în numele împăratului, că este prins. 

Domnul român trase sabia și râni pe un ofițer ger- 

man, atunci Beauri lovi pe eroi cu securea în pept, 

şi-l omori. Ast-fel muri vitezul vitezilor, cel mai cu- 

rajos dintre vitezi! Îndată ce oştirea română fu în- 

sciințată de mortea eroului ei, apucă armele spre 

a-şi r&sbună. Însă, la cea întăi încercare, comandan- 
tul ei Banul Mihalcea fu prins şi aruncat în închisâre ; 

aici muri ucis, dinpreună cu mai mulți boeri. Rămă- 
şițele oștirilor române, rămâind fără comandant, se 
întârseră în ţară. | 

Trupul trunchiat şi gol al eroului, fu pus, spre 
batjocură, pe un hot de cal, unde stătă trei dile; &- 
poi fu îngropat, pe delul Turdei. Capul său însă, du- 
pă ce îu purtat pe un măgar prin orașe și prin sate, 
se trimise în ţară, spre a se încredinţă toți, că Mr - 
haiu nu mai trăesce. Radu Buzescu îl înmormîntă la 
monastirea Dealului, unde se păstreză şi până astă-di- 

Astlel, după o scurtă, dar glori6să domnie de: 
opt ani de dile, în care timp a sciut să însufle res
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" pect tuturor vrăjmașilor săi şi să înfrunte -mândria 

Turcilor, eroul român cădu victima trădătorului Basta. 

Dacă Mihaiu n'ar fi avut a face cu un mișel ca Basta 

și cu un nestatornic ca Sigismund, Turcii ar fi fost 

alungați de atunci din Europa. Spre a se desvinovă- 

ți de crima ce făcuse, Basta scrise lui Rudolf, că: 

Mihalu ar fi avut planul de a supune Turcilor pro-. 

vinţiile române: Rudolf treci sub tăcere acestă fără-. 

de-lege, şi numi: guvernator al Transilvaniei pe Bas- 

ta. Acum ucigașul își ajunge şcopul. 

56. | _ 

RADU SERBAN BASARAB. 

După uciderea. lui Mihaiu Vitezul și alungarea 

lut Simion Movilă din Muntenia, adunarea ţării alese 

de domn pe Radu Șerban Basarab, ginerele lui Mi- 

hatu; la anul 1602. Acesta fiind un om înțelept și 

curajos, se apucă, mai întăi, să aducă pacea şi liniș- 

tea în ţară, tare eră ațât de sdruncinată. El se pu- 

se în bună înţelegere cu Sultanul și cu Rudolf, iar 

cu vecinii sei, Moldovenii și Transilvanenii, îi fu pes- 

te putință. 
RE 

Pacea şi liniștea nu țină mult timp, căci Simion 

Movilă voind a fi numai de cât domn în Muntenia, 

veni asupra lui Radu cu o' 6ste numerosă de Moldo- 

veni, Poloni- şi TŢatari. La gura Teleaienului,. în Ju- 

dețul Prahova, se făcu o mare bătălie, care țină trei 

dile. În sfârșit, Simion este bătut și alungat cu ma- 

re perdere.
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„Basta, prin purtarea sa neoimenâsă, sili pe Ar- 

deleni să rădice armele asupra lui. În capul r&sc6- 

lei eră Moisi Secheli, Acest general supune tâtă ţa- 

ra sie-și întrun timp i6rte scurt. Ostea lui Basta este 

bătută pretutindene. Atunci el este nevoit a cere a- 

jutor la Munteni. Radu, în fruntea oștirii sale, întră 

fără de veste în Transilvauia şi se lovesce cu Moisi | 

Secheli lângă Brașov. Ostea ungurescă este sfărmată 

cu totul, iară Secheli cade ucis. Tâte muniţiunile de 

r&sboiu, dinpreună cu o mulțime de tunuri, pică în 
mânile Românilor. Din aceste tunuri, Radu trimite 
32 și lui Rudolf. Acesta, drept mulțămire, dă dom- 
nului român portretul sei, un lanț de aur şi o sumă 
însemnată de bani. Pe acest timp, more leremia Mo- 
vilă din Moldova și-i urmeză fratele seu Simion. A- 
cesta încă nu domnesce mult, ci murind, urmeză în 
locui Constantin Movilă, fiul lui leremia, cu care 
Radu Șerban stătă în bună înţelegere. 
- Astfel mai liniștindu-se lucrurile, ţara începu a 
se mai aședă, locuitorii pribegi a se întâ'ce pe la 
vetrele lor, iar domnul a se îngriji de sârta bieţilor 
Gmeni ; și pentru că nu avă temere de nicăiri, el 
desfăci parte din oştire, far celoralalte li dădu dru- 
mul pe la casele lor. Acestă pace și liniște ţină nu- 
mai până la anul 1610. 

In acest an, Gavril Batori, Domnul Transilva- 
nici, sub cuvint de a r&sbună mârteu lui Andrei Ba- 
tori și a lui Moisi Secheli, se sculă cu r&sboiu în 
contra lui Radu Șerban Basarab. Radu, nefiind pre-
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gătit, se duse în Moldova, ca să ceră atutor de la 

prietinul s&i Constantin Movilă. Batori prădă țara 

trei luni de dile, pustiind oraşe, târguri şi sate, dără- 

mând monastiri şi biserici și măcilărind Gmeni și vi- 

te; apoi vădând că, nu-i ese nimeni înainte, trimise 

la Sultanul soli, ca să-l recunâscă de domn al Mun- 

teniei. Ca r&spuns la cererea sa, veni o armată tur- 

cescă, în fruntea căreia eră un fecior de domn, nu- 

mit Radu Mihnea, cu firman de la Portă ca să fie 

domn. Batori vădEnd acesta, fugi în Transilvania. 

Audind Radu Șerban de cele petrecute în ţara 

sa, luâ ajutor de la Moldoveni și veni în contra hui 

Radu Mihnea, pe care-l învinse şi-l alungă, luându-și 

Yarăși tronul; apoi trecând în Transilvania bate cum- 

plit și pe Gavril Batori. Dar pe când se întorcea în 

ţară, găsi Yarăsi pe Radu Mihnea cu 6ste numerâsă 

de Turci; atunci se încercâ a-l alungă, dar fu bătut. 

Vădând Radu Șerban Basarab, că Turcii sunt în con- 

tra sa, perdu tâtă nădejded de a mai pute domni în 

linişte. Pentru acâsta,.el luându-și domna şi copiii, 

cari erai la Suc&va, se duse de se așeqâ la Viena, 

unde petrecu până la sfârșitul vieţii sale. 

57. 

MATEI BASARAB. 

1633 — 1654 

După Stefan Răsvan în Moldova ȘI după Radu 

Șerban Basarab în Muntenia, ţările române ai ajuns
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iarăşi într'o stare vrednică de jălit. Domnii se schim- 

bau fârte des. Și acel care da mai mulți bani Tur 

cilor, acela se suia pe tron. Se înțelege, c'apoi el 

căută să şi-i scâtă din sudârea poporului ! În Mol- 

dova Polonă, iar în Muntenia Grecii, şi într'amân- 

două ţările Turcii făceau ce vroiai. Rar se mai gă- 

sia câte-un domn cu durere de ţară, care să maia 

line suferinţile bietului popor român. Între aceşti domnit 

este Matei Basarab, din Muntenia şi Vasile Lupu din 

“Moldova. Aceștia au fost contemporani amendoi. Ei 

se întreceai care mai de care să facă fericirea po- 

porului, să-l lumineze și să aducă ţările iarăși la în-: 

florirea de mai înainte. Păcat numai că n'a trăit în 

bună înţelegere amendoi; căci atunci, cu drept cu- 

vînt, Sar fi putut numi timpul de aur al țărilor ro- 

mâne, tâtă vremea cât ati domnit ei. 

Pe ia anul 1632, domnia în Muntenia un domn 

f6rte răi numit Leon Stefan Tomşa. Acesta, pentru 

a pute plăti 150000 de galbeni, ce dăduse Sultanu- 

lui şi 150000 vizirului și altor pași, împovoră țara 
cu biruri fârte grele, iar pentru împlinirea lor, um- 
pluse ţara de Greci. O mare mulțime de țarani, ca: 
ri singuri rădicai greul, se împrăștieseră în tote păr 
ile. Boerii eraă siliți a plăti în locul lor. Domnul 
trimise atunci pe aga Matei Basarab, din satul Bran- 
covenii, ca să-i executeze. Acesta, în loc de a adu- 
ce întru îndeplinire ordinul Domnului, lugi cu mai 
mulți boeri în Transilvania. Leon Vodă trimise de- 

atr i i i i ă i 
patru ori la ei scrisori, ca să se întârne a casă ȘI
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să se liniştâscă, că nu li va face nimic. Dar ei nul 

credură. Mai târdii, Ghiorghe Racoți, domnul Tran- 

silvaniei, li dădu armată, şi ei veniră asupra lui Le- 

on, cu aga Matei în frunte. Se făcu o .batae sân-: 

gerâsă, în care eși învingător Leon Vodă. Aga Ma- 

tei, cu câți-va boeră se retrase peste Olt, și de a- 

cold iarăşi în Transilvania. | 

Abază pașa, comandantul marginilor Dunării, 

vădând atâtea neorîndueli 'în țară, și cunoscând me- 

ritele și înţelepciunea lui Matei Basarab, ceru de la 

Portă „pa să mazilescă pe Leon, şi să deie domnia 

lui Matei. Pârta mazili pe Leon, dar nu numi domn 

pe Matei, ci pe Radu fiul lui Alexandru Iliaș, dom- | 

nul Moldovei. În acest timp, boerii din țară scriseră 

lui Matei ca să vie din Transilvania. El venind, fu 

ales domn la anul 1633. Acum veni şi Radu, cu 

partidanii sei şi cu oștiri tătăresci, leşesci și moldo- 

vinesci. Se făci o luptă cumplită lângă București, în 

care Matei eși învingător, iar Radu fugi în Moldova. 

Pârta vădend, că ţara vre pe Matei de domn, îi tri- 

mise întăritura în domnie. 

Matei Basarab de și învingător, de şi acum eră 

domn. totuși se temea să nu-i facă intrigi Grecii și 

"domnii cei căduţi; pentru acesta, se hotări să mer- 

gă în persână la Pârtă, ca să se înțelegă cu Sulta- 

nul şi vizirul. Acold ajungând, fu primit cu multă 

cinste, și-și puse bine trebile la cale. După aceea, 

se întârse în ţară, Aică îi eși înainte, la Dunărea, o . 

mulțime de popor din tâte clasele societății, din tâte
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olaturile țării. Drept semn de bucurie și mulțămire, 
poporul își desbracă hainele şi le așternea pe pă- 
mînt, de trecea domnul calare peste ele. | 

Îndată după întârcerea sa în capitală, Matei în- 
cepu a se ocupă cu regularea ţării, făcend multe îm- 
bunătăţiri folisitâre. EI se întrecea cu Vasile Lupu, 
din Moldova, în facere de lucruri bune. Dările le-a 
mai ușurat, şi țaranii cei împrăștiați veniră iarăși pe 
la vetrele lor. El scese de prin biserici ŞI autorități 
limba slavonă, și în locui puse pe cea românescă; 
înființă o tipografie la Târgoviştea, în care se 4tipă- 
riau cărți de biserică, de legi și de științi; înzestră 

“ţara cu o condică de legi sai frază; făcu biblio- 
teci, spitale și 39 de biserici, şi pentru acesta: «țara 
iubia pe domn și domnul pe ţară, pentru că eră li- 
niște în domnia lui; nu se vedea, nici se audia morți 
sai prădi, precum se făcea şi se fac la alții ; ci gân- 
dul domnului acesta eră, să plătescă ţara de datorii 
şi să se odihnescă toți pe la moșiile lor». 

El nu eră un om învătat; nu cunoscea de cât 
limba sa națională ; dar «vorba-i eră vorbă sănătâsă, 
şi când luă condeiul în mână, apoi condeiul plătia 
cât sabia». Mai eră milostiv cătră ce greșit, și pe 
toți ertă. La judecată eră drept, în cât nimeni nu 
eșia nedreptăţit de la dînsul. Pe lângă tâte acestea, 
fu un mare politic și un mare capitan, vitez în lupte. 
EI totdeauna eşia biruitor ; căci după cum dice Mi- 
ron Costin: «Matei, Domnul Munteriiei, eră om fe- ricit peste tâte domniile acestei țări ; nemândru, blând,
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drept om de țară, harnic la r&sbâe, așă neînfrânt şi 

neînspăimîntat, cât poţi să-l asameni cu marii și ves- 

tiții oșteni ai lumei.» i 

Matei Vodă, în domnia sa, purtă mai multe r&s- 

be, și în tâte eși biruitor. Vasile Lupu, în înţelege- 

re cu vizirul voi a-i luă domnia. El se uni atunci cu 

Racoți |, Domnul Transilvaniei, şi bătu cumplit pe 

potrivnicul seii la Wezzşor pe riul Ialomiţa. La 1640, 

Vasile Vodă se înţelese chiar cu Sultanul ca să cu- 

prindă Muntenia. Spre acest scop, Sultanul trimise pe 

un pașă cu firman ca să scâtă pe Matei din dom- 

nie ; acesta însă simțind lucrul, prinse pe turc și-l pu- 

să la închisâre. După acesta, Sultanul trimise pe Si-, 

nan pașa cu ste, ca să. prindă pe domn. Matei 

stânse armata sa, și se puse la apărare. Turcii nu 

cutezară să-l atace, și se retrase peste Dunărea. La 

1641, Sultanul făcti plan cu Vasile Lupu, ca să prin- 

dă cu înşălăciune pe Matei, la Cetatea Albă. Pen- 

tru a-l pute prinde, Sultanul dete poroncă la amân- 

doi domnii ca să mârgă la Cetatea-Albă; spre a se 

uni cu Turcii, și a merge în contra Moscalilor. Ma- 

tei plăcă cu stea sa, dar pe drum simțind lucrul, 

trimese vorbă la pașa, că e bolnav, și nu pste veni 

în pers6nă; iar el se întârse la Târgovește, și scăpâ 

de cu'să. 

Vasile Lupu, vădend că nu pâte luă Muntenia 

fără r&sboiu, se hotări să rădice farăși armele în con- 

tra lui Matei. Matei Vodă se uni atunci cu Ghior- 

ghe II Racoți, Domnul Transilvaniei, și învingend pe
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potrivnicul sei la Zizzz pe apa Ialomiţei, îl silesce a 
fugi din țară. În acestă bătălie, căpătâ şi Matei o 
rană, din pricina căreia suferi mari dureri, până ce 
se vindecâ. 

Bătreneţele lui Matei Vadă a fost amărtte din 
două cause : întăi, prin rescularea Seimenilor şi Da- 
rabanilor, şi al doilea, din pricina a doi miniștri rei, 

« Ghinea Grecul sai Olarul şi Armașul Radu Vărza- 
rul.  Fiind-că el eră silit a se luptă în contra atâtor 
vrăjmași, formase un corp de oştire dintre streini, 
Serbi, Unguri şi Leși, cărora li dădă numele de Szowpem. 
Ajungend la adânci bătrâneţe și ne mai putend el 
singur căută de trebile țării, avă nenorocirea a se 
încrede în cei doi miniștri. Aceştia se purtati f6rte 
rEu cu țara; ei pusese o mulțime de dări, și mai 
mulți boeri fură uciși, ca să li ete averile ; iar ţa- ranii părăsiai țara în glâte, ca să scăpe de atâtea nevoi. Nemulțămirea eră generală. Toţi se văetai, 
dar nimeni nu Ciiteză a se r&sculă. În sfârșit, Seime- nii, dând inâna cu Darabanii, se rescelă. Poporul se unesce cu dinşii. Se duc în glGte la palatul domnesc şi cer de la domn ca să li deie în mână pe cei doi miniștri, cari, diceai ei, sunt pricina tuturor relelor, ce aii venit pe ţară. Matei refusând, ei sfarmă ușile și resbat până în camera, unde zăcea domnul bol. nav; acolo găsesc pe amândoi miniștri, Ex îi ieai și târându-i în midlocul armatei, îi fac bucăţi. În urmă, glâtele alergă la casele amând 
mâna pe tâte bogăţiile lor. 
domnul puti ax domoli. 

uror miniștrilor si pun 
Numai cu dare de bani,
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După ce se însănătoșâ de rana, ce căpttase la 

Finta, Matei Vodă se duse în preumblare la Curtea. 

de Argeș. Când se întârse înapoi la Târgovişte, gă- 

si iarăși pe Seimeni și Darabani răsculați. Ei închi- 

seră porţile şi îndreptară tunurile asupra domnului 

lor. Apoi declarară de pe diduri, că nu-l mai vor 

domn, că este bătrân, și că mai bine să se ducă ca 

să se călugărescă. Trei dile îl ținură afară de oraș. 

În sfârşit, Matei făgăduinduli că li va mai mări le- 

file, ei îi deschiseră porțile. Totuși, răsculații nu se 

astâmpărară. Ei alergau pe strade, prada case, o- 

moraii boeri, spărgeaii pivniţile și făcea tot felul de 

neorîntueli. Acum Matei Vodă se află într'o posiție 

forte tristă. Vedea cum își perde iubirea poporului 

“şi nu se dumiria ce să facă. În sfârşit, se hotări, cu 

durere de inimă, ca în primă-vara viitore să cheme 

30000 de Tatari și oștile lui Racoți, ca să supună 

pe r&svrătitori. Dar acest plan nu puti a-l aduce la 

îndeplinire, căci muri la 8 Aprilie 1654. 

Murind Matei Basarab, boerii aleseră de domn 

“pe Constantin Basarab, fiul lui Șerban Basarab. În 

timpul domniei acestuia, Seimenii și Darabanii fă- 

ceaii și mai mari neorindueli în ţară. Atunci dom- 

nul fu nevoit a chemă într'ajutor pe Ghiorghe Ro- 

caţi, pe Ghiorghe Stefan și pe Tata, şi cu toții 

împreună bătură pe r&svrătitori, şi-i alungară din ţa- 

ră. Numai ast-fel se putură linişti lucrurile.
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58. 

VASILE LUPU. 

1634 — 1654. 

Vasile Lupu vornicul eră un boer cu mare gre- 
utate în țara Moldovei. EI se punea în capul tuturor 
mișcărilor naţionale, ce se făceati în contra demni- 
lor, cari asupriai poporul. Pentru bunătatea şi înţe- 
lepciunea lui, ţara îl alese de domn în anul 1634, 
avend mare încredere în el. Și în adevăr că ea nu 
se încelâ. 

Vasile Lopu fu un domn însemnat în tâte pri- 
vinţile. Cum se sut pe tron începi a îndreptă cele 
rele din ţara sa, şi a face multe și folositâre lucrură, 
care până la dinsul numai fusese. Cel întăr lucru, la 
care se gândi, după suirea sa pe “tron, fu uşurarea 
poporului de dările cele grele. care-l apăsat, De a- 
"ceea, a înduplecat pe Portă, a nu cere tributul _trei 
ani de dile ; scâse pe Turcii, ce aveai de împlinit 
datorii. de la ţară, ca să nu supere pe Gmeni; iar la curtea sa cheltuelele se iăceati cu mare economie. Nimic de la nimeni nu S'aii luat, până ce nu s'aă împlinit acei tref ani, încât ţara eră fârte fericită şi îndestulată în tâte. Doar, numai care nu voia şi e- ră leneș, nu avea. Având el vreme fericită Şi ţara fiind îndestulată în tâte, începi a face îmbunătăţiri mari, fără a împovoră pe popor cu dări grele, ca alți domnitori. Până la dînsul, sfinta” leturghie şi ru- găciunile cătră D-det se făceai în limba slavonă,
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limbă necunoscută poporului. Cărţile sfinte erati scri- 

se tot în acea limbă ; care lucru nu este mai rii, 

de cât când cine-va nu cunâsce limba, în care se 

râgă lui D-dei, nici înțelege ceea. ce învață biserica, : 

Vasile Lupu dădu. afară de prin biserici şi de prin 

canţelerii acestă limbă, și puse în locuii pe cea na- 

țională. Și fiind-că nu erati cărți tipărite în limba 

română, el aduse, la anul 1640, o tipografie, în ca- 

re puse de se tipări cărți bisericesci, de legi şi de 

sciinți, în limba română. Iubind sciințile, fiind el în- 

suşi om învățat şi cunoscător de mai multe limbi, 

făcă în lași, la anul 1642, o şcolă înaltă, unde se 

“ învață teologia, dreptul, limba latină, grecă, română 

și alte sciinți; iar pentru susținerea ei, îi dădu mai 

multe moșii. El zidi monastirile Trei-lerarhii și Go- 

lia, aducând la cea dintă! şi rămășiţile sfintei Paras- 

chiva; făc palat domnesc, spitale, biblioteci, ferede- 

ul turcesc şi altele. Până la dinsul, Moldova n'avea 

legi scrise, ci judecăţile se făceau numai după obi- 

celuri;, el înzestră ţara şi cu o condică de legi.  A- 

ceste fapte a le lui, unite și cu înțelepciunez, sciința 

şi averile sale, îl făcură vestit în tâte ţările. 'T6te 

capetele încoronate aveau de fală a fi în prietenie 

cu dinsul, și-l respectati fârte mult; iar împărații și 

boerit moscoviți se lăudat când primiai vre-o scri- 

sâre de la el şi o purtati din mână 'n mână cu cea 

mai mare bucurie și mulțămire- În timpul lui Va- 

sile Lupu, începi a se lăţi fârte tare religiunea lu- 

terană.  Sprijinitorii acestei religiuni voiati a o în- 
10
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troduce și în țările române. Atunci el vădând în pri- 

mejdie religiunea strămoșască, adună un Sinod în 

lași, la anul 1642, ca să chibzuescă asupra măsuri! 

lor, ce trebuiati luate contra lăţirii luteranismului. 

La acest Sinod veni și însuși Patriarhul din Constan- 

tinopol, precum și toți Mitropoliţii şi Episcopii ţări- 

lor vecine. Sinodul a osîndit și lepădat tâte învăţă- 

turile lui Luter, ca unele ce vătămaii sfinţenia ve- 

chii religiuni a lui Cristos, și a încuviinţat cartea 

„numită: Jărturisirea ortodoxă a bisericri văsărilulul, 

făcută de cătră Mitropolitul Chievului Petru Movilă, 
fiul lui Simion Movilă, fostul domn al' Moldovei. 

Fe acest timp, în Muntenia eră domn Matei 
Basarab. Vasile Vodă, ea şi toți domnii cei mari, 
voi a cuprinde Muntenia: «Ori că nui] încăpea Mol- 
dova, ca pe un om cu mintea înaltă și împărătescă, 
mai mult de cât cea domnescă, ori că silia să vadă 
pe fiul s&ă I6n eșit la domnie.» Spre ajungerea sco- 
pului săi, Vasile Vodă deschide r&sboiti „lut Matei 
Basarab, însă este bătut de cătră acesta, la AMezzşor 
pe riul Ialomiţa. | ” | 

Intre acestea, Timuș, fiul Hanului Cazacilor, tri- 
mite soli lui Vasile Vodă ca săi deie în căsătorie 
pe una din fiicile sale, numită Roxanda. Domnul 
român refusâ cererea păgânului. Atunci Timuş veni 
în Moldova cu o ste numerâsă compusă din Ca- 
zaci şi din Tatari, şi învingând pe Vasile Vodă pra- 
dă mai tâtă tara şi arde chiar lașii. 
cire venită asupra ţării, 
Roxandei cu Timuș. 

Acâstă nenoro- 
luă sfârșit prin căsătoria
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Vasile Lupu avea la curtea sa un ministru nu- 

“mit Ghiorghe Stefan, care în faţă se arată că este 

cel mai bun amic al Domnului, iar în ascuns îl eră 

cel mai mare dușman. Matei Vodă se înțelese cu a- 

cesta și cu Ravoţi, Domnul Transilvaniei, ca să sc6- 

tă din domnie pe Vasile Vodă și să pue pe minis- 

trul săi. Deci Matei Vodă şi cu Racoți, aflând de 

la trădătorul Ghiorghe Stefan, că Vasile Lupu eşte 

nepregătit de luptă, veniră pe neașteptate. în Mol- 

dova şi în dumineca Floriilor întrară în lași. Vasile 

deabia put scapă cu fuga la ginerele său Timuș, 

iar Ghiforghe Stefan se sui pe tron. Însă .nu mult 

după acesta, se înt6rse Vasile cu Cazacii și învingend 

pe vrăjmași la satul Popricanză din județul Iași, îşi 

reluâ tronul. 

Dorinţa, de a-și r&sbună pe Matei Vodă și de. 

a cuprinde Muntenia, se ivi din noi în sufletul lui 

Vasile Lupu. Prin urmare, el plecâ asupra Munteni- 

lor, dinpreună cu ginerele sei Timuș şi cu o arma- 

tă de 20000 de 6meni; dar la satul Finta lângă ri- 

ul Jlalomiţa, Maţei îi bătu de li stânse armata cu to- 

tul, jar ei abia scăpară cu fuga. Acum Ghiorghe 

Ștefan fea din noă oştiri muntenesci si ardelenesci 

şi plecă asupra lui Vasile Vodă. Bătălia se. făcu la 

satul „Szzca, între lași şi Târgul-frumos, unde Vasile 

fu iarăși biruit. Atunci el se duse la Tatari după a- 

jutor. În acest timp, Ghiorghe Stefan ucide pe Timuș 

în luptă și cuprinde Suceava, dimpreună cu familia 

și tâte averile lui Vasile. Tatarii, în loc casă deie
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ajutor lui Vasile, îl trimise la Constantinopol, unde 

fu pus în închisâre. Mai târdiă fu eliberat, și muri. 

în mare miserie. Ast-felse sfârși viața acestui domn, 

care fu atât de renumit, dar și atât de nenorocit. Și. 

nenorocirea lui i se trage mai mult de la trădătorul 

sei ministru, Ghiorghe Stefan, care-i luâ locul în. 

domnie, în anul 1654. | 

59. 

CONSTANTIN CANTIMIR ȘI DIMITRIE CANTIMIR.. 

Pe la anul 1685, eră domn în Moldova un om 

bun, blând, milostiv, înțelept și nelacom . de avere, 

numit Constantin Cantimir. El se trăgea din părinţi 
s&raci din județul Fălciă; însă prin vrednicia sa, a- 
junsese să ocupe cele mai înalte slujbe în țară, ba 
chiar boerii îl aleseră şi domn. Nu eră om învățat, 
nu sciia carte, ci numai să se iscălâscă; dar avea 
multă cunoştinţă de lume și eră forte priceput. El 
Yubia mult pe Gmenii cinstiți, dar cătră talhari se 
purtă cu mare asprime, în cât stărpi hoțiile din ţară. 
La suirea sa pe tron, Constantin Cantimir găsi ţara 
deșartă de locuitori, din causa f&metei și a r&utăţi- 
lor domnilor dinainte de dinsul; el îndată micșorâ 
birurile, scutind cu totul pe preoţi. Aceste măsuri 
înțelepte a lui Cantemir nu ţinură mult, 
îndemnul unor boeră greci înce 
cu fel-de-fel de dări. 

căci după 

pu a asupri poporul 

Domnia lui Constantin Cantimir a, fost în două.
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xEnduri tulburată de năvălirile Polonilor sub. regele 

lor Sobieschi, spre a-şi răsbună de ajutorul dat de 

cătră Moldoveni “Turcilor în contra Nemţilor. Ei fă- 

cură mari stricăciuni în ţară: arseră laşii, luară cu 

dinşii odârele Mitropoliei, mâştele sfântului I6n cel 

noă, cum şi pe Mitropolitul Dosoftei ;. cuprinseră ce- 

tățile, Nemţul, Suceva, Câmpu- Lung și Soroca, în 

cât Cantimir nu domnia de cât peste tara de jos. 

Nu târditi, după acesta, C antimir muri. El zidi mo- 

nastiri şi biserici, dar făch şi o mare greșală, căci 

ucise pe. logofătul Mivon Costin, vestitul îstoric al 

Moldovei, cum și pe fratele acestuia, după pâra u- 

_nor boeri, că ar fi lucrat pentru a-l resturnă din 

domnie. Acestă faptă îi păteză numele cel bun. 

Dimitrie Cantimir nu se urcâ pe tronul Moldo- 

vei îndată, după mortea, tatălui sei, ci urmară. mail 

mulți domni, fără însemnătate, şi apoi veni el. 

Pe la anul 1110, Pârta otomană se hotări să 

facă r&sboii Rusiei. Atât în Muntenia, cât și în Mol- 

dova erai nişte domni, în cari Turcii nu prea a- 

veai încredere. Sultanul își puse în gând să scâtă 

din domnie pe domnii, cari erai atunci, și să-i în- 

locuescă, cu alţii, cu totul credincioși lui şi iscusiți 

în ale r&sboiului. Spre acest scop, el numi domn în 

Moldova pe Dimitrie Cantimir, fiul bătrânului Con- 

stantia Cantimir, la anul 1710. Apoi, în secret se (ă- 

că planul ca să detroneze și pe Constantin Branco- 

veanul din Muntenia, care eră în prepus la Pârtă; 

şi atunci Cantimir să trecă în locul Brancoveanului,
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iar în Moldova să fie domn Antioh Cantimir, fratele 

lui Dimitrie. 

Lui Dimitrie Cantimir i s'a ertat tâte cheltuelele 

de punere în domnie, și isa dat 20 de pungi de 

bani pe cale. Însă, cum ajunse la lași, îi veni po- 

roncă să trimită tributul și cele-l-alre cneţtueli, să 

strângă provisiuni, să facă pod peste Dunărea pen- 

tru trecerea armatei turcesci, şi să se pregătescă cu 

t6te puterile de r&sboiii, pentru prima-vara anului 

viitor, când are să vină vizirul cu armata cea mare 

la “Tighina. Aceste pretenţiuni din partea Turcilor 
schimbară cugetul lui Cantimir; el hotărî să se u- 
nescă cu Ruşii. | 

Dimitrie Cantimir închi cu Petru cel Mare, îm- 

păratul Rusiei, un tractat, prin care se hotăria ca: 
Moldova să se supună protecţiunii rusesci ; domnul 
şi boerii să jure credinţă împăratului şi să-și unescă 
armata, cu cea împărătescă, în contra Turcilor; Di- 
mitrie Cantimir și familia lui să domnescă cu drept 
ereditar. După acesta, domnul chemâ pe boeră și [i 
spuse planul; dar cea 'mai mare parte dintre dinșii 
nu-l încuviințară. Ei presimțiaă, pe semne, că pasul 
acesta nu putea să aibă urmări bune. Când armata 
rusască trecă Nistrul, se uniră forte puţini dintre af 
noștri cu dinsa; iar când întrâ Petru în lași, se a- 
r&tară forte puţini boeri și clerici, spre a-i depune 
jurămîntul. Armata rusască și cea turcescă trecură 
pe pămîntul Moldovei. Bătălia se încinse la Stenileştă 
în județul Fălcii, la anul 1711: ; Și după o luptă sân-.
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gerosă de trei dile, Ruşii fură învinşi atât prin arme 

cât și prin lipsa de provisiuni. Impăratesa Ecaterina 

cumpără pacea cu bani de la Turci. Vizirul ceru pe 

vîndătorul Cantimir, dar Petru răspunse că nu se a- 

flă în iagarui seti, cu tote că eră ascuns în trăsura 

împărătesei. Ostea rusască se retrase, şi Dimitrie 

Cantimir trecu în Rusia cu vre-o 1000 de Moldoveni, 

mai toţi boeri, unde li se dădu moşii de cătră Pe- 

tru. Turcii făcură cele mai mari crudimi și prădă- 

ciuni prin ţară şi se declară Hotinul, cu împrejuri- 

mile lui, de raea turcescă. 

Unirea lui Dimitrie Cantimir cu Rusia făcu forte 

mare r&ii Moldovei; căci Porta perdând cu totul în- 

crederea în domnii pămînteni, hotări a da domnia 

Fanariotilor. Și așă, în anul 1711, Sultanul numi 

domn, cu de la sine putere, pe grecul Meculai Ma- 

vrocordat. 

Dimitrie Cantimir eră un domn forte învăţat. 

EI vorbia prea bine limbile: turcescă, arapescă, per- 

sană, rusască, latină, italiană şi francesă; se îndelet- 

nicia mult cu istoria, filosofia, matimaticile și arhitec- 

tura; el scrise Descrzerea Moldovei, Cronicul- Moldlo- 

Vrachilor si altele. 
60. 

ȘERBAN CANTACUZIN ȘI CONSTANTIN 

BRANCOVEANU. 

1679 —1714. . 

Pe la anul 1679 se făcu domn în Muntenia
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Șerban Cantacuzin. Acest domn eră un barbat învă- 

ţat, harnic și curajos. Cum se sui pe tron, el luă 

măsurile cele mai înțelepte pentru a asigură ţării pa- 

cea, şi liniştea, de care avea atâta nevoe, aducând 

și multă ușurare poporului. 

Pe acest timp sa întâmplat un r&sboiii între 

Turcia și Austria. Turcii încunjurară chiar Viena 

și eră cât pe ce să o eie, dacă nu venia Sobieschi, 

regele Poloniei, ca să o scape. Şerban Cantacuzin 

merse şi el, cu tâtă Gstea sa, asupra Vienei, după 

porunca Sultanului ; însă nu luă parte activă la r&s- 

boii, dicend că el ni voesce să se bată alăturea cu 

păgânii, în contra creștinilor. | 

După întârcerea în țară, Șerban Cantacuzin se 

apucă de făcut întocmiri folositâre. Așă, el întemeiă 

scoli, îmbunătăți tipografia cea înfiinţată de cătră 
Matei Basarab, făci o fabrică de postav, clădi mo- 
nastiri şi reînființă Yarăși armata naţională, a căreia 
număr se urcă la vre-o 40000 de 6menr cu 38 de 
tunuri. În urmă, se hotări să scuture jigul turcesc 

și să pue ţara sub protecţiunea Austriei, Spre acest 
scop, el ceru și sfatul boerilor. Cei mai multi din- 
tre boeri, și chiar fratele lui, se împotriviră pe faţă 
scopului săti, și-l sfâtuiră să nu facă: acest pas pri- 
mejdios ; dar el nu luâ în bagare de samă sfatul lor. 
Șerban Cantacuzin trimise dar la Viena, în anul 1688, 
o solie de boeri, în frunte cu ginerele sei Bălăcea- 
nu, ca să se înțălegă cu împăratul asupra  condiţiu- 
anilor de protecțiune. Dar tocmai în acest timp mu-
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ri, după o scurtă bâlă, otrăvit, se dice, de fratele să 

Constantin, după o domnie de 9 ani. 

Murind Șerban Cantacuzin, adunarea țării alese 

de domn pe Constantin Basarab Brancoveanu, ne- 

pot de soră al fostului domn, la anul 1688. El eră 

un bărbat religios, bun și drept. Îndată ce luă frâ- 

ele cârmuirii în mână, schimbă planul lui Șerban 

Cantacuzin, de a pune ţara sub protecțiunea -Aus- 

iriei. EL trimise ca să ajungă soli! plecaţi la Viena, 

poroncindu-le ca sa vestescă pe împăratul, numai 

despre alegerea sa,, dar să nu vorbescă nimic des- 

pre închinarea țării. Solit urmară întocmai, și apoi 

se întârseră în ţară, afară de Constantin Bălăceanu. 

Acesta rămâind în Transilvania, făct mari stăruință 

pe lângă generalii austriecesci, spre a ocupă ţara, 

cu oştirile lor. între acestea, r&sboiul între Turcia 

şi Austria se urmeză. Generalul austriecesc, Haisler, 

după îndemnul lui Bălăceanu și a altor boeri, întră 

în Muntenia cu oștiri, erneză în București și jefuesce 

țara cumplit. Brancoveanul, în unire cu Constantin 

Cantimir, domnul Moldovei, și cu ajutor de la Turci 

și Tatari alungă pe Nemţi din ţară, îi urmăresce 

până la Zernesci în Transilvania, şi acolo îi bate 

cumplit. “Ţara însă a sulerit mult și din pricina Tur- 

cilor şi a Tatarilor., În sfârșit, Turcii fiind bătuți 

pretutindene de cătră Nemţi, se încheie pace între 

dinşii la Caz/ovzf din Serbia, în anul 1699. 

În timpul acestor grele împrejurări, isbuenesce 

un r&sbotu între Petru cel Mare, împăratul Rusiei și
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Carol XII, regele Suediei. Carol fiind bătut de că- 

tră Petru,la Pu//aza, fuge la Turci şiă stârnesce în 

contra Rușilor. Ruşii fac mari stăruinți atât pe lân- 

gă Constantin Brancoveanu cât şi pe lângă Dimitrie 

Cantimir al Moldovei, ca săse unească cu dinșii. Di- 

mitrie Cantimir se dă în partea Ruşilor, Yar Branco- 

veanu refusă a face acest pas. Numai unul dintre 

boerii munteni, numit Spatarul Toma Cantacuzin, 

trece într'o a6pte cu o câtă de călăreți în armata 

rusască. "Toma Cantacuzin cu călăreții sei, și cu 

o parte din oștirea rusască, iea Brăila și o arde. A- 

cesta a supărat forte tare pe Turci şi a pus r&ă pe 

Brancoveanu! în ochii Sultanului. Pâte că acesta eră 

şi scopul lui Toma Cantacuzin. Dar Ruşii sunt bă- 

tuți la Sre/znesci lângă Prut, și Dimitrie Cantimir fu- 

ge în Rusia. În locul seii, Porta pune domn, fără 

voea ţării, pe grecul Neculai Mavrocordat, cel mai 
mare dușman a lui Brancoveanu. Necolai Mavrocor- 

dat, dimpreună cu Cantacuzineștii, pârâră pe domnul 

muntean la Sultanul: că ese zrădăfor al Porţi, unit 

cu Ruşii şi cu Nemfil, că a jefuit ţara de sa îmbo- 
Zățit peste măsură şi alte lucruri de acestea. Sulta- 
nul, care avea ură de mai înainte pe Brancoveanu 

Şi care voia să-i eie averile cele mari, hotări să psr- 
dă pe domnul român. Prin urmare, Pâria trimise 
în București, pe Mustafa Aga, vechiu prietin a lui 
Brancoveanu, ca să nu se pricepă viclenia. Venind 
turcul în București, peste n6pte, se înţelese mai în- 
tă! cu Cantacuzineştii despre modul mazilirii lui Bran-
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coveanu, şi luând de la ei mulți bani, făgădui dom- 

nia şefului acestei familii, numit ' Stefan Cantacuzin. 

Adoia di, Mustafa Aga, însoţit de 12 ciohodari, ar- 

mați pe sub vestminte, merse la Brancoveanu, care-l 

primi cu mare pompă. Dar turcul, ca mulțămire la 

atâta bună-voință din partea domnului, scâse un pe- 

tec negru, pe care punndu-l pe umărul lui Branco- 

veanu, strigă: c7pazil». Audind domnul acest cuvînt, 

leșină și cădu Jos. Îndată după acesta, Mustala Aga, 

chemâ pe boeră şi li ceti firmanul de scâtere din 

domnie, făcându-i pe ei răspundători pentru Bran 

coveanu şi averile lui, declarându-li tot-odată, că la 

cea mai mică împotrivire. din partea lor, 12000 de 

Turci vor întră în ţară și o vor preface întrun de- 

şert. Apoi, punend peceţi pe vistiria ţării și pe a- 

verile lui Brancoveanu, puse domn pe Stefan Can- 

tacuzin, iar pe Brancoveanu cu familia sa, îl trimise 

la Constantinopol. 

Sosind Constantin Brancoveanu la Constantino- 

pol, fu aruncat la închisâre, unde stete mai multe 

luni. În acest timp, Turcii îi făcură chinurile cele 

mai grozave, ca să spue undei sunt averile. În 

sfârşit, 15 August 1714 fu diiia hotărită de a ucide 

atât pe Brancoveanu, cât și pe cei 4 fii ai sei, cum 

și pe ginerele Văcărescu. Înainte de a-i ucide, Sul- 

tanul dise fiilor lui Brancoveanu să al€gă din dout: 

ori să se facă Turci, ori să li se tae capetele. Ne- 

norocitul părinte audind acestea, se întârse cătră fiii 

sei și le spuse: «Fiți cu inimă fii mei! Dacă am
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perdut totul în lumea acâsta, macar să ne mântuim 

sufletele, spălându-ne păcatele în sângele nostru.» 

Atunci păgânul, spre a chinui și mai tare pe Bran- 
coveanu, poronci să se omâre mai întăi ginerele și 
fiii ; ca ast-fel nenorocitul părinte să vadă cu ochii 
uciderea familiei sale; în urmă cădă și capul dom- 
nului român. Dâmna, nororile şi un nepot căpătară 
ertare, după ce plătiră păgânilor mari sume de bani. 

Ast-fel de sfârșit avu vestitul domn român Con- 
stantin Brancoveanu, și ast-iel se stînse cea din ur- 
mă vlăstare din strălucita familie a Basarabilor. Bran- 
coveanu domni 25 de ani, şi cu mârtea lui se sfâr- 
şi și domnia națională a Munteniei. EI a făcut mul: 
te îmbunătățiri în ţară, înfiinţă școli şi spitale, zidi 
monastiră şi biserici, ș. a. |. Biserica Domnița Balaşa 
Şi spitalul Brancovinesc din București, precum și șc6- 
la ce se află în curtea bisericii, sunt făcute Şi între- 
ţinute din averile r&mase în urma acestui vestit, dar 
Și nenorocit domn, 

Stefan Cantacuzin, îndată ce apucă tronul, în- 
cepi a pradă țara, puind o mulțime de biruri grele 
pe popor, spre a-şi pute scâte banii, ce dăduse Tur- 
cilor, pentru a-i da domnia. El Stărui din tâte pute- 
rile pentru omorirea luy Brancoveanu şi a familiei 
sale. Stefan Cantacuzin nu domni de cât un an și nouă luni. După acestă scurtă domnie, 
el, și ucis la Constantino 
cu fratele sei. Așă r&s 
caută să se rădice făcâ 

fu mazilit şi 

pol, dimpreună cu tată] ȘI 
plătesce D-dei acelora, cari 

nd r&i altora, |
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PARTEA IV. 

Timpul Fanarioţilor, până la restatornicirea 

domniilor pămîntene. 

61. 

FANARIOȚII. 
1711 — 1821. 

Sub nume de Zararzof se înţelege o clasă de 

Greci, cari locuiaii la Constantinopol în suburbia nu- 

mită Fanar. Legea mahometană opria pe Turci a 

învăţă vre-o limbă streină, numită de ei a necredin- 

cioşilor. De aici urmă, că Pâr/a sai cancelaria Sul- 

tanului avea totdeauna nevoe de niște traducători 

sati talmaci pentru corespondenţile și trebile ei cu 

alte puteri. Ea se servia mai întăi de evrei sai 

alți Gmeni veniţi de prin ţări străine, iar mai târdi 

A înlocui prin Fanarioţi, supușii sei. Aceștia se nu- 

miati mai întăi Gramatică saă scratori, iar mai pe 

urmă Dragomani sai falmacă.  Fanarioţii, find am- 

biţioşi și lacomi de avere, nu s'a mulțămit numai 

cu atâta, ci începură a se gândi și la alte slujbe mai 

înalte și mai măn6se. Atunci privirile lor se aţintiră 

asupra domniilor Munteniei şi Moldovei; care după 

tractate trebuia să se deie numai boerilor păminteni. 

Ei dar întrebuințară tâte midl6cele cele mai înjosi- 

târe, și făcură tot felul de intrigă, pentru a ajunge la. 

scop. Învinovăţiră pe domnii români ca trădători
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cătră Pârtă, cari umblă a se uni când cu Austria 

când cu Rusia, făcând ast-fel pe Sultan și Vizir să 
credă, că în curând țările române nu vor mai fi tri- 
butare Turcilor, aducând la acesta ca dovadă pe Di- 
mitrie Cantimir, domnul Moldovei, pe Șerban Can- 
tacuzin, și chiar pe Constantin Brancoveanu, domnii 
Munteniei. Sultanul, lesne credincios,  hotărt să 
nu mai pue domni dintre pămînteni ; şi astfel cei 
din urmă domni români fură detronaţi și oinorîţi în- 
trun mod mișelesc, împreună cu familiile lor, Cu 
chipul ăcesta, Fanarioţii își ajunseră scopul. Acum 
ei se adresară cătră Sultan și-i diseră, că toți  sluj- 
bașii credincioşi trebue resplătiți pentru slujbele a- 
duse Porții, ȘI că prin urmare, se cuvine ca lor să 
li dee domniile ţărilor române, fiind ei cei mai cre- 
dincioși supuși şi servitori ai împărăției.  “Tot-o-dată 
făgăduiră, că dacă li se vor da lor domniile, ei vor 
umplea de averi visteria împărătescă. Turcul se bu- 
cură audind acesta şi dădu pe mânile lor țările ro- 
mâne. Necula: Mavrocordat fu cel întăi domn dintre 
Fanarioţi. Și aşă, ţările lui Alexan dru cel Bun şi Mircea cel bătrân, a lui Mihai Vitezul și Stefan cel 
mare, a lui Matei Basarab şi Vasile Lupu 
tor domni vestiți, dintre cari unii le- 
atâtea lucruri bune, 
Turcii înaintea lor ; 

şi aal- 
ai înzestrat cu 

iar alţii făcuse să. tremure chiar 
aceste țări, care mai înainte nu suferiai nici macar a calcă streini pe pămintul lor, iată-le stapânite de cătră streini! 

Starea țărilor române, în acest timp de mai
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bine de 100 de ani, cât ai domnit Fanarioţii, adică 

de pe la 1711 — 1821, a fost forte tristă, mal tris- 

tţă de câta ork-cărei ţări din lume. Domniile ajun- 

-sese la mezat. Care fanăriot da mai mulți bani Sul- 

tanului, vizirului și celora-l-alți pași, acela eră numit 

domn. Şi pențru ca Turcii să pâtă luă cât mai mulți 

bani, schimbat domnii fârte des; căci sciiati că la 

fie-care schimbare de domnie, sume f6rte mari întrati | 

în pungile lor. | | 

O dată un fanariot ajuns la domnie, venia în 

țară cu o mulțime de Greci, rude sati amici ai să. 

Pe mâna acestora erati date tâte slujbele tării. Forte 

rar pe unde se vedea şi câte un român. Dările, îm- 

pilările, jafurile erau nenumărate. Şcdlele fură desfi- 

inţate, limba română. scâsă de prin biserici și canţe- 

lerii, și înlocuită cu cea grecescă. Armata naţională 

fu, de asemenea, desfiinţată cu totul; ba cee mai 

mult, Românilor nu li eră învoit să porie sai să ai- 

bă nici arme în casele lor; căci Fanarioţii se te- 

meai, ca nu ajungând cuțitul la os, să se scâle Ro- 

mânii cu mare cu mic şi să-i spulbere de pe fața 

pămîntului românesc. De atunci s'aii fost desvăţat 

Românii a purtă arme, şi li s'aă fost amorțit spiri- 

tul cel r&sboinic ce-l aveai mai înainte. Dar acele 

timpuri de tristă aducere-aminte at trecut, și acum 

fie-care Român pârtă cu mândrie o armă, pentru a- 

părarea ţării sale. Obiceiurile strămoșesci și iubirea 

de patrie au fost uitate, și în locul lor se întroduse 

lucsul și destramarea Fanarioţilor. Ce eră mai trist,
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că și cei mai mulți dintre boerii pămînteni începură 

a se uni cu ei și a li urmă obiceiurile. Spiritul na- 

țional amorţise cu totul. Domnul nu mai eră pă- 

rintele poporului, ci un asupritor al s&ă. Titlul de 

domn se schimbase în acela de fe. Cea mai ma- 

re parte a diregătoriilor bisericesci erai date toț pe 

mânile Grecilor. Veniturile menite de cătră strămo- 

"Şii noștri pentru întreținerea locaşurilor sfinte, a șc6- 

lelor, a, spitalelor şi a altor aședeminte folositore, a- 

cum întrati jumătate în punga Domnului și jumătate 

în acea a călugărilor greci. Nici-un funcționar nu €- 

ră pus până nu da o sumă de bani domnului. lar 

o dată un funcţionar ajuns în slujbă își scotea înde- 

cit din sudârea Românilor. Locuitorii sărăcise cu de- 

sevârșire. Mulţi își luai lumea 'n cap, ori să făceai 
haiduci de codru, ca macar așă să-şi pâtă r&sbună 
pe asupritori, când li cădea la îndămână. Funcţio: 
narii fanarioți li luai până și pânea din gura copi- 

lor ; iar când nui mai aveati vite cu care să facă 
transporturile cerute de cătră Turci şi Greci, atunci 

erai înjugați la jug, în locul boilor. Boerii pămin- 
teni, câţi mai r&măsese cu dorul de ţară, dacă des: 
chideaii gura să dică ceva, sati erai omoriți și ave- 
rile lor luate pe sama domniei, ori erat exilați din 
patria lor. «Oh! Oh! Oh!, vai, val, vai de ţară! 
ce vremuri cumplite a ajuns şi la ce cumpănă a că- 
dut. Doar D-deti de a face o milă». Așă se tân- 
suesce un scriitor despre acelea timpuri. Pe lângă 
tote greutăţile și relele, ce suferiati țările române,
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mai avură nenorocirea, tot în aceste triste timpuri, 

de a perde Oltenia pentru cât-va timp, far  Bucovi- 

na şi Basarabia și până în diia de astă-qi. În aces: 

te vremi grele, Românii nu mai aveai la cine să 

se plângă; ei răbdaii și așteptat în tăcere, ca să li 

vie un mântuitor, care să-i scape de la peire. 

În sfârşit, acel mântuitor mult aşteptat se ivi Lu 

anul 1821; e! se numia Tudor Vladimirescu. 

> 62, 

DOMNII FANARIOŢI. 

Fanarioţii ai domnit peste țările române de la 

anul 1711 până la 1821. Mulţi ai fost la număr a- 

cești jefuitori ai poporului român, însă domniile lor 

se asamă&nă f&rte mult unsle cu altele. Jafuri, biruri 

peste biruri, umilirea ţărilor, pribegirea locuitorilor, 

trecerea celor mai frumâse provincii române în mâ- 

nile streinilor, stricarea obiceiurilor strămoşesci, luc- 

sul ş, a. ]. sunt relele aduse de cătră Fanarioţi asu- 

pra ţărilor române. 

Cel întăi domn dintre Fanarioţi a fost Neculai 

Mavrocordat. Acesta a stat domn atât în Moldova 

cât şi în Muntenia. Ela întrodus o mulțime de 

dări nou& pe ţară, ca văcăritul, darea pe cler, ș. a. 1. 

a dat voe 'Turcilor să se așede în țară, făci o șc6- 

lă grecescă, spre a pute desnaţionalisă pe Români; 

iar pentru spălarea atâtor păcate, zidi monastirea, 

Văcărești. În timpul domniei sale, iscându-se r&s- 
i
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boiu între Turcia și Austria, cea dintăi fu bătută, 

Făcendu-se pacea, Turcia dete Austriei cele cinci 

judeţe de peste .Olt, adică Oltenia, ca despăgubire 

de r&sboiu, prin tratatul de la Pasaroviţ din Serbia 

la anul 1718. | 

După Neculai Mavrocordat urmeză fiul săi Cor- 

stantin Mavrocordat. Acesta domni în mai multe 

renduri, atât în Muntenia cât şi în Moldova, schim- 
bându-se cu alți Fanarioţi. Dacă eră scos _din dom- 
nia Munteniei de cătră vre-un alt fanariot, el da bani 

Turcilor, de-l punea în Moldova. Scos și de aici 
de vre-un fanariot, ce dădea mai mulți bani de cât 
dinsul, el se împrumută, de unde putea, şi da şi mai 
mulți bani, ca să fie trecut la domnia Munteniei. Se 
înțelege de la sine, că toți acești bani şi-i scotea 
din sudârea Românilor. EI făcă un aședemînt mai 
ușurător pentru țarani.  Acâsta o făcă, nu din dra- 
gostea ce avea pentru dinșii, ci tot pentru interesul 
sei personal. Până pe timpul lui, țaranii  căduseră 
în stare de robi ca și țiganii. Ei erau schimbaţi de 
pe o moșie pe alta a stăpânilor, fără voea lor, vîn- 
duți şi familiile despărțite, dați de zestre la fetele 
boerilor; &rna și vara lucrat numai pentru boeri, și 
nici-o-dată pentru dinșii. Astfel fiind, domnul avea 
puţin folos de la țarani, căci tâte folâsele le trăgeau 
stăpânii, pe moșiile cărora se aflat. Constantin Ma- vrocordat, spre a scâte măi multe fol6s 
ge mai mulți bani, 
câte anume dile să ] 

e și a strân- 
făcu pe ţarani liberi, şi -hotări 
ucreze un ţaran boerului. În



— 157 — 

schimbul acestor ușurări aduse țaranilor, el li puse o 

mulțime de dări, între care și capifatia saii darea pe 

cap. Acâstă dare, la început a fost numa-de 10 lei 

pe an, dar tot mărindu-se ajunse până la 60 ler. 

În timpul lui Constantin Mavrocordat, deschidându-se 

r&sboiu între Ruși şi Austriaci cu Turcii, aceștia bă- 

tură pe Austriaci. Acum Oltenia se restitui Munteniei 

prin tratatul de la Belgrad, anul 1739. 

În timpul celei din urmă domnii a acestui fana- 

riot, isbucni un r&sboiu între Turcia și Rusia. Ță- 

rile române fură ocupate de câtră Rusi, far domnii 

suspendaţi. Rușii, de şi cu mari perderi, bătură pe 

Turcă în tâte părţile. Aceștia sunt nevoiti a cere 

pace. Pacea se încheie în anul 1774 la Cuciuc-Cai- 

nargi. Prin tractatul de pace, Pârtia recunosce tote 

drepturile ţărilor române și se legă a le respectă. 

Însă, pe când Românii se gătiati ca să-și alegă domni 

păminteni, bisuindu-se pe condițiunile tractatului, Sul- 

tanul numesce iarăși domni dintre Fanarioți, în Mun. 

tenia pe Alexandru Îpsilante și în Moldova pe Gri- 

gore Alexandru Ghica. 

Pe Grigore Alexandru Ghica, am pute, cu drept 

cuviat, să nu-l prenumerăm între Fanarioţi, asă de 

cu dreptate, blândeţă și durere de inimă se purtă el 

cătră ţară. De n&mul săi nu eră fanariot, ci alba- 

nez. Familia sa, strămutată în țările române din tim- 

puri vechi, se romanizase cu totul și dobândise o 

mare iubire pentru țările acestea. El mai fusese în- 

că o dată domn în Moldova, și de dougori în Mun-
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tenia. Când a iost întăia Gră domn în Moldova, Gri- 
gore Ghica micșurâ birurile ţaranilor, aduse isvâre 
de apă la Golia şi înfiinţă cea întăi fabrică de pos- 
tav în ţară, lucruri pentru care Românii trebue să-i 
fe totdeauna recunoscători. Dar tubirea cea mare 
cătră ţară şi-o arată el, mat cu samă, când cu rîpi- 
rea Bucovinei de cătră Austria, 

Pe acest timp, Polonia se împărțise între Aus- 
tria, Prusia și Rusia; după care împărţire, Galiţia ve- 
ni sub stăpânirea Austriei. Acestă putere, voind să 
pună mâna și pe o parte din Moldova, trimite _ OȘ- 
tire în Bucovina, sub cuvînt de a apără Galiţia de 
năvălirile Tatarilor. Grigore Ghica, simțind scopuri- 
le Austriei, se opuse din tote puterile şi protestă la 
Pârtă, spunându-i că după tractate, ea este datre 
a ne apără teritoriul înpotriva cotropitorilor. Porta 
țint mai întăi samă de protestul lui Grigore Ghica 
ŞI trimise pe niște pași, ca să cerceteze lucrul ; dar 
toți aceștia fură cumpăraţi de  cătră Austria prin 
bani și alte daruri. Er raporteză Porții, că Austria 
voesce să cuprindă numai o mică Șușeniță de pă- mînt, spre a-și pute face un drum mai deadreptul 
între Galiţia şi Transilvania. Audind acesta, Porta. încuviințază a se da Austriei Bucovina, cea mai fru- m6să parte a Moldovei. Grigore Ghica nu voi însă. cu nici-un chip a consimţi la această rășluire a, ţă- Hi, nici nu se înduplică să iscălescă actul, prin care se da dreptul Austriei de a stăpâni Bucovina, Tur- cii vădend acâsta, hotărîră a-l perde. În cele întă
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dile a luner Octombrie 1777, veni la lași un turc, 

cu poroncă de a-l omori. Turcul trase la Bee, în 

casa numită conac, ce slujia pentru găzduirea solilor 

turcesci, El se prefăcu că e bolnav, și trimise la 

Ghica să-l poftâscă a veni până la dînsul, că are să-i 

cetscă nişte firmane împărătesci. Bunul domn, ne- 

pricepând cursa ce i se întinsese, a mers la păgân. 

Însă cum întrâ Ghica  înlăuntru, săriră pe el 30 de 

leniceri, cari-l înjunghieră cu cuţitele ; apoi - tăindu-i 

capul îl duseră la Constantinopol. Astfel muri a- 

cest domn jertfa patriotismului săi, a mișeliei tur- 

cesci și a lăcomiei nemţesci. 

În anul 1804, pe când eră domn în Muntenia 

Constantin Ipsilante, Serbii se resculară în contra 

Turcilor, sub povăţuirea lui Cara-G/iorgie. Ipsilante, 

fiind înţeles în ascuns cu Rusia, ajută pe Sârbi cu 

hrană şi bani. Pârta, însciințindu-se de acâsta, se 

hotări a-l pedepsi fârte aspru; însă Constantin sim- 

tind ce i se pregătesce, fugi în Rusia. Acum Pârta 

ucide în locu-i pe tatăl s&ă Alexandru Ipsilante, ce 

eră la Constantinopol. Din acestă pricină s'a iscat 

Yarăși r&sboiu între Turcia și Rusia, şi țările române 

fură ocupate de cătră Ruși. Turcii sunt iarăși bă- 

tuță şi cer pace. Rușii nu vor să facă pace, de cât 

numai dacă li se vor da Principatele române. Porta 

nevoind a se supune acestei condițiuni, r&sboiul se 

urmeză cu mai mare furie. Intre acestea, Napoleon 

cel Mare, împăratul Franţiei, plecă şi el cu r&sboiu 

asupra Rusiei. El face cunoscut acesta Porții, şi o
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îndemnă să nu facă pace. Scris6rea lui însă este as- 

cunsă. de cătră Dragomanul Moruzi, ast-fel că P6rta 

nu sciia nimic despre venirea lui Napoleon. Rusia 

audind că vin Francesii asupra ei, se grăbesce a 

tace pace cu Turcia, mulțămindu-se numai cu Basa- 

rabia. Turcia, repricepând causa pentru care Rusia 

se grăbesce a face pace, încheie un tratat cu dinsa 

la Bucureşti, în anul 1812, prin care-i dă dreptul a 

luă acestă parte a Moldovei, punând hotar rîul Prut 
în locul Nistrului. Ă 

După închierea păcei de la București, Porta nu- 

mi domn în Muntenia pe /âr Caragea, iar în Mol- 
dova pe Scar/at Calimah. Sub acești fanarioți se 
fac două condică sati praveli de legr: cozazea Cara- 
gea și condica Calimah în anul 1816, cu care s'a 
servit Românii în judecăţile lor până la înfiinţarea 
Constituţiunii. 

În sfârșit, cei din urmă domni fanarioți fură A- 
lexandru Suţu în Muntenia și Miha'u Suţu în Mol- 
dova. Pe când erai aceştia domni, sosi şi timpul 
in care Românii să scape de domni străini. Acesta fu în anul 1821. 

Revoluţia Românilor transilvaneni din anul 1784. 

Când Ungurii ati cuprins Transilvania, 
din acestă țară aveai nobilii sau boerii lor, 
se conduceai. Prin urmare și nobilii şi 
tot Români. În cât tim 
Şi ţaranii cu nobili, 

Românii 

de cari 

ţaranii erai 
p nobilii aă ţinut cu ţaraniă 

Ungurii n'a cutezat a asupri, 

4
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pici a maghiariză pe Români. Acestă unire strânsă 

a Românilor zădărnicea tote scopurile cele dușmă- 

neşti ale Ungurilor. Pentru aă desbină,. regii înce- 

pură a întrebuință pe lângă nobili fel-de-fel de mid- 

lce atrăgătâre.  Așă; pe unii îi puneait în slujbele 

cele mai mari, altora li dăruia moșii întinse şi altele. 

Prin aceste momeli, în scurt timp, nobilii români se 

făcură nemişi, adică boeri unguri, lepădându-și legea 

şi naționalitatea și lăsând pe popor la “bunul plac ai 

Ungurilor. 

Odată nobilii maghiarizați, Ungurii începură a 

asupri fârte tari pe ţaranii români, ba chiar îi adu- 

se în stare de 20%42%, adică robi, căcă ei nici nu se 

puteaii mută dintrun loc în altul fără voea stăpânu- 

lui, La aceste asupriri ajutati chia 

cari se făcuse una cu Unguri. 

Pe la anul 1784, suferințile Românilor ajunsese 

la cel mai mare grad. Şi în aceste grele împreju- 

rără, nădejdea lor li eră îndreptată numai la D-qeii 

ul losef Il. Ei dar trimise în mai mul- 

N. Ursu Horia cu plângeri la împăra- 

ile acestui român vrednic fură 

ăsese alt midloc, de cât 

+ nemeșii români, 

şi la împ&rat 

te rânduri pe 

dul. Dar tâte stăruinț 

zadarnice. Nu li mai răm 

a-şi face dreptate singuri. | 

În diiia -de 31 Octombrie acest an ţaranii ro- 

ntea lor pe Horia, Cloșca şi Crişan» 

adunându-se. în numer de peste 20000, începură a 

ucide pe nemeși, ori unde îi prindeaii, dând foc sa- 

- telor şi jefuind curţile lor. Mai tâtă Fransilvania €- 

mâni având în fru
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ră în flacări. Însă viind un număr mare de oști îm- 

“părătesci, îi învinse și ucise la 4000 dintre dînșii. 

Horia, Cloșca şi Crişan se retraseră la munţi; însă 

aici fiind vinduţi chiar de ai lor, Horia și Cloșca fu- 

ră frânţi pe râtă, iar Crișan se spândură singur în 

închisâre. De şi ţaranii fură împrăștieţi şi căpeteniile 
ucise, totuși acestă revoluție aduse 6re-care uşurare; 
căci împăratul losef II desființă iobagia, dând drep- 

tul fie-cărui om a se mută unde-i va plăce. 

63. 
+ 

 REDEȘTEPTAREA ROMÂNILOR. — TUDOR 
VLADIMIRESCU. 

1821. 

Pe când Muntenia și Moldova gemea sub apă&- 
sarea Grecilor fanarioți, pe când noi eram aprâpe 
să ne perdem limba şi naționalitatea, frații noştri din 
Transilvania făceaă progrese mari pe calea învăță- 
turilor și a civilisaţiuniă, Jorgovici, Samoil Macul, 
Petru Mahor, Ghiorghe Şzucaă, Ţichindel şi alții în- 
cepură a răspândi învățătura printre poporul Român, 
a-l lumină și a-l face să cunâscă nemul din care se 
trage. Din șcâla acestor Români eși și G/lorghe La- 
Zar, căruia îi dete D-deă în gând să trecă munții și 
să vie spre a lumină pe fraţii sei din Muntenia. 

Acest apostol al Românismului eră născut din! „părinți săracă, în satul Avrig din Transilvania. De și _ pa . scrac, însă prin Sirguința sa, făcu pe părinții sei să
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cheltuescă tot ce avea, numai ca să-i deie învățătu- 

ră. Și învățătura sa fu de mare folos, la tot nemul 

românesc. El, v&dend amorţeala în care zăceai Ro- 

mânii din Muntenia și Moldova, se hotări să mârgă 

între dînşii, spre a-i deșteptă şi rădică din înjosirea 

în care căduse ; să li spue cine ati lost și ce trebue 

să fie. | 

Ghiorghe Lazar veni în București în anul 1816, 

unde după multe și mari stăruinți, căpătă voe a de- 

schide o şcâlă românescă în chiliile bisericii sfîntului 

Sava. Greutăţi ai întimpinat el atât din partea 

Grecilor, cari vedeai că deschidendu-se o şcâlă ro- 

mânescă, n'ati să mai pâtă fi stăpâni peste țară, cât 

Şi din pricina boerilor pămînteni, cărora nu | vinia 

a crede, ca să se pâtă învăţă ceva în limba româ- 

nă, ci numai în cea grecâscă. Așă de amorţit eră 

în ei sentimentul românesc. Numai unul dintre dînșii 

anume Constantin Bălăceanu sprijini din tote pute- 

rile pe Lazar. În şcâla de la sfîntul Sava se învă- 

ță: Gramatica, Geografia, Matematicile cu inginerie, 

Filosofia, dar mai cu samă Istoria naţională. Cei 

întăi şcolari al lui Lazar, ati fost calfe de pe la du- 

gheni și scriitori de prin canţelerii. Nu târditi însă, 

mulți elevi de la șcâla grecescă începură a părăsi pe 

dascalii greci și a veni la dascalul românesc, la La- 

„Zar, Între aceştia a Jost şi unul l6n Eliade. Acum, 

mulți părinți cu inimă românescă, nu-și mai trimi- 

teati copiii la școla grecescă, ci la cea națională. 

Chiar barbaţi în vrâstă veniai să asculte lecţiile lui
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Lazăr, mai cu samă cele din Istoria naţională, Și el 
li vorbia cu atâta foc și într'o limbă românescă așă 
de frumâsă, încât când eșiaii din şcâlă, li eră greti 
să mai audă limba grecescă, şi simțiati o umilință 
de a mai fi stăpâniți şi jefuiți de cătră niște lepădă- 
turi ale Fanarului. Și acei, ce nu puteai merge la 
şcâlă, audiat de pe la cei ce mergeati. Așă în cât, 
în timp de vre-o patru-cinci ani de dile, tot Româ- 
nul începi să simtă că trebue să fie romăn ; că nu- 
mele de român nu mai însemneză Mojie, cum  înv&- 
țati în șcâla grecescă. Acum Românii nu mai aș- 
teptaui de cât un cap, care să se pue în fruntea lor, 
ŞI cu toții să facă a li se respectă drepturile râpite. 
Acest cap se arătâ în pers6na lui Zzdor Vladimirescu. 

Tudor Vladimirescu fusese capitan de panduri. 
El privia cu jale cum Fanarioţii își bătea joc de 
tot ce eră românesc în țara românescă, ŞI cum su- 
geai pe bietul popor. Avea însă n&dejde, că Ro- 
mMânii ati să se deștepte odată din amorțala lor. Pen- 
tru acâsta, el adună, de mai mulți afi, tot felul de 
arme în casa sa de la Cerneţ, și aşteptă numai tim- pul priincios, ca să deie semnul mișcării. Ghiorghe Lazar îi veni mult. în ajutor, cu șcâla, lui, 

Alexandru Suţu, Domnul Munteniei, mâre grab- nic în Bucureşti, la 29 Decembrie 1820. Timpul ni- merit pentru ca Tudor să-și ajungă scopul, sosi dar. Atunci e] alergâ peste Olt Şi provocâ pe Români a 
se sculă cu toții, spre a curăți ţara de Fanarioți și spre a face să li se respecteze drepturile strămoșesci.
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Cele cinci județe ale Olteniei respunseră cu bucurie 

la chemarea lui Tudor. El dă o proclamaţie în totă 

țara, prin care chemă pe Români la arme și desfi- 

ințază dările cele asupritâre. Românii alergă din tâte 

părțile sub stegurile lui. Pentru ca Pârfa să nu cr€- 

dă .că rescdla se facea coptra Turcilor, el trimise o 

petițiune la Sultanul, prin care arătă scopul mișcării 

sale, se plângea în contra Fanarioţilor şi cerea res- 

pectarea drepturilor străbune. lar după acesta, în 

fruntea a 12000 panduri, trecu Oltul și se îndreptă 

spre Bucureşti. Și cu cât înaintă, cu atâta, 6stea lui 

se îmulția. Între acestea, Porta audind de mortea 

lui Alexandru Suţu, numi domn pe Calimah, care 

şi trimite “locoţiitorii sei în București. Aceştia vE&- 

dend mișcarea de peste Olt, trimit asupra lui Tudor 

pe Arnăuţii domnesci. Arnăuţii, în loc de a se ba- 

te, se unesc cu dinsul sub căpiteniile lor Iordachi și 

Macidonschi. Ajungând în București, Tudor își a- 

șadă tabăra sa la Cotroceni, până să-i vie respuns 

de la Constantinopol: 

ETERIA GRECESCĂ. 

Pe când Tudor Vladimirescu începi rescâla în 

contra Fanarioţilor, Grecii de prin tâte ţările și de 

prin tâte orașele pregătiaii în secret o revoluţiune, 
o A e -1 

ca să-și scape ţara lor de sub stăpânirea Turcitor. 

Se făcu dar planul ca mișcarea să se începă din ţă- 

rile române, ca ânele ce erai mai departe de ochii 

Turcilor si de unde puteai să capete cu îndestulare
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ajutoruri, atât de 6meni cât și de provisiuni. Se ho- 
tări ca capul acestei mișcări, în țările nâstre, să fie 
Alexandru Ipsilante, fiul lui Constantin Ipsilante, ca- 
re eră ofiţer în armata rusască. Alexandru Ipsilante, 
în fruntea unei turme de - Greci ŞI Arnăuţi, trece 
Prutul și întră în laşi la 7 Mart 1821. Cu dînsul 
se unesce și Mihai Suţu, domnul Moldovei. Ajun- 
gend aici, ucide pe toți Turcii din oraș și dă o pro: 
clamaţie cătră Români, prin care îi îndemnă să se 
rescâle în contra păgânilor, asigurându-i că ţările lor 
vor fi ferite de jafuri şi nelegiuiri, spuindu-li tot:o- 
dată că şi împăratul Alexandru al Rusiei, li va da 
ajutor. Românii însă nu-l ascultă ; Yar Grecii și Ar. 
năuții alrgă din tote părţile. Ast-fel se începi miş- 
carea grecâscă numită Zyerie sati Zaveră, şi care făcă 
mare rei țărilor nâstre. 

Alexandru Ipsilante lasă în lași pe un căpitan 
numit Pendedeca ; pe un alt căpitan îl trimite la Ga- 
laţi, iar el cu vre-o 5000 eteriști, plecă spre  Bucu- 
reşti. De şi Ipsilante făgăduise Românilor, că nu li 
se va face nici-un reii de cătră eterești, totuși ei 
pradaii, ucideau și dădea foc la tot ce li eșia în cale. Ajungând în Muntenia, îşi așadă tabăra lân- gă București la Colentina, şi trimite o solie la Tu- dor pofiindu-l ca să se un&scă cu dinsul în contra păgânilor. Tudor îi respunde, că el nu s'a sculat în contra Turcilor, ci toemay voesce să scape ţara de Fanarioți. Din acel cias, grecul își puse în gând să omore pe.eroul român,
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Sultanul audind despre r&scâla lui. Ipsilante, dă- 

du poroncă paşilor de la Dunărea să vie în țările 

române şi să astâmpere revoluțiunea. 12000 de 

Turci trecură fluviul. Tudor vădând că nui vine 

nici-un răspuns la petițiunea sa, se retrase spre Pi- 

tești, iar Ipsilante se duse la Târgovişte. Aici el în- 

cepă a se purtă ca un domn şi stăpânitor al țării. 

Orânduia ispravnici prin judeţe, punea biruri peste 

locuitori, ete. Tudor audind de cele ce făcea grecul, 

îi trimite o scrisore, prin care îi spune: «Măria ta, 

ai dat de ştire Românilor că vrai numai să treci pe 

aici, i să te duci în țara ta, ca să 0 isbăvesci de 

jugul turcesc. Acum dar, cum de te-ai aședat în 

Târgoviște şi cu ce cuvint te amesteci în stăpânirea 

țării și scoţi biruri peste birură asupra locuitorilor, și 

li iei vitele şi bucatele.» Drept respuns; Alexandru 

însărcineză pe un căpitan al sei, Bimbaşa Sava, ca 

să prindă pe eroul român şi să-l aducă la dînsul. 

Bimbaşa Sava plecă la Tudor cu 300 de greci; în- 

să când eră aprâpe de lagărul român, îl lasă ascunși 

într'o pădure, şi se duce numai cu vre-o-câțiva . în 

lagăr. Aici, începură amândoi a se sfătui, ce mE- 

suri să eie când vor veni Turcii. Grecul polti pe 

Tudor să mergă împreună afară din lagâr, spre a 

locuri, unde crede e] că ar fi fârte nime- 
vede niște 

ţură și întărituri pentru apărare. E- 
rit a se face șan 

'roul român, nebănuin 

când ai ajuns în pădurea, 

cunși, aceştia năvălesc asupra lu 

A 

d vre-un vicleșug, merse. Însă 

în care erati Grecii as- 

i Tudor, îl prind și-l
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duc legat la stăpânul lor. Ipsilante, după ce-l mus- 
trâ în deajuns, puse de-l tăt cu ertaganele. 

" Pandurii lui Tudor, r&mâind fără căpitenie, par- 
te se uniră cu eteriştii, Iar parte se împrăștieră pe 
la casele lor. În acest timp, Turcii întrară în Bucu- 
reşti. Cei mai mulți dintre boeri, în loc să se sfă- 
tuâscă cu toții despre cele ce erai de făcut în ase- 
menea grele împrejurări, ei lăsară tara în voea în- 
tâmplării şi fugiră în Transilvania. Ipsilante, vă&dend . 
acestea, se retrase cu armata sa peste Olt. “Furcii, 
după ce prădară ţara bărbăresce, merseră în contra 
lui. Se făcti o bătălie între er și eteriști pe câmpia 
Drăgăşanilor. Aici, Grecii fură măcelăriți mai toți. 
Ipsilante v&dându-și tâtă nădejdea perdută şi armata 
sa nimicită, fugi în Transilvania, unde muri în în- 
chisâre. Aceiaşi sârtă avură eteriştii și în Moldova, 
la Sculeni şi la monastirea „Secz.  Ast-tel de sfârşit 2vă eteria grecescă din țările române. 

SS CIC E RDae
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PARTEA Y. 

YA 

De la restatornicirea domniilor pămîntene până în 

dilele nostre. 

64. 

RESTATORNICIREA DOMNIILOR. NAȚIONALE. 

1822. 

De și Tudor Vladimirescu muri ucis mișelesce 

de cătră Fanarioţi, totuși sângele lui vărsat pentru 

mântuirea patriei, făcu ca Românii să-şi recapete 

drepturile naționale, adică domniile pămîntene. 

La început, Porta a fost luat mișcarea Româ- 

nilor asemenea cu a Grecilor; însă după ce vădu că 

Ipsilante a omorit pe Tudor, se încredinţă de ade- 

văr.  Mârtea eroului român deschise ochii Sultanu- 

lui. EI, numai acum v&du, cine sunt Grecii și re- 

cunosc de drepte cererile Românilor” şi întemeetă 

rescdla lor; deci se hotărî a pune iarăşi domni pă- 

_mînteni, Pentru acesta, Porta ceri de la Români, 

ca să trimită la Constantinopol, din fie-care princi- 

pat, câte 1 boeri pămînteni, dintre cari să al€gă și 

Şi cei întăi domni păminteni, 

oţilor, fură Ion Sturza în Mol- 
să numeâscă domni. 

după alungarea Fanari 

dova, și Grigore Ghica în Muntenia. 

După alungarea Fanarioţilor și până ce se vie 

ţările nostre r&maseră pe mână 
domnii pămînteni, 

arseră Bu- 
Turcilor. “ Mare reii ni mai făcură şi €i:
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cureștii și Iașii, jefuiată pe Gmeni de cele ce li mai 
remăsese, omoriaă pe ori-cine îndrăsnia să dică ceva. 
ș. a. Ba chiar și după venirea domnilor, ei tot mai 
stătură aici vre-o doi ani de dile. 

Ditia norocită, în care Românii căpătară iarăși 
domni pămiînteni, fu acea de 20 lulie 1822. Mare 
fu bucuria 'lor când se vEdură scăpați de Fanarioţi! 
Pentru acesta, domni şi boeri, se puseră cu toţii pe 
lucru, spre a îndreptă cele rele și nepotrivite cu ţa- 
ra lor, precum şi de a scapă pe bietul popor de mi- 
seria, în care ajunsese. Toţi Fanarioţii tură goniţi 
de prin slujbele ţării şi înlocuiți cu Români ; șcâlile 
grecesci fură stricate și se înființară altele românesc; limba grecă fu alungată de prin autorități şi înlocui- 
tă cu cea română; amândouă țările erai cârmuite cu blândeţă și dreptate ; se alese câte o comisiune dintre barbaţii cei mai deștepți, ca să facă un re- gulament sai o lege, după care să se  cârmuâscă țările şi să se judece împricinaţii, după vechile legi Și obiceiuri. Cu un cuvînt, țările române începură a se pune pe calea progresului. de și încă tot erai ocupate de cătră Turci. În Moldova, domnul ȘI cu boerii, chemară iarăși la scaunul mitropolitan pe Mi- tropolitul Veniamin Costachi, care pribegise în Ba: Ssarabia de pe timpul eteriei. 
" Dintre tâte slujbele țării, 

lit nu încăpuse în mâna Fa 
numai Mitropoliţii se ma! o 
miei domnilor ŞI apărat pe 

numai acea de mitropo- 
narioților. Pentru acâsta, 
puniai căte-o-dată lăco: 
bietul popor de asupriri,.
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pe cât puteai. În vremuri grele, boerii cei cu dra- 

goste de ţară și cari încă nu se fanariotezase, îm- 

prejurul Mitropolitului se strângeaii și se sfătuiai ce 

să facă. De ce re nu se fanariotizase şi Mitropo-) 

liţit şi Episcopii noștri? — De şi limba grecă înlo- 

cuise pe cea română prin școli, prin biserică și prin 

autorităţi, de şi prin casele multor boeri, limba gr- 

că ajunsese la modă; totuși eră un colț al pămin- 

tului românesc, unde se vorbia, se scriia, se cetia 

şi se învăță limba română. Acest loc blagoslovit eră 

sfinta monastire Weamlul. Aici eră o adevărată Aca- 

demite vom înăă bisericâscă ; de aici eșiau Mitropoliţii 

şi Episcopii Moldovei ; aici se tipăriaă cărți în lim- 

ba română ; cu un cuvînt aici şi pela monastirile de 

prin prejur, se mai pastrase adevăratele sentimente 

naţionale. Mulţi Mitropoliţi şi Episcopi buni, blând, 

milostivi, luminaţi, patrioti și adevărați părinți ai po-. 

porului ai avut Românii, dar acel care pe toți i-a 

“întrecut, este Mitropolitul Veniamin Costachi sat Bol- 

dur, ce eră pogoritor din familia  Vornicului Boldur, 

unul din cet mai însemnați generali ai lui Stefan 

cel Mare. 

Veniamin Costachi fu ales Mitropolit Moldovei, 

de cătră divanul sau adunarea țării, la anul 1803, 

adică pe când domnia încă tot Fanarioţii. Cum se 

făci mitropolit, el şi cu boerii pămînteni, stărui pe 

lângă domn ca averile lasate. șcâlilor de cătră Vasi-. 

le Lupu și alţi domni români, să fie deosebite de. 

cele-l-alte venituri ale -statului, și cu administrarea lor 

| 
12
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să fie însărcinați mitropolitul şi cu doi boeri mari 

ai țării. Cererea [i fu încuviințată, însă cu mare 

greutate și după multe stăruinţi -ale mitropolitului. 

Acum se deschise școli românesci atât în lași, cât 

și în Focșani, Galaţi, Bârlad, Chișinău, Roman și 

Huși. Insă fiind-că eră mare lipsă de profesori ro- 

_
 

mâni, Veniamin trimise pe mai mulți tineri ca să 

învețe în șcdlile din străinătate, cu a sa cheltudlă. 

Tot prin stăruinţile lui se înființţâ seminariul din So- 
cola, o monastire de lângă lași, pentru învățătura 

tinerilor, ce voia a se face preoți. 

La anul 1842, Mitropolitul Veniamin îndemnă 

pe domn şi boeri ca să protesteze înaintea Europei 
pentru râpirea Basarabiei. Ei însă temându-se de 
Rusia, nu voiră. Din acestă causă, Ruşii prinseră 
mare ură asupra mitropolitului Moldovei.  Acesţ mi- 
tropolit zidi și cel mai măreț monument al Iașilor, 
Matropoha Moldovei şi Sucevel, pe care nu o ispră- 
vi de tot. El aduse la lași o parte din tipografia 
monastirii Neamţul, în care se tipăriati mai ales cărți 
bisericesci și școlare. Multe din cărțile bisericesci 
erai lucrate sati traduse de dinsul. Pe lângă tote 
acestea, mulți săraci, mulţi orfani și multe văduve 
se ținiati cu darurile lui. E] eră un adevărat părin- 
te sufletesc al poporului. Dar în anul 1842, acest 
părinte îndurător, acest păstor bun, 
minat, nemulțemit cu cele ce se pet 
nia lui Mihail Sturza Vodă, 
Slatina, unde și muri. 

acest patriot lu- 

receati în dom- 
se retrase la monastirea 

El părăsi Iașii numai cu nouă
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ferfrici în busunar, dar cu inima plină și fericită, că 

a lucrat pe cât a putut, ca Românii să aibă în cer 

un D-deii şi pe pămînt o patrie. Catedrala mitro- 

politană a laşilor, zidită de diînsul, se isprăvi și se 

sfinți, cu mare pompă, în anul 1886. Aici sunt a- 

duse și îmormiîntate rămășiţile acestui vrednic de t6- 

tă lauda mitropolit al Moldovei. 

Pe când I6n Sturza și Grigore Ghica, ajutați 

de cătră barbaţii cei mai luminaţi, lucrau din r&s- 

puteri pentru îndreptarea relelor trecute, Turcii tot 

ocupaii țările române. Atunci Rusia voind, pe deo 

parte, a face ca Românii să uite durerea suferită 

prin perderea Basarabici, iar pe de alta, dorul ca 

„cu timpul să pue mâna pe întregi Principatele ro- 

mâne, se hotărî a lucră din tote puterile ca să-și a- 

tragă dragostea Românilor. - Spre acest scop, ea ce- 

ră, cu amenințări, de la Turcia,. ca să deşerte ţări- 

le române. Porta, care încă nu stinsese revoluția 

grecâscă, vEdend amenințările Rusiei, nu numai că 

deșertă Principatele, dar încă închie cu dînsa, în a- 

nul 1826, Convenfanea de ia Cetatea- Albă, prin care 

primia tâte cererile acestei puteri. În acestă con- 

venţiune eraă și câte-va articole privitâre la țările 

române. Între altele se spunea că: «Domnii să se 

altgă de cătră boerii ţării pe timp de 7 ani, şi da- 

că în acest timp, €i sar face vinovaţi întru ceva, 

Turcia nu-i va pută scâte lără să încunosciințeze și 

pe Rusia ; ca locurile cuprinse de cătră Turci, săse 

deie înapoi proprietarilor ; şi în sfârșit, ca să se nu-
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> mescă în fie-care principat câte-o comisiune, care să 

lucreze un regulament pentru administrarea lor». 

63. - 

REGULAMENTUL ORGANIC. 

1828 — 1848. 

Îndată după închierea convenţiunii de la Ceta- 
tea-Albă, comisiunile, care lucraă la facerea regula- 
mentului, se puseră din noii pe lucru. Toţi aşștep- 
tai cu nerăbdare isprăvirea acesțui regulament ; căci 
prin el se întroduceai mari şi folositâre reforme pen- 
tru ţările nâstre. Din nenorocire, acestă așteptare 
fu zadarnică. Căci Rusia, sub cuvînt că Porta nu 
se ţine de convenţiunea de la Cetatea-Albă, deschi- 
se din noi r&sboiu Turciei, în anul 1898. 

Rușii ocupă ţările române. I6n Sturza este prins 
de cătră ei şi trimis în Basarabia, Grigore Ghica fu- 
ge în Transilvania, iar Rușii rămân stăpâni pe ţă- 
rile nâstre, guvernate fiind de cătră comandanții lor. 
Tâte greutăţile acestui r&sboit cad acum asupra Ro- 
mânilor. Îmbrăcămintea, hrana, cărăturile, spitalele 
ș. a. |. erati datori a le da șia le face Românii, 
fără nici o plată. Scumpetea celor trebuitâre pen- 
tru hrana dilnică ajunsese în gradul cel mai mare; 
iar miseria eră la culme! Pe lângă tâte acestea, se 
mai adăugia şi asprimea comandanților, precum ȘI 
purtarea cea neomenâsă a soldaților ruși. 'T6te a- 
cestea dădeau pe față, ca ce fel de dragoste aveati Rușii pentru Români.
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Între acestea, armatele Țarului înving în tâte 

părțile pe Turci și ajung până în inima Turciei, sub 

zidurile Adrianopolului.  Pârta este silită a cere pa- 

ce de la învingători.  Tractatul de pace se face şi 

se sub-scrie la Adrianopol, în anul 1829. 

Acest tractat cuprindea căte-va articole privitore 

şi la ţările nâstre.  Așă, prin el se dicea că: «Ţă- 

rile române sunt autonome, însă puse sub suzerani- 

tatea Porții şi sub protecțiunea Rusiei; domnii să 

se altgă pe viață de cătră boeri; atât Moldova cât 

şi Muntenia ai dreptul a ţine o meliție națională; 

Porta se îndatoresce a încuviință regulamentele făcu- 

te de cătră comisiunile din Bucuresci şi lași; însă 

până ce Porta va plăti Rusiei 1500000 de galoeni, 

ca despăgubire de r&sboiu, Ruşii vor ocupă Princi- 

patele». Și așă, ţările nostre fură ocupate neconţe- 

nit de catră Ruși, de la anul 1828 până la 1834, 

Şi guvernate de cătră un comandant rus, sub nume 

de preşedinte plenzpotenttar, sai împuternicit din par- 

tea împăratului rusesc. 

Comisiunile, pentru formarea regulamentului, fu- 

ră chemate din not spre a-și urmă lucrarea lor; în- 

să în loc să lucreze sub președinția Mitropoliţilor, e- 

le lucrară sub preşidenția lui Kiselef, preşedintele 

plenipotențiar. Acestuia nu-i plăci reformele, ce se 

- întrodusese prin regulament; pentru acesta, el stărui 

a se schimbă cu totul şi a se întroduce modul de 

Vădând acesta boerii cei 
organizare, ca în Rusia. 

luă parte la desbateri, 
mai patrioţi, nu voiră a mai
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ci retrăgendu-se, protestară în contra amestecului 

Rusiei în trebile țării. Ei însă fură- exilați. 

Ast-fel, regulamentul se întocmi de vre-o-câțiva. 

boeri numai, după dorinţa lui Kiselef, iar nu după 

cum cercaii interesele țării. El eră asupritor pentru 

țarani şi favorabil pentru boeri; pe lângă acesta, el 

punea autonomia țărilor române sub privigherea a- 

tât a Turciei cât și a Rusiei. Ast-fel, că ţările n6- 

stre în loc de un stăpân, aveati acum doi. Regula- 

mentul fu trimis la Petersburg, unde se întări decă- 

tră Țar, care şi poronci ca să se pue în lucrare. 

În anul 1834, se mai făcu o convenţiune între 

Rusia şi Turcia la Petersburg, şi prin care se dicea 

că numai de astă ună dată, domnii români se fie 

numiți prin înțelegerea amânduror puterilor. Se nu- 
miră dar, în Moldova, pe Mihail Sturza şi în Mu: 
tenia, pe Alexandru Ghica ; iar Rușii părăsiră Prin- 
cipatele. | 

După retragerea Rușilor din Principate și sui- 

rea pe tron a lui Al. Ghica și M. Sturza, Românii 
începură iarăși a merge înainte pe calea: progresu- 
lui. Amândoi domnii se siliai a face mari şi folo- 
sitre lucruri, precum şi o administrație mai regula- 
tă. Mihail Sturza făcu șosele și poduri în lungul și 
în latul țării, încurajâ industria şi comerțul, desrobi 
pe țiganii domnesc şi monastiresci, înființă șcâla de 
arte din lași, Academia numită J//aileană Şi şcoli 

primare prin mai multe orașe ; trimise pe mai mulți 

feclori de boeri, ca să înveţe în străinătate şi mai
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cu samă la Paris, cu cheltucla statului; înființă prin 

tâte oraşele cele mari pompieri sai poiarnici, pen- 

tru paza de foc, făcu spitale și cazarme, precum și 

grădina de la Copoi, ş. a. 1. Pentru buna conduce- 

re a şcdlilor el numi pe Gh. Asachi, care atunci ve- 

nise din străinătate, zreferendar sati inspector școlar. 

Asachi fu acela care înfiinţă o tipografie mai com- 

plectă, în lași ; el scose cele întăt gazete românesc 

în Moldova: « A/fina romântscă şi Jena Zumel, pre- 

cum și Bu/efnul oficial al Moldovei». Prin stăruin- 

ţile lui se înființă pentru întăia Gră teatrul național 

în Iași. E scrise şi o mulţime de cărţi școlare şi de 

teatru. Tot el înființă și o fabrică de hârtie lângă 

Petra, în judeţul Nemţ. Forte harnic om a fost Gh. 

Asachi, căci multe scrieri mai averi de la dînsul:: 

poesii, nuvele istorice, balade, fabule, piese de tea- 

tru, calindare, cărți de matematici şi altele ; așă, câ. 

e a scris 
cineva rămâne uimit, când cugetă la cât 

el. Astfel putem dice, cu drept cuvînt, că Venia- 

min şi cu Asachi ai fost regeneratorii 

mâne în Moldova. 

Mihail Sturza, pe lângă calităţile sale cele bune; 

avea si una rea, care întrecea pe. tâte cele -bune:. 

acâsta eră marea lui lxcomie pentru avere. Mulţi ră: 

lipiţi pămîntului 

naţiunii ro- 

„ din timpul! 

zăşi remaseră săraci, 
4 moşiorele 

uâ moșibrele: 

lui ; pentru că, sub felurite pretexte; li iore 

și le alipi la ale sale. Tot lăcomia de avere îl În- 

demnă să facă un f6rte mare răă ţări. Ca sărsi 

pâtă mări avutul, el dete ordin ca toți evreii; să: 65Ă.
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din ţară. Aceştia însă dândui mari sume de bani, 

Sturza, nu numai că-i lăsă în pace, dar încă deschise 

granițile și la toţi cei ce voiaă să vie la noi. Ast- 

“fel de urmări, nemulțămi ferte tare țara. Pe lângă 

„t6te acestea, el mai eră și un partidan înfocat al 

-Rușilor. | 
Alexandru Ghica din Muntenia cârmui ţara cu 

“blândeţă, dreptate şi înțelepciune. El înțelese, că nu- 

mai răspândirea învățăturii în tâte clasele societății, 

"pote face fericirea unui popor. Pentru acâsta, bunul 

domn făcă școli primare, nu numai prin orașe, . dar 

și prin sate; Yar în București și Cratova înființă şcoli 
secundare, și cu supravigherea tuturor acestora, în- 
sărcină pe I6n Eliade, un elev al șcâlei lui Lazăr 
şi un om forte învățat. El organisâ armata naţională 
şi desrobi ţiganii monastiresci şi de pe moșiile Sta- 

“tului. Acest bun domn mai făcă și alte îmbunătă- 
țiri în țară, pentru care Romârii îi sunt și-i vor fi 
„recunoscători pentru totdeauna. 

Pe acest timp, se formase în Muntenia o parti- 

dă dintre barbaţii cei mai luminați, numită fartida 
naţională. Capii acestei partidi eraă : Câmpineanu, 
Roseti, Eliade, Aristia, frații Golești, Cantacuzin şi 

"alţii. Aceştia voia să rupă cu trecutul cel poso- 
morit, și să facă pe Români a începe o altă viață 
nouă, cu alte legi și cu alte obiceiuri, după cum 
eraii prin alte țări mai c'vilisate de câta nâstre. Pe 
lângă acesta, ei nu puteai să sufere nici protecto- 
ratul Rusiei asupra țărilor române. Ei începură dar
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a lucră atât prin gratu cât şi prin scris la deştepta- 

ea Românilor şi la rădicarea patriei. Al. Ghica spri- 

jinia din tâte puterile partida națională și-l da tot 

sprijinul trebuitor ; căci vedea că dorința lui este și 

a ei. Rusia, care când Lai pus în domnie, credea 

că el îi va sprijini scopurile, ca şi Mihail Sturza, vă- 

dând purtarea cea patriotică a lui Ghica, hotăr a-l 

scâte din domnie. Pentru acesta, consulul rusesc din 

Bucureşti, unindu-se cu partida veche boerescă, făcu 

biinului domn intrigi la Constantinopol, și Porta îl 

scâse din domnie, în anul 1842. 

După căderea lui Al. Ghica, țara, după un s€- 

col și jumătate, își alese singură domn, după datina 

străveche. Acest domn Îu Gh. Bibescu. Suindu-se 

Bibescu pe tron, toţi simţiră o mare bucurie ; căci 

nu mai pe dînsul îl Credeai destolnic, câ să mântue 

ţara de relele trecutului, ca unul ce trecea de om 

forte îuv&ţat, avându-și făcute învăţăturile la i aris- 

Pe la începutul domniei sale se părea a fi bun; 

: în el setea de 

dar mai pe urmă desvoltându-se ȘI 

bani, căută tâte mijl6cele de a se înbogăți. Gh. Bi- 

al Rusiei, stricâ mai 

'bescu, fiind un partidan devotat 
mai 

tot ceea ce a făcut bun Al. Ghica. Aşă» el desființă 

mai tâte școlile, lăsând numai gimnasiul din Sfintul 

Sava, şi de unde scâse limba română, înlocuind-o 

_ 
, ur de 

cu cea francesă. Apoi, în şcoli nu erat primiti 

cât tinerii, cari plătiaii pentru învățătură, ȘI taxele e- 

, x lor 

rat fârte mari, așă Că din acestă pricină» saracilo 

i eră închi 
ă i boeril 

li eră închisă ușa șc6lel- EI voia ca numa
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să se lumineze cu învățătură, far mojicii să zacă în 
întuneric. Pe lângă acestea, Bibescu. consideri ave- 
rea ţării ca pe a sa proprie; el o cheltuia fără a 
mai da samă nimărui. 

Atât purtarea lui Bibescu cât şi a lui M. Stur- 
za aduce revoluţia de la 1848. 

66. 

REVOLUȚIA DIN ANUL 1848. 

Până la anul 1848, împărații, regi! și domnito- 
rii popârelor se credeati deplini stăpâni peste ţările, 
ce guvernati. EX considerati averea statului, ca a lor, 
și făcea ceea ce vroiai cu dînsa.  Făceai răsbde, 
în care se omoriati mii de Gmeni, numai pentru am- 
biții personale, nu pentru că așă cereaii interesele 
țărilor stăpânite de cătră dinșii. Numar stăpânitorii 
și boerii aveati pămînturi, iar poporul nu. 'Tâte sar- cinile erai aruncate asupra popbrelor, iar stăpânito- rii şi boerii trăgeau numai fol6sele. Legile erai ast-iel făcute, că numat cei bogaţi aveai dreptate, iar săracii nici-odată. Cu un cuvint, numai stăpâni- torii și boerii aveai drepturi, iar poporele numai datorii de împlinit. Acestă stare de lucruri nu pu- tea să ţie mat mult, 

Franţia şi mai cu samă Pa- 
s se răspândia în Europa 
alergaii tineri din tâte țări- 

ul de cunoscinți. Poporul 

lumina învățăturii. Acol$ 
le, spre a căpătă tot fe]
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frances eră dar cel mai luminat dintre tâte poporele 

lumei, Ast-fel fiind, el se hotărt cel întăi ca să scu- 

ture jugul asupritor şi nedrept al regelui şi al boe- 

rilor sei. O revoluţie grozavă isbucni dar în Fran- 

ţia. Din Franţia ea se întinse ca o furtună, din ța- 

ră în tară şi din oraş în oraș peste Prusia, Italia, 

Austria, Polonia, Ungaria, Transilvania, până ce a- 

junse și în ţările române. 

Tot pe acest timp se intorsese în ţară mâi mulți 

tineri români, cari învățase în Franţia şi cari se a- 

dapase de ideile cele liberale ale poporului frances. 

Aceşti tineri eraă, în Moldova: Negri, Cogălniceanu, 

Alexandri, Panu, l6n Ghica, Al. Cuza, Epureanu şi 

alții; iar în Muntenia : Câmpen
eanu, Eliade, Roseti, 

frații Brăteni, Bălcescu, Tel, Magheru și alții. Aceș- 

tia formau, și în O țară și în alta, partida națională. 

Ei se hotăriră ca să restorne st 

supritâre pentru popor, din ţările române, şi s'o în- 

mai liberală şi mai democratică. 

n Moldova cât şi din Muntenia se 

e să facă și cum să începă 

ţin mal multe întruniră 

ne cătră domn, prin 

-urilor și a se face 

între ăltele erati: 

area învechită şi a- 

locuâscă, cu alta, 

Atât tinerii di 

adunati și se sfătuiaii» € 

mișcarea. Cei din Moldova 

poporale şi formuleză o petițiu 

care cer a se schimbă starea luc 

mai multe reforme sai înbunătăţiri ; 

pesponsabihtatea 
miniştrilor, De- 

depsirea funchonarilor călcători de lege uşurarea 

(aranilov de sarcinele proprietăţii ş.a. |. Mihail Stur- 

za făgăduesce că va țină samă de aceste cereă și 

libertatea tiparului,
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că le va aduce întru îndeplinire; însă făgăduinţa nu 
fu îndeplinită.  Aţunci tinerii din partida naţională 
se adună în diia de 30 Mart 1848 în casele lui Al, 
Mavrocordat de la Copoi, şi acolă baricadând uli- 
ile, vor să: proclame, înaintea poporului, noia Con- 
“sâfuţie, şi după acesta, să mergă la palat spre a res- 
turnă pe domn. Mihail Sturza, fiind însciințat despre 
acesta, trimite armata asupra lor. Armata împrăștie 
poporul cu baionete, iar capii mişcării, fiind prinși, 
unii sunt arestaţi, Yar alții surguniți din ţară.  Ast- 
fel fu stânsă revoluţia din Moldova, chiar de la în- 
ceputul săi. | 

Mișcarea din Muntenia a fost cu mult mai se- 
ri6să ; ori că Bibescu eră mai iricos de cât Sturza, 
ori că capii ai lucrat cu mai multă ghibăcie. 

Capii revoluțiunii din Muntenia țin întruniri se- 
crete, în care se sfătuesc și formultză oa Const 
Zufiune. Acestă, constituţiune cuprindea : egabhtatea 
Zuturor Românilor înaintea legii, înlăturarea protec: 
foratului vusesc, împroprietărirea Zaranzlor,  desro- 
bzrea: Zoanilor, desfiinţarea boeriilor - şi a privilegiu. 
or, libertatea Harul şi a întrunirilor, responsabr- 
dtatea miniştrilor şz alte îmbunătățiri. O dată Con- 
stituțiunea lucrată, parte din capii revoluţiunii, între care și F/ade, se duc la Izlaz în judeţul Romanati, 
unde adunând poporul, o proclamă ca legea funda- mentală a țării, spre marea bucurie a tuturor ; iar parte dintre ei, în fruntea a 10000 de cetățeni, merg 
la palatul domnesc, ca să mulțămeâscă lui Vodă Bi
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bescu pentru laptele sale patriotice, rugându-l tot o- 

dată ca să iscălescă şi el Constituţia și să se pue în 

capul mişcării. Bibescu, de spaimă, iscăli Constitu- 

ţia, însă peste n6pte fugi în Transilvania, temendu-se 

de urgia Rusiei. _ 

Partida naţională și poporul vă&dând că domnul 

a părăsit țara, pune un guvern provisoriti compus 

din Ekade, Stefan şi Necolai Golescu şi Magheru. 

Acesta înspăimântă forte tare pe boerii cei bătrâni, 

cari se temea de noul guvern, ca să nu li ete mo- 

şiile și să le împartă mojicilor. Ei dar se înţeleg cu 

capii milițiilor Odobescu și Solomon, cari aresteză 

pe membrii guvernului provisoriă. Prindând veste 

se rescâlă și vin la palat, un- 
poporul despre acesta, 

ză pe O- 
de libereză pe membrii guvernului. și areste 

dobescu și Solomon. Acum guvernul provisoriii nu- 

usă din 18 boeri și 18 ţă- 
mesce o comisiune comp 

m să se înproprietă- 
rani, cari se reguleze modul cu 

rescă sătenii. 

Rusia însă nu privia cu ochi 

petrecea în Muntenia. ; căci ea prea bin 

aducându-se întru îndeplinire notele reforme; 

sar fi perdut cu totul. 

ca să trimită în Prin- 

la din contra; 

Turcia nu ar 

buni cele ce se 

e sciia, că 

influin- 

ţa ei asupra ţărilor române, 

Pentru acesta, Țarul cere Porții, 

cipate oştiră, care să potâle răscâla ; 

va fi nevoită Rusia să facă, ceea Ce 

voi a face. | 

Turcia trimite în Muntenia un COP d - 

cu Soliman pașa. Românii fac o bună primire tii 

e oștire
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misului Porții, și pentru ca să-și arete supunerea lor 
cătră Sultanul, membrii guvernului provisoriii își de- 
pun dimisiile în mânele pașei. Soliman pașa, v&dând 
supunerea Românilor și buna credință a lor cătră 
Pârtă, nu numai că nu ie nici-o măsură pentru 
a împedică noăa stare de lucruri, dar încă dă voe 
poporului, ca să-și pue o locotinență domnâscă din- 
tre membrii partidei naţionale. Acestă locotinență 
domnescă eră compusă din l6n Eliade, Necolai Go- 

„lescu și Christian Tel. Purtarea lui Soliman pașa ne- 
mulțămesce fârte tare pe Rusia. Pe acel timp, eşia 
în București un diar numit «Pruncul» care susținea 
cu tărie drepturile Românilor şi-și bătea joc de Ța- 
rul. Rusia se face, că se suptră pe acest diar, şi: 
amenință pe Turcia cu r&sboiu, de va mai îngădui 
asemenea necuviinți; în realitate însă, er îi eră ciu- 
dă că Soliman pașa nu astâmpără r&sedla. Porta, te- 
mendu-se de amenințările Rusiei, chemă înapoi la 
Constantinopol pe Soliman pașa, și numesce în lo- 
cu-i pe Fuad Efendi, pe care îl pune sub ordinile 
lui Duhamel, consulul rusesc din Bucureşti. 

Poporul român, vEdendu-se ameninţat în drep- 
turile și libertatea sa, și 
contra Rusiei, 

pentru a-și arată ura sa în 
sparge cu puterea odaea în care se păstră Regulamentul organic, îl tea, apoi punândul pe o patașcă trasă de ca îmbrăcați 

sunetul unui marș funebru, plecă prin oraș și se o- presce în dreptul caser Consulului rusesc. Aicy pro- hodesce regulamentul ca pe un mort, și apoi mer- 

în negru și în
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gând în pâţă, un ţaran îl rupe filă cu filă și-l aruncă 

întrun foc, ce ardea acold. 

Duhamel se supără grozav, sub cuvînt că prin 

acâsta s'a adus insultă Țarului, și cere lui Fuad E- 

fendi ca să poroncescă oștirilor turcești a veni asu- 

pra Bucureştilor. Pașa se supune poroncii consulu- 

lui rusesc. Locotinenţa domnescă este desfiinţată și 

se pune un singur Caimacan, Constantin Cantacuzin. 

Pompierii din Dealul Spirei se opun la venirea Tur- 

cilor, cari voiaii să li eie casarma. O luptă sânge- 

şi Turci, care se sfâr- 
r6să se începe între pompieri 

ouă părțile. Acum 
șesce cu mari perderi din amând 

„sângele s'a vărsat în București. Și Rusia numai a- 

tâta aștepră. Ea, ca protectoră a creștinătății, dă 

ordin oștirii sale ca să între în Principate, sub cu- 

vint de a scapă pe Români de barbariile turceștă ; 

însă, în realitate pentru a înăbuși mai bine mișcarea 

Românilor. | 

Întrând Rușii în Muntenia, revoluțio 

fug cari încotro pot, prin ţări streine; iar țara ră- 

Ruși și Turci, cari îi făcură 

sfârșit, în luna Aprilie 

tre Rusia și Turcia 

între altele, 

narii români 

“mâne ocupată de cătră 

multe rele, după obiceiu. În 

1849, se închee o convenţiune în 

la Bata-Liman. Acestă convenţiune, 

cuprindea ca domnii să se numescă de cătră amân- 

două puterile, şi numai pe ? ani ; fie-care putere își 

reservă dreptul de a întră în Principate oră-când s ar 

iscă vre-o răscâlă ; Rusia să OCcupe țările, până ce 

se vor linişti lucrurile în Transilvania Şi Ungaria. În
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puterea acestei convenţiuni, cele două puteri numesc 
domn, în Muntenia, pe Barbu Știrbeiu și în Moldo- 
va, pe Grigore Ghica ; Iar Mihail Sturza este scos 
din domnie, în anul 1849. 

Sufletul revoluțiunii din Muntenia fu I6n Eliade. 
Acest barbat a lucrat forte mult pentru  propășirea 
țărilor române. Lucrarea sa începe încă din anul 
1823 şi ţine necontenit până în anul 1872, adică o 
jumătate de secol. Împrejurul lui se strângeaii toți 
acel neobosiți luptători pentru binele Şi fericirea 
patriei. 

I6n Eliade nu învățase prin țări streine, ci nu- 
mai în ţara sa, şi anume în șc6la grecâscă și în șc6- 
la lui Lazăr, de la Sfintul Sava ; dar cu tâte acestea, 
el pe toți îi întrecea în învățătură. Cum să-și iu- 
bescă și să-şi slujască patria sa, Eliade învățase de la Lazar; iar cât se atinge pentru învăţătură, mai 
mult el singur, prin silinţile sale, a ajuns să fie zd- rintele literaturii vomâne 

În anul 1823, Gh. Lazăr întorceridu-se în Tran- 
silvania, Eliade rămase în locul lui dascal “la sfintul 
Sava; ucenicul ajunsese învăţător. Ca învățător avu el a se luptă cu multe greutăți şi să sufere multe 
lipsuri. Casa, în care ţinea şcâla, avea ferestrele 
sparte și. bieţii elevi erat nevoiți să le lipescă cu hârtie ; iar în timpul ernei, ei aducea câte-un lema de pe a casă, ca să încăldască șcâla. Statul nu da lui: Eliade de cât 200 de lei vechi pe lună ca lefă. Cu acestă sumă trebuia ca să se ție pe dânsul și
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familia sa, şi să-şi cumpere cărţi, ca să învețe. Cu 

E aceste greutăţi, Eliade nu-și perdea curajul, ci 

ae eriet Sedle în Fimde a lor Ș patriei. Șcâla lui Eliade a 

contribuit forte mult la mișcarea din 1848; căci toți 

tinerii, cari eşiati din ea, făceaii parte din partida 

națională. | 

Pe acest timp, ţara eră lipsită cu totul de cărți, 

și elevii de la sfintul Sava învățati numai din expli- 

cările dascalilor, sati erai nevoiţi să scrie lecţiile, ce 

aveati. Românii n'aveati nici gramatică, după care 

să pâtă înv&ţă bine limba lor, Eliade dădu țării cea 

întăi gramatică romănescă. Pentru învățătura tine- 

rimii, el traduse mai multe cărți de matematică, de 

geometrie şi altele. Resultatul acestor lucrări fu, că 

în câți-va ani, Eliade înzăstrâ țara cu mai mulţi pro- 

fesori români prin carte Și prin sentimente. 

Eliade se îngriji ca să înveţe carte şi să-și cu- 

tinerii din 
n6scă limba și naționalitatea, nu numai 

la şcâlă. 
șc6lă, dar şi cei cari nu puteati să urmeze 

El dar scâse, în anul 1828, cea întăi gazetă în ţara 

t A eu pă 
[UA 

omânescă, numită « Curierul românesc» Pe care la 

nul 1848. Acesta eră o ga- 

în anul 1836, Eliade scose 

u sciinţi, 

cetit Românii până în a 

zetă mai mult politică. 

la lumină o altă gazetă, curat numai pentr 

numită «Cuzzerul de ambe sexe». În acestă gazetă, 

Românii at învăţat nu numai carte, dar Și dreptu- 

rile şi datoriile lor de cetăţeni ; acol& li s'a spus pe 

tte tonurile şi sub tâte formele, ce este “România 
13
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şi ce trebue să fie; acole cetiati ef neperitârele lui 
poesii și fabule, şi alte bucăți din care își îmbogă- 
țiaii mintea și inima. Eliade făcu pe Români să în- 
ţeleagă, că în limba lor se pote scrie și traduce cu 
mai multă ușurință și frumuseţă, de cât în multe limbi 
streine vorbite în Europa. Cu un cuvint, el deprinse 
pe Români cu stilul și frumuseţa limbii românesci. 

După înăbușirea revoluțiunii din anul 1848, E- 
liade, dinpreună cu alți revoluționari, se duse la Pa- 
ris.  Ş6pte ani stătii el departe de ţara şi familia sa. 
Nici acolo însă nu stătea degeaba. Atât prin gazete 
cât şi prin deosebite broşuri, el scriia neconteniţ şi 
apără causa Românilor, înaintea Europei, 

După întârcerea în ţară, Eliade fu și mai înfo- 
cat patriot. El se puse din noi pe lucru și dădă 
țării sale mai multe cărți folositâre. Casa sa eră 
locul, unde se adunau toți barbații luminaţi și patri- 
oți; şi el pe toți îi primia, î încurajă și-i îndemnă 
la lucru. Ori când vorbia, trebuia să Ji vorbescă 
despre ţară, despre România, despre viitorul ei. Pen- 
tru neperitârele sale fapte, Românii i-ai rădicat o 
statue în faţa universităţii din Bucureşti. 

REVOLUȚIA ROMÂNILOR TRANSILVANENI 
DIN ANUL 1848 | . 

„Revoluţia română din anul 1784 a fost făcută 
de cătră nişte Gmeni fără nici-o învățătură, de cătră niște simpli țarani ; şi pentru acesta, pete, a avut un sfârșit aşă de trist. De atunci însă, Românii s'a
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pus cu tâtă inima pe învăţătură, şi din sînul lor au 

eșit o mulțime de barbati învăţaţi, cari atât cu scri- 

sul cât și cu vorba. aii arătat mereă poporului cine 

„este şi ce drepturi are în ţara ce o locuesce. Așa 

fiind lucrurile, vîntul revoluţiunii ce suflă despre oc- 

cident, găsi pe Românii transilvaneni mai bine pre- 

gătiți în anul 1848, de cât în 1784. 

Pe la anul 1848, Românii din Transilvania a- 

veati în capul lor o mulțime de barbaţi învățați și 

patrioți, ca: Zaurzan, Bărnuţ, Papi Ţlarzan, Mitro- 

folitul Şaguna, Aoram Iancu și alţii. Aceştia cu- 

treerati țara și spuneai poporului, că acum este tim- 

pul a-și recapată drepturile râpite de cătră Unguri. 

Poporul ascultând glasul conducătorilor se strânse la 

Blaş în număr ca de 40000 de 6meni și hotări să 

trimită pe Laurian, dimpreună cu alți trei, la împă&- 

ratul ca să-i spue suferinţile, să c&ră îndreptarea re- 

ului și să protesteze în contra alipirii Transilvaniei 

de Ungaria. Împăratul respunse trimișilor, că uni- 

rea Transilvaniei cu Ungaria este hotărită : cât pen- 

tru cele-l-alte dorinţi, să se adreseze guvernului un- 

guresc. Acest respuns însemnă, că asupriţii să se 

ducă să ceră dreptate la asupritori. | 

Între acestea Ungurii, vădând mișcarea Româ- 
„nilor începură. a-i persecută și mai tare, așă că, când 

Sai întors trimişi de la împăratul, temniţile ungu- 

resci erai pline de Români. Laurian însuși pu fu 

Scutit de urgia maghiară. Românii însă îl eliberezi 

cu puterea, și adunându-se în numer de 60000 la
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Blaș hotărîră să se rescâle cu armele în contra asu- 
pritorilor. 

Ungurii asupriai pe Români f&rte tare, dar lor 
nu li plăcea să aibă de rege pe împăratul Austriei, 
adică pentru dinșii voiau libertatea, iar “pentru Ro: 
mâni sclăvia. Ei, dar, se rescâlă cu armele împo- 
triva Austriei, spre a-și căpătă libertatea şi neatâr- 
narea. Împăratul trimite asupra lor oștirea sa. Ro- 
mânii se unesc cu oștile împărătesci și luptă împre- 
ună în contra Ungurilor. Românii, sub comanda cu- 
rajosului lor comandant Avram Iancu înving pe Un- 
guri în mai multe locuri, însă oștirile  împărătesci 
sunt sdrobite și împrăsciete. Împăratul este silit a 
chemă în ajutor pe Ruşy. Aceștia, dimpreună cu 
Românii, taving pe Unguri în tâte părțile, și-i su- 
pun împăratului. Acum el vădend vitejia şi credin- 
ţa Românilor cătră dinsul, încuviințază urmă&torele : 

a). Transilvania să fie despărțită de Ungaria. 
b). Românii să aibă dreptul la slujbele Statului 

deopotrivă cu cei-l-alți supuși ai împăratului. 
c). Împroprietărirea țaranilor. ! 
De aceste drepturi se bucurară Românii numai 

până în anul 1867. De la acest an, ei sunt daţi 
iar pe mâna Ungurilor, și sufăr cele mai mari a- Supriri şi nedreptăți până în ditia de astă-dr. 

DIVANURILE AD-HOC, 
1857 — 1859. 

Domniile lux Grigore Ghica şi Barbu Știrbeiu
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fură forte tulburate, din causă că țările aii fost ocu- 

pate când de Ruși, când de Austriaci. Cu tâte a- 

cestea, făcură și ei ce ati putut pentru rădicarea ţă- 

rilor, şi mai cu samă Grigore Ghica. Sub acest bun 

domn se făcură multe aședeminte folositâre, în Mol- 

dova: o şcâlă militară, o şcâlă de arte, școli prima- 

re în tâte capitalele judeţelor, un institut pentru co- 

piil găsiți, se desrobiră țiganii boerești, se zidi un 

castel la Târgu-Ocna pentru cei condemnați, ș. a. |. 

Ghica tipări cu cheltudla sa Crozza ui Şincai, Şi 

mal pre sus.de tâte, lucrâ, pe cât put, la unirea 

țărilor surori. Tot pe timpul lui eșiră la lumină și 

Zetopisetele Moldovei de M. Cogălniceanu. 

Barbu Știrbeiu se interesă mai puţin de binele 

țării sale ; dar cu tâte acestea făcu şi el 6re-care 

îmbunătăţiri : înfiinţă o șcâlă militară, o şcâlă de me- 

serii și de agricultură, făc școli prin capitalele ju- 

deţelor şi desrobi ţiganii boerești. 

| Rusia își pusese de mult în minte ca să pue 

mâna pe Constantinopol ; pentru acesta, căută fel-de- 

fel de pretexte Turciei, îi declară resboiu Şi căută 

s0 slăbescă necontenit, ca în urmă să-și potă aJun- 

ge scopul. ' Acâsta, o făcu Rusia şi în anul 1853, 

Sub cuvînt că Porta ar fi dat catolicilor nişte 

drepturi asupra sfîntului mormînt din lerusalira 

drepturi, care după cum pretindea Rusia, trebuia să 

le aibă numai ortodoxii, acestă putere; ca apărătore 

a ortodoxiei, declară resboiu Turciei, şi în anul 1853 

ocupă ţările române cu oOștiri. Ghica şi Știrbelu fug
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la Viena şi lasă ţările în mânile Rușilor. Anglia, 
Franţia şi Sardenia dai ajutor Turcilor Şi trimit oș- 
tiri, ca să atace pe Rusia în Crezeeea. Rușii, vă&- 
dendu-se atacați în țara lor, părăsesc Principatele și 
se concentreză la Sevastopol, pe- malul Mării Negre. 
După retragerea Rușşilor, vin în locul lor Austriacii. 
Căci Austria sta la pândă, credend că se va folosi 
Și ea cu ceva din acestă încurcătură, și anume, că 
va pune mâna pe Principate, după cum pusese pe 
Bucovina la anul 1777. 

Întrând Nemţii în țările nâstre, domnii se întâr- 
se fie-care la scaunul s&ă. | 

Lupta din Cremeea ţin doi ant de dile şi se 
făcu mare vărsare de sânge, până ce Francesii feaă 
cu asalt turnul /Zalacof, cea mai tare cetățue a Se- 
vastopolului. Acum, stea rusască este sfârmată cu. 
totul, și Rusia este silită a cere pace.  “Tractatul de 
pace se încheie la Paris în anul 1856, și este iscălit 
nu numai de cătră Rusia şi Turcia, dar şi de cătră 
Franţia, Anglia, Austria, Prusia și Sardinia. De-acum 
înainte, drumul Rusiey spre Constantinopoi este în- Chis, și numai are voe a face ră&sboiu 'Turcilor de: cât cu învoirea puterilor, ce ai iscălit tractatul. În urma închierii acestui tractat, Austriacii deșartă Prin- cipatele ; însă cu mare părere de r&ă, | 

Pe acest timp, Europa eră destul de luminată. 
despre starea țărilor române Şi drepturile lor, atât. de la r&scâla din 1848, cât şi din deosebitele scrieri ale barbaţilor patrioți români. Pentru acesta, prin
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tractatul de la Paris, cele șepte puteri europene, 

S'aii ocupat cu deosebită luare-aminte de Moldova. 

şi Muntenia, mai cu samă după stăruințile Franţiei. 

Punctele mai principale, ce vorbesc despre ţările 

'n6stre sunt: 

a). Rusia să se lase de protectoratul săi asu- 

pra Principatelor române ; însă ele să fie puse sub 

garanţia celor şepte puteri europene şi sub  suzera- 

nitatea Porţei otomane. 

b). Gurile Dunării, care fusese în stăpânirea Ru- 

siei, să se deie Turciei. 
, 

c). Să se deslipescă trei judeţe din Basarabia, 

şi anume: Bolgrad, Cahul şi Ismail, şi să se înapo- 

&scă Moldovei. 
| 

d). Țările române să. alegă niște adunări Bumi- 

te divanuri ad.koc, care să artte Europei dorinţile 

Românilor. 
| 

e]. Pentru ca Românii să-şi pâtă arătă dorinţi- 

le lor în tâtă libertatea, adică fără nici-o temere, 

domnii să fie îndepărtați şi înlocuiţi prin niște Cai- 

îti de cătră Portă; iar cele șepte puteri 

sub ochii cărora să se 
macani NUM 

să trimită câte-un om al lor, 

facă alegerile. 

În urma închierii acestui tractat, ŞI find-că se 

împlinise chir cei 7 ani de domnie, domnii părăsi- 

ră ţările, iar Porta numi Caimacan, în Muntenia, pe 

Al. Ghica și în Moldova, pe Teodor Balș. 

A], Ghica cârmui țara cu multă dreptate și în- 

ţelepciune, şi în timpul ocărmuirii lui, poporul se bu-
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cură de cea mai mare libertate. „El se uni cu par- 
tida naţională şi lucrau impreună spre binele patriei. 
Nu tot ast-fel fu Th. Balş din Moldova.  Cârmuirea 
acestuia se asamănă cu a Fanarioţilor ; căci el stri- 
câ mal tot ceea ce făcuse bun Gr. Ghica ; desființă pa 

scâlele, legea cea liberală asupra tiparului și altele. 
Norocire fu, că el muri în Februarie 1857. Pârta nu- 
mi atunci Caimacan pe Necolai Vogoride, bulgar de națiune și crescut în Fanar. E] întrec pe Balș prin faptele sale contra binelui ţării. Vogoride se uni cu partida boerâseă, care voia a aduce pe poporul ro- mMân iarăși la starea de sub Fanarioţi. Acest bulgar nu lucră, după cum cereaii interesele ţării, ci după poronca Turciei şi Austriei, care nu voia unirea Principatelor. 

În prima-vara anului 1857, veniră în țările n6s- tre Comisarii sat barbaţii trimiși de cătră cele 7 Puteri europene. Tot acum se publică și ordinul pen- tru chemarea sat convocarea adunărilor ad-hoc. Sub Ghica, din Muntenia, făcându-se alegerea în tâtă li- bertatea, eșiră tot barbaţi patrioți şi liberali ; în Mol- dova, din contra, Vogoride nu lăsă alegerea liberă, și făcu să 6să tot Smeni ante-patrioți şi supuși vo- înţii sale. Vegând acesta partida națională, face ce face și prinde corespondența acestuy dușman al Ro- mânilor, ce o avea el cu Austria şi Turcia, şi o pu- 
blică prin gazete.  Prinderea ŞI publicarea acestej corespondențe cădă ca un trăsnit asupra lui Vogo- side. El este silit de Cătră comisarir puterilor a stri-
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că alegerea și a face o alta. Acesta de adoia ale- 

gere, făcându-se în tâtă libertatea, eşiră şi în Mol- 

dova tot barbaţi patrioți şi liberali din partida na- 

țională. 

Odată alegerile făcute, divanurile ad-hoc se a- 

dunară, spre a spune înaintea representanţilor Euro- 

pei ceea ce vor Românii. Din tâte unghiurile a- 

mânduror ţărilor, nu se audia strigând de cât cuvîn- 

tul « Uuzre». — «Să nu mai fe Moldova şi Muntenia, 

ci România ; să nu se mai dică Munteni și Moldo- 

veni, ci Română; după cum avem aceiaşi limbă, să 

avem același nume şi aceiași ţară!» “Tot atuncă, po- 

etul Alexandri compusă cunoscutul cântec «Hora U- 

nirii> care se cântă şi se jucă prin tâte târgurile ȘI 

satele, pre tâte drumurile și ulițile, de la un capăt 

până la altul al Principatelor. 

Divanurile ad-hoc, ținând samă de dorinţa una- 

nimă a tuturor Românilor, votară, în dilele de 7 şi 

9 Octombrie, urmă&târele puncte, ca dorințile cele 

mai de căpitenie ale Moldovenilor și ale Muntenilor : 

a. Respectarea drepturilor, după vechile tractate 

închiețe cu Porta. 

b. Unirea ţărilor întrun singur stat, sub nume- 

le de Românza. 

c. Guvern constituţional cu domn străin ales 

din o dinastie domnitbre din Europa. 

d. Neutralitatea pămîntului Principatelor. 

e. Puterea legluitâre să fie încredințată unei a- 

dunari compusă din tote clasele societăţii. Tâte a-
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cestea sub garanţia celor șepte puteri, ce ai iscălit 
tractatul de Paris. 

După acâsta, adunările fură închise, și Comisiu- 
nea europenă luând dorinţile poporului român, le 
duse la Paris. 

Mari şi frumâse ai fost dilele de 7 și 9 Oc- 
tombrie 1837; căci în aceste dile, poporul român a 
arătat Europei, că trăesce și are viață într'însul. A- 
cestea sunt dilele, când tote dușmăniile si deosebi- 
rile de clasă ati dispărut.  Vlădici, boeri, neguțitori 
ŞI țarani, cu toții şi-at dat mâna și nu striga de 
cât: /zbertate, egalitate şi frăhe. Mult ati lucrat şi 
cu multe greutăți s'aă luptat barbaţii liberal ŞI pa- 
trioți de pe acelea timpuri! Pentru acâsta, genera- 
țiunile de astă-di și cele viitâre, trebue să ere pildă 
şi povaţă de la dinşii, și să le fie recunoscătâre, cât 
timp va trăi nemul românesc! 

CONVENȚIUNEA DE PARIS. 

În luna Iulie 1858 se strânse un congres euro- 
pean la Paris, compus din representanții celor șepte 
puteri mari: Franţia, Anglia, Rusia, Turcia, Austria, 
Prusia și Sardinia, ca să vadă și să discute dorinţile 
Românilor ; iar în 1/9 August acelaș an, se subscrise 
de cătră ele o Convenfiune pentru organisarea  de- 
finitivă a Principatelor române. Prin acestă Conven- 
ţiune, se recunoscură dorinţile Românilor, dar nuinai a parte, Așă, unirea ţărilor nu fu încuviinţată cu un singur domn străin ereditar, ci cu doi domni pămiîn=
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teni. Cu tâte acestea, tot se făcă ceva pentru uni- 

rea în viitor a țărilor surori. Pentru interesele, ce 

priviau pe fie-care țară în deosebi, se hotări să fie 

câte-o adunare generală, care să facă legile ; iar pen- 

tru legile, ce priviaii pe amândouă Principatele, se 

înființă o comisiune, numită Coprzszunea centrală, cu 

reşedinţa în Focșani, și a căreia membri erai pe 

jumătate Munteni şi pe jumătate Moldoveni. Cea 

mai înaltă judecătorie, Curzea de Casaţie, de aseme- 

nea eră numai una pentru amândouă țările, cu re- 

şedinţa tot în Focşani. Organisarea oștirilor. eră ast- 

fel regulată, că la vreme de nevoe sati la manevre, 

să formeze numai o singură armată. Pe lângă a- 

cestea, Convenţiunea mai regulă ca: toți Moldove- 

nii şi Muntenii să fie egali înaintea legii, înaintea 

dărilor şi la primirea în slujbe ; domnul nu este r&s- 

pundător de faptele sale, ci miniștrii, și nici-un or- 

din al domnului nu se pâte pune în lucrare, fără să 

fie iscălit de miniştri; nici-o dare nu se pâte pune, 

fără să fie votată de cătră adunarea generală ; în 

fie-care an să se întocmâscă de cătră guvern, un 

“budget de veniturile şi chelțuelele țării, şi care să 

fie discutat şi votat de cătră adunarea generală ; le- 

gile făcute de cătră adunare şi aprobate sai întărite 

de cătră domn, să fie publicate prin gaze/z oficială, 

spre sciința tuturor; să se iacă îndată o lege pentru 

împroprietărirea țaranilor ; libertatea individuală este 

garantată, adică că nimeni nu pote fi arestat de cât 

conform legii, și altele.
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După publicarea Convenţiunii, Caimacanii fură 

înlocuiți prin fpcofnenfe domneşti, compuse din câte 

trei membri. Aceste locotinențe făcură alegerile pen: 

tru adunările generale, conform convenţiuniă. 

67. 

UNIREA PRINCIPATELOR. 

1859 — 1866. 

În puterea drepturilor, ce da Românilor Con- 

vențiunea de Paris, adunarea din Moldova s'a întru- 

nit la lași şi cea din Muntenia la București, ca să 

alegă domni. Deputaţii Munteni și Moldoveni s'ai 

înțeles între dinșii, ca să alegă pe una și același 

pers6nă domn peste amândouă țările ; ca ast-fel să se 
p6tă ajunge cât ma! curând la zazrea cea multă do- 
rită.  [Diia hotărită pentru alegerea domnilor eră 
cea de 5 Ianuarie 1859. În acestă di, adunarea Mol 
dovei alese de domn pe colonelul Alexandru Cuza, 
sub nume de 4/ezandru Jân |. Adunarea din Mun- 
tenia nu alese domn în acestă di, ci a așteptat să 
vadă cine va fi alesul Moldovei. Însfârşit, în diua 
de 24 lanuarie 1859, și adunarea din Muntenia a 
ales de domn tot pe alesul Moldovei, Alexandru I- 
6n 1 Cuza. Cu modul acesta, se îndepliniră  dorin- 
țile Românilor, măcar a parte, de a avă un singur 
domn peste amândouă țările, care de aici înainte lu- 
ară titlul de Prinezpatele-unite. Nici-un popor din lu- 
me n'a avut o bucurie may mare, de cât cum ai
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avut Românii în dia de 24 Ianuarie 1859; căci 

din acâstă di, el at fost siguri că ai scăpat detcie 

suferinţile trecutului şi că li s'a deschis calea spre un 

viitor fericit. Dita cea mai scumpă fie-cărui Român, 

trebue să fie dar acea de 27 /anuar:e. 

Atât Porta otomană cât și Austria nu voiră, la. 

început, să recunâscă pe Alexandru Cuza de domn 

peste amândouă Principatele, dicând că acestă . ale- 

gere este în contra Convenţiunii.. Cuza însă luâ cu 

tărie şi hotărâre frânele guvernului în mână, şi spri- 

jinit fiind și de cătră Napoleon III, împăratul Fran- 

ției, isbuti a face, ca să fie recunoscut de domn pes- 

te amândouă ţările de cătră tote puterile cele mari 

ale Europei. Cu tte-acestea, unirea difinitivă tot nu 

eră făcută, căci domnul ave două reședințe, una în 

Bucureşti şi alta în lași, şi guvernă cu două miriis- 

tere şi cu două adunări. Cuza însă ajutat de cătră 

barbaţii cei patrioți şi liberali din amândouă ţările, 

sprijinit fiind şi de cătră Napoleon III, isbuti a face 

pe puterile cele mari să recunâscă unirea difinitivă a 

ţărilor surori ; şi aşă în diia de 24 Ianuarie 1862 

se întruniră adunările generale în București, formân- 

du-se numai un singur minister pentru amândouă ţă- 

rile, şi se declară acest oraș de capitala Principate- 

[py-unitz.  Ast-fel, Românii vEădură aduse întru înde- 

plinire zuzrez lor cea mult dorită, și care fusese vi- 

sul tuturor domnilor celor mari. o 

Alexandru I6n Cuza fu un domn însemnat în 

tâte privirile. EI eră ager şi întreprindător, arătând
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în tâte ocasiunile, că este un adevărat domn român 
cu iubire de ţară şi de binele supușilor. Sub dân- 
sul drapelul naţional stătea sus şi falnic, în cât se 
cunoștea că esistă o Românie în Europa. Când Cu- 
za merse la Constantinopol, i se făcu o primire _re- 
gală ; şi când Sultanul îi trimise o sabie, cu care să 
se presinte înaintea sa, domnul Românilor o respin- 
se cu ov mândrie adevărat românescă dicend: «Am 
sabia tării mele.» 

O dată ce Cuza fu recunoscut de domn âl Prin- 
cipatelor-Unite începu a lucră cu o activitate rară 
pentru mărirea și înflorirea țării sale. Multe îmbună- 
tățiri se puse să facă el în țară, dar dorința lui cea 
mai mare eră împroprieiărirea ăvanalov.. Ac&sta în- 
să nu o putea face el singur, ci numai cu'votul a 
dunării legiuitâre. Şi adunarea legiuitâre. fiind com- 
pusă mai mult din proprietari mari, aceştia nu se 
înduraui să facă împroprietărirea aşă după cum dom- 
nul voia și după cum eră cu dreptul. Ei voia a 
face stăpâni pe ţarani numai pe o bucăţică de tot 
mică de pămînt, ast: | 
sunt împroprietăriți, 

fel ca să nu dică numai că nu 
Domnul, din contra, doria să 

lacă nişte mici proprietari, din ţarani. Cuza vădend 
dar că cu adunarea formată, după cum qicea Con- 
vențiunea, nu putea face împroprietărirea, trimite pe deputaţi pe la casele lor, lasă la o parte Convenţiu- nea şi face o altă lege numită Statut, la 2 Maru 1864. Statutul fu Supus aprobării poporului român. Sute de mii de iscălituri fură Zentru şi f6rte puţine
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contra. Acestă aprobare de cătră popor se numesce - 

Piebiscit sai sufragiu universal. Prin statut se dao 

putere mai mare domnului, şi se formâ două adu- 

nări: Camera şi Senatul. Acum aveai dreptul a fi 

alegători și aleși nu numai proprietarii, dar tâte cla- 

sele societăţii, chiar și ţaranii. 

În puterea Statutului de la 2 Maiu, Alexandru 

Cuza, având în ajutor şi pe agerul președinte de mi- 

niștri, Mihail Cogâlniceanu, făcii împroprietărirea ța- 

ranilor, înzestrâ ţara cu legă folositâre și de o po-. 

trivă pentru toți, luâ averile monastiresci din mâna 

călugărilor greci, scâse limba grecescă din biserica 

română,. instrucţiunea. primară deveni gratuită și obli- 

gătâre pentru roți Românii; se făci.o lege pentru 

întroducerea mesurilor metrice; se începi lucrarea 

căilor ferate. Tot în domnia lui se înfiinţară uni- 

versităţile din Iaşi şi București; se îmulțiră scâlele 

secundare și primare ; se spori: și organisâ armata 

naţională ; se îndepartară din scriere literele cirilice 

şi se înlocuiră cu cele străbune, adică latine; se a- 

părară drepturile țării, în afară, cu multă vrednicie. 

Tote aceste fapte mari și altele multe, făcură ca 

domnia lui Alexandru I6a | Cuza să formeze una 

din cele mai frumâse pagini din istoria nemului ro- 

mânesc. | 

Dar cu tâte acestea fapte mari săvârșite de că- 

tră Cuza, mulţi erati nemulțămiţi de guvernarea lui, 

în urma Statutului de la 2 Maiu 1864. Pentru aces- 

ta, se formă o conspirațiune, compusă atât din civili
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cât şi din militară, cari întrând în palat în n6ptea de 

10 spre 11 Februarie 1866, îl siliră să a&dzce, adică 

să părăsască tronul, după o domnie de 7 ani și o 

lună. Acum cârmuirea ţării fu încredințată unei lo- 
cotinenți domnesci compusă din Sffan Golescu, ge- 

neral Havalam şi Lascar Catargiu ; iar Cuza pă 

răsesce țara şi se duce în străinatate, unde stătă pâ- 

nă la anul 1873. În acest an, aflându-se la Haidel- 

berg în Germania, muri de o mârte grabnică. Ră- 
măşiţile lui fură aduse în ţară şi înmormîntate la 
proprietatea sa Ruginsa, plâns de tot poporul. 

ea 

68. 

CONSTITUȚIUNEA, 

1866 — 1877. 

După abdicarea lui Cuza Vodă, Camerele legiui- 
tOre se desolvară de cătră Locotinenţa domnâscă, și 
țara fu chemată a-și alege o adunare ad-ăoc, spre 
a-i da o nouă organisare. Acestă adunare se nu- 
mia Constituantă, fiind-că ea a făcut legea legilor, 
numită Cons&iugie. 

7 

În Constituţie, pe lângă alte reforme nouă, se 
mai prevede că pe tronul țării să fie chemata dom- 
ni un principe străin dintre fanziliile domnitâre din 
Europa. În puterea acesteţ legi, adunarea consti- - 
tuantă alese domn pe Cayo/ 7 din familia Hohenzo- 
lern, ce domnesce în Prusia. Noul domn se sui pe tron la 10 Maiu 1866. Și ast -fel se aduse întru în-
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deplinire și acestă dorinţă cerută de cătră divanurile 

ad-hoc din anul: 185". 

Unele din puterile cele mari, mai cu samă Tur- 

cia și Austria, nu voiră, de ocamdată, a recunâsce 

pe Carol I de domn al României. Ba chiar Turcia 

începă a grămădi armata sa pe lângă Dunărea, spre 

a înfricoşă pe Români, ca să nu altgă domn străin; 

dar şi Românii începură a trimite armata lor la Du- 

nărea, spre a i se opune. Mult aă avut de lucru pa- 

trioții români, până ce, în fine, t6te puterile recu- 

noscură de domn pe Carol |. 

Prin Constituţiunea cea nouă, Principatele-unile 

luară numele de România. Carol I, încunjurat de 

barbați luminați și patrioți, “cârmuesce poporul cu 

multă înțelepciune, blândeţă și bunătate, și lucreză 

fără încetare la propășirea nației române. Lucrările 

începute sub Cuza Vodă să urmeză mai departe cu 

mare activitate. În fie-ce comună, cât de Mică, se 

face câte una sai mai multe şcoli primare; scâlele 

secundare se înmulțesc; lucrările publice, ca casarme, 

şcoli, ete. se rădică în tote părţile ; drumurile de fer . 

se răspândesc în tote laturile țării; armata se îmul- 

țesce atât de mult, în cât fie-ce Român este un os 

taş; comerțul și industria înfloresc etc. Un lucru nu- 

mai le lipsia Românilor. Acesta eră liberarea de 

sub protecţiunea Turcilor, pentru care se lucră de 

mai multe secole. Însfârşit, sosi și acel timp mult 

așteptat, anul 1877. 

14
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69. 

RESBOIUL PENTRU INDEPENDENȚĂ 
1817. | 

Mircea cel bâtrăn şi Bogdan, fiul lui Stefan cel 

Mare, aii închinat țările române 'Turcilor cu condi- 

țiuni mai principale, ca el să apere întregimea pă: 

mîntului românesc, iar Românii să-și alegă domn pe 

cine vor vroi şi să plătescă un mic tribut Porţi. 

Nici-una din aceste condițiuni nu fură ținute de că- 
tră Turci. Bucovina și Basarabia fură deslipite de 
la Moldova și date străinilor; în loc de domn! pă 
mînteni, Turcii puseră domni fanarioți ; tâte provi- 

Siunile pentru oștire le luati ei din țările române, 
fără să plătescă nici-un ban ; tributul fu urcat necon- 
tenit, ş. a. |. Aceste încălcări de condițiuni siliră pe 
Români, de multe ori, să caute a se scutură de je: 
gul Turcilor, spre a deveni Yarăși independenți. 

Serbii și Bulgarii gemeai de multe secole sub 

asuprirea jugului turcesc, mai tare de cât Românii. 
Puterile cele mari europene, în frunte cu Rusia, ce- 
reaă necontenit de la Turci, ca, să li mal îndulcescă 
s6r ta; însă ei nu voiau cu nicl-un chip. Atunci Ru- 
Sia, cu învoire ]. * o- tări a scâte pe arca ie Puteri Curopene! Se n 
nică, de sub Stăpânirea Turcil E t SCOP Rusia grămădi p a Lurcilor, „Spre acest 
rabia în prinia o armată de 300000 âmeni în Basa 

vara anului 1877. 
Rusii vota «x , | , ȘI Voiaii să trecă prin România în Bulgaria:
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Atunci Românii cerură sprijinul puterilor europene, 

pentru a rămână neutri. Stăruința lor însă fu zadar- 

nică. Vădând acâsta, guvernul nostru făcă o con- 

venţiune cu cel rusesc, prin care să dădea voe oşti- 

rilor Țarului să trecă prin România, iar armatele a- 

mândurgr ţărilor să se ajute la trebuință. 

Românii îngrijindu-se ca să nu trecă Turcii Du- 

nărea dincâce, şi ast-fel câmpul de r&sbolu să fie 

România, ceea-ce f-ar fi adus mare răi, strânseră şi 

ei o armată de 70000 6meni și o trimiseră la Du- 

nărea, spre a împedică pe păgâni, în cas când ar 

(i. încercat să o trecă. Se făcură! pregătiri de r&s- 

bolu în tâtă ţara. Fie-ce cetățan contribui cu ce 

putu ; ast-fel că în scurt timp se adunâ provisiuni şi 

se formară spitale pentru râniți ; iar femeile române 

înființară societatea numită Crucea voşie, care să dele 

ajutorul trebuitor râniților şi să fie în ajutor doftori- 

lor. În fruntea acestei societăți eră însuși Măria Sa 

Elisabeta dâmna. Trecuseră multe veacuri, de când 

Românii nu ma! avuseseră r&sboiu. Acum ei volau 

a dovedi lumel, că de și apăsați, totuşi nu-și 

perduseră vitejia lor. Pentru acesta, când se răspân- 

di vestea că şi el întră în luptă, dorința de a-și a- 

retă vitejia şi curajul, se respândi ca fulgerul în totă 

suflarea: românescă. Transilvaneni, Bucovineni, Bă- 

năţeni şi de prin alte părți alergară să-și verse sân- 

gele alăturea cu fraţii lor Munteni şi Moldoveni. 

Până să sosască armata rusască, Românii întă- 

şiră podul de la Bărboşi, lângă Galaţi, trimiseră tu-
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nuri şi armată la Olteniţa, Giurgiu, “Turnu-Măgurele, 
și rădicară redute sai întărituri la Calafat, în fața 
Vidinului, care eră apărat de cătră Turci. sub co- 
manda lui Osman pașa. Turcii întăriseră, de. aseme- 
nea, tâte cetățile. lor de-a-drepta . Dunării, | a 

Pe când Românii lucrat la întăriturile de la Ca- 
lafat,. Turcii din Vidin traseră. cu tunurile asupra lor, 
la care și oștirea română respunse: tot cu tunuri, şi 
ast-lel ruptura dintre. Turci și Români se făci, În 
dia de 10.Maii 1877, Adunarea. deputaţilor şi Se- 
natul proclamară 2ndependenţa. țării. Sultanul audind 
de tâte acestea, scâse un decret prin care destituia 
pe domnul român, și pe Români î socotea ca rebel” 
sati rEsvrătitori. | i | „ , 

Trecând oștirea rusască în țară, Românii se re- 
traseră în Oltenia, şi luară pe sama lor apărarea mâ- 
lului Dunăriy, de la gura, Oltului și până la Severin; 
ceea-l-altă parte remase pe sama Ruşilor. Între ace: 
stea, vine şi împăratul Alexandru şi se așadă | la Ploești. 

a _ - 
Armata, rusască treci Dunărea pe. la, Brăila, Zimnicea şi alte locuri, După trecerea armatei, „Se duse şi împeratul Alexandru, în Bulgaria. ii - __ Cele dintăr lupte fură favorabile Rușilor, - Ceta- tea Nicopolul, ce eră apărată de cătră 8000 de Turci, cădă în mânile lor, ajutaţi fii eria ro mână de la Izlaz. O mare p 

trece chiar Balcanii, și vota 
drianopole ; înșă viind Mehm 

nd de cătră artileria ro: 
arte din oștirea, rusască 
să eie drumul spre A: 
ct Ali cu oștirea turedscă, 

: 
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î.bate şi-i silesce a trece înapor. Balcanii, .cu, mari 

perderi. Îndată ce cădă Nicopolul, Osman: pașa pă- 

răsi, Vidinul, unde lăsă numai o.mică garnis6nă, ; şi 

se duse la Plevna. Plevna este un orăşel, “ce : vine 

spre meqă-di de. Nicopol, în. depărtare ca „la :vre-o 

doug poște, Ea are o posiţiune tare, fiind încunju- 

rată de tote „părţile cu deluri înalte, care predomină 

orașul şi locurile de. prin. prejur, până la o mare de- 

| părtare.. Ajungend Osman pașa aici cu 10000 de 

Turci, întăn fârte bine. delurile cu șanțuri şi redute. 

„Ruşii, necunoscend posiţiunea. cea tare a Plevnei, se 

încercară s'o ele în dia de 8 Iulie, dar fură respinși 

cu mari perderi. : Acum Românii “sunt chemaţi ..să 

ocupe Nicopolul, ca ast-fel ttă puterea armatei. .ru- 

șesci să se pâtă concentră numal asupra Plevnet. 

Generalul Mani trece Dunărea, cu oștirea şi. ocupă 

Nicopolul -în locul, Rușilor: et 

5 La 18 Iulie, Ruşii fac a „dota încercare ea să 

ete Plevna, dar fură bătuţi aşă de tare: şi suferiră 

nişte .perderi aşă de mari, în cât înspârmântându-se 

se retraseră „la Dunărea. Însuși. împăratul” Alexan- 

dru, care se află la Târnova; se. retrase Iute : spte 

Dunărea, cala vreme de nevoe să pâtă trece -repe- 

de în România. În adevăr, dacă Osman pașa ar fi 

știut de spaima ce cuprinsese pe Ruși şi pe coman: 

danţii lor, şi s'ar fi luat după dinșii, de sigur că i-ar 

6. învins cu totul, şi. re&sboiul ar fi fost câștigaț.. de 

cătră Furci. Osman pașa însă stătu pe loc. Acestă 

purtare a. lui, dădu timp atât împăratului - câ să-şi 

mai aducă oști, cât şi Românilor de a trece Dunărea,
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Împăratul Alexandru, care la început dispreţui- 

se armata română și nu voi ca să o ele peste Du- 

nărea dimpreună cu cea rusască, vădând acum că 
totul pote fi perdut, rugă pe domnitorul Carol, ca 
să vie în ajutorul Rușilor, cu oștirea română. La 20 
August, armata română, în număr de 46000, treci 
Dunărea, în Bulgaria, pe la satul Corafia. O dată 
cu ea, treci și Domnitorul Carol. 

Comanda asupra Plevnei fu încredințătă dom- 
nitorului României. Armata română, dinpreună cu 
cea rusască, în număr de 100000, încunjurară din 
noi Plevna. Dia de 30 August fu hotărită pentru 
atacul Plevnei. Rușii o atacară despre mădă-di, Yar 
Românii despre răsărit, unde eră cea mai puternică 
redută, Griviţa. Ruşii atacă pe Turci și le iei mai 
multe redute.  Dorobanții şi vânătorii români înain- 
teză voloşi spre Plevna strigând cura!» Ghtulele și 
gl6nţele vrăjmaşilor cădeai ca grindina asupra Ro- 
mânilor și rămati rândurile lor; et însă mergeau în- 
nainte ca niște vitejI; și după o luptă de 4 re, re- 
duta Griviţa fu luată. Peste n6pte, 'Turcit luară în- 
napol redutele din mânile Ruşilor. Voind să ele și 
Griviţa, Îură respinşi cu mari perderi. În acestă 
luptă, Români luară un steag și 
Turci. Îmbărbătați de învingerea de la 30 August, Românii dădură asalt la 7 Octom 4 brie, la o altă re- ută, numită Griviţa No. 2; însă fură respinşi de Turci. 

| - 

trei tunuri - de la 

Osman pașa primia necontenit ajutâre și provi-
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siuni. Pentru a se împedică acestea, se făci planul, 

ca să se înconjre, adică să se asedieze Plevna de 

tote părțile. Acum oştirea lui Osman nu mai pute 

capătă nici-un fel de ajutor. Turcii din Plevna tre- 

bula ori să 6să, orl să se predee creștinilor, orl să 

mâră de f6me. | | | E 

Îm dia de 28 Noembrie, Osman pașa voi să 

facă o eşire, dar fiind atacat de cătră Ruși și Ro- 

mâni, fu silit să se predee cu tâtă stea sa. Co- 

mandantul turcesc își dete sabia în mâna generalu- 

lut român Cerchez; far Românii și Ruşii întrară în 

Plevna. 

De aici înainte, Turcii descurajaţi, fură bătuți 

în tâte părțile. Ruşii, trecând Balcanii, înaintară că- 

tră Adrianopole. În Asia, Turcii pățiră ca şi în Europa. 

Pe lângă biruințile de la Griviţa şi Plevna, Ro- 

mânii mat bătură pe Turci şi în alte locuri: la Ra- 

adi ova,. la Vidin, la Smârdan și pe aiurea. 

să „Turcii, vedendu-se bătuţi în tâte părţile, închie- 

i mă twăctat de pace cu Ruşii la San-S/z/aro. Prin a- 

cest tractat, Turcii recunosceaii independenţa Romă 

niei, Serbiei și Muntenegrului, precum şi autonomia 

Bulgariet. Tractatul mal prevedea că, România 

să primescă Dobrogia și să lase “Rusiei cele tref ju- 

__deţe din Basarabia : Cahul, Ismail şi Bolgrad. 

Sfatul puterilor celor mari adunându-se la Ber- 

lin, în anul 1878, recunoscură şi ele independența 

României şi dreptul Românilor de a stăpâni Dobrogia. 

La 14 Martie 1881, adunările țării rădicară Ro-
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mânia la' rangul: de pegat ; Yar la 10 Maiu acelaș an; 
Domnitorul Carol fu încoronat de rege şi Dâmna” 
Elisabeta de regină a României. 

“De aici îriainte, sârta Românilor este în: mâna i 
lor, și de la dînșii atârnă să facă din: România. o ța- 
ră puternică ș şi înfloritre, 
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