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LUDOVICU XIY ȘI CONSTANTINU BRANCOVENU 
     

STUDIU ASUPRA POLITICEI FRANCESE 
” ÎN : 

p 

EUROPA RESĂRITENĂ 

Unuli din cei mal insemnaţi istorici ai Ger: 
maniei contimporane, Leopold von Ranke recu- 
n6sce că esistă uă zilță istorică care circulă de la 
uă natiu la unii grup de=—popâre 
a altulă, | E 

Na come aaa 

Ne vomi sili, în acestă studia asupra politicei 
[rancese în R&săritulă Europei, mai ântâiu a schița 

curentul de viţă istorică ce se stabili între Francia 
și Turcia, de la Franciscu | și succesorii sti până la 
Ludovică XIV, șapoi, călcândă pe <t&r&muliă so- 

lidu ală istoriei particulare», cum dice același i- 

storică germani, vomu urma cu deame&nuntuli 

fasele diplomaţiei: răsăritene a Hegelui-S6re, cu 
privire la principatele române, Valachia și Moldova. 

Vomuă lămuri, întru câtă ne va fi cu putință, 
vrăjmăşia diplomaţiei (rancese în contra lul Con- 

stantini-Vodă Brâncovânu, precum şi moduli 

1 G, Z, Ionescu.
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cum principele românii sciu să se apere împolriva 
ei la Constantinopoli șintralte părți. 

Ne vomi ajuta la acâsta cu documentele adu- 
nate din Archiva Ministerului afaceriloră străine 
din Paris de onorabilulă d. Alexandru I. Odobescu. 
Domnia-sa a bine-voitii de ni le-a, comunicati cu 
acea luminată bunătate, bine cunoscută de toți 
tinerii cari se indeletnicesci cu ale condeiului; 
dreptu acâsta, permită-ni a'r eșprime și-aci mul- 
țămirile și recunoscința nâstră. 

Vomii căuta ?n fine a 'ncadra, îndeeptăţi, com- 
„bate și colaţiona. documentele traduse de NO), s6ă 
numai resumate, cu povestirea evenimentelorii 
sincronice atâtii din țările vecine, câtă ŞI din 
principatele dunărene. 

Astfeli purcedendă, sperămă că ni va fi dati a 
îndeplini datoria de căpeteniă a oră-cărui studii 
istorici : înlințairea fapteloră, din care nasce re- 
presintaţiunea esactă a epocei ce studiămiă.



i. 

14183—1517, 

In Pieţele marilorii căpitani francesi(1), Brantome 
scriă următ6rele rânduri : «Ami auditii uă dată 
«pe domnului Conetabilu (2) dicendă că regi! Fran- 
<ciel aă două alianțe, două prietinie pe cari n'arii 
«trebui să le părăsescă de felii, şi de cari n'ari tre- 
«bui s& se despartă pentru nimica ?n lume : una 
«e aceia a Elveţianiloră și cea-l-altă, a Marelui- 
«Turci, a Sultanului de la Constantinopoli». 

Brantâme scria aceste rânduri în a doua jumă- 
„tate a. secolului XVI (3), când prietinia tureo-fran- 

cesă, de multă âncă, prinsese în amândouă ț&rile 
puternice rădăcini. 
„Acestă alianță sari fi născuti prin firea lu- 
cruriloră, chiar din timpului lui Ludovic XI, dâcă 
Francia ară fi avută să se iâmă de vruni vrăj- 

(1) Ediţ. compl. Lalanne, Paris, 1879. Tom. V, pag. 55, 
(2) Comandantul generali ală armatelorii regale. Funcţiune 

creată de Ludovicii VIII la 1218 şi desființată de Ludovicii XIII 
la 1627. Conetabilulă de care vorhesce Brantâme cra Anne, duce 
de Montmorency (1492—1567). 

(3) Șăgalniculă Petre de Bourdeilles, senior de Brantome, s'a năs- 
cutii în 1540 şi a muriti în 1614,
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maști lotii atâti de puternici şi de amenințătorii 

ca acela ce va 'ntâlni mai în urmă Franciscu |. Nu 

religiunea ară fi opriti. pe prolundulu și întune- 

catulu Ludovicăi XI de a deveni prietinului 'Tur- 

ciei. In 1483, Baiazet îl trămise uă ambasadă 

pentru a cere pe Djem sâi Zizim, ținută atunci 
la "nchis6re, în statele regelui prâ-crestinu (1). Lu- 
dovicii AI, nesfătuilui de nici uă trebuinţă,; puse 
înainte, can inulte ulte întâmplări, religiunea Și 
curăţenia. consciinței sele. Fugindă de lume, per- 
duti în posomorila singurătate de la Plessiz-lez- 
Tours, elă nu voi să: primâscă pe trămisulu în- 
spăimentătorului Sultan. 

Cu tâte acestea, Baiazet nu se supără; voia 
duă parle să scape de frate-seui cu orl-ce preții; 
de alta, scia câtu de .puternici suntii regii Fran- 
cici. Înteresuit politică , amintirile Cruciatelori , 
legendele ce lăsaseră nobilii Și ostașii frânci prin 
țările fostului imperiia bizantină, îndemnau pe Sul- 
tanii a bate idrăși la ușa regiloră Franciei. 

In 1486, Baiazel cere din noii pe Djem lui 
Carolu VIII, cavaleresculă și copilărosulii moște- 
nitorit alu lui Ludovic XI. Regele nici nu voi 
Sauţă de propunerile Padișahului, de: şi trămişșii 
acestuia oferiai, în schimbulă. lui Djem, î6tle m6- 

(1) De Cavalerii Podului, în castelulti de | Pentru acâsta, Baiazet plătia cav 
galbeni. Jonquitres : Jiu, de 
pag. 195 și 223, 

a Bourgancuf (Creuse). 
aleriloră uă sumă de 45000 de 

PEmp.  ottomun, Paris, 1881, in-80 ;
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șlele. găsite în împărăţia otomană şi ?n sânta ce- 
tate a Ierusalimului. Carol VIII voia să le cuce- 

râscă cu spada. 

In fine, sub Ludovici XII, Baiazet, fără su- 
părare, reveni pentru a treia 6ră să lege prieli- 

niă cu regi! Franciei, şi, pentru acâsta, ceru «ce- 

lui dântâiu dintre regii lui Isus> s& 'mpace, pe 

dreptate și cu folosi, pe Turci cu Veneţiani. Pen- 

tru ași face pe San-Marco prietinii buni și-ajulă- 

loră la vremuri de .nevoiă, Ludovici XII ascultă 

cererea Sultanului. Atâtă Ens€ și nimici mail multă. 
Cu Francisci I, purtarea Franciei faţă cu Sul- 

tanulii de la Constantinopoli se schimbă. Echili- 
brulă europeni, ameninţatii (1519) prin suirea lui 

Caroli I, regele Espaniei, pe tronulă Germaniei 

sub numele de Carolă-Cintulă, deschise ochii di- - 

plomaţilorii francesi, — Gmeni de stată cu minte 
subțire și prevedere adâncă, cari judecară cu drep- 

tate marile fol6se ce Francia arii fi căştigati din- 

truă alianță cu Turcia. ranciscu I înțelese f6rte 
bine drumuli ce trebuia se urmeze. Credemiă îm- 

preună cu mulți din scriitorii francesi că unil i- 

storici greşescii când contestă acestui rege capa- 

citatea. și priceperea politică. Lăsându la uă parle 
celc-l-alte ale 'sele fapte carilă înaltă în fața po- 
sterităţii, numai modulă cum sciu să 'ntemeieze 
în diplomaţia francesă principiele acesteia în Eu- 

ropa r&săritenă, este de ajunsi a nilă ureta ca 

pe ună politicii deșteptii și prevădătoru.
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Fără a ţine în sâmă spaimele sânte ale mul- 
tora din supuşil săi, Franciscă | se hotări să în- 

cheiă alianţă cu Suleimanii. Suveranii Europei, și 
mal cu s6mă politiculii vrăjmași alu regelui Fran- 

ciei, Carolă-Cintulu, strigară în t6tă lumea că 

Franciscu | prihănesce religiunea, sguduie teme- 

liele Bisericei prin păgâna unire a <crinului cu 
semi-luna». Franciscii I tăcu, şin unire cu învă- 
țaţii săi consiliari, urmă tractativele începute cu 
Suleimani. 

Se găsiră. scriitori în Francia, se găsiră în sta- 
tele lui Caroli-Cintulă, cari protestară cu sgo- 
motii și. făţarnică evlaviă, şi alergară la ajutorul 
“Papei, în contra '«fiului celui mai mare ală Bise- 
ricei». Fură 6ns€ și alții cu minte sănătâsă cari 
pricepură, ca şi Franciscii |, fol6sele prietiniet 
turco-francese. 

«Toţi principii din partita Imperatorului, dice 
«Monlue (1), se făceaii că rămăni îmărmuriţi pen- 
«tru aceia că Regele nostru chiamă pe Turci în- 
«trajutorii. -Dâr 6re împotriva vrăjmașului nu dal 
«cu ce-apuci? (2) Ba dău! eu unulă, dâcă mi-ara 
«sta *n putere să chiămi pe dimonii laduluj să 
«spargă capulii dușmanului care voiesce să mil 
<“Spargă pe-alu meu, Dumnedei să mă ierte! der 
ci-aşă chiăma cu tstă inima». 

(1) Commentaires, cdiţ. Raple 
4. ], pag. 143. 

(2) Monluc cunâsce pe Macchiavelli. 

a Societ. pentru Istorie Franciei,
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Franciscii | hotăresce planuli diplomaţiei sele 

în Răsăritii. inta către care va tinde politica . 

regiloră Franciei cu Sublima Porlă se vede; şi- 

rulă ei se pâte urmări cu 'nlesnire de la 11 Fe- 

bruariă 1534, data instrucţiuniloră primului mi- 

"nistru francesă (1), Jean de la Forest, residentă 

la Portă, și până la jumătatea secolului XVIII, 

când miniştrii lui Ludovică XV şi Ludovici XVI, 

uitându tradiţiunea, se "'ncurcară, în alianțe nepo- 

litice şi nefolositâre cu Rusia, cu Prusia şi cu 

Austria pentru a stinge, aprinde și i6răși stinge 

mărirea, casei de Habsburg, și a prepara, cum 

„dice d. de Broglie, puterea prusiană din timpurile 

n6slre, | 

Franciscii | vedea statulu săi amenințată de 

trei părți de uriaşa putere a lui Caroli-Cintulii. 

Regele Franciei scia forte bine că voința impe- 

ratorului era da ajunge la domniă întregei Eu- 

rope. Adversarii cari ari fi putut st se împotri- 

vâscă lui Carolu-Cintulti cu mai multă putere erau: 

la Re&sărită, Turcii comandați atunci de Suleimani 

cel mare, ca uni strălucit regimentă de cavale- 

riă, gata să se arunce în fumulă şi tunetele r&s- 

(1) Inaintea lui La Forest, Franciscă avusese ministri cu puteri vre- 

melnice, trămişi numa) pentru câte-uă cestiune. Asifelă fură Frangi- 

pani (125) şi Rincon (1532). — Cardinalulă Du Prat scrise primele. 

instrucţiuni diplomatice ale ministriloriă francesi la Porta otomană.— 

YV. St. Priest: Mân. sur PAmbass. de France en Turquie, Paris, 1877, în 

8o. Pag. 29 şi urm.—Cf. 1. Zeller: La Diplomatie franc. vera le muilicu 

du XV Eine sitele, Paris, 1881, în 8v. Pag. 11, 20 şi urm,
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bdieloră; €rii, la Apus, Francesii asupra cărora 
domnia regele artistă şi cavaleră, luptătorulti de 
la -Marignan, Franciscu 1, părintele spiței de Va- 
lois-Angoul&me. | 

Nimicii mai potrivită din tote punctele de ve- 
dere, de câtă acâstă alianță turco-francesă, la, care 
amândout& statele, ameninţute de Carolă-Cintulti , 
erait sfătuite de uă comună primejdiă. Pentru Fran- 
ciscii și Suleimanu, tema de căpeteniă a doui aliați, 
cari se voră certa în privința resultatului, nu e- 
sista. Eraă atâtă de departe unulă de altul, în- 
câtu, fiă fostă câti de mari cuceririle unuia, ele 
toli nu ari fi. puluti aţița ambiţiunea și invidia 
celui-l-altă. 

Suleimanii, căruia îi plăcea forte caracterului 
cavaleresci ală lui Franciscu 1 cu t6te defectele 
lui, lăsă josii multe din pretențiunile sale și nu luă'n 
semă tote infidelităţile ce” facea, după timpi şi în diferite tractate cu regir creștini, schimbăcio- 
sulu săi prietini şi aliată. “Șapoiy, Suleimanu şi marele s&i viziri Ibrahim înțelegeaii greua posi- 
țiune a regelui Franciei, catolică în politica in- ternă, protestantă și mahometană în politica esternă. Pentru a mulțămi marea maioritate a nobililorii și poporului stu, Franciscu trebuia să „se prelacă adese-ori că uită pe Turci. Nu tou supușii săi aveau spiritulu şi t 
Blaise de Monluc. 

- Suleiman trecea 

ăria de ângeră a luj 

multe cu vederea, der scia
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s& se oprâscă la limpi. Bunidră, în afacerea 

tronului Ungariei, Padișahulă fu nestrămutati în 

hotăririle sele. Guillaume Pellicier, ambasadorulă 

lui Franciscă la Veneţia, în spirituale și erudite 
scrisori diplomatice, sfătuise pe rege s& câră co- 

r6na Ungariei lui Suleimanii. Certele dintre Za- 

polia și Ferdinandu (1), pretențiunile Germaniei, 

amenințătorea vecinătate a lui Suleimani făceati 
din Ungaria unu felu de <puiă de giolu diplo- 

matică», cum dicea Pellicier (2). Pentru ce re 
nu lPamii da noi? întreba amiculii lui Montaigne. 

Franciscit judecă dreptii forte -folositâre propu- 

nerea ambasadorului seii de la Veneţia. Bizuin- 
du-se pe iubirea cei arăta Sultanulii, elă îl ceru 

voiă s& pună, la tronul Ungariei, candidatura 

fiului sei, Carolăi d'Orlâans. Suleiman vEdu că, 

printr'acesti singură faptă, alianța turco-fran- 

cesă dispărea. Interesele ambilori aliați sari fi 

apropiati atâtă de multă, în câtu nu ari fi în- 
târdiatu s& se ciocnscă la Dunăre. Pe lângă a- 

cestea, Sultanuli și Vizirului și-aduceaii tare bine 
aminte de vechia dicetâre a Bizantiniloră păţiţi: 
sv pic ehov Es, “peizova d'0d4 Es (3), — Transil- 

(1) Espuse î în parte de d. Zeller (Op. cit.).—Roluli ce Petru Rareșii 

jucă în aceste competiţiuni se află povestită). dice-se - în nesce Mss. 

"ale bibliotecei din Aix (Bouches-d.Rhâne).—Ribier: Lettres et Me- 
snoives tat, citat în Charriere, vorbesce de rolului Valachiei și Mol- 
dovel în istoria lupteloră dintre Zapolia şi Ferdinand. 

(2) Zeller , op. cit. pag. 213 și unn, 

(3) SE al pe Francii de prietină, dar de vecinii s6 nu'lă aj.
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vania și Ungaria stau f6rte bine sub puterea mea, 
dicea Suleimanii trămisului francesiă : luptele între 
Zapolia şi Ferdinandă sunti toti atâtea cause de 
slăbire ale imperiului germani. 

Franciscă 1 voia să pună pe fiulă seti pe ivo- 
nulu Ungariei pentru a bate pe Carolă-Cintuli 
din două părți. Scia regele că - Turcii puteai a- 
junge la acesta multă mai bine de câtă unt prin- 
cipe francesti rege alu Ungariei ; dâră Turcii nu e- 
rau docil, ascultai, după poftă și capriciuui, în- 
vitaţiunile și combinările ambasadorilorii francesi. 

De și nu isbuli în acestă afacere, Franciscă nu 
încetă da fi amiculi și aliatulii puternicului și 
mărețului Padişahiă. 

Semnalulă Ensă era dată; crearea unui regali . 
Irancesi la Răsărită va fi urmărită de moşteni- 
torii lui Francisc |, orr-de câte ori puterea ca- 
sei d'Austria va deveni ameninţătâre pentru ț6ra 
rgiloră pr& creştini. Pentru a li înlesni munca, 
Franciscii se sili în dese rânduri a "'ntemeia bine - 
numele și vâda Franciei pe țermurile Bosforului. 
Cu risculă d'a ridica n contră” întrega Europă, d'a 
primi falgerile escomunicațiunii papale şi d'a fi 
numiti! vrăjmaşuli crucei de lGtă creștinătatea, 
Franciscii | avu curagiulu d'a trece peste şantulu 
care despărția pe Turci de cele-l-alte popore eu- 
ropene. Trămiţendu ună ministru la Portă, regele 
Franciei recunoscu Sultanilorii otomani cucerirea 
făcută în Europa. Turci! nu mai erau călători pe
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ruinele fostului imperii bizantinii. Cortul întinsi 

lângă S-ta Solia se translormă în palată. 

In locii d'a propovedui deșârte şi nefolosildre 

cruciate, Francia pricepu cea dântâiu că, până 

la gonirea Turcilori: din Europa, nariă [i rău s€6 

lege prieliniă cu dânșii, și s€ asicure, în calita- 

tea ei de putere amică, unii traiii mal omenescii 

numeroşiloră şi nefericițilorii supuși creștini, din 
noulii imperii! ală lui Mahomelă. 

De altă parte, luminaţi de simțului lori politicii, 

Franciscu I şi deștepții sei consiliari : cancelarului 

Duprat, Guillaume Pellicier, și fratele lui Blaise, 

Jean de Monluc, episcopi de Valence (1), nu pu- 

teaii să lase neîntrebuințată vânjosa energiă oto- 

mană, care nu cerea de câti fumului, viforuli și 

para r&sboielori. Lucrară deci fără pregetiă și re- 

uziră a da 'n apele lori politica europână a Su- 

blimei Porţi. Câştigulii era mare; urmărilei 6nsă 

'nu se puteau âncă prevesti. Diplomaţii lui Carolu- 

Cintulă, orbiţi de mărirea domnului lori, conti- 

nuau a dice cu trufia-le castilană miniștrilorii 
fiancesi: Austriac It Imperare Orbi Univers0.—SE 

asceptămi : peste mai puţini d'uni secol, elevii 

și colaboratorii lui Richelieu, fără a strica șirul 

vocaleloră din gicătârea imperială, vori dice, 

sciindă ce spunii: Austria Erit In Orbe Ultima. 

(1) In urmă, ambasadorii specială în Polonia și vrăjmaşii înflăcărat 

alti lul lonaseu, domnulii Moldovei, care 'lă necăji amară la alegerea 
: i . “ : E 

lui Henri de Valois, de rege ală Poloniei. Vedi pag.



II, 

1517—15741 

De și nesigure și părendi la *mcepuli că n'a 

drepti scopii decâtii numal unirea cu Suleimanii 

în contra lui Carolii-Cintulu , politica francesă și 

dorințele sele ținteaii la ceva mai folositori. Fran- 
ciscu 1 voise s€& înteineieze unii regatii [rancesit 

„în Ungaria. Joculă politicei sele se 'nvârtise a- 

supra acestui punctii. Prevederea lui Suleimanii se 

opusese la ardintea dorință a regelui Franciei. I- 
deia ensă nu va fi părăsită. 

Henricii 1, fiului şi succesorulii lui Franciscu I, 

urmăresce, faţă cu Turcia, politica părintelui seu. 

Cândiu îl vine bine, cultivă amiciţia lui Suleimană ; 

când nu, elu uită şi alianţa, și prietenia otomană. 

In tractatulă de la Câteau-Cambrâsis, încheiatii în- 
tre Francia şi Espania, nică nu se pomeni mă- 
car de Turcia şi de Padișahii. 

D. de S-t. Priest scriă (1), după Busbecg, că 
Suleimanii, aflându de conclusiunea tractatului, 
ară [i disă d-lul de Lavigne, ambasadorului regelui 
Francie): «scriă stăpânului tău că, decă e cu greu 
«unorii vechi prieteni să devină vrăjmași, apol e 
<toti atâtă de grei unoră vechi vr ăjmaşi s& do- 
“vină prietini buni ȘI credincioși». 

(1) Op. cit. pag. 47.
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Senlință admirabilă, dice d. de S-t. Priest, în 
gura unui principe pe care Francia 1ă luase a- 

-lâlă de desu preste picioră, și a cărui purtare: 

politică cu Regii pre creştini avusese totdâuna 

ună caracteră nobili și mare. 

După mârtea, lui Henrică II, politica francesă 

șiovăiesce câti-va timpi. Suleimanu privia aceste 
nehotăriri cu liniscea ce'i inspira uriașa. sa putere. 

Caterina de Medici, de şi trăgănită înăuntru de lup- 

tele civile, de și spăriată în afară de pulerea şi 

intrigele lui Filipii II, regele Espaniei, nu lăsă de 

loci să dispară tradițiunea politicei francese la 
Constantinopoli. Din: contră, avându-se 'n vedere 

firea. și barbaria olomană din secoluli XVI, sari 
put6 dice că nici uă dată diplomaţia francesă nu 
se bucură, pe țărmurile Bosforului, d'uă trecere 
mai mare ca aceia ce avu sul cel trei fil al Ca- 

terinei de Medici. . 

Nu. scimii dâcă numerbsele şi m&runtele prin- 

cipie ale diplomaţiei italiane ai fostii puse 'n prac- 

tică, chiar de trămişil Serenissimei republice a Ve- 

neţiei, cu mal multă sciință de cât aceia a Ca- 

lerinci de Medici. In ceia ce privesce pe Turcia, 

Regina-mumă ajunsese să cunoscă atâtă de bine 
Seraiulii, pe Sultanele-Validă, pe favorite, pe _vi- 

ziri şi caimacami, în câtă conducea la Constan- 

linopoli, cu aceiași siguranță, intrigi toti atâti de 

încurcate ca și cele de la Paris şi de la Blois. E- 
piscopulă d'Acqs, abatele de IvIsle, baronulă de
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Germolles la Constantinopoli, D. de Rennes la Vi- 
enna, d. de Ferrier şi 'n urmă d. de Maisse la 
Veneţia, episcopul de Toulouse la Roma o în- 
cunoşciin(aui de tâte cele ce audiati că se petreci 
la Portă. | 

«Dorescii, scriă Caterina d-lui de Rennes, do-: 
<tesci să sciit ce sa mai lăcutii cu Moldova, care 
<lu răpită daceki d Alexandria, şi cum se va sfărși 
«cu răpirea regatului Transilvaniei care se prepară 
«în timpulă de faţă. Te rogi deci ca, îndată ce 
«vel alla ceva, să me incunosciințezi fără întâr- 
<iare>.(1) 

La Constantinopoli, după negociațiuni fără im- 
portanță, jOculu politicei francese se mută din Un- 
garia, unde "lu lăsase Francisci |, în Algeria. Ca. | 
terina voia pentru fiulu set pre iubită, Henricu 
d'ânjou, regatului Algeriei, nu numai pentru a 
da acestuia uă corână, ci și pentru a. pune uni 
vrăjmași la spatele puterei espaniole. In tâte ac- 
tele vieţei sele, astuta Florentină scia să facă, părți 
egale sâii neegale, după timpiă şi împrejurări, atâti 
pentru iubirea“ de mumă, câtu și pentru ambițiu- 
nea! de regină domnitâre. Intemeiându-se pe tre- 

(1) Serisâre din 3 Marte, 1562. — V. Doc. încd, velatifs ă Vllist, de Trance. D. de la Ferriăre : Lettres de Catherine de Aâdicis (1533— 1568. Paris, 1880, în-îu, — Le due dWuilerandrie pare a fi Alexan. dru Lăpușnenu, gonit dinscaunui de Despotii, care - Caterina sciă - fu- sese în armatele lu Carolii-Cintulă, — Cf. IV-a scrisore a lui Busho- quius, ambasadorultă Germaniel (1532—1589) la Pârtă, Ediţ. hano- vriană, în 10, 1605,



— (5: 

cerea, ce avea. la Pârta otomană, Caterina ceru - 

Algeria pentru Henricii d'Anjou (1). 

Sublima P6rtă respunse cu blândeţă der cu lă- 
rie că Al-Coranuli se 'mpotrivesce la una ca a- 

cesta. Sultanulă nu putea, mai cu semă în vre-. 

murile acelea, să ajute pe uni principe creștini a 

cuceri uă (âră musulmană. | 

“Regina şi consiliarii sei pricepură puterea pie- 

dicei de cari le vorbiati vizirii și calmacamii de 

la Stambuliă, şi nu mai stăruiră. Algeria tu pără- 

sită, ri politica  Caterinci se 'ntârse din noii în 

Răsărită. Snleimani: murise (1566) ducândi cu si-. 
ne cea mal mare parte din gloria și mărirea o-: 

tomană. Turcii atinseseră apogeuli: cu acestă îm- 

părati înțeleptă, politică şi viteză. 

Tronului Poloniei era vacantii. Caterina începu să 

lucreze pe lângă vizirii lui Amurată III pentru ali 

da fiului sei Henrică d'ânjou. Marii demnitari al 

Porţel otomane se opuseră 'ntâiă, împinși fiindi la 

acâsla de una din cele mai simple regule ale po- 

Jiticei. Alegerea lui Henric de rege alu Polonie! 
ară fi stărămată alianța turco-francesă, și ară fi 

dati Porţei, lângă principatele dunărene, uni ve- 

cini șapoi unii vrăjmași multă mai puternicii 

de câtu foştii Jageloni. Francia ară fi lostu la 

spatele lui Henrici în t6te împrajurările. 

Caterina cerea. Turciloră pentru fiului săi nu 

(1) St. Priest: op. cit. pag. 55. 

*
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numai Polonia, astfelu cum dânsa. era m 1573, 
ci uă Poloniă mărită cu provinciele cari fuseseră 
odinidră, diceau scrisorile Reginekl-mume, ale lui 
Caroli IĂ și ale lui Henrict d'Anjou (1), sub stă-' 
pânirea vechilorii Jageloni. Caterina voia pentru 
Henrici ună regatii mare, puternică, impun&- 
torii, de vecinătatea căruia să se temă imperato- 

zii Germaniei. | 
Provinciele de cari vorbescii serisorile regale: 

şi răspunsurile ambasadoriloră sunti Valachia ŞI 
Moldova, «qui soulaient &tre anciennement aux 
roys de Poullongne», dice Henrici d'ânjou. 

Se sciă adi cum împrejurările Și jocului politi- 
cel siliră pe Domni! Valachiei și Moldovei, pen- 
tru binele și liniscea, țărilori românesci, să se 'n- 
chine, să se supună, în mod platonici, când re- 
gilori Ungariei, cându regilori Poloniei, (2) pă- 
strândi neatinse aședămintele și neatârnarea [&- 
riloră în tâle şi din tâte punctele de vedere. 

Carolu IX scia cu ce legături de supunere in- 
traseră Domnii sâi «Palatinil celorăi dou& Vala- 
chie> sub suzeranitatea Poloniei Și "n urmă sub 
a Turciei. Eli nu cerea de câtă ca Turcia să trans- 

(1) Chasritre: Negociat. de Ia Trance daus le Levant, Paris, 1848, in-40 — Vol, IL Scrisorile : lui Carol IX către episcopuli VAeqs din 30 Nov. 1572 şi 17 Decemb, 1573; ale lui Henrici WAÂnjou din De- cemb. 1572.— Răspunsurile ambasadoriloră de la pag. 339 înainte. (2) V. Picot şi Bengescu : Alexandre le Bon, Vienna, în-120, 1882 Passim şi isvorele citate. — La aceiași conelusiune ducă şi documen- tele latine, âncă inedite, adunate de d. Alex, Ein. Laho+ 
le : 

ary de prin bibliotecele Petersburgului, 
) '
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milă puterea” suzerană în mânile fratelui său: 
Henricii. In faţa 'acestorii stăruitâre cereri, Turcii 
remaseră neclintiţi. Pân€ în secolul XVIII, Și "n 
specială acum, cu spița de Valois, şi la finele se- 
colului XVII cu' Ludovici XIV, Porta va opune 
la tâte poftele străine, privitâre la Valachia Şi 
Moldova, ună non possumus ahsoluliă. Indată ce 
aimbasadorii se dai: în vorbă despre trecerea Va- 
lachiei ori Moldovei sub uă altă suzeranitate de 
Câtu cea turcescă, Vizirii, Caimacamil și chiar 
Sultanii le-o tăia de la nceputii sâi le r&spun- 
deai agale, cuă otomană ironiă: «pentru ce nu ne 
cereți Adrianopolulă 22 “Și 'n totdcuna, acestii non 
possumus ali Turciei era ajutată și întărit de dom- 
nil Români, cari cunosceati cele ce se pettreceail 
la Constantinopoli și reuşiau a pune cândiă bețe, 
cândă lufani în rotele diplomaţiei europene. 

De rândulu acesta, cândă Ionașcu, domnulu 
Moldovei, audi că 'Turcia sprijină candidatura lui 
Henrică d'Anjou, capukehaiaua principatului primi 
ordine să facă totu ce “1 va sta prin putință pen- 
tru a 'ncurca acțiunea ambasadorului francesii. 
Nu pulu face nimici căci darurile Caterinei crai 
mai mari și mal alese decâti cele ce aducea el 
din par lea lui Ionașcu. 

«Mori după mândrele postavuri ale Parisu- 
lui!» dicea Amuratii III d-lui Frangois de Noailles. 

Și acesta, scria Reginei să “1 irămilă cât 
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“multe postavuri, căci, dicea glumind mintosuli 

diplomati, 

Munera, crede, mihi placani hominesque deosque. (1) 

In Turcia, versulă lui Virgiliu făcea parte din 

ceia ce se numesce adevărurile desăvârşite, | 

Decă la Pârtă Ionașcu nu putu să biruie da- 

rurile Franciei, în Polonia lu mai fericiti. Dieta 
era 'mpărțilă în două partite : una voia pe Hen- 
ricii d'ânjou, alta uni rege pământeni. Ionașcu 
lucră pe lângă acestă din urmă, convinsă fiindii 
că lucrâză pentru binele țării sele. Domnului Mol-. 
dovei audise de pretențiunile casei de Valois asu- 
pra celoră dou& principate române; era deci în 
casi de legiuită apărare. Scrisori, sgomote false, 
instrucțiuni plăsmuite, spatime cu Turcii, tâte fură 
întrebuințate pentru a face să cadă candidatura 
iencrului şi bizarului învingători de la Jarnac și! 
Montcontour. e 

Marchisulă de Rambouillet represinta pe Ca- 
roli IX în Polonia; Jean de Monluc, episcopi de 
Valence, ajutati de secretarulă “său, guralivulu 
Jean Choisnin . de Chalttellerault, lucra, trămist 
într'adinsu, la. victoria candidaturei lui Henrici. 
Câteși trei erau în corespondinţă cu Francois 

(1) Darurile, erede-mă, îmhbună și pe Gmeni şi pe der. — Guillaume 
Pellicier scria cu vro 30 de ani înainte lui Franciscă 1 că amba- 
sadorulă care plâcă la Constantinopoli trebue să fiă înţăcălatiă-îm- bucălată cu daruri, peșkeşuri, chiar cu dale măncării — des choses mangeatices — pentru pașalele Porții. -«. Zeller, op. cit., pag. 164.
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de Noailles, ambasadorului Franciei de la Con- 
stantinopoli. Monluc câștigase în' partea lui mulți 
nobili poloni; mai spera apoi şin ajutorulă Tur-: 
ciel, jără să spună la nimeni că a cerută acesti 
ajutoră: Corespondinţa Porţei se făcea prin Mol- 
dova și cu. grija domnului românescă. Ionașcu 
despecetluia. scrisorile (1) şi citea cele ce Vizirulă 
scria Dielei în favârea. lui Henrică, Şapoi, cu a- 
ceste scrisori, mai lrămitea şi elu altele : 

«Veţi vede, nobili domni, în scrisârea ce vă 
«trămite Vizirulă, că Sultanulă v& poruncesce să 
«alegeţi, drepti rege ali Domnieloră Vâstre, pe 
elratele regelui Franciei. Sunteţi 6ns& destulă 
«de înţelepţi și de. mintoși ca st nu faceţi uă ase- 
«menea greşâlă; căci, dâcă Turcului vrea să va- 
«ducă acolo, apoi bine să sciți că are de gândi 
«se lacă din acestu rege ună infiorătorii dușmanii 
«ali creștinătății.» (2) - 

Logică s€u nu, lonaşeu scia că. disele lui vorii 
fi răspândite pretutindeni de cei cari nu primiati 

pe Henricii de rege și cari, după ar&tările domnului 

(1) Ionaşcu avea esemple cari "lă împuterniciati la acâsta, Caroli- 

Cintulă poruncise marchisului de Guast, guvernatorulii Milanesului, 

să omore pe trămisulă lui Franciscă I, Antoniu Rincon care se du- 

cea la Constanlinopoli, şi să "i iea inslrucţiunile. Rincon fu ormo- 

rită, der instrucţiunile plecaseră p'altă cale. 1542. —St, Priest, op, cit. 
pag. 185. 

(2) Memoires pour sereir & Pilist. de France, colecţ. Petitot, Paris, 
1825, in-8; tom. XĂNVIII : Memoires de Jean Choisnin de Chattelle- 

vault, pag. 149. (Aprile-Maiui, 1573). .
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moldovenesc, strigau că nu vori, uă dată cu ca- 

puli, domni de la Turci. | 

Rege turci, alesii după poruncă turcâscă, suin- 

du-se pe tronului Piastiloriă şi Jageloniloriă pe bra- 

țele Turcilorii ! acusaţiunea era gravă şi producea 
unii efectii păgubitorit asupra catolicei şi îngâm- 

fatei nobilimi polone. Monluc pricepea tare bine 

unde ari fi fostii să "li scâtă uă asemenea pâtă 

asverlită pe reputaţiunea domnului sii. Ionașcu, 
sub aparinţe primitive, era mal îndemănatecă de 
câți "lu credeau tărmişii lui Henricii d'Anjou. «Le 
Dogdan de Vallaguie» c'uă singură scrisâre strica e- 
fectulă a decimi de discursuri: și multorii daruri 
împărțite de Monluc. Episcopulii de Valence, de 
rândul acesta, negă cu furiă autenticitatea seri- 
sorilori viziriale, negă strînsele relaţiuni de prie- 
teniă între curtea din Paris și Sublima Portă, negă 
până şi esistența -unui ambasadori francesi la 
Constantinopol. (1) 

Henrică d'Anjou triumfă cu tâte piedicele puse 
de Ionașcu și de partita naţională a nobilimei po- 
lone. Domnuli Moldovei își schimbă îndată poli- 
tica şi intră în negociaţiuni cu noului rege; voi 
să i se supună Și 1 ceru ajutori împotriva 'Tur- 

(1) V. âncă Charriâre, op. cit. Vol. III, scrisorile episcopului d'Ages 
către Caterina de Medici (8 Mai, 1574), către Carol IX (£ lunii, 1574) către Henricii, regele Poloniet (22 Iuniii, 1574). Acesta din urmă ple- *uă mă i i A i a 
case Muă septămână din Cracovia, când Francois de Noailles îl seria din Stambul.
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cilorii. (1) Henricii [, regele Poloniei, nu primi în- 

voielile ce'i oferea Ionașcu, dicândia că elu ține la 

pricteșugulă Turcilori. Ş'apoi, nici nu avu timpi 

se sfirșescă negociațiunile, căci dispăru din Polo- 

nia în 15 lunia 1574(2) —a doua di după. omo- 

rulă neomenosă ali lui Ionașcu în Moldova. Se- 
venissima lajestas, cur fugis? strigară cu "'ntristare 

Polonil 'cari aflară de plecarea Regelui. 

Henricii -fugia după corâna strămoșescă. Ca- 

rolă IX murise; dreptulii de moştenire chiăma pe 

Henrică pe țărmurile Senei. Intre, <frumâsa țâră 
a Franciei», cum dicea lacrimându cumnală-sa, 

- poetica Maria Stuart, şi politeța nobililoră seniori 

francesi, şi între viforile Sarmaţiei şi primejdiosa 

supunere a familieloră jagelone Radziwil, Czarto- 

riGEi, Sangusko și Wicnowieșki, afemeiatulă copilă 

ali Caterinel de Medici nu se 'ndoi uni minuti. 
O tuli la Paris. 

(1) Michel Le Baudier : Incentaire de Vhistoire generalle des Turcz, 

in-40, Paris 1631. Livre XIV, $ 14, —- Farma, despre Ionașcu cra mare 

în Apusă. Le Baudier qice : « Yuon era victoriosă şi "nspătimântători; 
totul se 'nchina înaintea armelori sele triuinfătâre.» — Cf. de-Thou: 
istoria sui temporis, lib. LVIII, $ 13 et seq. Edit în- Londra, 1733, 

(2) Ea. de la Barre Dupareg : JMistoire de Ilenri II], roi de France 

et de Pologne, Paris, in-8),. 1882. pag. 16. ”
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15741—1589. 

Henricu III, regele Franciei şi Poloniei(1), în 
unire cu mumă-sa Caterina de Medici, voi să dea 
corâna, Poloniei (ratelui s&ă, duce d'Alengon până 
la suirea. lui Henrici III pe tronul Franciei, şi, 
după acesta, duce d'Anjou. Partita francesă din 
Polonia "li cerea Reginei-mume âncă de când 
slaba sănătate și lipsa de copil ale lui Carol IX 
făceau posibilă chiămarea lui Henricii din Polonia 
la tronulu Franciei. Ducele d'Alengon scia ce va 
să dică nobilimea polonă și vi6ța sarmată, după 
scrisorile şi povestirile seniorilori - francesi cari 
erai în Polonia sâi veniatt dintracolo. Dreptii 
aceia, îndată după morlea fratelui său, elii de- 
clară Reginei-mume Și lui Philippe Hurault de 
Cheverny, omulii de 'neredere ală lui Henrici, că 
densuli jură credinţă noului rege; călu va asculta 

(1) Menricii se 'ntitulă totă vicţa astfel, de şi tronulă Poloniei rănase vacantii numai câte-va luni după fuga lui din Cracovia. De la Barre Dupareq, op. cit., pag. 16. — Stefanii Batori luă corâna Po- lonici. — <Henricii III nu vrea să recunoscă pe Stefani Batori de «Rege alu Poloniei, și n'a voitii să primescă scrisorile de notifica- «iune trămise de Transilvani. Batori continuă a fi pentru regele «Francie! tot principele Transilvanie.» Din raportulii lui Saracini, ambasadorul Marelui-duce Franciscii alii Toseanet pe lângă Hen- rică IL. în Abe] Desjardins : Xtyociatious diplomatiques de lu France . avec la Toscane, Paris, in-4, vol, 1V, pag. 80,
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în tâte; că” va fi celă mai umiliti supusă, der că 
nu va voi cu nici unui preți s& primâscă corâna 

Poloniei. Ducele d'Alencqon era ună tânără cu idei 

schimbătâre, nestatornici, necumpătatii în dorin- 

țele sele : aci voia. să fie alesii rege ali Ţăriloriă- 
de-Josii, aci se gândea cu foci la mâna Elisabetei, 

regina Augliei. Nu' avu nici pe una, nici pe alta, 

și se stinse toti atâtii de. tristi, toti alâtii de ne- 

fericitii, în mijlocului rafinatei străluciri a curței de 

Valois, ca și fratele s&ă Carolu IX. 
„Polonia fu deci. părăsită. Politica francesă își 

reluă mersulu regulati la Pârtă. De la 1574 până 

la 1579, ambasadorii fură invitaţi a pregăti guver- 

nul Sublimei Porţi la reînoirea capitulațiuniloră.(1) 

Totuşi, pe lângă aceste negociaţiuni la cani, 

după câte se vede, Caterina și Henrici nu ţineau 

fârte, ideia-mumă a. polilicei valesiane, crearea 'n 

Resărită a unei puteri care s& fiă cu totulă în- 

chinată Franciei, nu era uitată de locu. Din con- 

tră, de la 2 Maiu 1679 acestă ideiă reintră în ac- 

țiune cuă putere şi cuă intensitate. care "ȘI gă- 

sescii puţini semeni în analele diplomaţiei francese. 

Petru Cercelă apare pe scenă, şi munca amba- 

sadorilorit francesi din Viena, Polonia, Roma, Ve- 

neţia şi Constantinopoli începe: penlru a dura, 

cândă mai stăruitore, cândă mai mâle, nouă ani 

(1) St. Priest : op. cit. pag. 61, 381 şi urm,



și nou& luni (1), în vederea intereselor Domnului 
românii. | 

V&dendii că ducele V'Alencon nu voiesce cu nici 
ună chipă Polonia, și audindă desvoltându-li-se 
în admirabila limbă toscană planuri de cucerire 
și dominaţiune viitâre, de către mintosulti Şi în- 
vețatulu fiii ala lui Petrașcu-Vodă, Caterina Și 
Henricii nu se îndoiră ună minutii a da ajutoruli 
lori Domnului românesci. Elocinţa. lui Cercelă avu, 
uă înriurire atâta de puternică asupra, spiritului 
Reginei și fiului săi, încâtă causa română fu îm- 
brățișată de Francia și diplomaţii s&i cu multi 
mal multă căldură decâtu anteridra causă a lui 
Henricu cu tronuli Poloniei. Destoinica isbândă 
a lut Petru Cercelu e uă adevărată minune. Necu- 
nosculi la curtea casei de "Valois, neapărat de 
nimeni, Cercelt începu ca ceia ce, de obiceii, 
Sjârșesce unii pretendenti : nu câștigă nici mi- 
nișiri, nici Gmeni cu vedă (2); robi pe Regina-- 
mumă Şi pe rege d'uă dată, fără: dori și pote. 
O! și câte nu trebue să le fi spusii în intrevede- 
rile probabile de la Blois și Chenonceaux!(3) Din 
prima scris6re a regelui cătr& Amurat III (4), “se 
vede că Cercelii ar&lase suveranilori săi protectori 

(1) De la 2 Maia 1079 până la 4 lanuariăi 1589, (2) Celă puţină du 
noscute. 
6) De unde sunt datate mal tâte scrisorile lut Henric WII în ce.. stiunea și favorulă luf Petru Cercelă, 
(£) Din 2 Maiu 1879, 

pă câte apară din documentele până acum cu- . 

.
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uă Valachiă feudală, în tocmai ca Francia şi Espa- 
nia secolulu! XVI. Familia lui era ereditară pe 
tronulii Munteniei ca şi aceia a casei de Valois pe 
tronulă Franciei; nicăieri sistemuli nobiliari ali 
evului-medii nu era practicati cu mat multă vi- 
gore can Valachia; eli urmase părintelui săi pe 
tronulă principatului, domnise câtă-va timpa, der, 
pentru că era ten&ră, tutorii îl răpiseră tronuliă. 

Cercelă, după câte se vede, era uă victimă suve- 
rană a duhului de vrajbă şi nesupunere alu boiari- 
loră — întocma! cum în Francia luptele cu casele 
de Guise, de Conds, de Bourbon și de Rohan albi- 
seră pe Caterina și apropiaseră puterea și domnia 
casei de Valois de prăpastia în care voră fi să.cadă. 

Acestea, reesă din scris6rea regelui către Sultanii. 
-Henrică sfârșesce cu nesce rugăciuni atâtii de stă- 
ruitre, în câtă Amurati III, Vizirii si Caimacamil 

Porții se miră și se crucesci — dâca sarii put 
dice — în fața acestei isbucniri de neașteptată iu- 
bire din partea «celui mai slăvitii domni dintre 
domnii Gesuinilori» (1) pentru ună ghiaură de la. 
Dunăre. 

(1) Creștinilorii. — Acesta e iitlulă regelui Franciei în scrisorile 

Sultanilori; pe lângă celă se may adăugea : «alesul între puterni- 
«cil credincioşi al Mesiey, — împăciuitorulă. certeloriă iscate în uni- 
<versalulii nemă alii Nazareeniloră; — distilatorulă neîncetatelorii 

«ploui de maiestate şi cuminţiă; — stăpânulă semnelori de adevă- 

«rată mărire și slavă; — împăratu ală Franciel.» —St. Priest : op. cit. 

apendice, pag. 383. — In schimbi, împăratului Germaniei era numită 
numai regele Vienei, titlu cu care Habsburgii se mulţămiaă când, pe
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Și "'ntradevări, d. de Germigny începe prin a 
răspunde regelui că Vizirulu nu e tocmai favora- 
bilu lui Petru Cercelă. Principele domnitori plă- 
tesce multii de totii, dice Turculă, şi, prin urmare, 
e greu de scosi. (1) Erii Reginei-mume, pe lângă 
alte inlormaţiuni, baronulă de Germolles, adică 
d. de Germigny, îl mai spune că Marele-viziră sa 
mirată (6rte. și Pa 'ntrebatii de ce se interesă atâti 
de multi regele Franciei, în nesce afaceri cari 
nw'li privescii de feli. I-amă respunsii, dice am- 
basadorulă, că Maiestatea Sa se interesă de afa- 
cerile principelui Marei-Valachil, în virtutea drep- 
tului ce au regi! Francier' da ajuta pe principii 
slabi și nefericiți, (2) | 

Numai acesti singurii și platonicu mobilă cu- 
noscea ambasadorulii, numai pe acestași părea alu . 
fi cunoscutii și Charritre cândii se miră de <nume- 
«Tosele și nesăbuitele Stăruințe cu cari 'mpovăra 
«regele Franciei pe Sultant şi pe vizirii». (3) Cu- 
ventulă de căpetenie nu era cunoscutii de câti de 
tege, de Caterina și de Cercelă. | 
Căci, într'adever, nu e cu pulință să se presu- 
lângă elii, nu se mar adăugeati și altele pră şi f6rte displăcute, în scrisorile trămise de Sultană din «scara şeler imperiale», din Con- stantinopoli: | 

(1) Pâra, în 26 Sept. 1579. 
(2) Pera, în 8 Decembre, 1579. , 
(5) Charriăre, op. cit. Vol. III, pag. 394; — volumi pentru care 

;” Și 'ntradevără opera con- sciințiosulul istoricii francesă e magistrală, constitue ună neperitorii monument de istoriă documentală,
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pună unit momenti că practica și profunda Flo- 
rentină arii fi întreprinsă uă grea și cheltuitâre 

„luptă la Constantinopoli în favârea lui Cercelă, nu- 
mai ca să se dică pe urmă că «regi! Franciel 

<ajută- pe principii slabi şi nefericiţi.» —— Acâstă 
ipolesă cade "'ndată în faţa celoră ce se sciă de 
Caterina şi politica sa. Dâcă Henrici III ară fi 
fosti singurii pe tronii; dâcă elă ară fi cârmuitii 

în persână politica din afară a Franciei, atunci 
Sari fi putută dice, nu fără Gre-care dreptate, 
că Cercelu îli captivase cu elocința, înveţătura, 
omenia“ blândă şi rafinată, cu acea science de Ven- 
tregent de care vorbesce Monlaigne şi care. era 

atâtă de aprețuită la curtea casei de Valois; că 
regele Franciei nu trăi decâtii prin principele ro- 

mâni câte-va luni de dile; că voinţa acestuia era, 
voinţa lui Henrică; că 'n fine Joveuse, d'Epernon, 

Maugiron şi St. Megrin se *'nchinară câtii-va cu 
respecti înaintea lui Cercelu, care fărmecase pe 

rege cu vorba, cu rubinele, cu diamantele, cu po- 

veslirea ininuneloriă din voluptubsele saraiuri ale 

Răsăritului. — Henricii III era atâtă de bizară! 

Aşa ar fi, decă, alături de rege, gata a năbuși 
ork-ce esplosiuni necugetate ale lui Ienvică, nu 

ară fi fostă, totdeuna și fără pregetiă, Caterina de 

Medici, în.verstă de 60 de an! şi veghiându nea- 

dormită asupra on6rel şi gloriei regale, în relațiu- 

nile sele cu cele-l-alte puleri europene. Caterina 

nu sc 'mflăcăra lesne, nu se 'nflăcărase pâte nici
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uă dată. Și 'n.tinereţă ca și în bătrâneţă, chiar 

pe patu'i de morte, ea recomandă tuturor şi fiuluy 

său prudința și i6răşi prudința. In vieţă, cândă iu- 
bea pe cine-va, îl iubea, dice Pierre de L'Estoile, 
<a la Florentine, pour Sen servir». (1) — De unde 
deri atâta iubire pentru Petru Cercelu, dâcă nu 
din vederea fol6selori ce ară fi câştigată cu dân- 
sulă, în R&sărituli Europei, casa de Valois, suve- | 
ranil Franciei? 

Nu e re cu putinţă a crede că fiulă lui P&traşcu- 
Vodă ar&tase Reginei şi lui Henrică III resultatele 
nu tocmai depărtate ale ajutorulvi francesii. Domni 
ală Valachiei, avândi apărători la Constantinopoli 
pe ambasadori! Franciei, netemându-se deci de nici 
unii vrăjmaşii la Portă, Cerceli sară fi întărit 
bine pe «tronulă ereditară alt strămoşiloră să». 
In urmă, ajutată de regil F rancieă, el arii fi ar&- 
tată Turciloră drepturile ce avea asupra. Moldovei. 
Stefani cel Mare unise odinidră, pentru câte-va 
săptămâni, amendout principatele sub ună singuri - 
sceptru. După acâsta, nu cu grei, Domhulu Vala- 
chiei și Moldovei, întemeiându-se pe pretenţiunile 
Și aspirările lui Rareși relative la Transilvania, arti 
fi cerută 'Turciloriă s6i ari fi luati singură, cu 
„armele 'n mână, domnia Ardslului. (2) — Etă, re- 

(0) Ca Florentinii, ca să se slujâscă cu dânsulii, —. Colecţ. Petitot : AMemoires de Pievve de PEstoile, Tom. XLV şi urm. , (2) Peste 20 de any, Michaiă, featele lui Cercelii, va realisa acesti plană cu sabia. “Simțul diplomatică şi mintâsa, destolniciă a lui Pe-
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gatulu francesi din R&sărituli Europei, regală mare 

şi puternicii care, aşedatii la spatele imperiului ger- 

mani, ară fi contribuiti, în unire cu Francia din 

Apusă și cu Turcia din Resăriti, la dărîmarea în- 

grijitârei puteri a lui Carolu-Cintulii şi moştenito- 

riloră s&i.(i) Caterina, de și ocupată înăuntru cu 

protestanții d'uă parte, cu trufașa partită a Guisi- 

lorii de alta, credea că, cu timpulu, regatulă se 

va linisci și regele va pul6 s&şi îndrepleze totă 

activitatea *'n afară. Uă hbine-venită ocasiune îl că- 

dea ca din ceri cu Petru Cercel. Cu câtă intri- 

gile :lui Filipă II se 'nteţiai, cu atâtă alianţa turco- 
_ francesă şi crearea unorii nouă pricini de temere 

“pentru Imperii se impuneaii Caterinel. Cu uă si- 

guranță de nimici turburată, ca şi cum . liniscea 

ară fi domnitu perfectă în tâte părțile Franciei, 

Caterina conducea ițele diplornaţiei francese, așa 
încâtă Henric III, silită de multe ori, înăuntru 

regatului, a primi voința celorii mai mici din se- 

niorii săi, continua a fi credută la Constantinopoli 
ca celu mal «slăviti împeratii din nemulu „Naza- 

«reenilorii». 

| Convinşi deci că Petru Cercelu li-este omuli 

tru Cercelii ară fi realisatii cu pace, dâcă pe ironulii Franciei arăt fi 

domnitii, în timpulă lui, unii monarcă care, iubindu-lii ca, Henrică II], 

ară fi avută şi puterea lui Ludovicii XIV. — Cf. Bălcescu : Mihaiă 
Vitezulu, ediţ. Odobescu, Bucuresci, 1878, in-8%, pag. 250-251. 

(1) Astfelă se va sili — cum vomii vede mal la vale — să facă 

Ludovicii XIV cu Enrică Tăkăly, regele Kuruţiloriă din Ungariă şi 

Transilvania.



Cave ari pute se săvirșescă, în timpurile acelea, 
ideia francesă în Orienti, Caterina și Henrici 
începură s& midlocâscă, să scriă, s& stăruiască 
pe lângă Sultană şi toți marit demnitari ay .Por- 
(ei otomane. Regina-mumă scrise Sultanei-Valide, 

“faimoâsa Nur-Bană, care, cu tâte acestea, după spu- 
sele d-lui de Germigny, apăra pe văduva A/archone 
seu Merchonc. (1) Henrică III, în discursulă de re- 
cepțiune pronunțată la Paris înaintea lui Ali-paşa, 
pe lângă altele, aduse aminte trămisulul otomani 
și de lăgăduințele ce Amuratu III îl făcuse că va 
pune, adică, pe tronulă părinţiloră lui, pe Petru, 
fiulă lui Petrașcu, domnulii Marei-Valachiei, bu- 
nulit s&ă prieteni și v&ru. | 

Nu intrămu în fondul acestej interesante ce- 
stiuni (2), s& spunemă ânsă că nu fu midloci pe 

(1) Scrisorea către Caterina din 8-Decembre 1579, în Chavricre, op. cit. vol. III. Lu Merchone, Mirci6ia, este Despina stă Kiajna, fiica lut Petru Rareşii, sora Dâmnel Roxandra, Lăpușnnu, soţia Iul Mir- cea Ciobanul, muma ur Alexandru II și lui Petru Schiopulă, — una din cele may impunătore figuri de Dâmne române. (2) V. Charriere, op. cit. vol, III : serisorile lut Henricii căire Sutani, 2 Mai 1579; a d-lui de Germigny către Caterina; 8 Decembre, 1579; a Sultanului către rege, Iuliu, 1580 — Vol. IV :D, de Ferrier (Ve- neţia) către rege, 17 Martie, 1581; (Petru Cercel agiunsese in Veneţia la 3 Martie, 1581); .IMentică către Sultan, G lanuariă, 1581; Henrică - către Viziră şi Carmaezină, aceiași dată; Caterina, către Nur-Bani,; Germizny către rege, 15 Aprile 1581, 29 Aprile 1581, 10 luniu 1581, 30 Septeinbre 1581; Gerinigny către Caterina, aceiaşi dată; Germigny către rege, 9 Martie 1583, 15 Noembre 1583; Regele către Germisny 15 Februarie 1984; Berthier (celui care însoţise pe Petru Ja Veneţia ȘI apol venise la Constantinopoli unde d. de Germigny îl 

Și an 

însăreină a plecarea sa in Francia cu gestiunea provisorie a ambasadei, —
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care diplomaţia [rancesă să nu "lu fi întrebuințată 
pentru a face să reușescă candidatura lui Petru 
Cercel. Afară: de cele ce se pricepeau Gilles de 
Noailles abate de PIsle, Juye însărcinatii d'afaceri 
pentru câtă-va timpă, d. de Germigriy și la fine 
Berthier și noulii ambasadorii d. de Lancosme, a- 
fară de sciinţa Caterinei în conducerea afacerei, 
se mal adăugeau sfaturile şi arătările lui Petru 
Cercelii care, cu. multă şi adâncă pricepere, cu- 

St. Priest. op. cit. pag. 199) 26 Marie 1585, 17 Aprile 1585, 29 A- 
prile 1585, 14 Maii 1585; ilenrică către Berthier, 11 Maiă 1585; 
D. de Maisse, noulii ainbasadoră la Veneţia, către Rege, 13 Iuliu 1586, 
28 Ianuariu 1583; Henric către d. de Lancosme, noulii ambasadori 
la Constantinopoli, 4 luniu 1588, 4 lanuariu 1589. — Cf. St. Priest: 
op. cit. pag. 378—880. — aste Ovbandale, sâu Istoria vechiă şi 
modernă a oraşului şi cetății Châlons-sur-Sâone, 2 vol. in-4%, Lyon, 
1662, 1a librăria Cusset, fără nume de autorii. Acesta este, după 
d. L. Lallanne (Oeurres complites de Brantâme, ediţ. cit. Tom. V, 
pag. 55) și după d. Tamizey de Laroque (Le cardinal d'Armaguac 
et Jacques de Germigny, în R. des Quest. historiques, 1 lan. 1883, 

pag. 181—20î), călugărulă minimă Iconard Bertaud. Pe lângă scri- 

sorile citate în Charritre sunti âncă în Pllustre Orbandale scriso- 

rile d-lu!l de Germigny către rege, 26 Sept. 1582, 1 Octobre 1579; 
ale lui Iienrică către ambasadoră, 7 ulii 1582; către Sultanu, a- 

ceiași dată; către Sultana-murmnă aceiași dată; a Caterinei către 

d. de Germigny, aceiași dată. A decea din instrucțiunile lui Borthier; 
răspunsulă regelui la scrisârea adusă de Ali-pașa la Paris, 15 Iu- 

niu 1532, — Bertaud nu cunâsce pe Petru Cercelii care, probabilă, 

era pentru  densulă cine sciă ce senioră espanioliă, Ze prince de Val- 

laquil. — D. de la Ferriere, op. eif., wa publicată din scrisorile Ca- 

terinci de câtă pe cele scrise până la 1563. — Ceia ce pare neespli- 

cabilă este tăcerea autoriloră de memorie şi de giare asupra şederii 

lui Pelzu la curtea regelui Franciei (Maiă 1579—Marte 1581). Pierre 
de TEstoile, Hurault de Chaverny, Choisnin de Chatiellerault, fiulii 

lul de Thou şi uă mulţime de alţi memorialisti nu scrii uă vorbă 

de Petru Corceliăi,



— 82 — 

noscea Orientulii, firea turcâscă și cele ce, atunci, 
puteau săi fiă pe voiă: 

Uă dată pe tronulu Valachiei, Caterina. şi Hen- 
rică credeau că Petru va 'ncepe fără zăbavă 
realisarea ideilorii ce li desfășurase la Blois și 
Chenonceaux. Principele românii mal avea ânsă ȘI 
altele de făcută. Grijile şi temerile ce % veniaii 
despre Stlambuli nu” lăsată limpii în-de-ajunst ca 
să se mat gândâscă la 'nfloritele improvisațiuni flo- 
rentino-diplomalice din 1579-80. Indiferinţa şi r&- 
cela lui supărară l6rte pe Caterina și pe Ienricii. 
Beniaminulii diplomaţiei francese devenia ingraluă. 
Brulart seu de Neufville, secretarii lui Henricu III, 
însărcinați cu instrucțiunile diplomatice, scriau 
d-lui de Lancosme. (1) | 

«Petre, principele Valachiey, căruia i sa datu 
«cor6na mulțămită numai. midlocirii și autorităţii 
«Maiestăţir Sele și d-lui de Germigny, nu sa pur- 
«lati cum se cade faţă cu câte-va persâne [rile 
«oneste şi fârte onorabile». (2) 

(1) Jacques Savari, senioră de Lancosme, urmă după d. de Ger- migny şi după interimiatulă Lu Berthier. Ministerulti să ținu cine ant după unii, şepte după alţii. Primele instrucţiuni sunt datate din 23 Septembre, 1585. Si, Priest : op. cit pag. 199 și urm. (2) Charriăre, op. cit., vol. IV, pag. 526. Documentiă aflătoră și în Colecțiunea Odobescu, Archiva Ministerului afac. străine din P vol. 2. Doc. 349, — Persânele căror 
2000 de scudi de fiăcare, suntă doct De şi se mai dice că Ienricii III a 
românii, lucrulă a grei de credutiă, c 
nu erait tocmal în stare prosperă. C 

aris, 
a Peiru Cercel datoresce câte 
orulti Lacorde şi abatele Strossi. 
ajutatii și bănesce pe domnulă 
ăcă, patunci, financiele Francici 
aterina căuta să se împrumute
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„Aceste rânduri plecau din Paris cândă Petru 
Cerceli era să fiă resturnată de Mihnea. Acusa- 

„țiunea de ingratitudine nu era tocmai drâptă. Chiar 
decă Mihnea, şi Turcii nu sari fi hotărilii săli r&s- 
târne, Domnul Valachiei cunoscea fârte bine sta- 

„vea Franciei, neputința, absolută în care se găsia 
regele, sfășiările interne, pentru ca s& dea, urmare 
planului ce espuserămii mal susă. Arii fi trămisi 

Gre Henricii III armate sâi corăbie ca să li ajute 

scu să esercite uă folositore presiune asupra Por- 

ței, în casulii când acesta ară fi lostă în ajună 

de a goni pe Petru? Nici vorbă că nu; Cercel 

pricepea acesta, şi o pricepea cu atâtii mal .bine 
cu câtii, pe fiăcare di, vestele ce % veniaii de la 
Stlambulă deveniaii din ce în ce mal rele, mal a- 

meninţătore. Ceia ce Petru prevăduse se *ntemplă; 

la finele lui 1585 fu dată josii de pe tronă. Regele 

Franciei continua. a fi supărati pe dânsulii. Prin- 

cipele români recâștigă iubirea și ajutorulii Iul 

Henrică TII(1), pe care "lu vedemu, în 4 Ianua- 

rit 1589, cândă tronulu iul era toti atâtii de 

până şi la Turci. după cum vădurămă mai susii, Ceia ce e adevă- 
ratii este că Regina-mumă dedese lu! Petru scrisoul de recomandare 
ca să se "mprumule în Veneţia şi ?n cele-l-alte cetăţi ale Italier. 

(1) Henrică III avu specialitatea d'a protege pe principii români. 

Afară de Cercelii ma! era la curtea lul şi «Jeau-Bogdan, prince de 

Moldavie, chevalier de Vorde de St. Alichel,» după câte reese dintr'uă 

scris6re a regelul Henricii IV către acestă principe : <...sciă că Re- 

gele, predecesorulă nostru, v'a voită binele...» Paris, cam la 10 lu- 

liă 1531, Din Archivele Corânei, în Berger de Xivrey : Recueil des 

Lettres missices de Ilenri IV, Paris, in-b, 1843; vol. III, pag 429 

3 G. 1. Jouneseu,



sguduiti câtă și sârta lui Petru Cercelă, că cere 
„d-lui de Lancosme să stăruiă la Pârtă pentru re- 
venirea fostului domnă Petru la tronul Valachiel. 

Stăruințele €nsă nu mai eraii aceleași. Caterina 
de Medici, bătrână şi bolnavă, nu mai conducea 
firele diplomaţiei francese. Henrict III avea altele 
de făcută, 6rii diplomaţii francesi din Răsăritul 
Europei perdii din vedere pe domnulă munte 
nescil. (1) 

Caterina, de Medici more în 5 Ianuariu 1589, şi 
fiulu seu, regele Henricii III, isbitii în stomacă de 
cuţitașulti fanaticului Jacques Clâment, o urmeză 
în același ani, la 2 Augustu, întruă Mercuri, la 
2 ore după miedulii nopţei, cum spune consciin- 
țiosulii Pierre de PEstoile. 

Ideia Caterinei, a lui Henrică II Şi a lu! Petru 
Cercelii, părăsită de Henricti IV, Richelieu și Ma- zarin, va fi reluată, tocmay peste unii secol, de către Ludovicăi XIV și diplomaţii săi. 

(ID) V. Esarcu : Documente descoperite în Vibliotecele Italiei, Bucu- resci, in-80, 1874, Passini, — Cf. Tocilescu : Monografia lui Petru Cereelă în Columna lui Traiană, 1874, no 3 şi urm,
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13589—1610. 

«Henricii III şi Caterina de Medici avură, în 
<relațiunile lori diplomatice, uă politică de mo- 
«saicuri și de nimicuri», dicii unii din scriitorii de 
astădi. (1) In ceia ce privesce pe Turcia, credemi 
că epoca, în care domnia casa de Valois pe tro- 
nulă Franciei, nu era tocmai potrivită pentru a- 
lianţe pe față cu imperiuli otomanii. Fanatismulă 

- era 'nrăd&cinatii în inimile tuturoră, crestini și 
mahometani. — Omeni ca Franciscii I şi Hen- 

-rică IV mergi înaintea, presintelui și făptuirilori 
lui, şi, decă nu poti să s&vârșâscă cele ce sunti 
lăsate de sus viitorului, ei le arâtă astă-felu în 
câtă moştenitorii loră nu le voră perde nici uă 
dată din vedere. . 

Franciscu | zăresce folâsele alianței turco-fran- 
cese și năzuiesce s& le apuce, cu tote strigătele 

religi6se și polilice ale puteriloră evlavi6se. Cate- 
rina de Medici le 'nțelege, der caută să le albă pe 
căi nepractice de și posibile în vremurile acelea, 
cândă verlulă săbiei schimba, celu puţini la dece 
ani uă dată, configuraţiunea stateloră europene. 
Henrică IV, -părăsindă la Pârtă drumului urmată 

(1) A. Châruel : Zertres de JMuzarin, Paris, in-4, 2 vol. — In- 
troducţiune.
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de neîmpăcata'" vrăjmaşă, pune, cuă siguranţă şi 

cuă sciință de mâna ântâiă, temeliele mărețului 
edificiă ală influințel francese în Orientă; aretă în 

ce felu Francia va pute s& folosâscă cu Turcii; 

probâză acâsta în lupta! cu Espania și în alcă- 

tuirea. planului în contra Germaniei, —— admirabilă 

operă de geniu la care lucră ani întregi şi pe care, 

după “msrteii, Provedinţa cu milă o păstră nea- 

tinsă încredințându-o celorii mal mari miniştri al 
Franciei moderne : lui Richelieu şi lu Mazarin. 

Politica Reginei Caterina fusese politica timpulul 
său. Cercetătorul care cunâsce starea Franciei sub 
cel tre regi, fii ai Florentinei, se miră cum, în 
afară, Caterina putu să păstreze tradițiunile învă- 
țatei diplomaţie a lu Francisci 1, cândă, înăuntru, 
regalitatea ajunsese jucăria facţiunilorii, sri regele 
silită să fugă, ca ultimuli dintre Supuşii s&i, din 
orași în orași, din satu în satu, însoţită numai 
de câţi-va seniori, — varii credincioși al dilelorii 
de nâgră restriște. , 

«Francia, dice uni ambasadori străină de la 
«curtea regelui Henrici III, e ap Tegno povero, 
<esausto, diviso, înfermo, e che se ne va altocaso.» (1) 

" Henricti IV, tare 'năuntru, după cucerirea pro- 
priului s&i regati, in luptele”! cu Espania se a- 

(1) <Uni regati stracăi, sleiti, sfăşiati, slăbănogită Şi care a. luat-o spre apunere.» Din raportulit lu! Filippo Cavriana, ambasa- dorulă lui Franciscă Î, marele duce alii Toscanei. — In Abel Desjar- dins, op. cit, vol. IV, pag. 8.
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jută cu Turcii multă mai bine de câtui ară fi 

puluti s&lă ajute ori-ce altă putere europenă. 

Sultanii, mândri acum d'a fi considerați ca Eu- 
ropeni — şi datoriaii acestă ondre numai regi- 

loră Franciei — mergeau cu Henric IV într'uă 

unire şi cuă docilitate ce nu vomi întâlni nici 
chiari sub Ludovicăi XIV. Pe 'ntrecute, Turcii, 

Maurii din Espania, Berberil din Algeria și Ma- 

rocii ar&tară întunecatului Filipui II că, în Fran- . 

cia, nu mai domnesce - Henricu III, ci uni .omii 

care, învățalu de tânără la scâla nevoielorii. şi 
neîntreruptei munce, scia. săşi găsescă arme pre- 

tutindeni. Pacea de la Vervins' (1598) sferşi lupta 
dintre Francia şi Espania. - 

Răsboiulii &ns& continua în Răsărită între Ger- 

mania și Turcia, eră Ilenrici IV lucra mereii 

la planulă tradiţionalu alu diplomației francese: : 

dărimarea case! dW'Austria din posiţiunea amenin- 
(ătâre în care se afla. — Nici vorbă că nică uă 

musică nu putea fi mai plăcută lui Henrică IV, 

la concepţiunea ' combinaţiunilori sele, de câtu 

sgomotuli răsboielori dintre Germani şi Turci. 

Nu vomii espune aci: moduli cu care Hen- 

ricăi IV “şi-alcatui alianţile în norduli și centrul 

Europei; vomă schița numai istoria rolului ce 

Turcia, deja 'n acţiune, era chiămată s€ joce. n 

viitârea luptă împotriva Germaniei. 

Henricii IV scia forte bine tâte planurile im- 

peratorului și papei; ambasadori! francesi îl scriail
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în fiă-care di că marea ligă în contra Turcilori 
căștigă adesiunile mai tuturorii puteriloră creştine. 
De altă parte, Henricii IV nu se 'ncredea .tare 
multă în priceperea și însușirile diplomatice ale 
Sultaniloră şi înalțiloră demnitari ai imperiului 
otomanii. Politicii de la Constantinopoli nu ve- 
deaă: cu aceiași ochi p&trundători, ca regele Frau- 
ciel, primejdia care ari fi născută pevlru dânşii 

. din:uă pre mare putere a caser d'Austria. . [len- 
rică .&nsă& nu desperă de ajutoruli ce Turcia era 
capabilă să aducă planurilorii și cause! sele, 'cau- 
se echilibrului europânii. ŞI, după cum *sciu să 
potrivescă punctele politice! sele printre principii 
protestanți ax Germaniei, și s6 facă cuă abilitate 
admirabilă se inte în jocul s&i puternica Eli- 
sabeta, regina Angliei, toti astăa-feli deşteptulii 
rege se folosi de nepăsarea Și ignoranța celori 
de la Portă. _ | 

Relaţiunile sele cu Constantinopoli sunti afa- bile; capitulaţiunile se reînoescă; scrisorile către 
Sultany, vizir Și comand 
sună amicale și pline de afectuâse prolestaţiuni. 
Henricăi IV, ca ?n urmă Richelieu, își cunoscea 
omenil și le intra ?n voia potrivită cu firea fia- 
căruia. In scrisorile ânsă pe cari le primesce 
d. de Brăves (1), Henricu se 'nflacără; caracterul 
iute și aprinsă alu Gasconului isbucnesce în faţa 

anţii generali ai marine! 

(1) Francois Say E ari, senioră de Breves, vără cu Jacques Savari fu ministru de la 1 389—1606. St. Priest, op. cit. pag. 201—203,



— 389 — 

- încetinimei musulmane, — acelu agale-agale, în 

care, după Turci, residă adevărata gravitate. Re- 

gele Franciei înțelege pe Turci, dâr nu merge cu 

înțelegerea. și cu aprobarea pânt acolo în _câtii, 

ve&dendu! că'si cu ochii închişi înaintea Europei 

unite în contră-le, să dică : să asceptămii căci şi 
acesta e ună efecti ală orientolului agale-agale. Min- 
tea viă și sprinlenă a Bearnezului nu putea săși 
închipuiască cum ună monarci, fiă elu chiar 

Sultanu, reuşia s& stea pe lronii, fiindu atâtă de 

blegii și alâlii de obtusă în priceperea celorii mal 

de căpeteniă ale sâle interese. 
«Sultanul e stupidă !» (1) esclamă Henricii în- 

tr'o scrisâre călre d-lui de Brâves cu care nu se 

ascunde și ?n faţa căruia, cu sgomol6sa mâniă 
gasconă, târnuia sdravănii pe pr6 slăviţii padi- 

șachi Amuratii III şi Mahometă III, <en lez quels 

toute gloive et toute vertu abonde.» 

Cândi imperatorulă e. atâtă de puternicii în 

provinciele! răsăritene; când, după dânsulu și 
cum le cântă eliu, mergii principatele creștine ale 

Turciei, cândi Papa şi t6lă Italia promit aju- 

târe, 6ră Espania, gata a slășia iractatulă de la 

Vervins, stă amenințătâre la două din fruntariele 

Franciei, Turcil nu vădă -6re că primejdia cresce 

şi că marea ligă creștină pole fârte bine săi a- 

runce în Asia-Minoră? 

(1) Berger de Xivrey : op. cit. Scrisore din 21 Octobre, 1601,
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Nerăbdarea şi necazulă regelui apară şi din 

alte scrisori. Henric nu'și dă bine sâma de sco- 

pulă ligei încheiate între Papă, Germania, Espania, 

Toscana, Ferara, Transilvania, Valachia și Mol- 
dova. Care i-e scopul? de ce midlâce dispune ? 
cum au de gândi Turci! să se opună la atacurile 
atâtor adversarI? Henricii IV nu pote să ajute 
pe: Tura pe faţă, căci suntii convenințe şi legă- 
minte cari 'lă oprescă; e gata săy ajute într'a- . 
scunsă, der — şi aci necazulu și ciuda regelui 
isbucnescit — nu 'nțelege cum stai lucrurile în 
Orient. Doresce, voiesce să sciă; în fiă-care din 
scrisorile către d. de Brăves cere lămuriri, sfâr- 
șesce toitdeuna, ca și Caterina de Medici, prin 
ordinulă : tous men aviserez. Penă atunci, ambasa-. 
dorulă se atragă Dăgarea de semă a Sultanului 
asupra faptelorii ce se petreci în Europa ; să 
spună tembelului moștenitori ali lui Suleimani 
Magnificulă să se por le prietenesce cu Polonia, 
singura. pulere care nu intrase ? n liga creștină. (1) 

(1) Henrică IV începe cu Poloni 
urmă, va folosi atâtă de multi 

"nile ce va. săv Grşi pe cart 
întemeiază pe scrisorile T 

a politica franco-polonă care, în 
diplomaţiei francese în combinaţiu- 

a Europei. — Rândurile de mal susii se 
egelul Francici; publicate de d. Berger de Xivrey sub titlulă : Lettres missices de Henri IV, deja citate. Din nefericire pentru nol, cea mal mare parte din scrisorile relative la afacerile Orientului, — din cele 400 comunicate de hibliotecele Peters- burgului, din cele adresate. d-lui de Breves între 1592—1594 din cele adresate baronului Gontaut Biron de Salignac (1607—1610 —_ suntă numai resumate seă chiar numa! indicate. Cele din 1601, de uă importanță capitală pentru istoria României, aflătâre în colecţiu-
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„Ambasadorii Franciei de -la Cracovia primiau in- 
strucţiuni în acestașii sensă (1), pentru a convinge 
pe Ion-Sigismundă. regele Poloniei şi pe marele 
hatmani Zamoiski ca s& stea locului, s& nu pri- 
mescă invitaţiunile papei și imperatorului. Ş'apoi, 
Henrică nu uită a recomanda d-lui de. Brâves să 

lucreze astu-felă în câtă ambasadorii de la Stam- 
bulă ai celoră-l-alte puteri să nu înţelegă pre pe 

față că Regele Franciei ţine cu necredincioșii și 

se ostenesce pentru dânșii. (2) 

De altă parte, Henrică cere ambasadei din Con- . 

stantinopoli și călătorilor, cari fuseseră prin Tur- 

cia, pe marea Negră, prin provinciele Răsăritului 

europeni, memorie (3) și rapârte asupra ţărilorii 

cari se resculaseră în contra Turcilori, asupra 

midlâcelori de care dispuni. V&dândă munca lu! 

Henricii IV, ară crede cine-va, şi cu forte multă 

nea d-lui de Monmerqu& a cărcl sârtă nu o cundscemii, ni-arâtă 

“numai prin titlu ce trebue să fiă înăuntrulă loră.. Astii-felii Ienrică 

trămite din Lyon, la 10 lanuariă 1601, d-lui de Brâves uă pove- 

stire amănunţită a celorii ce se petrecii în Polonia, în Persia şi "n 

Transilvania; din Orleans, la 24 Aprilie 1601, uă alia despre cele ! 

ce se petrecă în Ungaria. Aceste rapârte slujiaă ambasadorului în 
" negociaţiunile sele; singurii n'ară fi sciută nimici, căci tote: cormu- 

nicațiunile erai întrerupte cu iinperiulă şi principatele revoltale. 

(1) După cum reese din sevisârea lui Henricii către d. de Breves 
(Lyon. 10 Ianuariă 1601) unde se vorbesce de uă amănunţită po- 

vestire a lucrurilor ce s'a petrecutii în Polonia. 

(2) Seriscrea din 10 Ianuariii 1596. 
(3) Pe lângă documentele amintite în publicațiunea d-lu! de St. 

Priest. v, colecţ. Odobescu : Memorii asupra Turciei, 1596; vol. 5 

Doc. 8 din archive.
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dreptate, că regele “Franciei lucra mai multi 

de câtă Sultanulă şi vizirii ca s& găsâscă calea 

pe care îndrumându-se Turcia ari fi pututu eșşi 

isfără din acestă crisă înspălmântălâre. Henrică, 

ca toi politicii cei mari, voia să cunâscă bine ce- 

sliunea, șapol să cugete cum și ce felu va tre- 

bui deslegată problema. In t6te, regele se gânde- 

sce, şi are drepiate, ântâii la binele s6u, alu 

doilea la binele — pentru densulu, accesorii, lă- 

turalnică — ală aliaţiloră săi otomani. | 
«Papa 'ml dice, scriă Henric d-lui de Brăves, 

«să întru și eu în liga creștină. Nu potii; politica 
«francesă se opune la uni asemenea pasii.» (1) 

«Vei arăta Sultanului primejdia care se grămă- 
«desce asupra capului lui, și te vei sili a sluji 
<astu-feli cause! nâstre.> (2) 

Cu privire la principatele române, Henrici IV 
se ocupă mai ântâiu cu afacerea lui Jean-Bog- 
dan (3), de care ensă nu se "flacără ca predece- 

i 

(1) Din scrisorile „cardinalului D'Ossat, în St. Priest, op. cit. 
pag. 68. - 

2) Către d. de Brăves, 29 Noembre 1398, in Berger de Xivreş, 
op. cit. _ . : 

(3) Afacere curi6să în modulii cum Henricii IV o înţelege. La *n- ceputii, nimici ina! plăcută regelui Francicy de câtă reuşita lui I6n- Bogdan, ;-<chevalier de notre Ordre»>; Ilenrică slăruiesce, se râgă şi midlocesce ca principele să recapete tronul Moldovei —v. in Lettres AMissires scrisorile cam din 10 Îuliă, 1591, ale lu Hensică IV către Amurati III, către primulă pașă, către principele Moldovii, adică „Ionti-Bogdan, către d. Mariany, ambasadorul reginei Elisabeta la Constantinopoli,. către Regina Angliei (12 Iuliă, 1591), către d. de Beauvoir, ambasadorul francesă de la, Londra (aceiaşi dată), către
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soruli săi de aceia a lu Petru Cercelti. Regele 
nu se interesa de acesta; ceia ce voia Henrică IV 
cu multă stăruință era deslipirea din ligă a prin- 
cipelui Valachiei, adică a lu Michaiu Vitâzult. 

- R&sunetulă victorieloră eroului românii ajunsese 
pânt la audulă eroului le la: Arcques și de la. 
Ivry. Henrici IV judecase de departe pe căpita- 
nulă care bătuse pe Turci la Calughăreni, şi 'nţe- 
lesese pe dată folâsele ce ară fi avut Sultanulă 
și, prin urmare, Francia, dâcă Michaiu arii fi tre- 
cutii în partea lori. Drepti acesta, elu dosia din 
sufleti ca Michaiu să se despartă de Austria. 

<Pe-aci, pe la no! scriă densuli d-lui de Brâves, 
«unii credă că Românulă (Michaiă) -ară voi să 
<Cceră protecţiunea Sultanului, dâcă ară fi siguri 
«că se pote una ca acesta. Voiesce, dice-se, st 

„Mauriciă de Saxa. Acestea în vol. III, pag. 426—432. — In 1594 
Aprilie în 2, Henrici IV se cam obosesce cu Ionii-Bogdan, după 
câte se vede din scrisorea către d-lă de Brâves; revine din noti în 
20 Martie 1595 şi râgă pentru «principele Valachier» pe Sultană, 

-pe Viziră şi pe Ibrahim-pașa, protectorulu lur lonă-Bogdani. In 
fine, Henrică spune d-lui de Breves, în 16 Fevruare 1600, că «i? y 
a îci un qui se dict prince de Moldavie,» âncă din timpulă r&posa- 
tului rege; îmi spune că aşă face plăcere Sultanului și mumel lux 
decă ași nidloci ca să se suiă pe tronul Moldovel. Lămurescenni 
lucrulă, pentru că nu voiescii să 'mI punii numele şi cuvântulă de 
giaba.» — Ma! cons. St. Foix : Jlistoire de V/Ordre de St. Michel, 
Paris, in-8», 1767, ch. 1V.—D. Berger de Xivrey spune că peregrina= 
țiunea lui lonă-Bogdană a lăsată urme şi în «<hărtiele de Stată» de 
la British Museum, unde le-a studiată autorulii <vieţer lui Thomas 
Egerton, lord chancellor of England.» — V. âncă Colecţ. Hurmu- 
zake, IV, 1, 262. -— Vomă reveni asupra acestui principe română,
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«nu mal fiă sub puterea imperatorului. Imi vei 

«da, in acestă privință am&nuntele ce cunosci.> (1). 

Henrică IV cunoscea, de siguri, pricina desgu- 

Stului în care "nota inima lut Mihaiu, față cu 
întortochiăturile şi nenumăratele chichiţe ale po- 
liticei imperiale (2); dâr âncă nu văduse că Mi- 
haiă merge la. peire, din causa, lipsei acelui simți 
de înaltă prevedere care face atâtă. pe eroii. cât 
și diplomată, ajunși în posiţiuni culminante, să 
se gândescă la viitori, la putinţa d'a. remâne acolo 
unde vertejuli resbâieloră i-a "nălțati. 

Peste vr'o trei s&ptămâu!l, Henrici aude că 
Mihaii a făcută proposiţiuni Sultanului (3), dsru 
că ţine și la. imperatorii.: «Fi-va dre, dice dânsulu, 
«pentru a'i incela mai bine pe amândoul ?» (4). 

Incremenită la auduli victorieloriă și acelori 

(1) Din Paris, 7 Marte 1600. 
(2) Pe cari Mihai nu le cunosce 

hasadorulii lu! Henrică de la 
vrea să dea fratelui săi Maxi 
Valachii, şi, dreptti 

a ?n t6tă întregimea lori. Am- 
Viena scrisese regelui că Rudolfă 
miliană Transilvania şi cele două - 

aceia, bunulă amicii ală lut Mihaiu săpa pe acesta de sîrgă la Constantinopoli. Henricii scriă d-lur de Brăves (Paris, sfârşitul luy Sept. 1598) să năzuiască la Portă ca Sultanul să nu priinâscă propunerile imperiali. 
(3) Din nefericire nu! La tâte pollirile ce "1 veniaă însocite de bogate daruri cândă la Târgovişte, cândă 1a, Braşovă, cândă la Săbir, şi provocate de sigură la Constantinopoli de ambasadori! Francici şi Angliei, Mihaiă răspundea, că va rămâne prietenă Sul- tanului, deră adăugea cu tăriă că nu va ridica armele în contra uluitei umbre iesuitice care. umplea tronulă. Germaniel. (2) Către d. de Brâves, din Paris, 30 Marte 1600,



— 45 — 
. 

marșuri militare (1), a căroră iuțelă ca din po- 

veste ți-aducă aminte fără să vre! marșşurile lul 
Napoleonă celui Mare, Henrică IV, ca şi 'ntrega 

Europă din vremurile acelea; credea pe Mihaiii 

totă 'atâti de profundi politică câtă era de mare 

căpitani. Istoricil unguri contimporani dicii că ero- 

uli română <era ascunsi și prefăcută în gândurile 

«S6le.> (2) -— Din nefericire, Ungurii se 'ncelaă ; 

Mihaiu nu era diplomati, nu era omi politicii. 

Aruncatii de sârtă în midloculu Jesuiţilorii Au- 
striel și vrăjmașilorii de toti soiulii a) -nâmului 
românesci ; de la cucerirea Transilvaniei și de 

cându cu respândirea. faimei că ari voi s& supună 

Polonia după ce coprinsese Moldova, eroulă 

“română perduse cumpăna diplomatică a inle- 

reselori sâle. Rătăcilii în mulţimea pizmaşă a 
nobilimei ungare, ultândă Muntenia, cuibul pri- 

melori și neîntinatelori sele vitejii, Mihaiu nu mai 

sciă -s& respundă la desele și ascunsele atacuri ale 

curțel imperiale de câti .cu victorit militare. Hu- 
dolfu, Zamoyski, Batorescii, Movilescii se feriau 

ca de morte de spada lui Mihaiu, der toţi, pe 

furișă, în- unire și fără pregetui, săpau, ciocli ie- 

purelnică al mărirei române, grâpa 'n care aveai 

să prăbușescă, prin braţulu unul avenlurară mâr- 

savă, antica faimă a eroului de la: Călughăreni. 

(1) Trecerea ' Carpaţilorii în Transilvania în contra lui Andreiii 
Batori, trecerea Carpaţilorii în Moldova. (Y. Bălcescu! 

(2) Bălcescu : op. cit. pag. :t95,
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O! și de câte ori nu se vede în capitolele lui 
Bălcescu — icâne vii ale glorie! naţionale, scrise 
de uă' inimă română (1) — eroului înconjurați de 

intrigele politice ale unora, de cererile altora ; 

negociațiuni ală căroră scopă Mihaiu nulă în!e- 

legea, zavistii şi vicleşuguri iesuitice venindii de- 
spre Viena, conspirațiuni polone, cârtiri române, 
nobile sberete ungare, sălbăticil saxone, t6le se 
întețiai în, giuru”, întruni concertii asurdiloră de 
patimi: nemernice, la auduli căruia Mihaiit simţea 
că viscole de mâniă îl sguduiaă vilâza sa inimă. 

Și era singură, căci fatalitatea, de la 'nceputulii 
slrălucitei s6le cariere, îi dedese pe Sigismundu 
Balori, uni smintitu care 'şi petrecu dilele mai- 

(ID) Bălcescu nu trăi de câtă cu eroulă care *n inima sa era 
«simbolulii ideii de viţă, ideir de mântuire. simbolulă unimei na- 
ționale.» (Buletinii despre Lortretele Domnilori în Mihai Vi itezuli, 
ediţ. Odobescu, pag. 529). — Bălcescu sa bucurati şi a plânsă, a 
simțită inima că "1 bate sci i se sfășiă după cum stâua lui Mihaiă era strălucitore de "și orbia vrăjmașii şi “șI lumina moşia, sâui dis- părea perdută în negurile restrișteloră. Istoriografulă entusiastii alti lui Mihai urneză, pe eroi pasii cu pasii nemurindă măreţele lur fapte ; cândă ajunge ensă la marginea prăpastiei, aceiași durere care chinuiă şi srnucesce inima Domnului, se 'nfige şi ?n inima Băl- - cescului. «Vai! căci nu ne-amii putută opri aci, în culmea triumfu- «lui, oprindii îinpreună cu noi şi timpulă şi istoria ! Pentru ce, după “draga povestire a atâtor inart şi norocite isbândi, st fim osân= <diți a descrie şi cruntele năstre nenorociri?!» Pătrundătâre şi ca în vreinile de de multă durere, care ni-aduce aminte clasica *ntri- stare a lu! Titu-Liviu ; <prisca scribentis antigitus JE aninus, şi care adeveresce atâtă de multi disele lu Michelet : «istoricul, a “cărul personalitate dispare cândii dânsulii scriă, nu e de felu «istorici.
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muţărindă abdicaţiunea lui Carolu-Cintulă, uni 
«legală» “care mormăia de tre! ori <Tatălă no- 

stru», când i se citiaii scrierile în 'care era com- 

parati de poeţii întregei Europe, pentru victo- 

riele lui, cu Alexandru, Macedon şi cu Juliu 
Cesare (1); uni cavalerii ungurii care primi st 

fiă lăudată și ridicati la ceruri—numai eli sin-. 

gurii! — în biserica S-tului Pelru de la Roma şin' 

aceia a S-tului Ştefan de la Viena, pentru învin- 

gerea lui Sinan-Paşa din 1595. Acestă omi (2) 

şi sutele de nemeși unguri celi înconjuraii fură 

„soții, şi ce soți! al mărirel Tu Mihaiu. EX dări- 

maii și virtutea eroului reclădia cuă putere care, 

la urma urmeloră trebui să se sleiâscă, căci e- 

roulu era omi. 

(1) Henrici IV, ca şi Turci, scia că luptele se câştiga numal 

de Mihai; d'aci stăruinţele “regelui Franciei da deslipi pe Mihai 

de imperatorulii Austriei, d'aci acţiunea combinată a d-lorii de Bri- 

ves şi Mariany la. Constantinopoli. V. şin Bălcescu pag. 160 și 184. 

(2) Cf. Littevarisches Centralblati, no. 33, din 16 Sept. 1882, stu- 

diulă d-lul Reissenberg : Prinzessin DMaria-Christierna von Innerăs- 

jevveich (1574—1631). Maria-Cristina fu nefericita victimă pe care 

politica „habsburgică o dede lul Sigismund Ratori. Era archiducesă, 

Diplomaţia de la Viena a practicatii—lucrulă e unică în istoria lu- 

mel — politica matrimonială cinci secole d'a, rândulă, fără nici uă ; 

interupţiune ; n'a fostii evenimentă, după cum vomă vede mat la 

vale, din care Austria, tractândiă uă cestiune, să nu fi adusi prin- 

tre argumentele do căpetenie, una şi, la trebuinţă, chiar două ar- 

chiducese. Dat tibi regna Venus? La curtea Austriei se afla tot 

dâuna. câte 3—4 archiducese 'n reservă. Maria-Cristina. fu printre 

acestia. D. Roissenberger studiâză cu asprime caracterulit netrebni- 

cului cr hărbatii. V. şi fa Recue Critique 'Hist. et de Litt. din Pa- 

ris, G Nov. 1882,
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Totuşi, după fiă-care victoriă, ali cărel r&su- 

netă umplea Europa, politici! atribuiau lui Mihaiu 

planuri colosale (1). Pe lângă: regatulu Daciei. a 

cărei alcătuire se şi săvârșise, e probabilu că 

ambasadorii, aflândă de alianța lui Mihaiu cu 

metropolitulă Kievulii, cu Patriarcult 'Țarigradu- 

„lut şi cu Sueduli Carolu, duce de Sundermania, 

nu lipsiai de a “esti suveranilorii Europei că 

Polonia va fi în curând cucesită,; că Domnulu 

români va răsturna cu vârfulii săbiei temelia b&- 

trânului edificii europenu. Mihaiu era lrale cu 

Pelru Cerceli de diplomatică şi 'nv&țală memo- 

riă, dâr numai atâtă; fu «grozniciă şi vestită în 

resbâie» cum dice Miron Costin, dâr s&ncelă în 
„t6le negociaţiunile sâle. Prietenia cu Austria (2) 
supse t6tă puterea eroului români. Alianţa cu 
Turcii după ce'l bătuse, cu Polonii Și, prin urmare, 
cu Regele Francie! ari fi dati vicță trainică edi- 
ficiului zidită cu spada de eroulă română. Singurii, 
tentri, liberă, domni puternici ali bătrânei Da- 
cie — o! viitori! — Mihaiă ari fi fostă chiămali 
să joce, la Răsăritii, după sfaturile adânci ale lui 
Richelieu, rolul celii va juca Gustav-Adolt, regele 
Suediei, în centrulu Germaniei. Să fi muritu la 

EA e apăr d. de Betees, din Lyon, în 10 Iuliu 1600, 
4 Junsese familia habsburgică în vre- murile acelea în Alfr. Michies : Histoire secrâte du gouvernement aurie, Paris, Dentu, 1859, in-80, passin:. Ast-feli se va pricepe 

grozăvia fatalităţir care împinse pe Mihaiu Vit6 i i - S ai Vitâzulă si s zor 
SCI în braţele Austriel, | îi Succesorii
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vruni Lutzen nemuritoră, ca marele căpitani ali 

Nordului, âră nu în câmpia Turdei! Și'n asceptare, 
braţu'! puternică ari fi ținută, nu numai uă clipă 

ci ani întregi, întinsu înaintea ochilorii posterităței, 

tabeluli superbă ală unirei naţionale. Visu, iubite 
închipuiri, cari să 'ntrupară *n urmă în grozave şi 

crunte desamăgiri.! 

Henrică IV doria alianța cu Mihaiii; atenţiunea 
cu care urmăresce tâte faptele Domnului români 

ni-o arstă 'ndestulu (1). | | 

«Se dice, scrie dânsulu d-lui de Breves,  Ro- 

« mânuli, este forte tare (2), şi că planurile îl crescit 

«potrivită cu vietoriele» (3). | 
Tocmai pentru că <Românulii era forle tare» 

cârmuitorii de la Viena voiaii sălii d&ime. Ro- 

dolf, Mathias, Ferdinandi, cari figurară pe tro- 

nulu Austriei unii secoli şi mai bine, — cu alte 

cuvinte, Jesuiţii, duhovnici ai acestori umbre de 

imperatori, nu suferiaii pe nimeni mal puternici în 

Imperiă de câtii dânşii. Corneille, profundulii po- 

(1) Se scie cu câtă gingăşiă gasconă Ilenricii făcea curte celorii 

mai ncînsemnaţi principi al Germaniei, pentru a atrage în cerculă 

aliaţiloră săi. Mihai era ceva. mal însemnatii de câtă unt principe . 

de Lichtenstein s&ă de Reuss-Schleiz. 

(2) Cuvinte pe cară ori-ce Români le citesce cu emoţi 

se pândesce la celă ce le scrie. Şi deca ciuda te face să tremuri cândă 

„vei scriitori francesi, * ca Palma Cayet bunidră, (colecţ. Petitot. 

Chvonologie Novenaive, Tom. NLIIL, pag. 145) nici măcară pome- 

nindă de numele lui Mihaiii, apoi vorbele «bunului rege» te mân- 

gâiă adâncă, căci dai lui Mihaiă ceia ce era ală lu! și numai ali lui. 

(3) Serisâre citată : Lyon, 10 Iuliii 1600. 

une, cândă 

G. 1. Jonneseu, ” 4
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litică poetii, se gândia pote la Wallenstein, victi- 
ma jesuiţilori de felulă lui Lamormain şi Wein- 

gartner, când scria : | 

Aussilot qwun sujet s'est rendu trop puissant, 

Encor qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent. 

Cu atâtii mai multi era vinovatii Domnulii or- 

todoxi ali celoriu trei principate românescă. 

Cândi șirului nevoiloră începe pentru Mihaiu, 
Henrică, care nu li scapă din vedere, scriă 

d-lui 'de Brăves. 
«Se qice că Românulă e 'nconjuratii de trei 

«părți şi că are să se arunce în braţele impera- 
«torului.» (1) NI 

După Mirăslău, regele care, probabilă, nu "'nceta 
da stărui prin d. de Brâves pe lângă Sultană ca 

„acesta s& mai încerce a trage pe Mihaiu în par- 
tea sa, întrebă pe ambasadorii ce impresiune. 
a făcutii asupra spiritului. Sultanului învingerea, 
Românului. (2) | 

Cele-l-alte scrisori, cari trebue st fi continuati 
până după 19 Augustă 1601, nu suntii semna= 
late nicăieri. (3) Nu scimi care fu judecata fi- 
nală a lui Henrici IV asupra eroului de la Că- 
lughăreni. 

(1) Din Chambery, 29 Octobre 1600, 
(2) Din Maire, 1 Decembre 1600. 
(3) Cele penă acum citate din publicaţiunea d-lui Beniger de Xi« 

vrey sunti luate din Archivele Corânel francese şi din colecțiunea 
d-lui Monmerqu€ întitulată : Lettves & Pambassadeur du Levant,
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Regele continuă a se ocupa de cele ce se pe- 
„trecă în cele trei principate (1). și invită mereu pe 
ambasadorii a deschide ochi! Turciloră. -D. de 
Breves reușia f6rte -bine; prestigiulu ce Francia 
şi regele săi câștigaseră, malțămită tactului și 
sciinței acestui ministru, era atâti de mare, în 
câti unu istorici otomani Selaniki esclamă 
«câtă paci fu întruni rândi să se nască, în 
«casa Islamului, unii adevărată entusiasmă pen- 
«tru Francia, numai din pricina intrigilorui blăs- 
«ternatului ei de ambasadoră!» (2) . 

Henrici IV ordonă totdeuna atâtii d-lui de 
Breves câţi și următorului acestuia, baronului 
de Salignac să nu cruțe nimici (3) pentru a ţine 
susi veda Franciei pe țărmurile Bosforului. Re- 
gele văduse, în alcătuirea planului săi în contra 
Austriei, câtu de folositâre era săi fiă alianța o- 

„tomană. | , 
Cândi Henricu IV fu gata şi cândi casa d'Au- 

stria era să fiă isbilă din tote părţile de acea 
coaliţiune la, a. cărek unire Henricii lucrase 10 ani 

(1) Scris6rea către D. de Brâves, din Fontainebleau, 11 Noem- 
bre 1602, 

(2) In Jonequiăres, op. cit, pag. 818. 
(3) Francia chieltuia în timpul acela 100.000 de scuqi cu am- 

basada din Constantinopoli. - V. St. Priest. op. ciț., pag. 68. In tâte 
părţile d-lă de Brăves, cra fârte bine văduti. - V. Relaţiunea lui 
Baret în Tesaurii de Mou. istor, — Picot : Istoria Moldovei, cursii la. 
Sedla Limbeloră orientale vorbite. Paris, 4 Marte 1883.
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de dile, pumnalulu lui Ravaillac puse capătii vie- 

țel unuia din cel ma! glorioşi şi ma! iubiţi regi 

al Franciei — le seul oi dont le peuple ait garde 

la memoire.
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-V 

1610—16:12. 

In 1624, cândi Richelieu fu numită primă- 

ministru alu lui Ludovică XIII, cea dântâiă scri- 

s6re care fu trămisă ambasadorilori Franciei în 

străinătate, dicea între altele : «consiliul Rege- 

«lui și-a schimbatii maximele.» 
Maximele pe cari ducele-cardinală de Richelieu, - 

«faimosul cardinali» cum îlă numesce Corneille, 

voia să le pună i6răși în vigdre, erau maximele 

sănătse şi inteligente ale lul Henrici IV. 

In timpul reginței Mariei de Medici,. influenţa 

Espaniei, dice d. de St. Priest (1), făcuse pe mi-- 
_nistrii lui Ludovic XIII să uite tradiţiunile. rega- 
tului francesi, în raporturile lorii cu Inalta. Portă. 

Ambasada lul Achille de Harlay-Sancy, baroni de 

la. Mole, care. urmase după baronulă de Salig- 

nac, nu e remarcabilă prin nici uă tractativă se- 

ri6să. Francia, pentru unu timpă frte scurtii, 

părea că uită cu dăsăvirşire politica urmată de 

regii să, aprope uni secoli, cu Sublima Portă. 

In ceia ce privesce negociaţiunile -sele cu pu- 

terile străine, Richelieu a desfășurată modulă său 

de a.ved€ în diplomaţiă, întrunulă din. capito- 

(1) Op. cit. pag. 7].
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lele celebrului săi Testamentă politică (1), — capi- 
tolă pe care avemi curagiulu ali numi cel 
dântâii din acestă operă postumă a nemurito- 
rulul cardinali. Intr'ânsulă se pote vede cum 
ministrul lui Ludovicu XIII și continuatorulii 
politice interne și esterne ale lui Henrică IV, în- 
țelegea să urmeze în tote mișcările. sele acea mi- 
nunată liniă de purtare, după arătările căreia, 
omulu de stati, fără d'a cădâ în înflăcărările păgu- 
bitâre ale unei politice sentimentale, nu merge 
Ens€ nici pe drumulă pe care nu se vede de câti 
tunuri și pusci.: Richelieu lucră în politica esternă 
cu aceiași siguranță şi cu aceiași profundă stă- 
zuință cu .care lucră și ?n politica internă. 

Indată,. ce veni la putere, Richelieu reîncepu al- 
cătuirea coalițiunei! de acolo de unde o lăsase 
Henric IV. Turcia și principatele carpatine, Tran- silvania, Valachia, şi Moldova, nu fură uitate în . meditațiunile și combinările sele. 

Suntemi în 1624, 
Țările române ferbeau în nelinisce și ?n tur- burări. Puterea şi veda Turcilori, respectate forte 

“ (Î) Mazimes Eat ou Testament politique dVirmnand Du Plessis, cardinal-duc de Richelieu, Paris, 2 vol. in-80, 1764. — Voltaire cre= dea acestii testament apocrifă. Un erudită, contimporană cu Vol- taire, q. de -Foncemagne, ajutându-se cu cele trei Mss. cunoscute, ali Sorbonei, alui Archivel ministeriuluy af..străine şi ală bibliotecer genovefane (Ste Geneviâve), demonstră, autenticitatea acestorii pre- țise pagine de adâncă politică. Astăqi, scriitorir ai dată dreptate d-lui de Foncemagne în contra patriarcului de la Ferney..
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de domni! dunăreni la finele secolului XVI, fuse: 
seră adânci sguduite de. victoriele lui Michaii 

Vitezulă, precum și de nascerea unei alte influențe 
între Carpaţi și Dunăre. De la 1601 şi până la 
1611, influința germană domni în Valachia cu 
Șerban Bassarab. Domnulu români credea că fo- 

losesce intereseloru sele trudindu-se în Transil- 

vania, ântâiu în contra lui Sigismund, Şapoi în 

contra lui Szekely Moise şi lui Bocikay Istvan, 

ambi vrăjmași al casei d'Austria. 

Turcii se 'ncercaii din cândă în cândă aşi re- 

căpăta puterea în Valachia. Concesiunile lui Şer- 

ban îi îmblândiai pe dată. Cu. timpul și cu 

Domnil, Vizirii nu vori mai fi atâtii de îngădui- 

tori. La 'nceputuliă secolului, amintirea. eroului de 

la Călughăreni le da âncă fiori. 

Ce folosi ânsă! uă acţiune combinată, cum se 

va. ?ncerca n urmă s&-o urzâscă Hâkoczy, nu era 

cu putință în vremurile acelea..In Moldova, Mo- 

vilescii, pentru a lori nefericire, erai sub dest- 

virşita epitropiă a Polonilori; în Transilvania, 

partita națională, cândi în unire, cândii în certă 

cu Turcii, alegea domni unii după alţi. In spații 

de dece ani, după Sigismund și Sz6kely Moise, 

urmaseră âncă trei domni : Bocikay Istvan, Râ- 

koczy Sigmond şi Bâtori Gabor. Până la Bethlen 

Gabor, luptele și trăgănirile nobililori sdrumicai 

puterea principiloră, precun intrigile de la Con- 

x
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stantinopoli şi din țâră r&sturnau pe domnii din 
Moldova şi din Valachia. 

La 1613, cândă Bethlen Gabor se sui pe tro- 
nulă Transilvaniei, în timpulă reginței Mariei de 
Medici, atenţiunea diplomaţiei francese nu era m- 
dreptată asupra încurcatei stări a principatelori 
creștine din R&săritii. Pe lângă acestea, Richelieu 
era atunci ocupată aşi clădi viitorulă, a proba 
reginei-mume și favoritului ei, Concino Concini, 
că serviciele sele nu erai de desprețuiti. | 

Șapol, după cum diserămii mai susii, totuli 
era alâtă de nesigură în țările carpaline, în câti 
nici uă negociaţiune nu sară fi putut începe. 
Domnului ară fi cădută înainte d'a fi sfârșitii trac- 
tativele. Unii dinti'inşii erat cu Polonii în contra 
Turciloră, alţii cu Turcii în contra Poloniloriă, alţii 
în fine nu erai cu nimeny; toți Ens& se potriviai 
în căderi subite. Cândă Bethlen Gabor ar&tă că 
are de gândi, mulțămită împrejurăriloră şi dibă- 
cică s6le, să domnescă mai mullă de câti prede- 

„cesoril să, și cându Richelieu fu numită primil- ministru ală lui Ludovicii XIII, diplomaţia francesă 
ȘI întârse icrăşi privirile asupra aceloră țări, că- 
tre cari fuseseră țintite cu atâta tăriă, în timpuliu 
lut Mihai Viteazulă, privirile Juţ Henrici IV. 

Domnulă de Cezy fusese numiti: ambasadoră la Constantinopoli, în urma retragerei baronului de la M6le. Richelieu îl ordonă s& caute a trage în liga în contra Germanie! pe principele 'Transilva-
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nică, tributarulă Turciei; în același timpi, mul- 
țămită midlocirel francese, Gustav-Adolfii, regele 

Suediei, încheiâ unu tractati de prietiniă cu Sul- 

tanuli Amuratii IV. — Sarcina dată d-lui de Câzy 

era forte ușcră. Bethlen Gabor fu gata să intre 
în apele lui Richelieu. La 1619, începuse în 

" Germania . resbelulă de 30 de ani, și principele 

Transilvaniei, după îndemnurile protestanţiloriă, 

declarase 'r&sboii imperatorului. Polonii. erai în 

partea lui Ferdinand II şi cu dânşii, pe faţă și 

nu cu puţină șireteniă, mergea. și veneticulă Gas- 
pard Gratiană, domnul Moldovei. 

Bine v&dutu la Pârtă, profitândă de resbelulii 
ce s& născuse între Turcia și Polonia (1), Bethlen 

Gabor, după căderea lui Graţiană, continuă r&s- 

boiulă cu imperialii până la 1622 când subsemnă 
pacea :de la Nicolsburg. — Acum începe în Tran- 

'silvania joculă diplomaţilorii francesi și suedesi. 

După. sfaturile lut Richelieu și ale lui Oxenstiern, 

celebrulă cancelară și primi-ministru ală Suediei, 

care lucra atât în contra Imperialiloră câti și în 

contra. Poloniei (2), Bethlen Gabor rupse în 1623 

pacea *ncheiată în 1622 şi porni cu armatele sele 

în contra Imperialilori. a | 

Diplomaţia. germană scia că principele 'Transil- 

vaniet sa unită cu Ludovici XIII, cu Gustav- 

ferşiti în Septembre 1621; pacea se 'ncheiă pe temeiul şi 

intele nefericitulur tractată de la Bussa (1617). 

a 'ncheia pacea cu Polonil tocmal în 1629. 

(1) S 
aşedăm 

(2) Oxenstierna v
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„ Adolfii,. cu: Statele-Unite ale Olandei și cu repu- | 

blica. Veneţiei. “Turcia, după -stăruitârele îndem- - - 
nuri ale d-lui de Cszy,. permisese pașalelorii din 
«Ungaria - să: ajute pe: Bethlen . Gabor. Richelieu. 
convinsese-:pe Sultanii .că Ferdinand II. voiesce. 
să 'ncoroneze pe unulu din fiii să de rege ali 
“Ungariei, şi că vechile pretenţiuni ale imperato- 
“rului Rodolfi asupra Transilvaniei es din noi 
la lumină la. Viena.(1) Sultanul credu spusele : 
lui Richelieu, care lucra la Pârtă în unire cu 

” cele-l-alte. puteri creștine, şi ordonă principelui 
Transilvanie! să mergă în contra Imperatorului. 

Bethlen Gabor . devenia amenințătorii la spatele 
monarchiei "habsburgice. Ferdinandă II se îngriji 
forte Și, probă despre acâsia, fu trămiterea uk 
Wallenstein în contra principelui Bethlen. Marele 

„generală, cu care unii istorici austriacii compară 
pe Mihaiu Vitezulă (2), și care, ca. și Mihaiă, cădu 

„Victimă. Jesuiţiloră, bătu pe Bethlen și "lu sili să 
încheiă cu Imperiulă pacea de la Presburg (1626). 

Trei an! după. acestea, Bethlen muri Și, după 
uă scurtă domniă a Caterinei de -Brandeburgu, 
Georgii 1 Răkoczy (3) fu alesii principe alu Tran- . silvaniei (26. Dec. 1630). Cu acesta, mal multi | de câtă cu Bethlen Gabor, diplomaţia francesă va, lupia- crâncenii în contra casei d'Austria şi în 

(1) St. Priest, op. cir. pag 72, . - 
(2) Schuler von Libloy, op. cit. pag. 113. (3) Fiului Luk Râkoczy Sigmond, fostul principe ală Transilvaniel,
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contra, «relelorii ce densa: urzesce spre paguba tu- 
_turoră veciniloră să» — mala quue Domus" Austriaca 
omnibus intendit vicinis. (1) --. 

Indată după .suirea lui Râkoczy pe tronă, unit 
trămisu ală Suediei, Paulus :Strasburgh, începu 

" negociațiunile cu densulii. (2) Richelieu mal as- 
ceptă până cândi turburările dinăuntru permiseră 

noului :principe s&- asculte. cu atenţiune propune- 
rile trămișiloră francesi. După. certele cu Bethlen 
Istvan. și luptele cu. Turcii, sfârșite fârte iute din 
„causa midlociril francese la Constantinopoli, regele 

Franciei trămise lui Râkoczy- pe diplomatului Du 

Bois d'Avaugour. -In urma discuţiuniloru -ce se 
născură, Râkoczy 'cădu .la 'nvoislă cu. Richelieu. 

Francia, diceaii tractativele, 'va apăra pe princi- 

pele “Transilvaniei la Pârtă şi 'n contra Germaniei, 
Şi 1 -va da, -pentru plata. soldaţilori săi, câte 

120.000 de scudi pe fie-care anu (1638).(3) 

In 1639, când: d-lă: de la Haye, seniorii: de 

Vantelec sâu Vantelet, plecă ambasadoră la Con-. 

stantinopoli ducândă cu sine instrucțiunile: precise 

ale cardinalului, acesta a spunea între altele și 

următârele: 

10 Suntii convinsă că 1 ne putemă folosi cu Tur: 

, a) J1gtes et oc. pour 5 sertir & iat. de Valtiance de G. Răkocz yd 

prince "de Transylcanie, arce Ja France et la Suide, dans la guerre 

de 'Trentă aus, publicate de d. Szilgiy Sândor, Pesta 1874, un vol. 

in-80 gr. — Pag. 20. . 

(2) Ibidem, pag: 9 şi urm. 

(3) Ibidem, pag. 23,
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cil în contra casel de Austria, mulţămită bunei 

n6stre înțelegeri cu Porta. 3 : 
20 D. de la Haye va stărui ca Sultanul să 

acorde lui Râkoczy voia d'a se r&sboi în contra 
Imperatorului. | 

Richelieu numesce acestă din urmă punctă par- 
tea principală a mişcărilor d-lui de la Haye; 
asupra acesteia cardinalulă atrage t6tă luarea a- 
minte a ministrului. Și 'ntr'adevără, acestă parte 
avea să&și dea râdele mal iute, după planurile lui 
Richelieu. (1) ă | 

In tâte tractativele sele atâtă cu Richelieu cati 
și cu Oxenstiern, Râkoczy pune, pe lângă numele 
săi, și pe nesce principi pe cari dânsulă și di- 
plomaţii străini îi numesc, în scrisorile lori, 
principes confoederati. Intre acestia, putemi nu. 
mă&ra cu temeiii pe Mateiă Basarabi, domnulti 
Valachiei. Pe lângă legăturile de vechiă prietiniă, 
cari esistaii între cel dou! principi creștini âncă 
de cândă Mateiii era simplu agă r&sculati în 
contra 'lui Leoni Stefaniu, (2) trebue s& mai amin- 
timă și tractatulă de ajutoriă reciproci, încheiat 
puni piclorii de perfectă egalitate între Mateiu și Râkoczy. Domnul română cunoscea starea Eu- ropei din vremurile acelea și lua parte la tâte mişcările în marginea puteriloră sele. Prin călu- 
ghări catolici sei prin boieri d'ay El, elii cunoscea 

(1) Avenel : op. cit, Tomi VI, pag. 323, Data :. 14 Aprili (2) 1630—1633. "5 pre 4989,
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deosebitele negociațiuni cari se făceaii prin şi între. 
statele creștine. Nu credă că. Mateiu - st nu fi 

-Sciută nimicu de tractatulă franco-suedo-transil- 

vani, în care dânsulu era trecuti printre acel 

principes confoederati. Nu cunoscă tractatuli în- 

„cheiată între Mateiii Basarabi și Râkoczy; nu 
mă& 'ndoescii €nsă de a lui esistenţăi; domnulii 
română lamintesce în noulă tractati încheiată cu 

Georgii II, fiulu lui Râkoczy I.(1) Acestă tractată 

trebue st fie fostii făcută şi subsemnată de amân- 
doui principii înainte de 24 Iuliu 1635, — dată 

la care 40 de boieri ai lui Mateiu Basurabii se 
legară a ajuta ostile lui Râkoczy, cu corpurile 

lori de soldaţi români, din tote puterile, în de- 

plină credință, «până 'şi va ţin6 şă Maria :Sa 
«(Râkoczy). t6tă făgăduinţa cea bună şă tocmitla 
«ce au .făcutii cu Domnostru (sic) lo. Mateiu Voe- 

- «vodu, » (2) 

Prin urmare, cu seu fără scirea Turcilorit, prin- 

cipii creștini lucrau în libertate deplină, tractai 
cu puterile apusene şi luai parte la resbeluli de 

30 de ani. De aceia, unii din scriitorii apuseni 

contimporani sâă ceva mai târdii diceati că cele 

tre principate erai slabi de totă legate cu Su- 

blima Pârtă. Totuşi ânsă, atâtu Râkoczy câtu și 

(1) Actes et doc. ediţ. cit. pag. 190, 

(2) Hasdeă : Columna lui Traiană, an. V, n98, pag. 216. Doc; 

intit, : Alianţa armatei lul Aateiii Basarabii cu Georgiii Rdloczy 

- din bibl, bathyaniană, Coder Authenticorum, Alba-Julia. !
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„Mateiu Basarabi nu se deslipiaă de toti de b&- 
" trânii lorii vecini. Turcia era pentru. denşii, .cu 

t6tă firea ei păgână și barbară, prietina sigură 
la vremuri de nevoiă. E E 

Din fericire, toldeuna, şi mai cu s6mă în Va- 
lachia și Moldova, cândă vrunu domnii intra ?n 
alianţă. străină, s& găsia, cum dice Miron Cos- 
tin (1), cuă s6mă de capete» cari sfătuiaă domnia 
s& nu rupă cu dă&săvârșire bă&trânele legăminte cu 
cel de la Constantinopoli. Se aşedaii cu gândului 
spre ţările creştinesci, căci creștini erai şi dânșii, 
der «cu înţelepciune, nu fără socotâlă şi tără 
«lemeiă, ca, în loci de folosi, peire (Sril să a- 
«ducă.» (2) - 

De altmintreli, de rândul acesta, politica lul 
Richelieu .tindea tocmai în acesti sensă; prietinia 
cu Turcia Și 'ndreptarea tuturorii puterilori Eu- 
ropel răsăritene în contra casei d'Austria era ținta : 
unică a marelui Cardinală. Casacii, "Turcii, Râko- 
czy, Mateiit Basarabi lucrau în unire ] 
rea planului regelui Henrică IV. 

Singură Polonia mergea în contra aceste! po- 
litia, atâti din pricina vrăjmășiel sele cu Suedia, 
câtu şi prin adimenirile casei de Habsburg. Diplo- 
maţia francesă ațiță pe 'Turci încontră-le; trei 

a realisa= 

(Î) 1, 268. 
(2) Bătrânulă şi: cumintele cronicarii dice 

tirea domnie! lui Gaspard Graţiani 
simpatit pentru Polonia, Moldova le 

aceste vorhe în poves- » ale cărui planuri nebune și 
plăti amară. : !
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- espediţiuni ale acestora arătară Polonilorii că tre- 

-bue s&și schimbe linia de purtare. Mazarin, pe, 
_uă altă cale, va completa - și în acestă „privinţă 

victoria lui Richelieu. 

În timpul acesta, dice: d. “de. st. Priest), 

Francia și Richelieu avea și uă altă afacere toti 

atâti de importantă la Consiantinopoli î comba- 

terea influenţei espâniole. Dinainte âncă, Filipit IL 
vEduse folosele însemnate ce trăgea Francia din 

vechiai! alianță cu Turcia, Şi voise, cu risiculi 

da omori Mauri cu grămada pentru - aşi spăla 

păcatulii ce făcea unindu-se cu “Turcii, să 'ncheiă 

unu tractati de prietiniă cu dânșii... 

Glumeţulii Brantme scriă (1) că intruă con- 

versațiune ce avusese uă dată cu Henric III, 
regele Franciei, acesta îi spusese că F ilipiă Il. plă- 

tesce pe fie-cate ani, câte 80. 000 de scudi Sul- 

tanului şi mariloră demnitari al Porții. Decă regele. 

Espaniei nu plătia în tocmai atâta, nu e mai 

puținii adevărații că' încerca prin. tâte midlGcele 

să câștige la -Portă aceiași înfluință . ca şi regi 

Franciei. 

Busbecq, în scrisorile constantinopolitane, a- 

firmă același faptă şi "n ceia. ce privesce pe im- 

peratorulii Germaniei. Singură Fraucia nu plătia 

nimici. Ba âncă, lucru fenomenali, întrunit rândi, 

Caterina de Medici, încuragiată de neobosita bu- 

(1) Op. cit. pag. 73. , 

(2) Opere complete, ci. citată. Tom. V, pag. 59, - J
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_năvoinţă a Padişahului otomani, însărcinase pe 
* 

episcopulă d'Acgs să câră cu împrumultare uă 

sumă destulii de mare de la Sublima Portă.(1) 

Brautâme explică, în felulu s&ă, marea vedă a 
Franciei în ochi! Osmanliilorii. Eli dice că era uă 

legendă musulmană care spunea că întruă di uni 
rege alu Franciel. va, prăpădi imperiului lui Maho- 

meti. Pentru acesta, adauge vorbărețulii prietinu 

alti Caterinei de Medici, Turci! se temi de Fran- 

cesi. şi caută să le fiă 'n totdeuna aliaţi. 

Ori cum ară fi, regele Zembelilori (2), Filipă, III, 
moștenitorulii lui Filipi II, nu putu s€ facă ni- 

mică la Pârtă, din causa oposiliunii ministrului 
francesă, comitele de Câzy. 

Pentru a depărta influinţa predomnitsre a orl- 

cărei puteri, și a schimba pe represintanţii celorii- 

l-alte state în simpli consuli comerciali, Richelieu 
scria ministrului francesă să nu cruțe nici uni 
midlocii pentru acâsta. Henricii IV combătuse in- 

(1) St. Priest, op. eu. pag. 56. 
(2) In traducțiunea făcută de comitele Lefebvre după opera unui 

consuli englestii din Turcia, şi intitulată : Zableau historique, politique 
et moderne de VEmpire ottoman, Paris, an VII (1798), 2 vol. in-80, 
găsescii în primul volumi la pag. 247 curiosele epitete ce daă Tur- 
cil creşiniloră cu cari erati mat desii în relaţiuni. Culegă dintr'en- 
sele pe cele următore : Moldoveni : nadan (ingratii); Muntenă : cin= 
Shine (ghicitori), Ovreii : cefut. (câne riiosă), Polonă : fudul ghiaur 
(necredinciosi obraznici), Frances ; îmausi (fără credință), Ger- 
mană : ghiaur kiafer (nceredinciosă blasfematorii), Italiani : Has- 
saredki (omu cu două feţe), Englesiă : dusi (ateu), Greci : taușan 
(iepure), Espaniolă : zonbelă (leneşi); Olandesiă : penirgi (mâncătoriă 
de brânză); Rusii : mereliu (necredinciosii nebuni).
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Auinţa anglesă până şi 'n Persia. (0) Richelieu 
înlesni Sultanului negociaţiunile lui. cu Şahulu - 
Persiei, pentru ca s& atragă pe Padişahă pe câm- 
puli de luptă. europeni. Călătorul Deshayes de. 
Cormenin care mal căl&torise prin Ungaria, Mos- 
covia și Ierusalim, fuse însărcinată s& ofere me- 
diațiunea lui Ludovic XIII Șahului Persiel. In 
timpul acesta, d. de Câzy tracta la Constanti- 
nopoli, în ciuda ambasadorilori Angliei, Veneţiei 
Și Olandei, afacerea Jesuiţilorii cari erai în luptă 
cu faimosul patriarcă greci, Cirilu Lucaris. (2) 
Richelieu era pretutindeni. «In materiă de stată, 
«dicea dânsulu, diplomatul „trebue să tragă pro- 
«fiti din orl-ce lucru ; ceia ce pâte fi folositori 
«nu trebue despreţuiti (3)». | 

(1) Scris6re către d. de Brăves, din 10 Iuliă 1600. 
(2) Richelieu, de şi înţelegea că nu va eşi nici unii folosii pentru 

Francia din ajutorulă ce da Jesuiţiloră, se lupta în contra, lu Lu- 

caris ca să facă plăcere Paper. — Instrucţiunile şi scrisorile ce pri- 

mia .în acestă privință 4. de Cezy de la Bouthillier,. unulă 
din. cel mai deștepți secretari a! Cardinalului, precum şi rapârtele 

ministrului către superiorul săi se află adi în biblioteca de la | 

Petersburg. — Avenel : Lettres du Cardinal de Richelieu, Paris, 
7 vol. in-40. Tom. VII, pag. 967.—Tolii în privința acestorii documente, 

cf. Ferriăroe : Archives des missions, 2 scriă, t. II, pag. 3. Er în 

privința falmâsel lupte între Cirilă Lucaris, Antim şi Jesuiţi (faptă 
la care clerulii română de pe atunci nu rămase străină, căcă uniă 

sinodă se adună la Iaşi după chiămarea lui Parteniă 1, patriarculă 

țărigrădenii), V. Revue Britannique, din Februariă 1882, articululii 

Dâmne! principese Dora d'Istria : PEglise Hellenique, în care cerce- 

tătorulă va găsi multe de spicuitit pentru istoria română din lup- 

tele hisericei ortodoxe răsăritene, în contra partitel aşa numită a 

reformei. 

(3) Zestament politique, ediţ. cit. Tom. II, 8 6, pag. 40. 

5
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Ca multe din geniurile cele, mari, nemuritoruli 

ministru alu lui Ludovică XIII n'avu fericirea 
s&șI vedă capulu săi de operă sfârşită și încu- 
nunatii prin tractatulă de la Miinster-Westphalia. 

Richelieu muri în 1642. | _ 
Cu ste acestea, combinaţiunile sele. erai atâtii 

de bine potrivite; evenimentele erai atâtă de esactiă 
: prevădute; marele diplomati lăsă 'n urmă” elevi 
atâtă de deștepți, învățați la scâla lui şi a părin- 
telui Iosifă (1)— Eminenţia sură cumă "li numiau 
unii, s6u î? Cavernoso, îl Tenebro cum îl dicea ?n 
glumă Richelieu ; tâte, dică, erai atâti de bine 
pregătite, în câtă Mazarin n'avu de câtă să sub- 
semne tractatuli care asigura Franciei posiliunea 
predomnitâre în Europa. | - 

Cândi se gândesce cine-va la opera "Iul Riche- 
lieu, la *'ntrâga lut vi6ță, se "nțrebă fără s& vrea 
cum ună omiă a pututii ajunge la uă sarcină care 
ari fi sdrobită sub greutatea er umerii unul A- 
tlante.. Unii rege caprițiosi care putea sălu do- 

(1) Acesti braţ drepti ali lui Richelieu redactase în orele" de odihnă uni proiectii de cruciată în contra Tureiloră, Lucruliă e curiosă, Mulţi diplomaţi ar Franciei, de şi se Slujiai cu Turcii, nu părăsiaii ideia d'a-1 goni uă dată din Europa. Chiară d de Brăves la întârcere, publică ună discursă. asupra midlăceloră cu care sarii fi putută nimici împărăţia otomană (Joncquiăres, op. cit, pag. 8320). Pe statua lui Ludovici XIII, poporul citea cu plăcere vers urile ur- mătore : 
J'eusse attaquă Vâsie et, d'un pieux effort, 
Yeusse du saint tombeau vengă le long Servage. 

Cf. St. Priest, pag. 76.
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bre îndată şi pe capulă căruia Richelieu trebuia 

să pună (1) cuă artă infinită toți laurii victorieloră 

sâle; la ?ncepută uă regină-mumă, Maria de Me- 

dici care, după celă iubi, se jură călu va dis- 

truge; uă regină-soţiă, Ana d'Austria, a cărei 

nemszurață trufiă de Infantă Castilană: voia să 

domine totul şi care fu sfărimată de voința 

primului ministru; nobilimea t6tă în contră; în 

afară, datoria pe care geniulă săi i-o impusese 

da termina, spre gloria Franciei, marea ideiă 

a lui Henricii IV. 

Şi cu tote acestea, Richelieu nu se înfricoşă. 

unii momentă.-Din palatulă-Cardinală, în alu doilea 

periodiu ali ministerului s&ui, bolnavi și suferindi 

de dureri de capi carili făceau să ţipe, nemuri- 

torulă ministru guvernă regatul şi conduse în- 

trega. diplomaţiă  europână. «Francia putea : să 

<dârmă 'n linisce la umbra, vegheriloră sele» (2). 

Din cabinetul de lucru plecaă 'n tâte ţările, -în- 

sărcinaţi cu misiuni diverse, der cari tote ținteai 

la triumiult uneia şi aceliași idey, diplomați ca 

părintele Iositii care "nvârtia, pe degite Germania, 

Mazarin, V'Avaux, Servien, d'Avaugour, de Croissy, 

(1) Şi'n Zestamentă, Richelieu, povestindă faptele s6le, se adresă 

către rege şi'I dice totdeuna : zous fites, vous ordonnâtes, vous arran- 

gedtes. Tâte le făcu acestii rege care, după d. Avenel, nu numără 

şi'n loculă căruia Provedinţa ridică pe Richelieu, ca să nu se între- . 

rapă şirulă mariloră regi al Franciei. 

(2) Sainte-Beuve : Causeries du Laundi, Paris. în-80. ediţ. III, Gar- 

nier, 15 voi, Tom. VII. pag. 249.
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de Brâgy,—nobili car, după mârtea lui Cinqg-Mars, 
de Thou şi Montmorency, plecaseră cerbicea sub 

mâna de feră a falnicului cardinali; magistrați 
cari tremurau înaintea maiestăţii impunătâre a. 
lui Richelieu; militari cari admiraă întw'ânsuli pe 

strategulă de la Rochelle. In aceli cabinetu, se- 
cretari ilusiri. Gmeni cărora Parisulă de astăqi le 
rădică statue la ospelulu comunală (1), scriau ins- 
trucţiuni geniale cari mergeau în Suedia şi. 
Turcia, în Ţerile-de-Josă șin Transilvania, în Ye. 
neția şin Polonia, — t6te, adeseori, cerândă su 
descoperindă același lucru. der tote făcute potriviti 
cu ț6ra în care mergeaii, pentru că diplomatul su-. 
perbă care scrisese rândurile acestea : «trebue să 
«lucrezi totdcuna după firea şi midlocele înțelese 
«de cel cu care negociezi» (2), nu uită nici uă dată 
că altfelă suntii lucrurile judecate la Veneţia, alt- 
felu la Stockolm și altfeli în „Consiantinopoli. 
"Și, totuși. cându avea pentru dânsulu Suedia: 
și principatele germane, Veneţia și Turcia; cânaă 
cerculu alidțilori săi se stringea ameninţătoriă 
imprejuruli Austriei, Richelieu nu uită nici uă: 
dată principiele fundamentale ale umanităței, fără, 
respectulu cărora gloria se 'ntunecă, are reflecte 
de sânge și omoruri. Ducele-cardinală de Richelieu 
Na scrisii nică uă dată instrucţiunile”! diplomatice 

(1) Bouthillier, bunidră, care trămite 
la Constantinopoli,” - 

(2) Zest. politic, 1, 6, pag. 33. 

a insteucţiunt d-lui de Gia
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la umbra unei piramide de ghiulele. Și decă sen- 
timentulă nu străluce în tâte actele sâle, apoi 
nică disprețulii pentru cel slabi, crudimea rece a 
celui puternică n'a domnilii în capul de operă 
politică. Etă pentru ce gloria lut Richelieu e 
multi mal mare, multă may strălucită, căci.e mal 
umană, de câtii a altoră multe genie cari, lângă 
tună și pușcă, —— argumentulă: ultimă — lucrară 
la mărirea brutală a patriei loră. 

Secolulă săi, începută "de Henric IV şi ter- 
minată de Mazarin, e secolulii de aură ală di- 
plomaţiei francese. Incomparabilulă (1) Richelieu 
merge şi astădi în fruntea diplomaţiloră și 6me- 
niloră de. stată, pentru că, pe lângă genii Și 
profunde combinaţiuni, dânsulii mai avu și acea 
caritas generis humani de care vorbesce oratorulă 
Romei, — umanitatea şi cavalerismuliu cari, sin- 
gure, dau vieței adevărata mărire. 

(L) Astfel numesce pe Richelieu, Gambetta celii mat mare oratorii 
ali Francie! contimporane, întruă scrisâre către d. G. Palain. Vedi 
Le Temps din Paris, din 9 Marte 1883.
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VI 

1612—1661 

Unulă din cele mal.mari daruri ce Richelieu 
făcu Franciei şi regelui Ludovică XIII fu cardina- 
lulă Mazarin — Mazarino Mazarini, cum îlă voră 
numi mal pe urmă, în vijeliele Frondei, ducele 
de la Rochefoucaulăd Și Svăpăi6sa ducesă de 
Longueville. 

Mazarin, Italianuli din treptele de jos ale so- 
cietățil romane, lăsă pe nobili! străluciți al Franciei 
și pe burgesil batjocoritori ay Parisului să spună 
mii şi sute pe socotla -lul. „<Lăsaţii să ridă, qi- 
«cea densulu cu surisul şiretu, at să plătescă pe 
«urmă. Grijă st n'aveţi !» 

Naturalisati Frances la 1639, alesi cardinală 
la 1641 mulţămită stăruinţiloră lui Richelieu, Ma- 
zarin era, celii dântâiă dintre diplomații cari lucrati 
cu ducele-cardinală la realisarea planului lui Hen- 
rică IV. In deosebitele misiuni ce 1 fuseseră, încre- 
dințate, Mazarin arttă superiorulu! să adevărata” 
putere. Richelieu vEduse f6rte bine în Mazarin pe 
diplomatulii care, incapabili d'a potrivi tâte punc- 
tele unui plană grandiosă, scie, după arătarea 
drumului, să găsâscă mii și mii de midlâce, unele 
mal șirete decât altele, pentru a face să reu- 
36scă, în t6tă intinderea lui, planul alcătuită de
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alţii. Mazarin pricepuse cele ce voia Richelieu, cele 

ce voise Henricii IV. Ana d'Austria, după mârtea 

regelui, soțului s&u, îlu conservă în postului de 

primă-ministru, pentru multe, fârte multe cause. 

Dintre acestea, una și cea d'ântâiui face cea mal 
mare ondre regentei Ana d'Austria. Tânăra şi înfo- 

cata Espaniolă de odini6ră vedea acum politica, 
nu prin gulerele frisate ale ducelui de Buckingham, 
ci cu ochil unei mume care trebue să păstreze 
şi s& apere neatinsă, dâcă nu mărită, moştenirea, 

fiului s&ă ; cu ochil unei regente care va r&s- 
punde inaintea lui Dumnedei și a 6meniloră de 
sorta ţării ce cârmuesce. 

Mazarin continuă deci pe Richelieu fără gran- 

dore, fără înalte și impunătâre principie, der cu 

siguranță, cu stăruință, cu deplină reușită. Ins- 

trucțiunile, memoriele, şi ordinele trămise ântâiu . 

la Minster șapo! la Westphalia, d-lorii d'Avaux 

şi Servien, representanţii Franciei la întrunirile de 

“pace, sunt, în mare parte, capo-d'opere de artă 

italiană, de fineţă și de potrivelă. Pentru mine, 

"Mazarin e' omului de statii care moștenise de la 
diplomaţia florentină dibăcia,. spiritulu de intrigă, 

abundența. de espediente, și care, sub direcțiunea 

unul magistru celebru, câștigase o profundă pre- 

vedere, uă drâptă înţelegere a intereselor euro- 

pene. Adaugeţi pe lângă acestea - autoritatea de 

care se bucura în străinătate Francia lut Riche- 

lieu şi v& veţi esplica, d'uă parte, succesele ce
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numeră Mazarin în luptele interne, de alta, vic- 

toriele trainice 'cu care încunună politica esternă 

a Franciei. 

În relațiunile sele cu Tarcia, Mazarin nu 

“schimbă nică uă literă măcară din instrucţiunile 
cardinalului de Richelieu. Aceleaşi maxime conti- 

nuă a conduce consiliului regelui. Numită de. re- 

gentă primu-ministru, Mazarin notifică acestă nu- 
mire tuturorii ambasadoriloră. Aceiași hotărîre 
şi aceiaşi tărie, scrie densulu d-lui de la Haye- 
Vantelec (1), vorii' domni și daică înainte în a- 
facerile: regatului. 

Dinainte âncă(2), Mazarin se înveselise că Ge- 
orge Râkoczi — Bătrânulă — a 'nceputi lupta îm- 
potriva  Imperatorului. Mareşalula de Guâbriant 
era cu armatele francese în Franconia, Torsten- 
son înainta spre Bohemia, ârii George Răkoczi 
venia 'din Transilvania spre Vienna. 

Planulu lu Richelieu mergea 'ntocmai după 
cum . marele cardinali î imprimase cea d'ântăiu . 
mișcare. 

Răâkoczi, prinsă în mrejile italiane ale lui Ma- 
zarin, asculta tte sfaturile diplomatilorii francesi. 
In 1644, principele Transilvaniei art. fi pututii 

(1) A. Châruel: Lettres de Mazarin, 
Paris, 17 luliu 1643. Originalul e 
Paris — D. Cheruel e autorulă unel însemnate Istorii a:Franciei sub Ministerulă lut Mazarin, asupra căreia critica francesă s'a pronunţatii forte bine, o. Le Journal des Dbats din Paris, 21 Februarii 1883. (2) Cheruel : op. ciț, Serisâre către Toma, principele Savoiey, Paris, 28 lanuariu, 1643, 

Paris. in-40, 2 vol. Scrisâre din 
"m biblioteca Mazarină din
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crede — și credea, căci ce nu crede sumeția ma- 
| ghiară ! — că elu e axa principală a politicel fran- 

cese.. După ordinele lui Mazarin, d. de la Haye 

oferă lui Râkoczi, cu cea: mal alsă politeţă, ser- 
„viciele sele la Constantinopoli, «unde, dice. den- 

«sulă, voii lucra în unire cu d. Keărâsi Istvan, 
<trămisulu principelui Transilvaniei». In altă scri- 

s6re, d. de la Haye lanunță că se trudesce fără 

încetare şi speră că va scâte de la Turci voia 

pentru Răâkoczi d'a se r&sboi în Ungaria. (1) 

D. de Bregy îi scrie din Varsovia: «suntii la or- 

«dinele Inălţimei vâstre>.(2) Plenipotenţiarii Fran- 
ciel la preliminările de la Miinster, d-nii Servien 

şi d'Avaux, r6gă pe Râkoczi să bine-voiască a le 

trămite instrucţiuni privitâre .la apărarea iutere- 
selorii Transilvane în areopagulti europeani. (3) 

D. Ch. Bud6, secretarulă d-lui des Hameaux, mi- 

nistrulu Franciei la Veneţia, vestesce cu multă su-: 
punere pe Râkoczi că au sositii cei 100,000: de 

scudi imperiali, șilă râgă din partea ministrului! 

să trămită uni credinciosi ală său săi primescă. (4) 
„Din-tâte părțile, Râkoczi se 'mbăta ?n măriri; 

„ diplomaţia francesă era. la ordinele sâle. Şi decă 
“Richelieu ordona d-lui d'Avaugour să spună prin- 

(1) Actes et docum. Pag. 46 şi 276. Scrisori din 19 Aprile 1643 . 
şi din 16 Sept. 1643, amhele din Pera Bizanţiului, publicate de - 

d. Szilăgiy Sandor, ediţ, citată. 

(2) Ibidem, pag. 191, scris. din Varsovia, 25 Oct. 1644, 
(3) Ibidem, pag. iga, scris. din Munster, 26 Sept. 1644, 
(4) Ibidem, pag. 177, scris. din Cassovia, 4 Augusti 1644
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cipelui Transilvaniei că «Eminenţia Sa Cardinaluli 
«sărulă mânile Serenităţii Vâstre», ne putemă les- 

ne închipui în ce modi petulanța și superlati- 
vele italiane ale lui Mazarin adimeniau și încân- 
tai pe Râkoezi. In fața acestora, Miron, cronica- 
rulă nostru, ari fi putută dice şi de George], 
ceia ce va dice și de fiulă lui, George II: «Era 
«Răkoczi crai, între cei fericiți crai, mare feri- 
«citu.> (1) 

Mazarin ânsă nu credu măsura deplină, şi mal 
ferici pe Râkoczi cu două scrisori suverane, una 
de la Regenta Anna d'Austria, alta de la miculii 
rege Ludovicii XIV, care avea șâse ani şi care 
spunea vertosi principelui Transilvaniei că apro- 
bă hotărirea lu! «de ași r&sbuna injuriele pri- 
«mite și de a contribui la slăbirea înspărmântă- 
«torel puteri a casei d'Austria». (2) 

T6te acestea pentru a 'nlesni d-lui de Croissy- 
Fouquet. negociaţiunile tractatului ce era trămisiă 
se 'ncheiă cu Râkoczi Suedia luase înaintea Fran- 

-ciei; Mazarin, cu prudința și calcului obict- 
nuiti, lăsase pe Oxenstiern să cerceteze terenului. 
Ministrulă Suediei subsemnase în 13 Novembre 
1643, prin împuternicitul său, Leonhard Tor- 
stenson, tractatulă între Christina, regina Suediei 

(1) Miron Costin, 1, pag. 372. 
(2) lctes et docum. Pag. 165. Scrisori din Paris, 29 Maiă 1644: 

-Tum ut injurias acceptas ulcisceris, tum ut concurreres ad debi- “litandam hanc formidabilem domus Austriacae potentiam»,
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şi Râkoczi, principele Transilvaniei. Intr'Ensuli 

citimu că regele. Franciei va intra în acâstă ali- 
anţă, îndată ce unuli din miniștrii să va studia 
și discuta. cu Râkoczi «solemnuli şi creștinesculu 

aședământu în. contra lui Ferdinandă III». (1)— 

Intradevără, miculă rege anunță «vărului săi» în 

scris6rea suscitată, . apropiata sosire a „d-lul de 

Croissy-Fouquet. 

Râkoczi publica declaraţiuni peste declaraţiunt 
de iubire și inalterabilă prieteniă pentu curţile” din 
Paris și din Stockholm, der nu înceta d'a asculta 

şi propunerile curței de la Viena. 

Cândi d. de Croissy sosi 'n Ungaria, Ratoczi 

mal declarase uă dată simțimintele “1 franco-sue- 
dese. Diplomatulu francesă, elevi din şcoala lui 

Richelieu, judecă espansiunile rakocziane după a- 

dă&verata lori măsură, şi, dreptu acesta, cu multă 

prieteniă şi iubire d'același calibru, spuse lui Râ- 

koczi că nu subscriă tractatulii suedo-transilvaniă, 

până cândă principele nu va rupe orl-ce relaţi- 
une cu cabinetului din Viena. Râkoczy promise şi 

tractativele începură (2). . | 

Principele Transilvaniei cerea, pe lângă protec- 

țiunea Francie, 200,000 de scudi pentru anulii 

Wântâiă: șin urmă pe fie-care ani, câtă ari fi a- 
. 

(1) Ibidem, pag. 164 : «Solemne christianumque fedus contra Fer- 

dinandum III». , 
(2) Actes et docum. edit. cit. Pag. 241 și 254. Scris. d-lur de Crois- 

sy către Râkoczy, din Muncaczi, 19 Marte și 19 Aprile 1645,
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vulă să ţină r&sboiulă, 150,000. D. de Croissy- 
Fouquet îi dede 100,000 pentru primulă ani, 
(Febr. 1644—Febr. 1645) şi pe urmă câte 75000. (1) 
"Râkoczy primi. E 
„„ Ana d'Austria și ducele - d'Orlâans, unchiulă re- 
gelu, nu 'nțelegeau pentru ce atâta iubire din 
partea lui Mazarin şi-a 'ntregei diplomaţii francese 
pentru Râkoczy şi acel principes confoderati, de cari 
le toti vorbiai rapârtele trămișilorii diplomaţi. 
Regina-mumă şi cumnatul sti nu mergeau de- 
parte cu gândirea și nu distingea de câtii urzela în liniă, dreptă a planului franceșuă făcută de Hen- rică IV şi de -Richelieu. EI nu vedeai țesăturile . subțiri, ițele aduse și 'ntortochiate, pe cară suvelca 
italiană a lui Mazarin le sfiriia în î6tă Europa, — acesti mare răsboiii în care sau țesută, trâmbe- 
trâmbe, luptele Și păcile lumei. E IE Daci, discuţiuni și chiarii mândre întrebări fă- cute Italianului care cheltuia banil "Franciei. fără nici unii folost învederatii. Mazarin se supăra a- dese-ori; vedemiă că nu elă, ci plenipotențiarii Fran- ciel de la Miinster, d-nul “Servien și d'Avaux res- pundă şi convingi pe regină și pe consiliarii re- gelui de importanța alianței lui Râkoczy 'şi de fo- 

(1) Zid. pag. 256. —D, de St. Priest se 'mcâlă decr dicândă că Râkoczi primi 200000 de ScudI în anulă d'ântâiu, Șapol câte 150000 în urmă, pe fie-care anii, Râkoczi, may adauge d. de St. Priest, ceru Şi i se dede şi uă pensiune de 30000 de rixdalery ce ar fi fosti să pri- mâscă, în Francia, unde sară fi retrasă dâcă nevoile răshoiului Vară fi silită. (Op. cit, pag. 74—75). 5
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losulă ce dintrensa va câștiga. politica francesă 
în Orient. (1) | 

Chiarii dâcă n'amiu fi să judecămi pe Râkoczy, 
dică deştepţi! diplomați, decâta numa! după silin- 
țele ceși dă curtea de la Viena ca sălă tragă în 
partea sa, totii ari trebui să năzuimă ali câ- 

știza noi. Pe lângă Turci, cărora numai cândă le 
place ne ascultă, avândă şi pe Râkoczy, ami a-. 

ve la spatele Austriei unii principe puternicii, care 

ari fi gata să îndeplinâscă poruncile n6stre. Ni- 
“mică mal trebuinciosi pentru politica. n6stră de 
câtu unu vrăjmașu la spatele Imperatorului. A- 
cesta a trămisă Gmeni la Constantinopoli ca să 
pîrască pe principele Transilvaniel. Majestatea Sa, 
regele nostru, arii trebui să dea imediat ordine 

ministrului său de la Constantinopoli ca st ajute 

din r&sputeri pe trămisulă lui Râkoczy, în lupta 

de intrige ce va începe cu trămisulii Imperatoru- 

lui. În Transilvania, pe lângă Răkoczy, Maiestatea 

Sa ară trebui s& albă unui residentă. Să află la 

Rouen ună domnu Du Bois de Largroix, care a 

fostă în Transilvania, și care cunssce țcra (2) şi fi- 

(1) Ibid. pag. 439. Scris6re din Minster, 13 Mai 1644, ' | 
(2) Și, de şi se aflai asemenea călători, totuși inesactităţile şi în- 

chipuirile scriitoriloră contimporani își urmaă cursul cu aceiași 
abundență ca şi mat 'nainte. — Ami în față'mi ună minunată El- 

. zevir, in 16, imprimată la Leyda 16£2, de fii celebrului Ludovicus 
Elzeverius, Bonaventura și Abraham Elzevir, și intitulată : Pespu- 
blica sire Status Regui Poloniae, Lituaniae, etc... diversorum Autho- 
um, în care, în cap. IV, De Valachia, nu citimii de câtă a LVIIL
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rea lul Râlkoczy. Dacă Maiestatea. Sa voesce să 
lu trămită pe acela forte bine, dâcă nu. d. de 

Croissy care se află aci cu noi arii pute pleca 

îndată a primi ordine de la Paris. Râkoczi nu 

trebue lăsată singuri în faţa adimeniriloră şi mo- 
melelorii habsburgice. 

„ Astfelă vorbiai plenipotențiarii Reginel-mume; 

astieli creduseră, după cum vedurămiu, Hen-" 
rică IV și Richelieu; astfelu credeau Mazarin 

și colaboratorii săi. Pentru acestia, principatele și 

politica loră jucau uni rolă nu tocmai neînsem- 

nati în combinaţiunile și mişcările generale ale di- 
plomaţiei. Erau anumite întâmplări cândi Turcia, şi 
puterea ei erau lăsate la uă parte; diplomaţia ţintea, 
numai spre principatele carpatine, pentru că ?n frun- 

tea lori erai 6meni ca Râkoezi, Mateiu Basarabi 
şi Basile Lupu, cu carl se puteau înţelege stră- 

inil; şi pentru că ele, aceste principate, nu 'Turcia,. 
puteau să contribue mal bine şi mai espeditiviă 

carte a istoriei lu! de Thou.—llustruli presidentă alu parlamentului, 
elevii ală lur Cujas, este d'uă netăgăduită autoritate în' ceia ce pri- 
vesce ţările cele mari ale Europei; der pentru ceia ce privesce ori- 
gina şi istoria ţărilori române, esactitatea i-e costelivă de tot. Lucru 
bizară în severulă prictină ali lu! Montaigne : ori de câte ori scriă 
despre noi câte o imensă năsdrăvăniă, istoriculă nu uită a ada- 
uge imperturbabilă : «așa dică el»; adică noi —ut îndigenae volunt.— 
Dintre indigeni, de Thou n'a pututii cunâsce de câtă pe Petru 'Cer- 
celă (1979—1581). Nu cred că acesta săY fi şoptitii cele ce scriă 
despre ţâra n6stră, şi mat puţinii, că Ta ajutatii a poci nomenclatura 
geografică română care, mulțămită, autorităței operei lu! de Thou, po- 
cită rămase mal multă de doui secol. A



la deslegarea problemeloră orientale ale diploma- 

„ţiei francese. 

Peste două luni, plenipotenţiarii scrii secretaru- 

lui de Statii, Lomânie de Brienne, că imperatoruli 

a trămisă daruri peste daruri la Constantinopoli. 

De la ele atârnă succesulă pe țărmurile Bosforu- 
lut. D. de la Haye, dică dânşii, să întocmiască uă 

contrabateriă (1). Darurile imperatorului nu reu- 

şescii mulțămită stăruințeloră contrare ale : d-lui 

de la Haye. Sultanului nu numai că reînoiesce. 

lui Râkoezi. împuternicirea da se resboi în Ger- 

mania, der âncă ordonă pașei de la Buda să dea. 
principelui Transilvaniei unii ajutoră de 6000 de 

6meni. (2) 

Scrisorile curgă una după alta în Turcia, în 

Polonia, în Transilvania, la Miinster şi la, Paris; 
unele se 'ncrucişâză cu altele; se pornesci în- 

trebări și se primesci răspunsuri; se plămădescii 

intrige și *mpărechiări bizare ; tâte Ensă țintescii 

întruni singuri puncli : slăbirea caser d'Austria. 

Mazarin scriă d-loră Servien şi d'Avaux că îm- 
păratulă momesce pe regele Poloniei, care nu 

este prietină cu Râkoczi.(3) D. de Brienne le 
spune că Sultanulu a datu ordine aceluiași rege 

să nu întreprindă nimică în contra principelui Tran- 
silvaniei. Inv&ţatuli secretară de statii nu "'ncetâză 

(1) Actes et doc. pas. 446. Din Minster, 10 luliii, 164. 
(2) St. Priest: op. cit. pag. 78. 
(3) Actes et doc. pag. 449.
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Ca aminti plenipotențiariloră că interesulă poli- 

licei francese ţine tare ca să fiă unu statu puter- 
nici la. spatele Imperiului. «Cu nici ună preţi, dice 

«d. de Brienne, corâna Ungariei să nu cadă în 
«măna imperatorului». (1) 

T6te acestea, pentru a servi directă și imediată 
pretențiunile Franciei în preliminările păcel de 
Westphalia, de la Osnabriick şi Miinster. P'atunci 
se pricepea în ce modă suntii sirinsi legate in- 
teresele unui statii de interesele celoriă-l-alte ; abs- 
tenţiunea absolută a diplomaţiei actuale ari fi 
păruti, în limpurile acelea, uă eresiă sâi uă can- 
didă naivitate, şi aru fi făcutu s& suridă 6meni 
ca Mazarin sâi cancelarului Oxenstiern, 

S& vedemi acum în ce modă sciu primulii-mi- 
nistru alu Franciei să atragă în partea sa și pe 
regele Poloniei, Vladislavi VII. Mazarin ținea fârte 
ca nimeni s& nu fiă în Orientul Europei în unire: 
cu imperiului Germaniei, şi, prin urmare, în contra 
ligei și politicei franco-suedese. Celebruli sistemă' | 
ali celoru trei “state amice ale Franciei, Turcia, 

„Polonia şi Suedia, începe cu Mazarin. 
Regele Poloniei, Vladislavă VII, fiulă lui Sigis- 

mundi III, nu cam împărtășia, de multă â âncă, păre- 
rile diplomaţiei francese. Residenţii Franciei de la. . 
Cracovia stăruiat cu ardâre să lt atragă pe faţă 
în contra Germaniei. In 1643, Vladislavi luă uă | 

(1) Zdid. pag. 450, 453. Scris. din „Paris, 27 Augustă 1644 şi din 
Fontainebleau, 15 Oct. 1644,
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posițiune hotărită în resbelulu de 30 .de ani; 
voia să ajute pe imperatori și să facă uă diver-. 
siune frte folositre intereselorii casei d'Austria. 
Regele Poloniei avea &nsă a face cu Mazarin. 

Modulii cum Mazarin conduse acestă afacere 
nilă arâtă în întregulă lui. D'uă parte, diplomatulii 
unul regatii ca Francia. se 'ncârcă prin argumente 
de statii să depărteze pe rege d'a face acâstă 
nepolitică, deci pentru Polonia păgubitore MIŞ- . 
care în folosulă Austriel. 

«Spune regelui şi consiliariloră s&y, scriă Ma- 

«zarin d-lui D'Avaugour, residentulu lui Ludo- 

- «vică XIV la Dantzig, spune-le că, lucrând astfelu, 

«mergi în contra ad&văratului interesă ală rega- 

«tului Poloniei. Gândâscă-se bine şi 'ndelungiă la 
«primejdiele une asemenea întreprinderi. Tarcil 
«poti s& atace» (1) 

Și cândă dicea «Turcii potă s&1 atace», Ma: 
zarin, de siguri (2), scria am&nuntite instrucţiuni . 

(1) Cheruel : op. cit. Scrisâre din Paris, 27 Augusti 1643 
(2) Fondulă <Polonia> din Archiva ministerului af. străine din 

Paris n'a fosti âncă studiată în acestă privinţă până acum, de câtii 

de d. Vandal pentru căsătoria, de care vorbimă mal la vale. Co-, 
lecţiunea Odobescu nu posedă până acum de câtă hârtiele privitâre 
la noi şi culese din fondulă «Turcia». Scrisorile lu! Mazarin suntă 

mal tâte păstrate la biblioteca căre pârtă numele săi. Numal după 

scrisorile publicate de d. Châruel se pote ânsă vede că trebue să 
fiă urme în Francia şi de negociațiunile de la Constantinopoli 

şi dela Viena. Fondurile <Polonia», <Turcia» și <Austria», studiate 

paralelă, arii lumina bine: acestă cestiune. (V. în acestă privință : 
raportulă d-lui Henri Martin asupra Archivel susii citate, în e Jour- 

6 G. 1. Jounescu,
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d-lui de la Haye. — In același” timpă, represin- 
tanţir Franciei de la 'ntrunirile de la Miinster, d- -nil 

d'Avaux şi Servien, erai însciințați despre. a- 

câstă veleitate a regelui Poloniei, prin nesce lungi - 

memorie făcute la Paris, după lămuririle date de 

d-lu de Brâgy, „residentuli lui Ludovică XIV de 

la Cracovia. 

«Audi, scriă Mazarin, (1) că Viadislavii, ame- 

<nință pe Râkoczi. Interesul ce Polonii arâtă 

„«imperatorului se esplică prin promisiunea ce le-a 

«făcut Ferdinandă III de a da uă archiducesă (2) 
«lui Vladislavii VII. şi. de a încorona pe unuli din 

«fil lui ca rege ali Poloniei. > | 

Şi Mazarin adauge Cuni surisi ironicti Și 
plini. de biruitâre (3) şireteniă : «ce sont des amu- 
sements ordinaires de la maison d Aubriche» — gium- 
buşlucurile obicinuite ale case d'Austria. | 

nal ofjiciel din Paris, 2 lanuarii 1883; Lu Revue des Deuz-Mon- 

des, 1 Februariă 1883, studiulă d-lui Alb. Vandal: Un Mariage po- 
litique au XVII Sioele, „pag. 671—694 ; Binele publici din Bucuresci, * 
20 Ianuarii 1883). | 

(1) Din Paris, în 14 Augustă, 1644. . 
(2) Numal în acestă scurtă studiii archiducesele austriace vori 

apare de două sâi trei ori. Gândâscă-se cititorulă la ce conclusiune 
filosofică arii ajunge cercetătorulii care, studiândii istoria diploma- 
tică a casei d'Austria, arii înainta din archiducesă în archiducesă, 
până la Maria-Theresia care qicea Dâmnei de Pompadour «na châre 
amic», ca să aducă Francia în alianță cu Austria și, şâse ani după 
"mârtea frumâsel marchise, se'și dea fâta, pe Maria-Antoinetta, ar- 
chiducesă şi dânsa, după Ludovicui XVI. 

: (8). Mazarin era, cu atâtii mat mândru cu câtă bătea pe Jesuiţir, 
atunci ma! puternici de câtă totatuna la curtea. Austriei, .V, Mi- 
chiels : op. ciț. passim. !
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"De altă parte, ca se 'nfunde cabinetul din Vi-! 
ena şi pe «terenulii archiduceselorii»,  Italianulii 

destoinică şi-aduce aminte de espedientele floreni-" 
tine. Diplomaţia Caterinei de Medici era âncă în' 

mintea tuturoră Nu trecuseră de câti 60 je anl 

de cândi amorulău nu fusese întrebuinţati ca a-: 

genti diplomatici, în totdâuna victorios. Celebra 

regină, cu ajutorulă amorului-diplomati, bătuse 

de multe ori pe Henrici IV, patunci rege a 

Navarei. Caterina mergea să tracteze cu dânsulă, 

însoţită fiindu de uni stolă de tinere dâmne şi 
domnişre, unele mai frumâse de câtu altele. Așa - 

numitulă bataillon volant alu Caterinei de Medici 

şi-are loculu săi în istoria diplomaţiei francese. 

Henrică IV era - totdâuna bătută de bătrâna re- 

gină. Uă dată, uă Grâcă duă frumuseță olimpică, 

numită Dayvelle, domnișdră de on6re în acestă 

sburătoră batalioni alu Caterinei de Medici, sbu-. 

rase ardintelui rege ali Navarei şi minte, și finețe, 

şi totă. Henrică acordă potrivnicei sele toti, ba âncă 

și mai multă de. câtu cerea densa; numai şi nu- 

mal pentru a sta, îndelungă și fără saţii, în con-. 

templațiune la pici6rele acelei splendide crealun 
exotice, venite în Francia, Dumnedeu sciă cum, 

din ţările pline de s6re'ale Răsăritului. — Aşa era- 

Henric şi aşa fu lot-deuna. Scrisorile misive 

- suntă pline de probe de felul acesta. Eli e suve- . 

ranulă care a arătată pent la evidență că amo- 

rulă și diplomaţia pot merge îmbrățișate şi ntruă
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perfectă unire.: După ce scria frumâsei Gabriele : 

<îțl scriă, mes chers amours, în genuchi înaintea po- 

«tretului tău; ei poti s&lu judeci mal bine de 

«câți ori-cine, căci escă în sufletulă, în inima şi 
<în ochii mel», — Henricii redevenia diplomată şi 
scria slăvitului Padișahă:. Amurati-Khan, .cen ga 
loule gloire et. toute. vertu - abonde», în cestiunea lui 
Ioni-Bogdani, «principe și duce alu Moldovei». 
Mazarin urmă -deci calea. bine bătătorită qe Ca- 

terina - de Medici. După ce demonstră lui Vladis- 
lavi VII inoportunilatea miscărei sele în favorea. 
Austriei” prin residenţii francesi de la Dantzig și 
Cracovia, 'şiretulă. Italiani aduse pe. rege să câră 
mâna uneia din cele mal frumâse domnişore de 
ondre ale regentei Ana W'Austria, ducesa . Maria 
de Gonzague-Nevers. Mazarin: trămise - pe tânăra 
Francesă în Polonia sub - direcțiunea celei mal 
deștepte - «femei -de Statii», mareşala de Gusbriant; 
Acesta (1) Scria .lui Mazarin după nunta din Cra-. 

(1) Mareşala de Gutbriant scriă, în s&ra nunți, lui Mazarin : «Je «ne sortis point de la chambre que je ni'aie tirc les rideaux de lcur <lit>. 8 Aprile, 1646. Din fondulă ' «Polonia» de la: Archiv. Minist.: * afl. străine din Paris, în studiulă d-lul Vandal deja citată. -— Toti * dâmna de „Gutbriant spune că la banchetul „nunţelr toți ambasa- dori! fură înv itați, afară de acela ali Rusiei, «din pricina mojicici <Şi barbariel sâle» (pag. 687 din Studiti).— Peste patru ani, regina: Poloniei, Maria de Gonzague-Nevers, se va amesteca în certele năs- cute între nobiliy poloni cari cerea şi "AI disputau mâna, prâ-frumo- scl fete a' lux Vasile Lupuli, domiţa Roxandra, sora, principesel Radziwill. Tatălui săi: o promisese principelut Ieremia Potocki (?),. care, pentru a lua-o era să se despărţescă de Griselda, sora lui Za-
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covia că influența frâncesă va  cresce. miultii în 
“Polonia.” Istoria n'a desminţito. D: Vandal a a- 
“vută dreptate dicendi că legăturile ce se formară 

“d'atunci între Francia și Polonia suntii opera da- 
meloriă: franceze. (1) 

Acestă modă d'a tracta ne zugrăvesce pe Ma- 
“zarin astă-felă cum era în tâte actele sâle. Eli 
întrebuința maxima luk Richelieu, pe care o cita- 
rămi în capitolulii trecută, în tâtă elastica! în- 

tindere. “Mazarin credea în afacerile de Siatiă ceia 
:ce credea Montaigne în afacerile de stil. . «Ş'acolo 
„«unde limba francesă nu mi-e de ajunsă, dicea 
:«blândulu -autoră alu: “Incercărilori , 's& vie cea 
-«gasconă sămi esprime “gândirea, dâcă celei fran- 
“«cese nui este *n puterință» (2).. Mazarin dicea 
"toti 'astil- felu : acolo unde. diplomaţia pură și ț6- 
“pănă 'nu pote reuși singură, mergă Cupidon olacii 
diplomati, s&“mi asigure succesulă. 
„Totuși, isbândile diplomaţiei francese erau stân- 

jenite, cândă interesulă aliațiloră: Francie! se în-. 
-potrivia vederilori acestei diplomaţii. Iubirea lui 

„mioyski. In urină, Domnulii fu 'silitii sto dee lu Timotei (Timuşă), 
-fiulă lu Bogdanii Chmielnicki, după obligaţiunile bizaruluj tractată 
„dintre elă şi capului Cazaciloră, tractată în care citimă : «10 Princeps 
«Valachiae. Valachiam pleno jure obtineto ; 20 Filius Chemelnicii Va- 

: «lachiae printipis gener esto; etc. ete.+.— V. D. de Salvandy :.Histoire 
de Poloyne avant et sous Jean “Sobieski, Bruxelles, în 80, 2 vol. — 
Vol.I, pag. 136. 

(1) Un mariage politique etc, ele. în fine. : 

(2) Essais, ediţ. Garnier, 2 vol. in:8; 1, 35, pag. 138, ,



— 86 — 

„Mazarin şi a lui Richelieu pentru principii Transil- 

_vaniel s6ii pentru regele Poloniei nu era de fe- 

“lulă aceleia .a lui Henricit III pentru Petru , Cer- 

celu; -ea nu țintea la platoriice și nerealisabile 
planuri. Mazarin săruta. mânile lui Râkoczi ; Ri- 

„chelieu îndulcia pe Bethlen Gabor pentru că in- 

“teresulu politicei francese, interesă vădutiă şi pi- 
păitu de dânşii, .le comanda să facă astfeli. Pe 

„dată ce şl-ari fi atinsă scopuli, iubirea diploma- 

ţie franco-suedese ari fi descrescuti, sarit fi ră- 

cită, ară fi dispărută cu desăvârşire, d6că sciința 

iubitului, micului aliati, n'arii fi sciutii să o-îm- 

-prosp&teze; dâcă acâstă sciință n'aru fi găsit” noul 
„combinaţiuni, în cari şi cei mici să fiă trebuincioşi. 

„De altă parte, Bethlen Gabor și Răâkoczi erati 
deștepți şi înțelegeau, decă nu totdeuna, celu pu- 
țină de multe: ori, că sărutatuli mânei şi scri- 
sorile regale,. pornite din Paris în munţii 'Tran- 
silvaniei, nu se adresat luminateloră. chipuri ale 
Serenităţilori ungare, ci politicei francese, intere- 
ului francesă. Sciinţa. apăratului, <epitropisitului», 
consistă în a sci săși imbine interesele sâle cu 
acelea ale apărătorului. După tractatuli de la West- 
„Phalia, -Mazarin ari fi părăsit pe Răkoezi cu â- 
ceiași pelulanță şi cu aceiași ușurință, cu careu 

:lăuda: Șila tămâia "nainte. Principele Transilvaniei 
era "convinsă despre acesta. 

Dreptii aceia, de.și incheiase, în 22 April 1645, 
traciatulă franco-transilvanii cu d. de Croissy ; de
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și, în aceiași lună, rupsese, după cererea formală 

a trămisului Irancesi, oii-ce legătură şi ori-ce re- 

laţiuni cu cabinetulă din Viena, Râkoczi, în 8 Au- 

gusti! același ani, ' după. diferite victorie câş- 

ligate asupra armatelorii imperiale, încheiă cu 

Ferdinandi III" unii tractati fârte bună pentru în- 
teresele sele. — In gândulă s&ă, Mazarin, Italia- 

nulă șiretă şi «<nebuiguitu la. minte», trebue să 

“șI fi disă de Râkoczi: nu e prostii Celsitudinea 
Sa, principele Transilvaniel; se asigură dinainte, 

căci sciă tare bine că, decă "n tractatulii, de Wesi- 

“phalia va fi uitati sei nedreptăţiti, nică oștile, nici 

corăbiele, nici ban i Franciei nuwlii voră mai ajuta 

în contra Imperatorului sâi în contra Turcilorii. 

L'amă ajutati până acum, căci, ajutându' lu.ne a- 

jutamiă. pe noi; daci 'nainte, ajute- -se ȘI era în 

va ajuta. | 

Dreptii acesta, Mazarin nu se e supără, cu. atata 

mai puţină. cu. cât, preliminările păcel „erai pe 

isprăvite. Conde. ajuta cu sabia pe. câmpulu . de 

bătaiă.. cererile diplomatice ale d- lori d Avaux. şi 

Servien. După nemuritârea victoriă de la. Rocroy, 

urmaseră cea de la Nordlingue n, şapol cea de 

la Lens. Puterile europene, după crâncene “lupte 

şi îndelungi discuţiuni, căduşeră la învoidlă.. 

Răkoczi găsia, ca şi Mazarin, I6rte firesci: trac- 

tatulii ce 'ncheiase cu Imiperialil ; nu ncetă "deci 

de a fi prietenulă Franciei, şi 'n- anulă următorii 

scria ducelui de Longieville, representantulii Fi an-
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ciei pentru subsemnătura păcei, lui Mazarin, ple- 

nipotenţiariloră francesi de la .Miinster, amicului 
său d. de Croissy, că nimeni nu e mal devotată 
de câtă densulii regelui Franciei și politice Car- - 

dinalului. — Și ari fi pututii adauge Râkoczi, 

totă cu aprobarea tacită a lut Mazarin: până în- 

tru atâtă, întru câti acesti devotamenti nu v6- 

tămă interesele mele şi ale principatului mei. (1) 
Uă dată cu pnblicarea tractatului de Westpha- 

lia (24 oct. 1648)(2), isbucniră în Francia Fronda 
parlamentară, lupta parlamentului în contra abso- 
lutismului regali: (Oct.1648— Marte 1649) şi, după 
înăbuşirea acesteia, « Tenera Frondă», lupta nobi- 
lilori, ultima. încercare a senioriloră francesi, cari 
voia stă "și recâștige privilegiele şi trufaşa pu- 
tere ce le smulsese Richelieu. 

Ura consiliarilori parlamentului din Paris, ura 
unchiului regelui, Gaston d'Orlâans; a lui Conds, 
Beaufort, Longueville, La Rochefoucauld, care nu- 
mia cu despreță pe primuli ministru alt Rege- 
lui <gaesto facchino 'di Mazarino», siliră pe răb- 
dătorulă diplomati să €să de două ori din Fran- 
cia. Mazarin se retrase ântâiă la Colonia şi a- 

(1) Ca şi Gabor, ca și Râkoezi. domni! Valachici, Mateiu Basa- 
rabii, Şerbanii Cantacuzenii — până la o vreme — şi Brâncovânu 
tâtă vitța, după cum vomă vede, urmară întocmai aceiași politică, 
singura posibilă în vremurile acelea. 

(2) Acestă tractată era alcătuită din două instrumenta pacis : unul semnatii la Osnabriick în 6 Augustă, . altulă la Miinster-în 8 Sept, 1648; amândouă întrupăză tractatulă de Westphalia,
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pol'la Lioge; eli numia aceste călătorit : „viaggi 

piacevoli, şi nu "'nceta -de a suride. Conducândi 

afacerile guvernului din Colonia și Lige cu ace- 
iași siguranță ca şi cum ară fi fostii în Paris— 
de unde chiarii regele şi regina-mumă fugiseră, 

Mazarin, după intrige și negociaţiuni destule, con- 

duse cu uă şireteniă fără s6m&niă, învinse și rise 

la urmă ma! sdravănii decâti cum -hohotiseră la 
începutii nobili! și magistraţii regatului. 17 facchino, 
fiulă ţ&ranului din Pescina condamnă la morte 

pe Cond(1) Și exilă la Blois pe Gaston d'Orl6ans. 

Ducesa de Longueville, care dicea în 'timpulu 

Frondel: că ară buși pe Mazarin până cândă şi- 
arii învineți minunatele ex pumnuri (2), nu mal vă&- 

du Parisulă ani da rânduli. E 

In timpulă acesta âns5, diplomaţia 'și perduse 

cumpttulii cum şi-lă perduseră înăuntrulă Fran- 

ciei, nobilimea, magistratura și clerului, în capulă 

căruia se afla celii mai deștepti şi celii mai svăpă- 

(1) Tocmai! după pacea Pireneiloră (1659), Condă, care fugise la E- 
spanioli, fu iertatii de Rege şi se reîntârse în Francia. 

(2) Prăbabilă că acestă lucru era considerată atunci, în cea mal 

spirituală, cea mai sglobiă şi cea ma! ţanțoşă nobilime a Franciel, ca 

ună acti de eroismiă antică. Mândra soră a lui Conde ari fi onoratii 

“pe Mazarin, bușindu-lă cu propriele ci mâni. Pătendi unii mojică, du- 

cesa, de Longueville şi-ar fi mojicitii acele mâni de deiţă, la vederea 
cărora La Rochefoucauld se "'nflăcăra, devenia poetii, — elii, auto- 

rulă scepticeloră Maxime — și făcea versuri frumâscl ducese ca a- 
cestea : : - 

Pour mtriter son cur, pour plaire â ses beaux yeux, 

Jai fait Ja guerre aux rois, je Paurais faite aux dicux,
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iată din episcopii Franciei, coadjutorulu de Retz, 

“Paulă de Gondi (1). Mazarin abia putu consilia pe 

rege de a trămite uă scrisâre de felicitări lui Geor- 
ge Il Râkoczi. Părintele acestuia, George I, murise 

în 11 Oct. 1648, şi dieta recunoscuse la aceiaşi 
dată pe fiulă săi de principe alu Transilvaniei. 

Ludovici XIV asigura pe fiu că! va continua a- 

ceiași bună-voinţă și: aceiași proteciune ce acor- 

dase părintelui. (2) | 

De aci 'nainte, cel puțini după documentele ce 

cunâscemii noi, diplomaţia lut Mazarin rămâne în- - 
activă câtii-va. Cardinalulii e ocupată cu afacerile 

interne, cu luptele în contra nobililor; mintea 

nul este spre afacerile esterne şi cu atâtii mai 

„puțini spre Orientului Europei. | 

Cu tâțe acestea, politica lrancesă la Constanti- 

nopoli şin totii Răsăritulă era directi atacată de 

uă ligă care se alcătuia. între imperatorulă Ger- 

manie, regele Poloniei, republica Veneţiei, prin- 

cipele Valachiei Mateiu Basarabii (3), ala Transil- 

(1) Elă dicea, la prima bătăliă în contra trupelorii regali, că a, 
adresalii <ântâia a lul Pavelă către Corintieni» (epistoliă), 

(2) letes et doc, cdiţ. cit. în Jine. Scrisâre din Amiens, 20 lunii 
„1049. . 

(3) Vasile Lupu nu întră în acestă atianţă și domnul Moldover 
nu se preocupa de câtă ași face prietini la Pârtă şi a piri la dânsa 

„pe Mateiii pe care'lii ura cu focă şi cu care, âncă de multă, pentru 
causa creşștinității, chiară imperatorulii Ferdinandă seria lui Vla- 
dislavii regele Poloniei, să împace pe Vasile. (Scrisor. din Ratisbona 
30 Aprilie 1641) V. și raportulă residentului imperiali din România 
Schmidt, asupra vrăjmăşiel lul Mateiii Basarabi şi Vasile Lupu în
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vaniei George II Râkoczi, capii Balgariloră, epis- 

copii catolici de: la Sardica Sofia, şi cel din 

“ Moldova. îi 

Liga era "'ndreptată în contra 'Turciloră. Impe: 
ratoruli încuviința: năzuintele statelorii celorit mici 
în contra inimicului crucej, căci ce perdea Habs- 
burgii făcendu acestea? Nimic. Ce câştiga ? In- 
fluința predomnitâre printre creştinii „cel tributari 
Și cei. supuși Turciloră. Prin: urmare, Ferdi- 

nandă III se grăbi a.da aprobarea. sa încercărilori 

„de alianță ce proiectasc Mateiii Bassarabu și Râko- 

czi prin intermediulu lui Petru Parcevici, patunci 

episcopi catolicii alu Sofiei şi cu șederea în Mol- 

„dova, la Bacăă, unde era arehiepiscopă Marcus 

Bandini. (1). 

Mateiu Bassarabi, după documentele ce avemiă 

«Documentele lut Hurmuzaki»; Picot : Histoivede Moldavie. XVII sec. 

Cursii la Scol. Limb. orientale vorbite. Aprilie 1883; Dora d'Istria: 
Gii Albanesi în Rumenia, cdiţ. cit. Scrisorile haililoră venețian, 
privitore la Vasile Lupu, pag. 6. şi urm. 

(1) Archie fiir oesterreichische Geschichte (LIN Band) Wien, 1880. 
Studiulii comitelui Pejacsevici asupra strămoşului scii: Peter Fiei- 

her con Purcerici, Erzbischof von Martianopol, apostolischer Vica» 

und Administrator der Ioldau, bulgarische» Internuntius ton Rai- 

serlichen Infe und Kaisevlicher Gesandter bei dem Hoseken Hetman 

“Bogdan: Chuieluicki. 1612-1874. — Studiă alcătuită.după documente 

"inedite. din ahivele din Viena, Buda, Cluşi, Roma și Veneţia (paz. 

337.638, din sus citatulii Archie). — Lu Berue Historique din Paris 
(Sept. Oct. 1880) a dată asupra acestui -substanţialii şi forte inle- 

„resantă studiii unii scurtă resumati. — Asupra lul Parcevici v, şi 

Hăsdăi : Columna lui Traiani (luliă-Sept. 1882) pas: 72-79, art, 

„Avhiculiă, din. Genora, comentarii, .
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înainte, căduse cu Râkoczi la învoslă îndată după 
suirea acestuia pe tronu. Boieril români, Dragomir 
marele banii, Barbu marele Stolnici, lenakie Pos- 
telniculă discutaseră şi renoiseră acele “compositio- 
mes, foedeva et pacta, pe cari Domnuli  Valachiei 
le făcuse cu George [(1). Peste ună 'ană și trex 
luni, Mateită obștia în tâtă țera “(notum facimus per 
praesentes) că tractatuli încheiată cu Râkoezi Se- 

„nor a ?ntărită şi cu fiulu seu, Râkoczi Junior (2). 
“Până la 18 Decembre 1649, Parcevici fusese 

la Tirgoviste. unde % sosiseră, scrisorile de la Ră- 
koczi. Aci, în bătrâna capitală a Domniloră -ro- 
mâni, se puseră. basele ligii în care Mateiii, după 
spusa călugh&rului, avea să j6ce rolulu principalii. 

Parcevici se gătia să plece în Polonia. Dom- 
nulă României în dede' instrucțiuni, der nu! dede 
scrisori. Mateiu era prudentă, scia şi cunoscea 
I6rte sinceritatea călughăriloră catolici față cu 
schismaticil; se mulțămi deci a spune verde, pe 
românesce (3), lut Parcevici că elă va fi gata 
când și cel-l-alță aliați vori fi gata. Deșteptulu că- 
lugheră nu insistete; primi de la Francescus Mar- 
canich (4), guvernatorul Bulgariei (?) uă scrisâre 

(1) Mfonumenta Hungariie historica, Pesta 1874, în 8. Tom. XXIII, Diplomataria. Archivele. luy Răkoczi George II, publicate de d. Szi- lagiy Sandor; pag. 27. Act. din [8 Febr. 1650. 
(2) Ibidem, pag. 6i. Act. din 10 Maiă,. 1651, 
(3) Parcevici seia bine românesce, bulgăresce, italienesce, lati- „nesce şi armenesce, V. Pejacesevici : Stud, cit. pag 352. (£) Acestă Marcanich, pe care nw'lii cun6scemă, era la Tirgovişte,
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către Serenisima Republică a Veneţiei—gloriosissima 
Orbis regina;—vuă a doua de la Petre Deodat, ar- 
chiepiscopulă Sardicei; uă a treia de. Ja notabilii 
bulgari (1) cari 'evină către Republica Veneţiei con 
«le barbe bianche, con îl capo canuto, con îl dorso dalla 
<lirannia incurvato, con li occhi încavati, con le forze de- 
«bili, şi o r6gă săi ajute în contra 'Tureilorii.>- 
„Avemiă, dici bieţil Bulgar, ale căroră fierbinţi 

rugăciuni nu voră fi împlinite de cât după două 
secole și jumătate, avemu pentru .noi pe regele 
Vladislavu (2) alti. Poloniei și pe Mateiă, domnulii 
Valachiei, a cărui armată Stă gata și n'asceplă 
de câtii semnalul Serenisimey „Republice ca să nă- 
văl6scă în Turcia. Trâmbiţeze Veneţia acesti sem- 
nală, binevoiâscă a redeștepta ală Bulgariei leu 
adormiti care, de și âncă trăiesce, totuşi nu ru: 
gesce! (3) Sa 

(1) Tâte aceste scrisori sunt datate din Tergosist în Moldaria. 
Confusiunea va continua mereii în mintea Apuseniloră, Întruă geo- 
grafic tipărită la, Paris în 1687 de unii d. Le Coq şi întitulată : Je Par- 
fait Geographe cu întrebări şi răspunsuri, citimiă la pag. 482: Q'est- 

"ce que la Moldavie ? — C'est la basse Valachie situde entre le Danube, 
la Bulgarie, la 'Tvansilcanie et la Mougrie. — Quelle est la capitale?— 
Buchei est. Şapoi, Valachia cu capitala Iaşi. In ceia co privesce gu- 
rele Dunărei, Le Cog, perfectulii geografă, dice că Strabone numără 
cinci, Ptolomeă, șese, Ovidiă şepte şi moderni două. Eră călătorii, 
după cum vădurămii, nu lipsia în Francia, din cel cari visitaseră am- 
bele Românii și gurele Dunărel, - 

(2) Nu sciă, se vede, âncă de mârtea lui Vladislavă (10 Marte 1648). 
(3) Vogli îl leone di Bulgaria adormito eccitare, respirat enim ad- 

huc, guamtis totaliter non spiret.— Pejacsevici, Stud. cit. pag. 489- 
492, doc,
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La 18 Decembre, Parcevici “plecă cu aceste 

scrisori în Polonia. Joni-Casimir încuragiă alianţa, | 

 lăudă forte. zelulă creştinescu alu micilori prin-. 

cip, promise ajutdre, dâr dise că nu se va pune 

elă în' fruntea Liger; numi deci, din autoritatea! 

vegală, de capii şi generală cârmuitoră pe Ma- 

teii Basarabii, domnulii Valachier. Parcevici se 
reîntorse la. Tirgoviste şi anunţă acestea princi-. 
pelul română. «eReîntineri de mare bucuriă acelui | 
«venerabilă bătrânii», spunea în urmă Parcevicl 
întruni memorii presintatii: senatului venețianu. 

Mateiu trămise ?'ndată în Bulgaria ca să vestâscă 
pe capii resculărei despre resultatuli misiunei lui 
Parcevici la Varsovia. (1) — Uita re b&trânulu 
principe că bucuriele române după urma Polo- 
niei sunti trecătâre ca trâmbele de fumiă? 

Ori-cum ari fi, Parcevici plecă la Viena în pri- 
măvâra lui 1650, tocmai când Matei întăria a- 
lianța cu George TI Râkoczi. Ajunsă în capitala 
Habsburgilori, Parcevici începu s& umble pe la: 
toți miniştri și pe la toți ambasadori. Curtea im- 
perială îl răspunse că nimici nu i-e mai la inimă: 
de câtă causa nelericiţilorii Bulgari, der că, a- 
cum, ca este în pace cu Turci). Totuşi, adăugeau.. 
predecesorii lui Kaunitz Și lui Thugut, decă Re-. 
publica Veneţiei se va pronunța hotăritii: pentru 
Bulgari, imperatorulu, apărătorii firescii „alu cre- 

(1) Pejacsevici : Stud, cit, pag. 496—502.
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dincioşilorii crucei, îşi va schimba: părerea. și va 

sfâşia tractatuli careli l6gă cu Sultanului. . 
Ambasadorulu Veneţiei de la Viena, N. Sagredo,. 

aflase numai de -câtii -de unde.şi de ce a. veniti 

Parcevici în capitala Imperiului, şi vestise îndată: 

despre acesta Senatului Republicei. In unire cu. 

ambasadorulă Poloniei, Giovanni: Batt. Visconti, 
care apăra și ajuta pe Parcevici ca pe unii pro- 

tegiatii ali regelui şi domnului săi, Sagredo dede: 

călughărului diplomală scrisorile de presentaţiune. 

pentru dogele Francesco da Molina. (1) 
Se vede că toti zeluli crucel şi creștinâsca iu-. 

bire făcură pe ambasadorulii lui Filipă IV, regele 
Espaniei, să se amestice în tractativele lui: Par- 

cevică cu miniștrii lul Ferdinandă IIL.. 

Astă-felă dâri, puterile cele mari ale Europei 

sciaă că uă ligă puternică se plămădesce în-contra 

Turciloră ; că imperiulii, Veneţia, Polonia și princi- 

patele (2) suntă pe cale de-a discuta-o ; că, în capulu' 
acelei lige, pentru a ei deplină reușită, va fi pusu 

«il gran satrupa. Mathia, prencipe di Valachia con la: 

Bulgaria confinante:» — Singură Francia și Mazarin 

nu sciaii nimici, nu făceaii nimici pentru a scăpa - 

Turcia cum, diplomaticaminte, o scăpase Henricii IV 

de: marea. ligă creştină de la 1595—1600. Vina 
nu era a lui Mazarin. Fronda Seniorilorii mânca. 

(1) Doge de-la 1646—1655. | | 
(2) Parcevici dicea astfelii în memoriele presintaie la Veneţia, . 

4
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t6te minutele şi înegria viâţa nemuritorului mi- 

nistru. De-ari fi fostii liberii de preocupaţiunile 
şi grijele interne, cine-sciă ce espediente. arti fi 

scornitii născocitorulu Italiană pentru a strica şi 
distruge liga făcută în contra Turciei, aliata. se- 
culară a Franciei. i, 

Ducesa de Longueville şi ducele de Beaufort, 

«regele și amorezulă tuturoră precupețelori din 

«halele Parisului», contribuiră, fără prin găndii s& 
le trăsnâscă, la liniscita alcătuire a ligei, alii cărei 

capu era să fiă î] gran satrapa di  Valachiu, şi ală 
cărel primă artisani era zelosulă archiepiscopă ali 
Sofiei. Decă ari fi sciuti de ajutorulu ce'i da in- 
directi ducesa de Longueville, bătrânulii Matei, 
care, ca şi bătrânului Mircea, era galanti cu coc6- 
nele, arii fi trămisă frumâsei Anne de Bourbon- 
Conde strălucite și bogate daruri orientale, cari arii. 
fi fostă cu atâti mai apreţuite la Paris, cu câtă, 
p'atunci, erau mal! rare.—Bizară înlănţuire de fapte 
şi de nume! Influinţa Frondel parisiane asupra. 
conierințeloră de la Tirgovişte în 1650! Istoria. 
oleră - cercetătorului asemenea curi6se apropiări. 

Mazarin deci, care, ca şi Richelieu, ţinea st cu- 
n6scă t6te cestiunile europene, nu află nimici, după 
documentele ce ami studiati despre cestiunea 
ligel creştine de la 1649—1650. Totuşi, nu e 
cu putinţă ca. ambasadorulă Franciei de la Ve- 
neţia să nu fi aflată ceva. despre sosirea şi „Mi- 
siunea. lut Parcevici pe lângă Senatulă Şi Dogele
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Serenisimel Republice. Fondulu «Veneţia» de la 
Ministerului afaceriloră străine din Paris trebuie să 
conțină hârtii de-ale ambasadorului, care st a- 

„mintâscă, celă puţini în treceti, de tractativele 
Republicei cu represintantuli; micelorii state cre- 
ştine din Resăritii. Cestiunea era pr€ importantă, 
interesa pr6 de aprâpe politica Franciei în Ori- 
entu, pentru ca trămisulă lui Ludovică XIV să nu 
o fi comunicată curței sale. 

- Intradevări, Parcevici. sosindă la Veneţia (1), fu 
primită de înaltului Colegiu ali Republicer la 6 
Iuliu, 1650. Scrisorile ce aducea de la creştini 
fură citite. La 7 Iuliu, Dogele ascultă cuvântarea 
călughărului care "i espuse cestiunea și: povesti 

 fasele prin 'cari dânsa trecuse la . Târgovişte, la 
Varsovia şi la Viena. Francesco da Molina r&s- 
punse în doui peri, după acelui vecinicii tipică alu 

diplomației veneţiane, care părea că spune mil și 

sute și făgăduesce marea cu sarea, pe cândi, în 

realitate, nu spunea și nu făgăduia nimică, su, 

mal bine — permită-ni-se espresiva și aci potri-. 

vita locuţiune bucurescână, —- spunea și i făgăduia 

tufe de Veneţia. - 

Intre 7 şi 12 Iuliu, Parcevici făcu şi împărți 

Senatului, Dogelui şi secretariloră de stati, di- 

ferite memoriuri în cari espunea pe largi și a- 

“păra causa. creștiniloră. Intr'unii memoriii presin- 

- tatii înaltului Colegii la 9 lulii 1650, Parceviei 

(1) Pejacsevici : Stud. cit. pag. 365—372, 

G, Z. Ionnescus
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insistă asupra” unui punct care ne arâtă bine că, 

în acestă ligă, rolulu principală avea s& "lu joce, 

nu Râkoczi, ci Mateiii Basarabu, ale căruia pu- 

tere armată şi vedă în Orientă eraă mari :în 
timpurile acelea. i | 

Parcevică dicea, Veneţianilorii : pentru a pute 

face ca r&scularea Bulgarilori să reușescă, trebue 

mai ântâiu să avemi în partea n6stră pe Mateiu ; 

să "lă numimă comandanti ali Ligei, să 1 ar&- 
tămuă chiară că avemi intențiunea d'alu alege 
principe ală: Orientului (1). Mateiu, mai dicea epi- 
scopulii de Sofia, doresce din inimă st se scape 
de Turci, der nu pote să €să cu ostile din ț6ra 
românescă, pentru că Vasile Lupu, vrăjmașulu 
lui, i-ară apuca tronulii. Regele Poloniei a numiti 
pe Mateiu-Basarabu : generalissimo di tutto Oriente, 
şi mi-a făgăduiti. că și densulu va veni ceva mai 
la urmă cu 6ste multă ca să. pună mâna la vic- 
toria crucei. și la gonirea Turciloră. 

În ceia, ce privesce răspunsurile curței imperiale, 
Parcevică, cu dreptă “pricepere, le espuse ast-felti 
cum îi fuseseră date. Amplificarea şi umflarea ade- 
vărului arii fi fostă nefolositore. Sagredo, amba- 
sadorulii. Veneţiei de la Viena, anunţase de multi 

“Senatului părerile curței imperiale în cestiunea 
Ligei creștine. 

(1) Curtea din. Viena își va aduce aminte de acâstă momelă, 
cândă va promite lui Şerhană, Cantacuzeniă, cu care va negocia; 
imperiului Byzanţer şi, prin urmare, titlul de -imperatoriă.!



— 99 — 

La 13 Julii 1650, Parcevici fu primiti în au- 

diență pentru aşi lua diua bună de la Senati şi 
de la Doge. Pleca la Roma. I se dede scrisori 
de recomandaţiune pentru ambasadorului Repu- 

blicel din capitala Papiloră; i se dede r&spunsu- 

rile Dogelui la scrisorile Bulgarilosi şi episcopilorii 

catolici. Cele ce Dogele şi Senatului diceaii în acele 
scrisori, suntii lesne de înțelesi. « Suntem pen- 
«tru r&sboiuli în contra Turciloră. - Care buni şi 

cevlaviosă creștini n'ară fi pentru acestă sântii 
«şi demni de nemurire r&sboiui în contra 'Turci- 

«lori ?..... Dâr, nu ne pronunțămii imediată ; să 
«scrimii ântâiii ambasadoriloră nostri ; să vedemiă 
«Şi părerile loră ; să scimii ce credă ei şi mini- 

«strii curţiloră pe lângă cari ne represintă. Dum- 
«nevâstră întreţineţi în popbrele ce cârmuiți și 

«păstoriţi, acelaşi zelu pentru lupta. sântă a Cru- 

«cel în contra, semi-lunel.» 

Veneţia v&duse în dată adevărata părere a lui 

Ioni-Casimiri și a lui Ferdinandă III, în privința 

ligei crestine. Vorbe, laude şi flori retorice latine 

şi italiane de cari erai pline vocabularele cance- 

larielori din Varsovia și din Viena, 6tă totă ce 

puteau da miceloră state marii suverani creştini 

ai Europei r&săritene. Ajutorulă era să vie mal 
târdiii, cându foculă şi luptele începutului ari fi 
arătată Germaniloră şi Poloniloră ce drumă luai 

„ lucrurile. «Incepeţi, păreau a dice ministri! din 

«Viena şi din Varsovia, începeţi lupta și vomă
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«vede ; intrați în rebeliune cu Porta ; rupeli ori-ce 
«legături ce mai aveți cu dânsa; rămâneţi sin- 
«guri, fără apărători, bătuţi de valurile primejdie- 
<loră din tote părțile; șatunci, vomi chibzui no! 
«cum, scăpându-vă, să vă legămiă cu mal multă 
<artă de câtii fuseserăți legaţi de Turcia.» 

Astfelu interpreta Serenisima Republică făgă-. 
duielele imperatorului, aprobările căldurâse ale: 
regelui Poloniei; şi, pare-ni-se, că acesta era drepta 
interpretare. 

Zeluli religiosă alui lui Parcevică, dorința ardinte. 
a lui Mateiu și Râkoczi Wa scăpa de sub jugulu 
Turciloră făceau pe acesti doui principi crestini 
sg primescă. dreptu imperiale Și regale adevăruri 
cuvintele lui Ferdinand, ale lui Ionu-Casimiră și 
ale ministrilor lori. Mateiu, cu inima (nără Și 
gala să se "nflacăre pentru idei nobile și planuri 
grandi6se, reîntineria, după cum dicea Parcevici, 
cându acesta îl spunea că regele Poloniei e cu. 
totuli în partea lori. | 
Documentele comitelui Pejacsevici nu ne spune 
nimici despre călătoria episcopului la Roma. Nu 
este Ens& grei de a vede că liga adormi din noi, 
mulțămită soporificelorii încuragiări date de Ger-.. 
mania, Polonia și Veneția, planurilori generâse 
ale mai mariloră din țările carpatine şi dunărene. 

Evenimentele cari urmară după misiunea lui 
Parcevici în Apusi nu facii parte din subiectului 
nostru. Vasile Lupu gonitii de pe tronului Moldo-
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vei de diplomatulii şi deșteptulu George Stefanu; 

„alianța celori trei principi Mateiii (1), Râkoczi şi 
noulă domni: alt Moldovei; mârtea lui Mateiti 

Și. intrarea în. acestă minusculă triplă alianță a 
lui Constantiniu Basarabi (2), următorul lui Ma- 

teii; ajutorul “morală şi bănescii cu care X a- 
jută episcopii Cirilă alu Târnovei şi Gavriliu alt 

Serbiei; serviciele aduse alianţei de Parcevici, 

numiti, după cererea lui. George Stefani și a ca- 
tolicilorii din Moldova, episcopi ală Marţianopo- 

lului, în partibus înfidelium (3); espediţiunea. lui 
Râkoczi în ' Polonia, dupe tractatulă încheiată cu 

Carolă X Gustavă, regele Suediei, și cu ajutorulă 

lui Constantin Bassarabi şi ală lui George Ste- 
fani (4); resboiulă turco-transilvaniă care pricinui 

căderea domnilori români. și înlocuirea loră în 

(1) Monumenta, ete. ete. — Ultima scrisre a lui Mateiă către Râ- 
koezi e din 23 Dec. 1652. Domnulă români iscălesce : Vicinus et 

servire paratus. . i 

(2) Interesantă cestiune care merită a “fi studiată de cel carl ai 

fericirea să cunâscă limba maghiară, în Monumenta Mungarie hi- 

storica, vol. cit. pag. 132--682, în care se află peste trel-deci de 

scrisorl ale principiloră români, C. Bassarah şi George Stefani, a- 

dresate lui George II Răkoezi şi altora. — V. încă: Dora dlstria: 

Gii Al. in Rumenia, ediţ. cit. pag. 24 şi urm. Scrisor. lui Reinin- 

ger, amb. germani de la Stambuli, asupra acestel triple alianțe, 

precum şi documentele publicate de venerabilulii T. Cipariă în ali 

stă Arhio pentru Filologiă și Istoriă (Blaş, 1857, in-40) pag. 585 

şi altele. 

(3) Pejdeserici : Stud. cit. pe la 1654 până la 23 Juli 1674, cândii 

muri la Roma episcopulă Marţianopolulul.. 

„6 Miron Costin, |, pag. 852 şi urm,
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Valachia cu Radu Michaiă, și în Moldova cu pri- 
mulă Ghika; tote aceste evenimente pară a nu. 

fi interesati pe ambasadorulu Franciei de la Pârtă, 

și a nu fi atrasi atențiunea lui Mazarin, ocupati 

pe atunci cu căsătoria. regelui Ludovic XIV. 

Acâstă, indiferință adeveresce cele ce spuneami 

mai susii în privinţa genului de iubire ce arătase 

diplomaţia celoră doui cardinali, principiloriă r&- 

săriteni înainte şi câtă-va timpă după tractatuli 

de Westphalia. Fiului lui Râkoczi , căruia Riche- 

lieu îl săruta mănile, și acei principes confieder ati 

care nu erai nici uă dată uitaţi în scrisorile 

d-lorăi Du Bois d'Avaugour, de Croissy ,: Servien 

şi WAvaux, periseră acum din mintea diplomaţiei 

francese. Fiă-care cu sorta lui; — fruituvque fama. 

sui, cum dicea Tacită;, nici unii nici alții nu e- 
raii de acusată; lucrau după cum li-era intere- 
sele; nu se plângeau unil într'uă parte şi alți! 
întralta că suntă ingrați. 

Peste ună secolă, Fredericii II, regele Prusiei, 
va 'ncela pe față pe Francesi în alianța franco- 
prusiană din 1740, cândiu cu răpirea Silesieă (1), 
și totu elu se va plânge în lumea largă că Lu- 
dovicii XV şi cardinalului de Fleury sunti nesce 
ingrați. Domnii țăriloru carpatine nu se plângeau 
că Mazarin i-a părăsită, nu erat atâtă de de. 
stepți şi nu. scriseseră Auti- Macchiavell-ulă, pen- 

(1) Ducele de Broglie : Fredric 17 et Marie-Thâvăse, Paris, 1883, 
ună vol. in-80, Pag. 122 și urm.
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tru a pute fi mal machiavelici decâtă chiar ce- 

lebruli secretari alu Florenței. - 
- In Francia, Mazarin atinsese punctulă - culmi- 

nantii ală gloriei 'şi puterei sale.. Celebrul trac- 

tatii din insula 'Fasanilori, pacea Pireneilori pen- 

tru încheiarea, căreia Mazarin jertfi. ultimele sâle 

puteri în luptele -de intrigi și de dibăciă cu don 

Luiz de Haro, întemeiă a toti puterea lui Ludo- 
vicu XIV (1659). | 

Peste dou ani, Mazarin muri. Ludovică XIV 

remase singurii la cârma afacerilori interne şi 

esterne. Chiar decă Mazarin, le grand Turc, cum 

îl zicea augustulu său elevă, n'arii fi făcutu pen- 

tru mărirea. Franciei, tractatele din Westphalia și 

din insula Fasaniloră , totuși elă ari fi rămasi 

nemuritori numai prin singurului sfati ce dede 

tânărului rege, da lua în consilii de Stati pe 

“unulă din Gmenii săi. Acesti omu, drămuiti și 

judecată de sciutulă Italiană, fu Colbert. 

Vomiu sfirși acestă capitolă cu judecata lui Col- 

bert asupra lui Mazarin : «nu mal r&mâne în- 

«doidlă că Mazarin scia pe degete afacerile şi 

«interesele esterne ale' Franciei; nu scia 6nsă pe : 

«cele interne.» (1) . 

Cele interne, mulțămită recomandaţiunei lui 

(1) Mignet : Negociations relatives ă la succession d'Espugne sous 

Louis XIV, Paris, 1835—1842, 4 vol. in-40 — Vol. ], introducț. 

pag. LV. — Aceste cuvinte Colbert le-a scrisă în testamentul săă 

politicii.
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Mazarin, fură încredințate lui Colbert. Cu veni- 
turile regatului cârmuite de Colbert, cu nesce ge- 
nerali de felulă cărora găsimit vro câţi-va; numai în 
Iliada imperială printre generalii lui Napoleon I, 

- Ludovicii XIV va put, în decurs de uă jumătate 
de secolă, s&şi satisfacă, atâtă înăuntru câtă şi 
în afară, neme&surata și fârte adese-ori păgubitâ- : 
rea: sa poftă de gloriă ș şi mărire.
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VII 

I661—1677 

«Sire, nu-ți mal numi primit-ministru, » dise 

Mazarin lut Ludovic XIV, cându. acesta merse 

Să1 facă ultima visită în Palatulii Cardinal. «Gu- 

«vernă şi domnesce singurii» adause Mazarin. 

Regele fu adânci mișcati la auduli acestori cu: 

vinte pronunțate de dibaciulii Italiană. la cssulă 

morţii, Și ȘI promise să le urmeze întocmai. 

Intr adevării, de la mortea lu! Mazarin și până 

cândi muri şi densulu — căci era omit (1), — în 

decursi adică de 54 de ani (1661—1715), Re- 
gele-S6re nu se depărtă uă dată măcari de la 

celebra maximă a monarchiei absolute, pe care 

elă si alţii o pronunțară(2). Şi decă, de la în- 

“ceputulii domniei sâle, Ludovic XIV nu .dise cu 
acea împeraloria brevitas. de care vorbesce Tacitit: 

PEiiat c'est moi — statulă, sunt ei, „apol, de si- 

gurii, tâte actele s€le fură cârmuite de acestă 

(1) Celebra oraţiune funebră a lul Massillon : Dieu seul est grand, 

es feros . 1... . - 
(2) Curioşii potă aprofunda acestă controversată cestiune isto- 

rică în folositorea şi interesanta scriere a. regretatului Ed. Four- 

nier : Esprit dans vIiistoir e, Paris, Dentu. 1882, 1 vol. in-l2 ; 

pag. 263 și urm.
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principiu despoticii, născută din antica maximă : 

hoc volo, hoc jubeo, sit pro ratione voluntas. 

«Resbelă și mărire» fu cuvântului de ordine 

alui domnie! lui Ludovic XIV. De la resbelulii în 

contra Espaniei (1669). şi până la pacea de la 

Utrecht, Francia avu, aprâpe fără încetare, întrega 
Europă în contră”. Diplomaţia francesă, înve&ţată 
la sc6la lui Richelieu Și lui Mazarin, și negân- 
dindu-se de câtu la succesii în meditaţiunile sâle, 
trebuia acum, sub inspiraţiunea directă a regelui, 
să facă în combinările sâle uă parte uri6șă.. şi 
gusturiloră regale. Diplomaţii nu trebuiau să uite 
acesta, dâcă voiau s& placă regelui. «De şi. era 
«înzestrată cu multi bună- simţă, Ludovică. XIV 
«avea, dice d. Mignet, acea adâncă pricepere. şi 
«acea vedere p&trundătore care străbate negurile 
«viitorului şi care ridicase atâti de susi pe Ri- 
«chelieu şi pe Mazarin. Ludovici XIV credu fârte 
«adeseori că merge după vocea datoriei sâle de 
«Suveranu, şin realitate eliă. mergea . după vocea 
«patimilori s6le de omi.»> (1) o 

Șintradevără, de câte ori, în cursulă îndelun- 
gei s6le domnii, nu se vori jertfi ajutore însem- 
nate numai și numai pentru că regele Franciei va 
găsi, bunidră, eticheta curţei polone sâi saxone 
nu tocmai demnă d'uni suveranii. Şapoi, „ceia 
ce este și mai r&uă, diplomaţii mai tineri, plecând 

(1) Mignet : op, ciz., introducţiune, pag. LII.
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la curţile străine, vori. trămite d'acolo rapârte: fă- 
cute ca să placă regelui, ârii nu ca să spună a- 

devăruli şi: numai adevărulă, fiă elu câți de 
displăcută pentru urechile regale. La: aceste ra- 

pârte înflorite de diplomaţii s&i' trebue să se fi 
gândită Ludovicii XIV când scria singuru acesti 

mare adevără : <Orl-ce omi rău informati nu se 
<pâte opri da nu raţiona rău», şi mai la vale: 
«Cred că. orl-cine arii fi bine însciințată și bine 
«convinsi de ceia ce se 'petrece, n'arui face nică 

cuă dată de câtă ceia ce trebue». (1) Eli singură 

ânsă îndâmnă: prin nem&surata-i. mândriă,:pe toți 

diplomaţii cornel a nui spune de câtă fapte și 

vorbe -care "lu întăriaă în credința ce avea că e 

arbitrul lumei, sabia unică a creştinătăţii. - 
Câtă domni pe tronulii Poloniei lonă Sobieski, .. 

Ludovicii XIV perdu cea mai mare parte din a- 

“jutorulă ce vitâzulu căpitani ari fi pututi aduce 

planurilorii s6le. (2) Pentru ce? Pentru că 'regina 

Poloniei, soția lui Sobieski, era uă gentildonă [ran- 

cesă dintr'uă familiă forte modestă. Maria-Casimire 

dArquien era fâta unui oficiari ali ducelul dOr- 

l&ans, Monsieur, fratele regelui, și sora -marchi- 

sului de Bethune, ambasadorulă lui Ludovică XIV 

în Polonia, după cum vomă vede mai la vale. 

Regele-S6re nu .voia, nu putea să se porte cu 

(1) Din consiliele ce adresa strănepotuluy săi Ludovicu XV, în 

Sainte-Beuve ; Causeries du Lundi, ediţ. cit. Tom. V,-pag. 322. 

(2) Salvandy : op. cit. vol. Il, pag. 40 şi următorele.
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Maria, dW'Arquien cum se. purta cu IHenrietia, .so- 
ţia regelui. Angliei; eticheta nu.X permitea una 
ca acesta. La uni. asti-felii de lucru sară fi o- 
pusi grozavă convenințele, ceremonialulii,. acelii 

"inflexibilii decorum din a doua .jumătate a seco- 
lului XVII,. care a datii politicei, diplomaţiei, li- 
teraturei și relațiunilorii sociale, pe lângă maies- 
tate și falnică frumuseţă, unii felă de curi6să în- 
țepenitură.. Ludovică XIV își înstrăină pentru tot- 

"deuna Polonia, căci, mulţămită ceremonialului, 
sângeră adânci amorul propriu, mândria de fe- 
meiă şi de regină a Mariel d'Arquien, pe care: 
Sobieski o adora. (1) | A 

ȘI decă era astii-lelu cu Polonia, cu Veneţia, 
cu Papa și cu tote statele italiane, unde aceste 
trufașe pretenţiuni ale regelui Franciei erat celi - 
puţini înțelese dâcă. nu aprobate, gândiţi-vă la, 
ce trebue să se fi petrecuti în. Turcia, cândă. am-: 
basadorii, toții atâtii de mândri ca Şi măreţulă loră | 
stăpână, cereau viziriloră să fiă tractaţi. pe unii 
piciori de perfectă egalitate. a 
Suntem aprâpe siguri că, în. primi) ani al gu- 

vernului personali ală lui Ludovică XIV, între 
resbelulii în, contra Espaniei (1669) şi pacea de 
la Nime&gues, hârtiele. ambasadorilori coprindă 
multu mai numerdse dări de s6mă asupra cere- 
monialului presintaţiunilori, de câtu informaţiuni 

(1) Salvandy î..0p. cit. Impresurarea. Vienel și scrisorile adresate. de Sobieski, din Austria, ciubiter sele Marietta»,
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asupra silințeloră repețite ce 'ȘI dau imperatorul 
Germaniel,: regil Espâniei şi Angliei precum şi' 
representantulă Țăriloră-de-Josu a câștiga pe lângă 
teribila. dinastiă a Kupruliiloră, aceiași trecere ca 
regele Franciei. Şi cu tâte acesteu, Mohametă și 
Achmetă 'Kiupruli trâctaă pe ambasadorii Franciei 
ca, și pe cel-l-alţi represintan i. «Stăpânul mei, 
«dicea d. de Guilleragues lui Achmetă Kiupruli, 
«va! spăla insulta ce "mi faci în şirde de sânge». 
Vizirulă,: după sdravene înjurături pe cari, din 
fericire, -ambasadorulu nu le 'nțelegea, trămilea 
pe strălucitutii seniori francesi la arestă, înteuă 
odaiă alături, și nu 1 da drumuli pene cândă 
nu plâtia vro 50;000 de lei. 

Ast-ielui înțelegea Turcii, la sferşituli secolu- 
lui XVII, deosebitele' Telaţiuni diplornatice. Pe iute Şi 
de grabă! Vizirii, ca și cel-l-alţi demnitari al Porţei, 

nu lăsau să trăgănescă lucrurile. Acesti binecuvin- 

tatii. obiceiă ali Osmanliiloră, scurta procedură, era - 

în de obşte . 'cunoscutii în F rancia. La F ontaine. 

ŞI pote ' și alți poeți contimporani, “cari se dedeseră 

cu capuli de încetinimea și împleticitura. procedurel 

francese, cântaseră iuţela turcescă în deslegarea 
problemelori (1). Din nefericire, Turci! deslegaii - 
adesea, cestiunile cu argumente mai multi de câtă | 

simţitore și pe spinarea judecaţiloră. | o 

(1) La Fontaine : Folie, lib. 1, 22: Les fi elons et les Aouches 
ă miel : 

- Plat a Dicu qu: on “reglat ainsi tous les procâs!. 
Que dea Tures en cela on suivit la mâthode!
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D. de. Nointel, bunidră, care fusese. ministru 

înaintea d-lui de Guilleragues, primise la uă re- 

cepțiune vr'o câte-va bușeli cu ună scăunaşii din 

partea baş-ciauşului lu Achmetă Kiupruli, de nu 

„ sciuse pe unde să 6să mai iute din odaia viziru- 

lui :. uă eşire teker-meler, în -urma poruncilori fu- 
ri6se ale . vizirului carei striga : haide! haide, 
ghiaur! — De altmintreli, toți ministrii pătimiati 
astfelu. Uni ambasadoră ală Veneţiei şi unii al- 
tală ali Țarului Alexe fură câtă: p'aci să dea *n 
nasii, plecați cu violință de ciaușşii ce'i ținea de 
subțiori, pentru că dânșii nu se înclinai până la 
pământiă înaintea Sultanului ; în diua recepțiunii 
oficiale. Eri IKapukehaielile principilori Moldovei 
și Valachiei, zăriți uă dată, după ferestră, de sul- 
tanuliă Mohameti că intrau la „Achmetii Kiupruli 
îmbrăcaţi în galbeni şi roşu — culori nobile. și 
turcesci, — primiră, din porunca Padișahului, câte 
50 de bastâne fiă-care. — Totu astfelu trămișii 
lui George Ghika o păţiră din partea vizirului 
Mohamet Kiupruli, cândă în aduseră darurile dom- 

- nului loră. Vizirulu le luă și le aruncă în capuliă 
nelericiţiloră boieri, cari tremurat vergă. Cine. 
sciă ce li sarii mai fi intemplată dâcă marele 
dragomanii, Panaiotii Nicuși, n'aru fi îmblânditi 
pe fierosulă Osmanlii, promiţându'”, din partea 
domnului, âncă 50 de pungi. (1) 

(1) Gii Albanesi în Rumenia— Storia dei pr. incipi Ghika, de domna, 
principesă Dora d'Istria, traduc. italiană de d. Cechetti, Florenţa,
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Hammer e plină de asemenea gingășil. ale Turci- 
„loră faţă cu represintanţii suveranilorii crestini (1). 

Darea unui scaunu înalți câtă sofaua vizirului 
Și purtarea săbiei în diua recepţiunei oficiale ocu- 
pară multă, după ordinile lui Ludovicii XIV, pe 
d-nii de la Haye-Vantelec fiul, Olier de Nointel 
şi de Guilleragues. 

In timpului acesta, cu tâtă apazintea loră indi- 

ferință, Turcii cunosceau tâte planurile lui Ludo- 
vicii XIV, mulțămită pizmașeloră sciri ce le dai 
cel-l-alţi ambasadori. Cându vizirii şi caimacamil 
Sultanilorii erau ment deştepţi, sciaui și puteai 
fOrte bine st afle, din spusele: ambasadorilori 

cari se pîrau unii pe alţii, totii ce se dicea și se 
petrecea în Europa creştină. D. de St. Priest ne 

dă uni esemplu âncă de la anulu 1639, cândă 
ună - caimâcamii:. vorbia ast-felu ambasadorului 
venețiană care se 'ncerca să "lu spăriă cu alianţa 
principilori creştini : «ME faci să rîidă cândi dal 

«mereu s& mă spăril cu puterile creştinătăţii. Asta'i 

«ună basmi care nare. de-câtii numele înspăl- 
«m6ntătoră; Credi tu -că ei nu scii că imperatoruli 
«n'are măcară unu lei; că Francesii și Suedesil 

«îl suntii în capi și eli abia pote să li se 'mpo- 
«trivescă ; că Francia nu se va declara nic uă 

1873. un. vol. in-80, pâg. 20. — Scrisrea bailului veneţianii, Pera, 
27 Martiă 1659. | . 

(1) Hammer : Jfistoive de VIimpire ottoman, traducţ. [. de Hel- 

lert, Paris, 1838, in-8o, — Vol. IX. pag. 129 şi urm. .
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«dată împotriva  nâstră, dâcă no voi s&și calce 

«adevăratele s6le interese; că Espaniolii suntu 

«totii ca și Francesil, deri mal au şi la el acasă 
«atâtea: nevoi, în cât li sa. tăiatu polta d'a: se 

«gândi la noj. Câti despre Papă şi cer-l-alţi prin- 
«cipi ai Italiei, sciu că ară voi să ne ucidă, der 
«naii putere. Anglia şi Holandesii arii tresări de 
«bucuriă dâcă voi, Veneţiani, ne-aţi declara res- 
«boii, şi acesta pentru că, atunci, ei ari face 
<în locu-vă cormerciulii nostru.» (1) 

Decă Turcia ară fi avuti totdâuna Gmeni ca 
acestă caimacami, afacerile ei aru fi mersii ceva 
mal alt-felu, de câtă cum merseră în secolulu 
nostru și în celă. trecută. Din nefericire pentru 
densa," chiar d'atunci, şi chiar Kiupruli Mohameti 
uita ad&văratele interese -ale Turciei Şi, cu 'esa- 
gerațiunea orientală, declara miniștrilorii străini 
că «stăpânul mei, leuli Răsăritului, nu se teme 
«nică de apă, nică de focu; viă creştinii s&lu atace, 

„«decă voră săli vedă ce pote.» (2) 
- Totuși, vizirit și catmacamil sciati cele ce se petre- 
ceai în Europa prin ambasadorii puterilor rivale. 
Inconsecinţa. politicei francese de la 'nceputuliă 
domniei lui Ludovică XIV era lămurită vizirilori 
cu uă neobosită amabilitate de ambasadorulă Ger- 

(1) St. Priest : op. cit. pag. 76—77. După istoricultă venețian Sagredo. 
| (2) Hammer : op. cit. Tom. 1], pag. 110. —- Mohameti către d. de Reininger, amb, germană.
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maniei, chiar cândi Francia mergea 'n ajutorulii 

Imperiului. La. bătălia de la St. Gothard, urmată 

de armistițiulă de 20 de ani, Francesil lui Lu- 
dovică XIV făcură minuni de vitejiă şi ajutară 
forte pe Montecuculli. Ludovicii XIV tractă ideia 

fundamentală a politicei francese r&săritene, pă- 

zită cu atâta sânţeniă de Henrică IV, Richelieu 
și Mazarin, cu aceiași a totii semâță trufiă cu 
care tracta pe micii seniori al regatului său. A- 

cun, pentru prima 6ră, se vedeau Francesi lup- 

tându-se alături cu Imperialii, în contra armateloru 

otomane. Pentru -ce ? Pentru că imperatorulu ce- 

ruse cu umilinţă ajutorulă regelui prâ-creştină 

împotriva, necredincioşiloră. Mândria și cavaleris- 

muli regelui, care, de la începută, se credu ar- 

bitrulă Europei, nu se mal uitară la urmările 

păgubitâre ale unui asemenea actu.. Ludovică XIV 

dede imperatorului uni corpi. de cinci-mil (1) de 

Francesi, comandaţi de ducele de la. Feuillade (2). 

Aceștia se bătură la St. Gothard.. Mulțimea -no- 

bililoră francesi cu perucele albe şi *n. haine îm- 

panglicate (3), în strigăte de Allons! tae! fuel, r&- 

(1) Şi era să trămită ună corpi de 30,000 de soldați, dâcă Leo. 

pold nu stari fi spăriată de atâţia Frances! în rândurile armatel 

sele. V. Joncquiăres, op. cit. pag. 32f. 

(2) Turcil îlă porecliră Fuladi, omulă de oțel; - cum diceaă acum 

6 ani, d-lui de Chaudordy, ambasadorulă Republicei francose de la 

Constantinopoli : Șuderder, echoă, căci pr& asculta de sfaturile d-lui 

Ignatieit. 

(3) «Cine suntă acele fetiţe ?> întrebaii comandanții turci vEdendă 

fundele şi cordelele seniorilori francesi. 

8 
6, 1, Zounescut,
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mase legendare la Turci, se răpedi în armia 
musulmană cu impetuositatea şi furia francesă. 
Loviturile lori sguduiră adânci prestigiul Fran- 
ciel la Constantinopoli. Porta nu mal înţelegea 

nimică. Vizirulă dicea peste câtă-va timpă d-lui 

de la Haye-Vantelec : «Ni sunteți prietini, der nu 
«Sciă cum se face de vă găsimii pretutindeni cu 

«vrăjmaşii noştri» (1). 

Și 'n timpului acesta, miniştrii Imperatorulai. nu 

scăpaii nici ună prilejii d'a propune alianța ger- 

mană lul Achmetii-Kiupruli. 

D. de la Haye-Vantelec scrie d-lui de Lionne: (2) 

«Mi se pare că comitele de Lisle (3) a lăcutu 

«marelui viziră propunerea următore : dâcă im- 

«peratorulă Germaniei va fi atacati de regele 

«Franciei, Sultanulă s6 'bine-voiâscă ax trămite 

<ajutore din principalele Transilvaniei, Valachiei 

<şi Moldovei... 

În 1667, Ludovic XIV se Tupta > n "contra Es- 
paniei şi cucerise Flandra şi provincia Franche- 
Comte. Imperatoruli Germaniei avea pe Unguri 
in contră”. Francia, îi ajuta âncă din timpulu lui 
Mazarin şii va ajuta merei, după cum vomii ve- 
d6 mai la vale. Dâcă Turcia arii fi voitu —lu- 
cru puțină probabilă — să dea Germaniei ajutâre 

(1) St. Priest, op, cit. pag. B£. 
(2) Colecţ. Odobescu : Archiv. Minist, Af. ste, din Paris, Vol. 8, 

Doc 265. Scrisâre din Pera, 7 Sept. 1667. 
(31 Sâ: de Leslie (Hammer, op. cit. Tom. XI, pag. 227), stii de 

Lesly (St. Priest. pag. 221),
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din cele trei principate tributare, imperatorulă 

ari fi micşorată numărul armateloră sâle din 

R&sărită, îndreptându-le în mare parte spre frun- 

tariele apusene ale Imperiului. a 
Pacea de la Aix-la- Chapelle (1668) dede pentru 

câţi-va ani puţini răgază puteriloră europene. La 

Constantinopoli, ambasadorului Franciei trăiesce cu 
vizirii nu tocmal în termeni curteni (1), der dă 

mereii de scire curței regale de cele ce se petreci 
în Orientu. Ast-felu, bunidră, d: de lu Maye anunţă 

suirea pe tronul Moldovei a lui Duca, «în loculă 

«unuia numiti Alexandru (2). Duca se bucuiă de 

«stima şi de aprobaţiunea tuturor. Suntemu 6re. - 

«cumii prieteni amândoul.> (3) | : 

Prietenia, cu domnii principatelori române era 

folositore ambasadoriloriă francesi, după cum vomu 

ave prileji să vedemiu adesea în decursuli acestui 

studiă. De la că, car! se aflau la una din frunta- 
riele europene ale Imperiului otomani, lângă Ger- 

mania, ambasadorii puteau afla multe sciri folositâre 

politice! generale ; printr'enşii se făcea regulată şi 
mai iute corespondența cu Polonia (4). Cunoscin- 

ţele ce aveau domnii români cari, dupt detronare, 

locuiaii la Constantinopoli, erau adese-orl între- 

(1) Din causa scăunaşulul şi săhiel de recepţiune, 

(2) Elia, fiulă lui Alexandru (1667—1668 fine). 

(3) Colecţ. Odobescu: Archiv. Min. Af. str. din Paris V. 9. Scris, 

din Constantinopoli, 25 Novembre, 1668 

(4) CE. Relaţ. de călătoriă a lui Blondel (1658). extract în colecț. 

Odobescu. V. 5, D. 6:0, din Archivă.— Fondulă «Turcia»,
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buințate de miniştrii străini pentru a afla de grabă 
cele ce se petreceau la Divani și la Pârtă. D. de 
la Haye spune d-lui de Lionne că Duca i-e prie- 
lină, pentru că superiorulă stu sciă folâsele cari 
născeau îndată pentru politica francesă în Ră&să- 
citi, din aceste prietinie ale ambasadorilori cu 
domnii Moldovei și Valachiel. | 

Și 'ntr'adevării, capukehaielele domnilor, pre- 
cum şi acestia, cândă se aflati la odihni în Con- 
stantinopoli, așteptându'și rândulă la mâra (&ri- 
lori românescă, sciai mal bine de câtă fiă-care 
ambasadori în parte cele ce se petreceau la Pârtă. 
Agenţii principiloră români, diceau baili Veneţiei, 
sunti în relaţiune cu toți ambasadori. (1) o 

Europa se liniscise în partea“ nordică. Acestă 

(1) Dora d'Istria : op. cit. pagina 20. Scrisorea bailulur tAdriano- 
poli. 6 Augusti:1658).-- Quirini vorbesce de visitele făcute de Kapu- 
kehaia. lui George Ghika la toți miniștri puteriloră străine.—In anix 
următori, vom vedă că adese-ori miniștri străini voră avâ conferințe şi discuţiuni cu Kapukehaielile române, mal cu s&mă sub Șerhanii 
Cantacuzenă și Constantină. Brâncovânu. Miniştri! raportai guver- 
nelorii despre aceste conferințe. — Nu scii decă scrisorile agenţilorii 
români, relatândă conversaţiunile lori cu ambasadorii, se mal păstreză. Singurul memorii ce cunoscii în acestii felii, — negocia- țiuni diplomatice, visite și incidente toti diplomatice, — este acela ali lui Ienăchiță Văcărescu. Diaruli călătoriei sâle Ia, Viena, unde era trămisă cu uă misiune diplomatică de Alexandru Ipsilanti, este redactată cu multi duhă. «M'amnii dusă, dice dânsulă, pe la toți ambasadorii şi i-amă cheretissită cu bileturi şi întorcându-nă la gazdă să prânzescii, ai veniti toți ambasadori de m'ai cheretissițiz cu bileturi.> — M. de Breteuil, ambasadorul Franciei, omii «cu de- oschiti duhă», Pa invitată şi la hală. V. Poezii Văcăresci, de d. A. I. Odobescu, în erista Homână, 1861, pag. 503 Și urin, -
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linisce ţinu de la 1668 -penă la 1672. In. acesti 
patru ani, Achmetu Kiupruli luă : Candia în aju- 
toruli căreia veniseră trupe francese. Kiupruli, 

ca să răspundă la acesti atacă ascunsi ali re- 

gelu Franciei, începu să tracteze uă alianță cu 
Espania. Ludovicii XIV ordonase ambasadorului săi 

s& părăsâscă Constantinopoli; din. fericire pen- 

tru politica. francesă în orientă, d.-de la Haye nu 
se supuse ordinului regală și lucră ?n pripă ca să 

sfărime planulu alianței turco-espaniole. De câte 
ori, Regele-S6re nu va da să pârjolâscă istorica 

alianță turco-francesă! Evenimentele. şi Turcil i se 

opuseră totdâuna spre binele și folosulu. Fran- 
* ciel.- În 1672, cându Ludovici se gândea să între- 

prindă, ca odiniră predecesorulă sei Carolu VIII, 

uă cruciată uriașă în contra Turcilori, 'resbeluli 
cu' Olanda isbucni; alianţa turco-francesă scăpă 
şi de astă-dată. (1) a m 

In timpulă acesta, Kiupruli declarase resbelă 

Poloniei și păpăciosului ei rege, Michail Koributh 
Wicnoviecki. Nimicii nu putea fi ma! păgubitori 

pentru politica orientală a lui Ludovici 'XIV, de 

câtă unii resboiă turco-polonii, cândi elă însuşi, 

răpitit pe aripele Belonei, cum îl cântată poeţii 

timpului, ari fi putută se rădice în contră Im- 

periulă şi Espania, pe lângă Țtrile-de-Josi. Kiu- 

pruli Ens& nu asculta de Ludovici XIV cum nu 

asculta de nimeni. 

(1) V.St, Priest: op. cit. pag. 86—88 și Joncquieres : op. cit. pag, 329,



— 118 — 

Armata -turcâscă era 'n mergere spre Polonia 
și d. de Nointel, care nrmase în 1670: d-lui de 
la laye la ambasada francesă din Constantino- 
poli, scria d-lui de Lionne : | 

< Domnule, 

-  <Muntenii şi Moidovenii formâză: avant- 
«garda armatei. turcesci; ei mergu înainte 
«căci cunoscă ţâra, faci drumuri și taiă po- 
«mil. Frigulu e mare şi omâră mulţi din 
«soldaţii otomani, neobicinuiți cu uă vreme. 
«atâtă de nemil6să. Şi-aru fi fostă și mal 
«bine pentru creștini, dâcă Valachia şi Mol- 
«dova. n'aru fi fosti în stare să procure osta. - 
«şiloră cu grămada, tote -cele: trebuinci6se 
«dale mâncării. Din contra, tâte trupele ai 
«îndestulu ; țăranii le-aducii fără pericoli, 
«Şapol sentorcă pe la casele lori, plătiţi și 
«nesup&rați de -nimen!.> (1) 

După nouă dile, d. de Nointel scriă d-lui de 
Lionne că armata otomană e comandată de Ma- 

(1) Colecţ. Odobescu. Scris. din Constantinopoli, din 12 Octo- bre, 1672. — Vomi-cita de aci "nainte numay loculă și data docu- menteloră, culese iâte din colecțiunea d-lui Odobescu. Celoră străine, le vomă spune isvorulă din care le luămi. — Inainte d'a intra în aceste nesecabile grânare, Valachia şi Moldova, armata suferise prin câmpiele Rumeliey şi Bulgariel. «Soldaţii. de şi numeroşi, suntă slabi şi osteniți din causa lipsei de hrană». Scris6rea amb. impe- rialii G. Chr. Khindsperg, 29 Iuliă 1672, în Gli Albanesi în Pumenia ediț. cit. pag. 82,
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hometă IV. Valachii suntu sub principele lori 

"Petre Vagusda s6i Vagyusda, rii Moldovenii sub 

Grigore Ghica. D..'de Nointel se 'ncâlă; acelu 

curiosit Pelre Vaqusda s6ă' într'una Petrevayusda 

era alu Moldoveniloră şi 'se mai numia și Ste- 

fani Petriceicu, 6ri Grigore Ghika fusese numiti, 

pentru a doua ră, în România la 1672, în lo- 

culii lui Antoniă de la Popesci, mulțămită mid- 

Jocirilori combinate ale ambasadorului imperiali 

Casanova, şi ale bailului venețiană Quirini, aju- 

taţi fârte - de marele dragomanii Panaiolti. Ni- 

cușii. (1) | 

Nu vomi urma peripeţiele resbelului împotriva 

Poloniei. Se sciă că Sobieski bate pe Tura în 

"1673; e alesti rege în acelaşi anii, dup& mortea 

lui Wicnoviecki, şi e învins de Turci la Loveci. 

Silită să 'ncheiă tractatulă de la Juravno în 1676, 

Sobieski -dă Turciloră Camenița: și a treia parte 

din Ukraina, pe care o cucerise în 1674. — Ceia 

“ce'ne interesă în cursului acestui studiă este po- 

litica orientală a Franciei. 

Resbelulti în contra Olandei continua. Ludo- 

vică XIV avea acum în contră”, spăriaţi de ne- 

mărginita! ambiţiune, pe imperatoruiii Germaniei, 

pe regii Espaniei și Angliei şi pe electorulii de 

 Brandeburgi. Răsboiulă Turciei în contra Polo- 

niei îlu făcea să: sufere amarii. Aceste două state 

_“(1) Dora d'lstria : op. cit. Scrisorile ambiloră miniştri creştini din 

26 Fehruariă 1672, Adrianopoli,
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trebuiau să fiă cu Francia împotriva imperatorului 
și electorului de Brandeburgi, âră nu să se sfâșiă 
între dânsele. Dreptă aceia, instrucțiunile curgeaii 
la Constantinopoli d-lui de Nointel, la Cracovia 
episcopului : de Marseille, la Dantzig residentuluiy 
fraucesă Akakia. T6te năzuințele diplomaţiei fran- 
cese tindeai întruni singură puncti : pacea. între 
Turci și Poloni. După acâsta, Ludovică XIV era 
siguri că ambele puteri amice aveai să se arunce 
asupra. Germaniei. Diversiunea ce ele ară fi fă- 
cută era. duni interesu capital pentru succesele 
armielori francese. 

Polonil aveati Gmeni dal lori pe lângă princi- 
pil Moldovei şi Valachiei. Episcopulă de Marseille 
şi d. de Nointel. primesciă rapârte atâtii de la cer! 
d'ântâiui, câtă şi de la Domnil cari voiaii bucurosi 
pacea, între Polonia și Turcia. Țările loră. aru fi 
fostă scăpate: de grelele sarcini ale r&sboiului, pre- 
cum şi de neomendsele jafuri ale Tătariloriă (1). 

De mai 'nainte âncă (2), d. de Nointel scria din 
Constantinopoli colegului s&ă din Polonia, Forbin- 
Janson, episcopi de Marseille : a 

- « Domnule, 
&...... Credă că principi! Valachier Şi Mol- «dovei (3) dorescu să se. facă pacea între 'Tur- 

(1) D. de Nointel către d. de Marseille, niă 1676. - 
(2) Din Constantinopoli, 1 Marte 1676. 

, (3) Pe lingă aceştia și "'naintea loră venia Apafi ali Transilva- 

din Constantinopoli, 5 Iu= |
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«ceia şi Polonia; li-arii : păr6 tare bine ca 
N «r&sboiulă să se mute 'n Ungaria. Der cine 
“le scrie voința ? EI suntă robi ri nu suve- 

«rani; — 6meni suiţi pe tronurile priucipate- 

eloră numai prin puterea banilor, și cari, 

«după ună ani doui, cada după tronii în 

«închisGre şi' dai atunci ca să scape “totii ce 

«furaseră înainte. Schimbarea lori răpede 

«nu! lasă să negocieze ceva, 6rii robia în 
«care zacă nu le dă voiă a conduce uă afa- 
«cere altfelu de câtii numai! în interesuli ab- 

«solutii ală stăpânului, în paguba lori pro- 

«priă. EI n'a neutralitatea atâtă de trebuin- 

«ci6să întrună mediatori. (1) Voră încela pe 
«Poloni, căci, de şi mulţi din: acești principi 

«se retragi câte' uă dată, după destituţiune, 

«in Polonia sei în Germania, ei nu faci a- 

«cesta decâtii numa! ca să se ferescă de vi- 

«jelia ce se nasce împotrivă- -le la Constanti- 

«nopoli... „» (2) 
' 

niei, după cum reiese dintruă scrisâre a a-lut de Nointel către 

d. de Marseille, 8 Marte 1676, şi după cum vomii vede mal la vale. 

(1) Sobieski ceruse pe cel doul domni al Românilorii ca midloci- 

tori între elă şi Pârtă, după cum se adeveresce dintr'uă scrisore a 

d-lui de Marseille. 
(2) D. de Nointel se gândesce scriindă acestea. la Grigore Ghika, 

care fugise la începutulă lui 1665 din Valachia în Germania și d'a- 

colo la Veneţia, de unde, prin midlocirea ambasadorului veneţianiă 

Quirini şi aceia a marelui dragomană Panaiolti, putuse st revină la 

Constantinopoli şi să reprimâscă în 1673 domnia. Țărel românescl. 

Ambasadoruli francesă să mai gândesce la Ștefan Petriceicu care se 

“ xetrăsese în Polonia desperali de rtua și neomendsa. purlare a se-
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„In timpulă acesta, după cum vădurămi, Ludo- 
vică XIV avea pentru. densulă şi pe Mihailu A- 
pafi, principele Transilvaniei. Încă din anulu 1674, 
d. de Marseille scrisese regelui că uă revoiaţiune 
este. iminentă în Ungaria, că . Francia ari trage 
însemnate folsse dintruă potrivită. alianță cu re- 
voluționaril, că în fine, Richelieu şi Mazarin în- 
suflaseră Unguriloră multă încredere și multă ju- 

_bire:: Secretarulii ambasadorului, (1) după, ordinele 
regelui, plecă * n Ungaria şi fu primiti cu entu- 
siasmă de magnații resculati.. După densulă, în : 
1675 Akakia, fostii residentiă la Dantzig (2), veni 
în Ungaria ca să cerceteze și să judece . dâca a- 
lianţa. franco- -transilvană (3) era să fiă folositâre 
regelui și politicel sale. Cu dânsul sosi şi d. de 
Ferriol,. cu care ne vomu întâlni dest în decur- 
sul acestui studii. Pe lângă aceştia, uă mulțime 
de emisari de a doua. mână, dâe toți deştepţi, 
vorbitori, asurdindă pe înfocaţil vrăjmaş) al im- 
peratorulul „cu avuţia și a totu puterea regelui 
Franciei. 

Ludovic. XIV și consiliarin săi nu se  grăbiră, 

raschier ulux faţă e cu dânsulii în răsboiulă Poloniei (1673); Dora d'Is- tria : op. cit. pag. 54, 88 Și urm, . ” (1) D. de Beanmont, 
“(2) Fosti secretară al eumnitelui MAvaux Ia celebrul congresiă de la Miinster. V, Mignet : op. cit. Tom IV, pag. 679. 

" (3) Dicemiă franco- -iransilvană, pentru că Ungaria ca, Statu nu e- sista pe vremurile acelea. La tractatulă de la Westphalia,. printre statele cu prerogativele suveranităței nu se citâză de câtti Transil- Vania — regnum Tranşilvanice, . 

a
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Pentru a fi fostă folositâre alianţa principelui Tran- 

silvaniei, trebuia ca Turcia să fi sfârşită resbelulii 

cu Sobieski. Lu acesta lucrati de sirgă diplomaţii 
francesi din Stambulu și Cracovia. Cândă se: 'n- 

cheiă pacea de la Juravno, Akakia rechiămă a- 

tențiunea guvernului regali asupra Transilvaniei, 

şi făcu asupra alianţei cu Apafi ună memorii care 

convinse pe Ludovicu XIV șilă hotări să ordone 

marchisului de Bethune,:noulă săi ambasadori: la 

Cracovia, da subsemna tractatulii de alianţă cu 
principele Transilvaniei. Articolele cari arctă cu ce 

gândi diplomaţia francesă subsemna acestă. în- 

voi€lă, suntu urmâătorele : î 

« Art. 7.—Decă principele va fi obligatii priri or- 

«dinele Porţei da. 'nceta r&sboiulii, (1). elă va fi 

«datoră da lâsa pe Teleki cu trupele sâle să coni- 

«linue lupta. a 

« dvi. 8.— Principele. nu va put6 încheia pace fâră 

«consimțimentulia regelui Franciei. | 

«Art. 9.—Dcă tractatulă de faţă ari pricinui 

«principelui la Portă.vr'o încurcătură, Regele Fran: 

«ciel îl va sprijini cu slăruinţă prin ambasa- 

«dorii să» (2).. 

(1) Diplomaţia francesă cunoscea fârte bine pe Turcă. Cândă e: 

rai trupă ș si sufletii cu politica francesă; cândă, simţindiă inima că 

li-se topesce pentru curtea de la Viena sâi pentru pungele acesteia, 

ei nu vedeai lunea şi politica de câtii prin ochi! ambasadorului ger- 

manii. În previsiunea unel asemenca lesnici6se mlădiări, diploma- 

ţia fraacesă îşi lua tote măsurile. 

(2) Ratificată -de Ludovică XIV în 10 Iuliu 1677, şi de plenipo- 

tenţiarii lui Apafi în 19 Oct. 1677.
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In acestă lractată, diplomații francesi uită pe 
principii cari în timpulă celor: doul Râkoczi, e- 
vaii cunoscuți la Paris sub numele de conftederati. 
Pricina . aceste! ultări era, dup& părerea loră, sim- 
patiele ce se manifestată reciproci între domnii din 
Valachia și miniştrii imperatorului, .atâtii de la Vi- 
ena cât și de la Constantinopol. | 
" D-nil de Beaumont, de Loiras (1) și deșteptulă 
Akakia. se aflau în Transilvania, cunosceau starea 
politicei carpatine și credeai, nu fără . Gre-care 
cuvântă, că Grigore Ghika, după șederea lu! în 
Viena şi după recăpătarea tronului Valachiei mul- 
țămită ajutorului imperială, era prietină la (6rtă cu cabinetulă din Viena. Li-era deci frică a-lă primi 
în negociaţiunile lori, credându'lă părtași con- vinsă ală polilicer germane! i 

Credinţa diplomaţilorii francesi nu era cu o- tulă adevărată. Ghica era destulii de deșteptii pen- tru a ?nţelege cu 'nlesnire că unt domni români, în timpurile acelea, nu putea să fiă: numai Și nu- mal cu uă singură putere. Ghika, qice Quirini, este <u'u0mo che possede lorecchio e Vufţelto di princi- Pali Soggelti di governo» (2). Principalulă subiecti, „condiţiunea: de căpeteniă a guvernărej ț&riloriă - ro- mâne în vremurile acelea cra d'a' fi cu toți 'şi 

(1) In urmă, sub numele de Fevriol, baronă d sadoră la Constantinopoli (1699—1711). | (2) Scrisârea bailuluy către Senatii, Pera 1661 și 1662, d'Istria: op. cit, pag. 85. a 

"Argental, amba- 

în Dora
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da nu fi cu nimeni, da iubi pe toţi şi da nu 
iubi pe nimeni. 

In a doua a'sa domniă, săpatii adâncă în țeră 
și la Constantinopoli de partita Cantacuzinesciloră 
cari nu “voia domni străină — (Ghica pentru 

dânșii era străină), — ci unu «prencipe scelto fra 

loro> (1), — Grigore-Vodă nu putea s& aibă rela- 

țiuni întinse cu rebelii unguri. Totuși, pe ascunsă, 

corespundea cu dânșii, cunoscea mișcările lori, 
părea chiară că înclină a-i ajuta (2). Nu sciă decă 
Postelnicescii simţiră ceva despre acestă prietiniă a 
domnului cu rebelii şi cu Apafi; der curtea de 

la Viena o -află pe dată, și cândă noului amba- 

sadoră, loh. C. Khindsperg, care mergea la Con- 

stantinopoli să înlocuiâscă pe Casanova, trecu 
prin Bucuresci (Noembre, 1672), eli nu lipsi d'a 

sfătui cu tăriă pe principesa-regentă (3) și pe cal- 

macami să nceteze orl-ce relațiuni cu Unguri). 

(1), Scisârea lut Casanova către Imapezatort, Adrianopoli, 3 Febr. 

„1669, ibid. pag. 79. 
(2) Dora d'Istria: op. cit. pag. 80—81, 
(3) Ghica era cu Turci! în Polonia. — Dâmna lul era din nemulii 

Sturdzesciloră, soră cu spătarulă Teodori Sturdza; femeiă învățată 
după câte se vede din scrisorile baililori; una din rarele domne 

române carl <aă făcută. politică».: Ea rămăsese la Veneţia după ple- 

carea domnului la Stambulă. Fratele săi, spătarulii, se duse de o 

luă cândă Ghica, xecăpătă tronul Valachiel. Senatulă venețiană îl 

dede uă galeră a republicel ca. s'o ducă până la Spalato. (Dora. d'Is- 
iria : op. cit. pag. 68,.77—79).— Cândă intră în Bucurescl cu cinste 
şi cu alaiă mare, Dâmna era îmbrăcată cu «haine frâncesci forte. 
frumâse», pe care apol le lepădă şi luă i€răşi pe cele muntenesci 

(Cronica anonimă, cdiţ. Kogălnicânu, Tom. III pag. 152).
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Dâmna şi boeril să grăbiră a răspunde că nici 
prin gându nu le trecuse da se amesteca în a- 
facerile Imperiului. Khindsperg credu atâtă de 
bine sincera, declaraţiune â consiliului domnesc 
încâtă, peste. câtă-va timpi. (1) scria împăratului 
că Panaiotti, amiculă intima ală lu: Ghica, sfă- 
tuesce pe domni să nu cum-va să se certe cu 
Apafi, ci's& continue ai fi prietină. Marele dra- 
gomanii vedea mereii câtă era de bine apăratu 
la -P6rtă principele. Transilvaniei . de diplomaţia 
lui Ludovică XIV. Vizirulă ară fi dată dreptate 
lui Apafi nu lui Ghica, decă, pentru a face pofta 
celori de la Viena, domnulu . Valachiei ară fi 
zădărili mânia principelui Transilvaniei. .Dreptu 
acesta. Ghica era bine cu Apafi, era fârle bine 
cu Sobieski,(2) era cintimo amico dei Tecieschi, ma 
poi si rafțreddava»(3); —— r&celă care făcea pe Leo- 
pold s& scriă ambasadorului stu: <observă pe 
Ghica; relațiunile sâle cu Ungurii și cu Polonii 
ne bagă la bănuislă». : o Se 

Acestă politică de meșteșugite schimbăciuni şi 
de generală iubire, precum și scurta durată a fie-: 
cărel domnii — în dece ani, cinci domni — nu 
sfătuia tare multu pe diplomaţi! francesi să cau- 

(2) Din Adrianopoli, 13 Aprile, 1678, — D d'lstria : op, cit, pag. 75. 
(2). Khindsperg către Leopold, Adrianopoli, 8 Decembre, 1673 ivid. pag. 92. 

| 
(3). Reninger către Leopold, Adrianopoli, 2 lanuariă 1662, zbid, pag. 43. 

|
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le a coprinde. şi “principatele . altă dată confede- 

rate, în tractatulu lui Ludovică XIV cu Mihail 

Apafi. Starea lucruriloră în ţările” românesc ''se 
schimbase f6rte de la Mateiu Basarabi încâce..:! 

Tocmai acum curgeau preliminările păcei de la 

Nimegues. Pacea de la Juravno și tractatulu cu 

Apafi, adică reuşita deplină a diplomaţiei fran- 
cese în răsăritul Europei, căutau să: aibă o înriu- 

rire simţitâre în negociaţiunile plenipotentiarilorii 

francesi cu aceia a! Imperatorului. Şi 'ntr'adeverii, 
6tă ce scria d. de Pomponhe(1) miniștriloră fran- 

ces! (2) de la Nim&gues: «pacea de, la Juravno a 

«pricinuitu Maiestăţil Sele uâ fârte: mare bucuriă. 

«Vă dați lesne s&ma de urmările unui asemenea 

<actă, care va să dică: Polonia în contra elec- 

«torului de Brandeburgă, şi Turcia în contra cur- 

«ței de la Viena».(3) a i 

“Prin urmare, ari fi dis în seriositatea lori 

naivă scriitorii români din vremurile: acelea, so- 

lii să lăsară şi ma! grei în poftele lori. -. 

“Aliată cu Apafi, și pentru a se folosi şi mai bine 

de ajutârele transilvane, Ludovică XIV .dede or- 

dine diplomaților săi s& lucreze la mărirea prin- 

după mârtea d-lut de Lionne (1671), 

rin intrigile. lu! Colbert şi Lou- 

"ă ținu până cândă Pomponne 

(0 Ministru ală af. străine, 

până la 1679 cândă fu congedială p 

vois, Regele "lă rechiămă în 1691 și 

muri în 1699. 

(2) D-nil. d'Estrades, Colbert şi dW'âvaux. 

(3) Serisdre din Paris, 19 Noveinbre 1676.- Cf. Mignet: op. cit. 

Tom. IV, pag. 678—68£.
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cipatului Transilvaniei. Ideia seculară a -politicei 

francese răsăritene: crearea unul regată, trupu şi 

sufletă închinati Franciei în Orientu, reapare la 

lumină. 

Diplomaţia: din Versailles creduse uni momenti, 
după mortea lui Michaili Koribulh Wicnowiecki, că 

Polonia va deveni francesă ca în timpulă lui Ca- 
roli IX, cu fratele s&ii Henricii d'Anjou. La alegerea 
noului rege, printre cel 15—16 candidaţi, se aflau 
și ună comite de Soissons şi doui duci de Ven- 
dome. De și aceştia nu reușiră, diplomaţia fran- 

_cesă bătu candidatura nu sciă cărori archi- 
„duci germani, (1) ră I6nă Sobieski fa alesi în 

loculă lui Koributh. Sobieski își făcuse educaţiu- 
nea în Francia și, după cum ar&tarămii mal 
sus, eta căsătorită cu uă -Francesă, Maria-Casi- 
mire d'Arquien. Încă de cândă cu 'venirea Ma- 
riei de Gonzague-Nevers, Francesii năvăliseră cu 
sutele în Polonia, precum nobilii poloni mergeau 
în Francia, toți, fără nici uă deosebire, dâcă vo- 
iati s€ [iă stimaţi și la- modă. Prietenia era mare 
între Francesi și Poloni. Poeţii timpului o cân- 
tară în versuri latine: 

Vistula nunc Gallis bibitur, Ligerisque Polonis.: 

Dâmna de Sevignă și domnişora de. Scudery, 

(1) SE nu uitămiă a aminti că soţia lui Koributh era, archiducesa 
Eleonora, sora lui Leopold. Acesta, âncă de mat "nainte, audindă că nobilii poloni eraă în contra cumnatului să, scrisese ministrului 
germană de la Cracovia, că, dâcă o veds că, lucruli devine graviă, să
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celebrele epistoliere din. acele vremuri, vorbescii 
mereii de cele ce se petrecii în Polonia și piz- 
muescui noroculă domnişrei d'Arquien care a- - 
junsese regină. (1) 

„Ce folosi Ensă! Ceremonialulă oprise pe Lu- 

“dovici XIV da închina voinței sâle pe Sobieski, 
__regele Poloniei; ară fi derogatii marele rege de 

-dreptii divin, a6că ară fi tractati ca pe unu e- 
„gală pe Sobieski, tânărulii nobilă pe carelă ză- 

rise în Francia (2) şi pe care alegerea poporului 

îlu ridicase pe ironii, 'și ară fi călcat eticheta 
dâcă ară fi dată onoruri suverane Mariei d'Ar- 

quien, regina Poloniei, 'cândă acesta voia să vină 

întruni rândă în Francia. 

Polonia deci, nefiindă tocmai supusă la voin- 

țele. regelui: Franciei, diplomaţia acestuia 'și 'n- 
târse privirile spre Transilvania. Apafi deveni pen: 

tru câtu-va Beniaminulă d-lui de Pomponne. Re- 

gele se :inleresa : forte la mărirea principatului 

transilvanii. Achmetă Kiupruli 6ns& nu era:ușorii 

spună nobililoră că şi Imperatorulii voiesce detronarea. lut Wigno- 

wiecki cu uă singură condiţiune : regina Eleonora să se desparță de 

densulii şi să iea pe noulii rege care nu va fi din casa Franciei. In 

casa Franciei p'atunci, pare-se, archiducesele vienese nu aveaă tre- 
cere. (Salvandy, op. cit. |, pag. 2%). 

(1) Salvandy, op. cit. Tom. II, passim. 

(2) Marcu şi Jon Sobieski, amândoul fi al lui lacobă Sobieski, 

fuseseră la Paris în 1644. Se aflaii acolo când veniră să ceră 

mâna. Mariei de Nevers acei deputaţi poloni, de cari dâmna de 

Motteville dicea că ai fârte frumâse "diamante, dâr n'aă cămăși, 

Salvandy : op. cit. pag. 112 şi 114, din ] vol. 

G. I. Jonneacu
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de căștigati; fierosulu vizir asculta cândiă îi plă- . 
cea. voinţele regelui. | 

Șapoi, cu Turcia, și mulțămită numai impul-. 
siunei regale (1), politica lui Ludovicii XIV avea 
inconsecințe neesplicabile. Bunidră în acestă ant 
1677, Kiupruli, în convorbirile sâle cu d. de. 
Nointel, propusese acestuia să scriă domnului săi 
că elu, Kiupruli, ari voi să 'ncâpă r&sboiulii îm- 
potriva Germaniei, siârșise cu Polonia și voia să 
ocupe pe Sultani cu unu ali r&sboiu, care nu 
putea fi decâti în contra Imperatorului, cu care - 
armistiţiulă, nu e vorbă, espira tocmai peste 7 ani. 
Nu se uita Kiupruli la acesta cândă - era, vorba 
de regele Vienei. Promită-ne padișahulă vostru, 
dicea r&sboiniculă viziră, că nu va 'ncheia pace 
cu împeratulă, și noi declarămiu îndată r&sboiti 
lui Leopoldă. D. de Nointel comunică acestă pro- 
punere regelui care nu o primi dicându că pre- 
liminările păcei ai şi 'ncepută la Nimăgues. (2) 

Și, de şi respingea acestă multi folositâre pro- 
punere, Ludovici XIV ţinea mereii la mărirea Și 
puterea lui Apafi, ca și cum acestă putere nu 
era să fiă multi mai lesne pescuită într'ună r&s- 
boii cu Germania. | | 

D. de Nointel stăruise de multi în acestă pri- 
(1) In tâte mișcările diplomaţiey francese de. pe atunci, trebue a se face partea de lei voinţei a toti puternice a regelui Ludovic XIV, care credea că sciă totuli şi care sfărîma 'ndată pe miniştri cari ară fi cutezată să crienâscă. 
(2) St. Priest: op, cit, pag. 89.



1342 

vință, căci tă ce citimii într'una din scrisorile 
s6le : 

«Sire, 

«ME temă fârte că politica otomană nu 

«se va schimba de locă in ceia ce prive- 

«sce mărirea principatului Transilvaniei. De- 

«parte da ne da mână dajutoră la îmul- 

«[irea posesiuniloră domnului transilvană, Tur- 
«cil voră s&lu reducă şi pe dânsulă la sta- 

«rea de beiu, cum suntă principii Valachiei - 
«şi Moldovei. Cându audiiă acestă a lori ho- 
«tărire, nici nu le mai propuseii, cum mi-era 

«gândulă, .corâna Ungariei pentru Mihailă 
« Apafi.» (1) 

(1) Din Constantinopoli, 17 Iulii 1677.
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VIIL. 

| 1677—1686. 

Pacea de la Nimăgues se subsemnă în 1678 (1). 

Ludovică XIV atinsese apogeului puterei sele, a: 

junsese să fiă arbitrului “Europei. Pentru câti-va 
timpă armatele şi diplomația irancesă se odihniră, 

asceptândi ca dorințele sâi nouile capriciuri ale 

regelui să le pună icrăşi în mișcare. In negocia- 
ţiunile sâle de mal 'nainte, Regele-S6re veduse că, 
în Turcia, marii viziri, conductori! efectivi al po- 
liticei otomane, nu se supuni mândrelori sâle 
injoncțiuni cu aceiaşi grăbită umilință cu care i 
se inchinau, la cele mar mici „ale sele voințe, re- 
publicele Genovel și Veneţiei. Ludovicii XIV se ho- 
tări deci s& nu mai urmărâscă cu aceiași băgare 
de sâmă mersului afaceriloră răsăritene. 

«De cândi cu pacea de la Nimâgues, diceai 
«instrucţiunile d-lui de Guilleragues care pleca la 
«Constantinopoli în locul d-lui de Nointel, Maie- 
«statea Sa nu se interesă de câtu forte puţini de 
«cele ce se petreci la Pârtă şi suntii privitâre la 

(1) La Nimegues, pentru ântâia Gră, protocâlele şi iractatulă — 
înstrumentun pacis — fură redactate în limba francesă, recunoscută 
atunci de către puteri, în loculii celei latine, ca Limbă diplomatică, 
V. Rivarol: de PUnirersalită de la langue frangaise, în Geuures choi- 
sies, Paris, 1880, în 80. 2 vol. I, pag. dl.
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«afacerile. genera ale ale Europei. Totuşi, ambasa- 

«dorulii va asigura pe Ungurii resculaţi că Mâie- 

«statea Sa le voiesce binele. ȘI va ajuta cu lim- 

<pulii.> (1) 

Intradevări, supunându-se acestoră instrucțiuni, 

deră trebuind s& facă ceva, d. de Guilleragues 

discută, în cele mai mici ale lori âm&nunte, — 

"con arzigogoli di diplomazia bizantina—cestiunile f6rte 

“importante ale scaunului de recepțiune și ale să- 

bidrel ce voiati ambasadorii să porte cândă se în- 

făţișau înaintea Sultanului. D. de Guilleragues era 

mai multă ună curtână ala Dangeau şi Saint-4i- 

gnan, ca cei carl străluciai 'p'atunci prin salânele 

și parcurile artistice de la Versailles. Ludovici XIV 

'creduse pe d. de Guilleragues cu multe însuşiri di- 

plomatice pentru că acesta sciuse, într” ună rândă, 

să întocmescă regelui unii planii forte buni de co- 
mediă; și i-lă intocmise ast-felă, în câti Regele- 

S6re se convinsese călu găsise singură. Calitate 

și mesteșugiă prejiosu mai cu s6mă pe vremurile 

acelea! D. de Guilleragues avea minte subțire pen- 

tru salâne, era plini de duhii; cuvintele de spirită 

erau citate și lăudate pretutindeni, ca scrisorile 

Dâmnei, de Sâvign6; era ceia-ce' se numesce şi a- 

'stâdi, uni omi la modă, și Boileau îl închina una 

din epistolele sele. (2) 

(1) St. Priest: op. cit. pag. 89. 

(2) Boileau : Epistola V: 
Esprit n6 pour la cour et maitre en Part de  plaire, 

Guilleragues, qui sais et parler et te taire.
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Cu ruşine pentru bătrânii noștri prietini, trebue 
" &nsă să mărturisimu că Turci! nu se subţiaseră 
âncă bine de totii, aşa că nu erai tocmai în pu- 
tere 'a aprețui «învârtirea 'ntr'ună piciorii» ca pe 

parchetele lucidse de la Versailles. Pe malurile Bos- 
forului alte daruri eraii cunoscute, — deosebire de 

climă, va dice mai târdii Montesquieu. Ori-cum 
ari fi, d. de Guilleragues sfârşi cu Gre-care suc- 
cesă cestiunea «scăunaşului şi săbidrei.> Intr'al- 

tele, sciința” gingașă şi 'mpanglicată fu jucată pe 
degite de dragomanii Porţei, cu atâtii may lesne 
cu câtă d. de Guilleragues avea păcatuli d'a se 
crede mal cu capii de câtă cel ce'lii înconjurai. 
Se sciă că celu mai siguri midlocii d'a fi 'ncelată 
este acela d'a te crede mai mintosi de câtă toţi 
cer-l-alți. (1). 

„ Ludovicii XIV nu avea nici ună interesi în r&s- 
boiulu dintre Ruși și Turci (2); n'aru fi voitii Ensă 
ca Polonia să se fi uniti cu Rușii, căci Sobieski 
putea săi fiă de mare ajutor în certa Suediei cu 
Danemarca şi cu electorulă de Brandeburgii. Re- 
gele Francie! dispunea de i6te puterile orientale 
cu uă minunată încredere. Din fericire adesea, din 
nefericire de 'multe or, dorinţele regelui Franciei 
nu: erai, la Cornulă de Aurii şin stepele Ukrar- 

(1) La Rochefoucauld : JMazimes, CXXVII. 
(2) Pentru r&sbâiele dintre Ruși şi Turci, precum .şi pentru legă- 

tura ce avură cu evenimentele sincronice din țările vecine, v. Xe- 
nopol: Răsbsiele dintre Ruși şi: Turci, ași, 1880, 2 vol. în 80,
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nel, totă atâtă de punctualminte. esecutate, ca, la .. 

Marly, Paris și Versailles. 

Resbelulu Porţei cu Rusia se sfârşi în 1682. 
Țarulu Alexe, părintele lui Petru celi mare, în- : 
cheiă pace cu Turcii după ce, în repețite rânduri, 

rugase pe Leopoldă, alu cărui armistiţii cu Tur- 

cia înceta în 1684, să 'ncâpă şi să conducă r&s- 
poiulă în unire cu dânsuli. 

Leopoldă refusă cu tote stăruințele lui Monte- 
cuculi şi altori căpitani carii dai, mai bine de 
câtă Jesuiţii. de la curte, sema de uni atacii ali 

puterii otomane, venindi din două părți. Cum 6nsă, 

dicea duhovniculi imperatorului Germaniei, uni- 
vomi armele n6stre cu acelea ale schismaticiloră ? 

Dumnedeii ne va da biruinta numai nouă. — Nici 

vorbă că Leopoldă asculta pe Jesuiţi, €ră nu pe 

cel albiți în. luptele în: contra Turciloră. 

Nu trecu multi şi imperatorulă vădu grez6la ce 

făcuse stândă locului şi neluândă în s6mă stărui- 

târele invitaliun! ale Țarului Alexe, care, atunci 

pentru prima Gră, întra în concertulă puterilori 

europene. | | 
Cara-Mustafa incheiâ, din ordinulă Sultanului, 

pacea cu Rușii, și, la 1683, înconjură pe neas» - 

ceptate Viena. Abia putu îndolentulă și neprev&- 

'd&torulă Leopoldă să fugă « ca să nu fiă închisă în 

capitală. 

Se vădu, dice d. de Salvandy (1). ună șirii lungi 

(1) Histoire de la Pologne avant et sous Jean Sobieski, Bruxelles, 

- 1841, 2 vol. în 80, Pag. 108,
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de trăsuri aurite şi neaurite, pline cu archiduci şi 
archiducese cari fugiai din Viena cu imperatorulă 
și luai drumului spre Bohemia. - 

Spaima se r&slăţi. peste 'ntrâga Europă. Papa 

“Inocenţii XI ordonă rugăciuni generale în tâtă 
creștinetatea, și invită, în numele. lui Dumnedei, 

„pe fiulii celă mai virsinicii alu Bisericel: să alerge 
în ajutorulă Crucel amenințate de Semi-lună. 

Jesuiţii Vienei vedeai, la fine ca totu-deuna, 
unde i-adusese întunecâsa și vrăjmășâsca 'loră 
politică; căutară deci ajutâre în Europa (1), încu- 
ragiară pe locuitorii orașului, să espuseră la tâte 
primejdiele inăuntrulă capitalei. năbușite de noia- 
nulă armieloră asiatice. De giaba (6te; peste câ- 
te-va dile după sosirea Turcilori, Viena fu des- 
părţită printrună za | îngrozitor de cea-l-altă 
lume creștină. 

Cândă Inocenţiu XI scrise de ajutoră lui Lu- 
dovică XIV, acesta se afla atunci, în 1683, în 
aceiași posițiune ca şi moşuli-să Henric 1V 
în 1595, cându cu Liga cea mare în contra Tur- 
ciloră. La chiămarea solemnă. a Papei, Regele- 
Sore să mărgini a r&spunde că situațiunea . nu 
este atâti de grozavă, pe câti fâima publică o 
judecă și o 'răspândesce. 

Ludovic XIV se bucura atunci dtuă vedă a- 
tâtă de mare în.Europa,. mândria și mărirea -luy 

(1) Alfred Michiels : Zlistoive sec rete du gourer nement aut ichien, Paris, :1859, ună vol. în 80, Pag. 193. -
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erau atât de cunoscute, în câtii diplomaţii cre- 
dură că regele Franciei aru fi dorilă ca "Viena 
să cadă în mânile Turciloră; ca hordele victo- 
riose ale lui Cara-Mustafa: să inunde Apusulii și 
Nordulu Germaniei; ca Europa şi legea s& pară 
perdute; şi atunci, în momente de cumplită des- 
nădejde și viforâşă spaimă, armatele francese ale 

Regelui-S6re: s& apară şi, printrunulă din acele 

marșuri superbe ca trecerea Rhinului în 1672, 

să bată pe Turci, s& scape Europa, s6 reinalțe 

crucea biruitâre pe cupola S-tului Stefană. 

Efectele teatrale plăcuseră lui Ludovicu XIV 
din anil cel dântâiă al tinereței, de cândă dăn- 
țuia în baletele: italiane cu: Maria Mancini, ne- 

pota cardinalului Mazarin. - 

Chiar dâcă Ludovici XIV nu sară fi gândit 
de loci la unii plant ca acesta, caracterulă, por- 
nirile, puterea sa în timpurile acelea se potriviaă 

“minunati cu închipuirile cești făceau atunci, cre- 

ştinii spălmântaţi şi - desnădăjduiţi. Ș'apoi, se vor- 

bia şi se scria (1) la Paris, cu măgulire pentru 

trufia“regelui; se şoptia de diplomaţia europenă 

că Ludovic XIV are planuri ca ale lui Caroli 

(1) Scrierile a-luy de la Croix, fostă secretară de ambasadă la 
“Constantinopoli : | i 

10 Guerres des Turcs avec Ia Pologne, 1a Moscorie et la Hongrie, 

Paris, 1689, unii vol: în 120 
20 La Turquie chrâtienne. sous la puissance de Louis-le- Grind, Pa- 

ris, 1695, ună vol. În 120, —. Vomă reveni asupra acestori multă 

interesante scrieri. :
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+ Magnult. In secolulu următori, peste puţină după 

mârtea regelui, sburdalniculă comite. de  Bonne- 

“val (1) va susține cu tăriă lordului Staffora că 

 Ludovicii XIV se hotărise să cucerescă. întrega 

Europă. (2) 
De altă parte, se mail dicea că vizirul Cara- 
Muștafa, în nem&suratele sele pofte, ară fi voitu 
după cucerirea Germaniei să facă din Viena ca- 
pitala celui d'alu doilea imperii otomani. Drepti 
acâsta, îngâmfatult pașă nu voia s&. prăpădescă 
„prin asaltură şi bombardare bătrâna și bogata capi- 
tală a Habsburgiloră. (3) iN 
„Ludovică nu numa! că nu ajută pe Leopolăv, 

der se mâniă f6zle când augi că Sobieski sta să 
„plece spre Viena cu 6sle de ajutoră. (4) Voi s&lu 
oprescă cu orl-ce preţu, şi ca: tot-dâ-una, repre- 
sentantulă săi de la Cracovia oferi lu! Sobieski, 
pentru a remâne pe loci, corâna: Ungariei lui 
și fiiloră se). După cum se vede, Ludovicii XIV 
„continua a dispune de regatele şi principatele r&- 
„săritene, cum dispunea de abaţiele și senioriele 

(1) Viitorulă Achmetă-Paşa. ia (2) S-te Beuve: Causeries du Zundi, ediţ. cit, Tom. V. pag. 50. V. şi AMâmoires sur le Comte de Bonneral, scrise de prietenulă ju- 
păneseloră moldovene, multă veseluli și spiritualul principe de 
Ligne. Paris, 1817, 1 vol. în 80, 

(3) Văcărescu : Istoria Împeraţilorii otomani, în Tes, „de Mon, Zst, 
II, pag 267. 

(4) D. de la Joncquitres dice (op. cit. pag, 334) că, Ludovic x intrigă în tâtă Europa pentru ca Leopoldă să nu fiă ajutati.
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Franciei, în favârea spuzei de copil naturali cu 
cari înzestra casa de Bourbon. 

Sobieski rămase surdu la tâte. propunerile re- 
gelui Franciei. Nepotulă marelui hatmani . Zol- 
kievski, omoriti de Turcă la 1620, şi pe mormân- 

tulă căruia, în durerea loră -profetică, . Polonii 
scriseseră(1) versulă sublimă ală lui Virgiliă : 

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor ; 

fiulă lui. Iacobi Sobieski scutul libertăţii polone, 
nu ascultă de cât viteza sa inimă. In fruntea 

unei armate strălucite, Sobieski apăru pe înălţi- 

mile cari încongidră Viena, la Calemberg. Ş'apoi, 

fără zăbavă, în strigătulă evlaviosii : «nu nous, 
nai nouă, ci numelui tei, Domne, da-vei Viruinţă !» (2), 
celu ma! mare căpitanii ali Poloniei dede acele 

«iuruși grabnice şi învitezite» cari acoperiră ar- 

mele țărei sâle cuă. gloriă neperitore. Viena fu 

scăpată; Leopoldă putu să se reîntârcă în capi- 

tala imperiului s&ă. 

Peste ma! puţini dun secoli, moştenitorii lu 

Leopoldiă, imperatorii şi împărătesele Germaniei, 

voră r&spunde .acestul servicii, luândă parte cu 

multă poftă la sfâșiarea Polouiel. — Recunoscința 

popreloră ! recunoscința guverneloră ! 

“In, primele săptămâni ânsă, de și Leopoldii a- 

(1) Salvandy : « op. cit. 1; pag. 93. 

(2). Non nobis, non nobis, "Domine, sed nomini tuo dabis viclo- 

riam !
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bia zări pe I6ni Sobieski ca s&1 mulţămescă, Je- 
suiţii ridicară la ceruri pe eroulu Poloniei. După 

cum în Italia, Marsil Ficin lăuda odinidră pe 
Ionă de Medici cu vorbele Scripturei : fuit homo 
a Deo missus, cui momen est Joannes, totu ast-felu 
predicatori! strigară acum în bisericele Vienet spre 
fala regelui. Poloniei: «fu ună omă trămisi de 
la Dumnedei; numele lui I6nă.» (1) Atâti și ?n- 
colo nimici. o 

In acestă memorabilă împreşurare, pe lângă nu- 
mersa- armată iurcescă, Cara-Mustafa mal avea, 
după cum scimi, pe Șerban Cantacuzenii, dom: 
nulă Munteniei (2), pe Duca, domnulii Moldovei, 
pe Mihail Apafi, principele Transilvaniei, şi'n fine 
pe Emeric Tokăly, comite de hesmarek, capului 
„«malcontențţilori» din Ungaria, sâi, cum i se di- 
„cea p'atunci, «regele Curuţilori». | 

Cine era acesti TOkSIy pe care 'n urmă Ludo- 
vicii XIV îlu va 'mbrăţişa cu atâta iubire, şin folo- 
suli căruia va pune la Pârtă în jocă tâtă influinţa 
și totă prestigiulă său, pentru ali cocoța pe tro- 
nulă Româniel? | 

Vomă resuma aci, pe scurti, diferitele fase ale 
viețe! magnatului unguri, a cărui causă osteni Și 

(1) Test română din psaltirea lur Grecânu (|, 6, de la Ionă). (2) Şerbhană nu luâ parte activă la asediului Viener. De la 'nce- pută, elă tăhrise cu oștile române întruă pădurică numită Gătter- hâlzel, lângă Hetzendorf. Vienesil 'numiră pe urmă: acestă pădurică AMoldauerhălzel, (Kogălniceanu : JZistoire de la Valachie , ediţ. cit, pag. 320). 
|
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amări sufletulii ambasadorilor francesi de la Con- 
stantinopoli. 

- Emeric: TOk6Iy. era fiulă magnatului unguri Şte- 
fani TOkdly, şi se născuse la 1656 (1). După re- 
voltele lui Râkoczy şi Zriny, părintele s&i muri, 
&ră elă, în haine muieresci, abia scăpâ 'n Polo- 
nia de urgia armatelori: imperiale. D'acolo, se 'n- 
târse peste câtu-va timpi în Transilvania, unde, 
prin vitejia şi spiritulu săă de aventure, ajunse 
st câștige inima lui Apafi, principele ţări. Mulţă- 
mită influinței emisarilorii francesi, cari se aflau 
la curtea și prin orașele Transilvâniei, Apafi nu 
întârdiâ a da lui Tokăly funcțiunea de primiă- 
ministru alu principatului, si, după cum diceau 

scrierile contimpurane, ală regatului Transilvaniei. 

TOkOly, în fruntea ţării după Apafi, avu ocasiu- 

nea d'a studia bine t6te puterile Unguriloră. La 

ună momentă dată, . se puse în capulă celoră res- 

culați şi revoluțiunea, ungară reincepu., 

“Cu dânsulă, representanţii regelui Franciei, A-. 

(1) Ifistoire FEmeric, comte de „TEldly, ou memoire pour serrir &.. 

sa zic, par ** *, Cologne, 1693, uni vol. in 12..-- După Barhier 
(Dictionnaire des oucrages anonymes) şi după Lapet (Bibliographie 

Didot), autorul acestui volumii este Jean Leclerc, unulă din prin- : 

cipalil publiciști a! timpului aceluia, redactorulă neobosită a, trei 

Bibliotece (reviste literare) de la 1686 până la 1730..—Vomi reveni 
asupră! în studiul nostru : Aicolae Alacrocordati și Critica literară 

a secolului AVIII; Leclerc a analisatii cartea lui N. Mavrocordatii, 

Il: za9xrfoawvy, în a sa Bibliotecă rechiă şi modernă. — YV. âncă, 

asupra aceste! Vieţe a lui TOk5ly, Le Journul des Surants, de Luni, 

22 Februarii 1694.
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kakia (1675), şin urmă d-nii Revârend (1) şi de 
Forval plănuiră tractatulă cu Apafi și convinseră 

pe Unguri. că regele Franciei le voiesce binele, și 

că va face toti ce! va fi în putere ca să) scape 

de uă parte de tirania germană, .de alla de robia 

turcescă. | | 
După .deosebite pregătiri și tractative în ale că- 

roră amenunte nu intrămu, TOk5ly câștigă uni 
șiră de lupte nu fără 6re-care însemnătate. Im-: 
peratorulă ținea multă ca liniscea să domneâscă la 
marginele răsăritene ale Austriei, pentru ca să potă 
s&șI îndrepteze !6tă atenţiunea şi tote puterile spre 
centrulii Europei, şi mar cu sâmă spre pacea de 
la Nimegues, care tocmai atuncia se încheia. 

TOkăly ajunsese cu Ungurii săi înaintea Pres- 
burgului; regele Curuţilori devenia din ce în ce 
mal de temută. Protecțiunea ce'i acorda regele 
Franciei era 'n de obşte cunoscută. TOkOly înce- 
puse a bate monedă cu efigia lu! Ludovică XIV 
și cu efigia sa propriă.  Imperatoruli ceru uă sus- 
pensiune de arme cânaă TOkdly ajunse aprâpe de 
inima. Austriei. Capul resculațilori unguri primi 
acestă suspensiune de arme, își opri paşii birui- 
tori, și greşi forte, după cum întâmplările i-ar&- 
tară în urmă. 

(1) Editorulă cărții intitulate : Mâmoires histovigues du comte Bethlen 
„Miklos, contenant en particulier les troubles de la Transylvanie, Pa- - ris, 1737. — Le Journal des Savants din 1738 dă uni estractă din- 

tvensele, pag. 160.
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Până aci,. cu tote stăruinţele emisariloră fran- 
cesi, “TOkăly căutase 'să rămână străină de once. 
legătură cu Turcii; profitase, se 'nțelege, ca ori-ce *.. 

. bună căpitani, de mișcările oștilori otomane, dâr.. 
magnații şi poporul ungurii cari "li puseseră n 
fruntea loră, „credeati că, scăpându' de tirania Habs- - 

burgiloru,, Tokăly va, merge înainte pe drumului - 

independinței și va scăpa şi de robia turcâscă care ... 

apăsa grei asupra regatului S-tului Ștefanu, âncă 

de la 1526.(1). | . 
La *mpresurarea Vienei, politica Jui Tokâly se 

sminti; elă se legă cu Turcii și îl ajută cu uăar-: 
“dâre care contrasta fârte cu r&câla celoră-l-alţi: 

principi, Şerbani Cantacuzeni (2), Duca şi Apafi, 

ale cărori miliţie creștine. urmaseră de nevoiă ar- 

mia otomană. Si 

Partisanii lui: TOkOly din Ungaria deveniră din 

“ce în ce ma! îndăr&tnici cu căpitanulu loră. Că- 
sătoria regelui Curuţiloră, cu văduva lui Georgi II 
Rakoczy, Elena, fâta celebrului Zriny omoriti la 
Viena, îl înstrăinâ cu desăverşire simpatiele mag- - 

(0 Și d. Louis Chassin pretinde Za Hougrie, son genie et sa ais- : 

sion historique, Paris, 1856, in 80;—pag. 205), pretinde că Tăkăly 

avu uă prevedere genială cânai descoperi fraternitatea, ce irebue să 
domnâscă între Unguri şi Turci! | 

(2) Cantemiră laudă fârte purtarea socrului săă la "mpresurarea “ 

Vienei, în a sa Istorid otomană. (Traducţiunea francesă a d-lul de 
la Jonequiâres, Paris, 1743, 4 vol. in 120. Tom. III, pag. 480, note. 

Acestă ediţiune fu făcută sub ochi! şi cu lămuririle date de fiulii lui. 

Dumitru, Antiochă „Cantemiri, ambasadori ali Rusie! în 1743 la 

Paris).
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naţiloră din Transilvania, carl credeati că TOkâly 

se va căsători cu fiica lui Teleki, uni renumiti 
magnati şi capi mal "nainte ală patrioţilori un- 
guri din Ardslă. | | 

Totuși, trebue să recunâscemi că T5kăly nu pu- 
tea face altmintreli, aflându-se mai cu s6mă în frun- 
tea nedomesticitei și viforâsei nobilimi maghiare. 

In timpulă acesta, isbândile armatelorii germane 
cresceaii din ce în ce; marele vizirii credu — ce 

„nu se credea în Turcia pe vremurile acelea! — 
că pagubele oştiloră turcești se datoresci lui T6- 
k6ly. Drept acesta, în armistiţiulă încheiată după 
campania din 1684, T5k5ly nu fu prevădutii. De 
frică s& nu cadă în mânele Imperialiloră, el fugi 
la Turci. Vizirulă îlă băgă la 'nchisore, la Adria- 
nopoli. | 

Dacum înainte, începe pentru TOk6ly iubirea 
francesă. Ludovici XIV, d-nii de Girardin, de Cas- 
tagneres, de Ferriol, secretari! lort şi însărcinaţii 
d'afaceri, cari se. petrecură prin palatului Franciei 
de la Pera, pene după începutulu secolului XVIII, 
lucrară, unii mai aprigă de câtă alții, pentru a da - 
lui T5kăly ântâiu uni principată, apol două, în 
urmă Ungaria întregă (1), şi la fine, se năpustiră 

(1) Lucru forte lesne, diceaii diplomaţii francesi din vremurile a- | 
celea. Cine e principe ali Transilvanie! va, fi şi rege alti Ungarier, 
după teoria internaţională, atunci în vigore la Inaita Pârtă, 
cipil- Transilvaniei suntă și reg! al Ungarier» 
Turciei cu Polonia. — V. De Ia Croix: Gu 
logne, etc. cete. ediţ. cit. pag. 144. 

<Prin- 
diceaii capitulaţiunile 

cerres des 'Turcs avec la Po-
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asupra lui Brâncovenu ca să iea domnia și să 

fericâscă cu dânsa pe Beniaminuliu orientali alu lui 

Ludovici XIV, comitele T5kăly Imre de Kesmarck. 

In decursii de 10—12 ani, diplomaţii francesi 
săpară fără pregelii pe principele română, cândiă 
la Pera, cândi la Adrianopoli. Brâncovenu, diplo- 

mată ca și denșii, și pote mai tate în Răsărită, 
îl birui până la unii locă, și avu plăcerea, — forte . 
justă de altmintreli, — ântâiu, d'a încurca şi d'a 

distruge în toti- dâuna mesteșugitele combinaţiuni 

ale diplomaţie francese, şi alu douilea, d'a cum- 
păra cu aură, în ciuda' puternicului şi 'arțăgosului 

Louvois, pe unul din representanțit, vegelul Fran- 

ciei, de la Constantinopoli. 

Tăkăly, după ce fuse, prin iubirea. lui Ludo- 

vică XIV, F&tulă frumos alu strălucitei' nobilimi 

francese ŞI. regele | viitoră, in partibus înfi delia, ală 

unui regată mare în Orientuliu „Europei, fu uitată 

de toţi cândi -politica francesă își îndreptă aiurea 

privirele sele. Exilati de Turci la Nicomedia, regele 

Curuţiloră, seu, cum subsemnă însuşi în epistolele 

s6le Tol:ăly Princeps, îȘI, sfârşi dilele mâncându bine, 

„.bândă şi mai bine,  plângendu: se de podagră și 

vorbindă cu amari înaintea Francesilori călători 

de ingratitudinea lut Ludovicii XIV. 0. 

(1) A. de la Motraye: Voyages ei Europe, Asie, Afri ique. La Haye, 

1727, 2 vol. în folb. Tom. |, pag. 281 şi urm. — Vomi reveni mal 

la vale asupra indicaţiunilori ce ne dă acestă călătoră. 

————— 

10 G. 1. Jonnescu.



IX. 

168S6—163s. 

Liga de Augsburg se 'ncheiă la 1686. Impe- 

riulă, Espania, Olanda și Anglia declarară răsboiii 

lui Ludovicui XIV. Leopoldă continua luptele sele 

în contra Turcilorii, şi marchisuli de Baden (1) 
era. să câștige însemnate victorie asupra armate- 

lorii Porţel. De altă parte, Polonil cu Sobieski şi 
cu marele hatmanii Jablonovski ţineau pepti cu 

vitejiă- armateloră otomane în Ukraina şin Buco- 
vina. Veneţianii sub Morosini se lupta în Morea, 
In 1686, Țarulii Alexe, rupândi tractatuli de pace 
încheiată cu Porta înainte de împresurarea Vienei, 

făcea în Crimeia uă diversiune iolosilâre pentru 

armele creştine. 

Europa 'ntrâgă era în foci, €ru Francia era a- 

menințată din tote părţile. 
Regele nu mai scria acum la Constantinopoli 

d-lui de Girardin că atenţiunea sa nu e îndrep- 
tată asupra Orientului. Din contră, instrucțiunile 
d-lui de Louvois invitaă cuă violinte stăruință pe 
d. de Girardin la Portă și pe d. de Bâthune la 
Cracovia să facă toti ce le va șta prin putință ca, 

(1) Marchisulă Ludovică de Baden, pe” care cronicari! munteni și 
moldoveni îl numesc pe latinesce Badeusis, s6ă numai Badeus.
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duă parte, “Turci! să nu 'ncheiă pace cu Impera-- 
torulii Germaniei, €ră, de alta, ca 'Sobieski să se 

împace câtă mai curândi cu Sultanuli. 

Promisiunile curgeaii. Scimi că Ludovică XIV 
oferise Ungaria regelui Poloniei; i-o 'reoferi. Leo- 

poldu ânsă, în ceia-ce privesce ipoteticele dăruieli, 

nu rămânea. mai pre josă de câti prodigulu rege 

ali Franciei. Se luâ deci la 'ntrecere cu Ludo- 

vică XIV, făgădui lui Sobieski Moldova şi Valachia, 

titlulă de principe ali Sacrului Imperii Romanii 

pentru fiulă celt mai vârstnici .alii regelui, ace- 
lași titlu pentru. tatălă și fratele reginei (1) și "n 
fine, darului. care nu lipsia din nici uă negocia- 

iune a .casei de Habsburg, uă archiducesă pen- 
tru acelașu fiu, cândi va ajunge la cuvenită vârstă. 

In timpulii acesta, diplomaţia matrimonială a ca- 

sei d'Austria atingea culmea abilității, şi ceia-ce 

Mazarin numia odinidră les amusemenis ordinaires 

de la maison d” Autriche, se 'mălțase ca ui dogmă 
în trăctativele politicer : habsburgice... 

- In Transilvania, influința francesă şiovăia: Apafi 

nu mai jura în numele lui Ludovici XIV; TOkâly 

nu mai era de față ca săli înflacăre pentru Fran- 
cia. Tractatulă din 10 Iuliu 1677, încheiată cu 

regele Franciei, fusese pusi la uitare, şi urechile 

"(1) Leopoldiă călca eticheta severă a casef imperiale de Habsburg 

cu mal multă 'nlesnire de câtii Ludovici XIV pe aceia a Burboni- 

lori. Leopoldă isbuti şi câștigă pentru dânsul pe «scumpa şi iu- 

-bita Marietta» a regelui Polonie. SR Si
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principelui transilvan 'se plecati cu multă aten- 

țiune la propunerile lui lLeopoldă, care asigura 

domnia țării lui Apafi şi fiului său. Şapol, dom- 

nulii transilvan înțelegea tare bine că în 1687 

Leopoldu nu mai ţinea s& fâă totu atâtii de dă- 
ruitorii cu eli ca în 1686. Pe lângă victoriele lu! 
Ludovicii de Baden, începură peste curândă şi a- 

celea ale lui Carolu de Lotaringia. Apafi se 'nvoi 

deci cu imperatoruli Germaniei şi asceptă săi vină 

tractatulă de protecțiune de la Viena. Acesta nu 
întârdiă de locă. Din contra, cândă ajunse, Apăfi 
nu mal voi s&lu subscriă. Atunci, generalului Schar- 
fenberg intră cu 14000 de ostaşi în Transilvania. 

Prin urmare, în Ungaria: Caroli de L-otaringia 
cu armatele sele victorisse; Buda, «zidulă apă- 
rătoră ală islamismului, osia sântel lupte, cheia 
impărăţiei otomanicesci», cucerită în 2 Septembie 
"1686; Transilvania acoperită de trupele imperiale; 
Sobieski împresurândă Camenița. 

Nu mai r&mâneai armatelorii creștine de câti 
Valachia şi Moldova, care le despărțiaui de cor-. 
pulii celi vechiii ali imperiului otomanii. Ora era 
critică pentru Turcă şi mal critică pentru țările ro- . 
mâne cari, după cum vădurămii și vomă may ve- 
d6, săriau ca mingele prin tractate, cândi la. unii 
cândă la alţii. 

In 29 Octobre 1687, Sultanul Machomnedii IV, 
„Nemroduli musulmani în şirulii moştenitorilorii. 
lut Osmaniă, muri la Constantinopoli. |
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D. de Girârdin scria regelui cu acestă ocasi- 
une: (1) | a 

„o au..Sau trămisu ciauși în Moldova şin Va- 
«lachia ca s€ anunțe principiloră mortea Sul- - 

«<tanului Machmudi şi suirea pe tronă a lui 

“«Solimanu III. Se pretinde că acestă curteniă 
«va 'ndemna pe Moldoveni și pe Munteni! să 

«rămână sub ascultarea Porţei. Cu tâte ace- 
«stea, amă aflată că au sositii vești de prin 
«partea locului, cari mă faci forte să bă- 
«nuiescii buna, credință a principelui Moldo- 
«Vel. (2) Se dice că acesta sa hotăriti să 
«negocieze cu imperatoruli şi curtea de la 

«Viena». (3) o 

--D. de Girardin nu se 'ncela în privința acestori 

bănuieli. Şerbană Cantacuzeni trămisese la Viena, 

în Octobre 1687. pe Georgi Brancovici (4) pentru 

(1) Scrisâre din Pera, Bl Decembre 1687. — Colecp. Odobescu. 

(2) Greșălă de copist stă greştla d-lul de Girardin. Ambasadori! 

vorii amesteca multi timpii âncă Valachia cu Moldova şi pe acesta 

cu cea d'ântâiă. Aci e de citită Valachia. : 

(3) Resumămă scrisorile ; rare-ori le dămiă textuală; nu luămă 

dintmensele de câtă părţile cari lumineză și ajută studiulă nostru. 

(4) Georgiă Brancovici era din vechia. familiă a Brancoviciloră, 

trecuți din Serbia în Ungaria şi aședaţi lângă Mureş. Georgiă era 

frate cu Sava Brancovici, mitropolitulii ortodoxă de la “Alba-Julia, 

şi nepotă ală archimandritului Longinii Brancovici de la Comana 

din Muntenia; trecuse în Țeră după 1680, în urma certeloră cu Apafi
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a. tracta cu Leopoldă. In acelaşi timpi, el strîn- 
sese în țâră uă armată de 28,000 de Gmeni (1) 
și turnase 38 de tunuri. Deșteptulă domnii alu 
Munteniei scia forte bine că negociaţiunile, în' locă 
da. fi întârdiate, suntă dimpotrivă fârte multă 

 înlesnite prin presința unei armate respectabile. 
Şapol,. resbeluli tuna din te părţile. Rare-ori 
țările românesci trecuseră prin nisce împrejurări 
mai grele și ma! amenințătore. Din fericire pen- 
tru esistința, loră, Provedința. puse în aceste tim- 
puri pe tronului Țării românesci domn! înzestrați 
cu multe însuşiri polilice .şi c'uă prevedere din 
cele mai folositere. Șerbani Cantacuzenă judecase. 
pe Turci. de la împresurarea Vienei și văduse bine 
că Machomedi IV și Cara-Mustafa nu ma erau 
de câtă umbrele lui Soliman Magnificul şi ale 
lui tbrahimă-Vizirulă. Elă era siguri că Turcii 
n'arii fi: sărită să scape țgrile .românesci, cându 
Polonii- și Germanii ară fi intrată cu sabiă într'6n- 
sele, şi scia că, dâcă sarii fi auditi chiară la Portă 
că domnulă Munteniei negociază cu puterile cre- 
Știne, ciaușulă cu fermanulti de destituire n'arii fi 

bărbată deştepti şi buni diplomată. Asupra lui şi ilustre sâle fa- ilie, aliate cu Gonzague şi Contarini în Italia, cu Montferrat și VA- lencon în Francia, cu Bassarabil şi alţii în România, v. Cipariu : <Archiv pentru Filol, și Ist. (Blaş, 1857, pag. 650—652) şi Columna lui Traian (Studiului d-lur Picol : la Gentalogie des DBrankoric), la- nuariii-Februariă 1885, pag. G4—82, 
(1) Canteiniră : Zfistoire de LEmpire Ottoman, ediţ. cit. Tom. II, pag '180.— A1(I autori dică că avea 40,000, . :
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plecati în grabă la Bucuresci. Turcii aveau altele 

mai mari de făcuti. Aa | 
Inainte d'a începe negociaţiunile s6le cu cabi- 

netulă imperiali din Viena, Şerbani tractase și 

cu alte :puteri creştine. 

"In 10 Februariă 1688 (1), d. de Girardin scrie 

regelui că principele României propusese mal ân- 

tâiă unii tractatu de alianţă regelui Poloniei, der 

că Sobieski nu era atunci în putere da declara 

r&sboiă Turciloră, adică da intra în Moldova și 

d'a înainta spre Dunăre. Rănile şi durerile inte- 

stine cari sfăşiau Polonia de la înființarea. rega- 

tului şi fatalei s6le constituţiuni, nu lăsaii pe re- 

gele-căpitană să se depărteze multă de Cracovia. 

Şerbană şi Cantemiri Bătrânulu fuseseră la Băr- 

ladă în Augustii 1686 (2); acolo, în taină, trebue 

să se fi pertractati negociaţiunile de care vorbe- 

sce d. Girardin.: Nereușindi cu Sobieski, Şerbană 

intră - în vorbă cu aril Rusiei, Ivană V şi Pe- 

tru I, fiii lui Alexe. Chiar unchiul marelui vi- 

ziri Solimani-Paşa, archimandritulă Bosnie! servi 

de midlocitori între cei trei principi creştini (3). 

(1) Scrisore din Pera, ajunsă în Paris la 11 Aprile 1688. 

(2) Niculcea, II, pag. 230 şi urm. — Cronicele Moldovei le vomiă 

cita după a doua ediţiune în trei volume a d-lui Kogălnicenu. Bu- 

„curescă, 1874. .. : 

(3) Kogălnicânu : Jfistoire de le Valachie, ediţ. cit. pag. 322. — 

Carra : Histoire de la Mold. et de la Val., Neuchâtel, 1781, IL ediţ. Uni 

vol. în 120; pag. 90. — Carra copiază de stinge notele lui Cante- 

mirii din Istoria. otomană. Cp. pag. 9l din primulă cu pag. 480 

"ţom. Il din secunduliă.
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“Ruşii 6nsă erau departe d'a se bucura atunci 

în ochii domnilorii români și mai cu s6mă în 

aceia ai. suveranilori Europe de veda .ce vori 
căștiga în urmă, mulțămită geniului lu: Petru 

celt Mare. Imperiul Ţariloră intra în. concertul 
europeni ca acel homines novi cari, cu timpulu şi 

cu probe, „căștigă. încrederea semeniloră. 

De. şi învoitu' cu 'Țarii,: Serbanti se îndreptă şi 
către împ&ratulă Germaniei. (1) .Leopoldi n'ascepta 

"de câli semnalul; călughăril diplomatici ar Habs- 
burgiloră începură să vină la Bucuresci. (2) Leo- 
poldă, spuneati denșii domnului română, prime- 
sce alianța lu! Șerbană cu anumite propuneri. 

(1) Cantemir Bătrânulă, domnă ală Moldover, începu, duă dată 
cu Şerbani, negociaţiuni cu Germania. Vomiă -ved& acesta din seri- 
sârea d-lui de Castagnâres către Rege, din 15 luniă 1690. — Cf, Po-. 
yage de Moldacie, ală iesuiţiloră Avril şi Beauvoilier în Tes. pen- 
tru Jon. Ist, WI. : - : - 

- (2) In Septembre 1687, prin urmare tocmai cuă lună înainte de 
misiunea lu! Brancovici la Viena, veni la Bucurescl călughărulă 
Antide Dunod cu uă scrisâre din partea "împăratului (Afag. Isi. V, 
pag. 81, Doc.).—Cp. şi memoriulii făcutii de ună călughără catolici 
stabilită în România, în 1688, după cererea unui cardinali minis- 
tru ală lui Leopold. Armatele austriace aveati pote să între în ț&ra ro- 
mânâscă şi generali! voiaii sâ sciă ceva asupra principateloră (Aag. 
Ist. V, pag. 33—71), — Colecţ. Odobescu posedă ună asemenea me- 
moriă pe întrebări şi răspunsuri, făcută de uă persână care se afla 
în Polonia, după cererea alteia care voia să fiă bine informată asu- 
pra Valachiei şi Moldovei. Cea din Polonia, o informâză atâtă de bine, 
în câtă îi spune că în Moldova e ună munte numiti Catilina, după 
numele celebrului conspiratoră romană, care a murită. acolo. la, 
inunte în exilă. Aceste două provincii, adauge autorulă cestionarulul. 
eraă locul unde să trămiteaiă condamnaţi! Romey.
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Aceste propuneri erai, dupe d. „de Girardin, (1) | 

următârele : a 
«Şerbanii  primesce ca Leopold să “intre în . 

«Valachia, cu: obligațiune &nsă ca împăratului săi 
«conserve lui domnia; să 'bată şi să gonâscă pe 

«Turcă din totă coprinsulii țării românesc, care» 
«de atunci înainte. va servi dreptă hotare între 

<imperiulii germanii și acela alu Padișahului». | 

“Acestea le scria d. de Girardin regelui Fran- | 

ciel. Cantemiri spune și mai multe. Leopoldi 
făgăduesce lui Cantacuzenă sceptiulă _viitoriilui 

imperii bizantină, ca singurului şi .adevăratului 
moştenitori, după cum diceai scrisorile lui Leo- 
poldu, ali împăraţilori din Bizanţa. S& nu ui- 
tămă âns& că Dumitru Cantemiră era ginerile lui 

Șerban. Cantacuzeni: şi ținea, prin urmare, să 

se sciă că este ginerele moștenitorului adevăraţi- 

loră imperatori al Romei-nou&. (2). _ 
După cur le scria regelui la Versailles şi la 

Paris, totă ast-felă d. de Girardin spunea aceste 

informaţiuni Vizirilor şi pașaleloră de la Constan- 
» 

(1) In seris6rea deja citată din 10 Februarie 1688... . 

(2) Dumitru Cantemiri ţinea pe Casandra, fiica iul Șerbani Cau- 

tacuzenii şi a dâmnel Maria S. Cantacuzenii.. Casandra era,una din 

femeile cele mal frumâse ale timpului s&ă. De altmintreli, frurnuseța 

era de moştenire în familia Cantacuzeniloră (Afag. st. Const. Căpi- 

tanulă, II, pag. 35). - Cantemiră, ca și Brâncovânu, ținea multă la 

vechi şi ilustre. genealogil. Voltaire, în a sa Histoire de Russie 

cum vomă vede ma! departe, insistă cu ironiă asupra acestei pofte 

a domniloră români.. - 
-
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tinopoli. Şerbanii aliati cu Leopoldi era .inimi- 
culi Franciei. Ambasadorulă acesteia nu scăpa 

deci nici ună prilejă d'a. înegri pe domnulii ro- 

mână la Pârtă. De 
De altmintreli, faptul irecerei lui Şerbani în 

“partea  imperatorului era cunoscută în tâtă Eu- 

-ropa. Jean Leclerc, autorului Pieței comitelui me- 
mică, de 'Tol:dly, era. convinsi că tractatulă s'a şi 
încheiatu între. Leopoldi şi Hospodaruli Vala- 
chiel. (1) 
„: Vanel, în discursulă cu care începe primulă .vo- 
lumi ali operei sâle ne spune că: <Transilvanii, 
«Munteni! şi Moldovenii, odinidră tributari Por- 
«ţei, mal. că nu mai suntu sub puterea turce 
«scă.» (2) a aa 

Turcii: tăceau, căci nu puteai face altmintreli. 
” T6k6ly, “care eşise din închis6re mulțămită 
midlocirei lui Ludovică XIV, era acum a toti pu- 
ternică la Pârtă. De când Apafi trecuse, de voiă 

(1) Op. cit: pag. 288. E 
(2) Abreg€ nouceau de Phistoire gentrale des Tuves, par M. Va- 

nel, conseiller du Roi en sa cour des Comptes, Aydes et Finan- 
„ces de Montpellier, Paris, 1689, 4 vol. în 120, — In primul vo- 
lumi se află unii discursti asupra «stărel actuale a imperiului o- 
tomaniă> adică, tocmal cândă se petreceau în principatele daciane 
lucrurile de care vorbimă ma! susă. Vanel insistă asupra slăbirii 

"legăturiloră de supunere ale principateloră, faţă cu Sublima Pârtă, 
„—X. şi Mironă Costinit, 1, pag. 806 : «Să scil că țările acestea pe 
„atunci nu erai aşa supuses..... «Alte vacuri socotesce țăriloră 

acestora, pre atunci». Cuvinte dise pentru domniele luj. Matei Ba= 
sarabi şi Vasile Lupulă, |
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de nevoiă, sub protecţiunea - imperatorului, . Vizi- 

ruli Ibrahim-Paşa impoponase pe Tăkoly cu tit- 
luli de principe:-alii Transilvaniei. Regele Curu- 

țiloră creduse ântâiă că va pul€ atrage pe Şer- 

bani în partea sa; cândă 'vedu nsă că domnului 
românii este hotăritii să se unâscă cu Leopoldi, 

Tokăly lucră, în unire cu ambasadoruli Franciei, 

ca să perdă pe Șerbaniu în ochii Turciloră. Tote 

acusațiunile lori r&maseră fără nici unu efecti. 
“ Turcii nu puteai face nimici. Eraii momente 

cândi, desperați de învingerile ce suferiau, Vi- 

zirii se gândiaă s& mute pe Sultani în Asia-mică. 

Spaima sguduia din temeliă Pârta şi pe moşteni- 

torii trufașilori de odinidră Otoman. - 
D. de Girardin întrebă uă-dată pe rege dâcă va 

trebui să urmeze pe Padişahii în Asia,(1): 6ru 
Ludovică XIV îl răspunse afirmativi. Lesne deci 
se pote înţelege că Turcii nu ma! aveau timpi 

să asculte pe TOkăly și pe d. de Girardin, când 

aceștia, le cereau destronarea lui Șerbani Canta- 

cuzeni. 

După misiunea lui Brancovici la; Viena şi după 

intrarea lui Veterani în ţ6ră pe la Rușiava, Șer- 

banu: se hotări a resolve cestiunea alianței cu 

-Leopoldă. Mulţi din boiaril ţ&rei şi chiari fraţii 

domnului, logofătulă Drăghici, stolniculă Constan- 

tin (2) postelniculă Mihaiă, cupariulu - Mateiu, 

(Dst “Priest : "Op. cit. pag. 241. 
(2) Celui care în urmă va deveni ună fel de ministru de esterne 

ală domnului Brâncovânu,
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postelnicul .Tordake, şi, pe lângă aceştia, Con- 

stantini Brâncovânu, nepotului loră, erau contra- 

ril alianței germane, ast-felu cum voia serban 

să o lege. | a. 

Nu scimă până întru câlu se  împotriviată cel- 

l-ali frați alianţei cu Leopoldă; în ceia-ce privesce 
&nsă pe Stolniculii Constantiniu și pe Constantină 
Brâncovânu, după purtarea loră diplomatică în anii 
următori, putemi să presupunemii că el nu erai cu 

desăvârșire opuși unel alianțe cu Imperiulă ger- 
manti. Voiaii să fiă amicil Germaniei, dârii nu voiau 

să fiă vrăjmașii declarați ai Turciei. A fi fostu, 
cum pare-se că voia-Şerbanu Cantacuzeni, aliaţi su- 

puși şi întinși cu mânele şi picidrele legate înain- 

tea Austriei, “fără pârtă de scăpare în nici într'uă 

parte, asta însemna, credeai cel doui boiari, a 

sfârima cu totuli' independința şi aședămintele 

bătrâne ale țăril. Constantin Cantacuzenii şi Brân- 
covenu ; nepotulă s&ă, eraii de atunci partisanii 

holăriță al politice! de fluctuaţiune şi de meșteșu- 
gită tergiversare, singura. posibilă şi lolositâre pen- 
tru. buna și liniscila stare a micei lori țări. In 
sfătuirile 'loră cu Domnulii Țerii, cându găsiau pe 

„Şerban «în t6ne bune şi fără răcnete» (1), fra- 

tele şi nepotul n'aveau de câtă săi arâte ce păţia 

(1) Şerbanii Cantacuzeni avea uă fire de uă violinţă estraordi- 

nară. Val celui ce se apropia de dânsulii, spună cronicarii, cândă 
vertejuri de mâniă îlă răscoliai ca pe-unii turbată. Nimeni nu pu- 

tea să'lă îmblândiască.
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Transilvania. și cum înţelegea Leopoldii protecțu 

nea și civilisarea unui principatii. 

" Turci), din contră, maveuil pretenţiuni nici dia 

civilisa ţ6ra românâscă, nici. d'a înârepta. afacerile 

şi spiritulăi- locuitorilorii. De la: Mircea. și până la 

- Serbanu. Cantacuzeni , Porta lăsase Valachia și 

Moldova. în „apele lori, in totii ceiâ-ce” privia “în- 

stituţiunile, datinele, limba şi religiunea. strămo- 

g6scă. Turcil nu cereaiă Româniloră de câtă bani 

„de haraciă, miei, unti, miere şi alte lucruri de 

ale mâncărej, — des choses mangeatives, cum scria 

ui Francisci I alt Franciei, ambasadorulii sti de 

la Venetia , Guillaume Pellicier. “Turcil schimbati 

domnii, jăfuiaă adesea câmpiele românesc, ba le 

venia câte uă dată pofta da preface (rile în. pa- 

şalicură ; atunci, boiaril pridideai cu pungile. Şi 

„cu diamanticalele, și pofta trecea îndată Și cu în- 

lesnire. România rămânea toti Româniă. — Pro- | 

tecțiunea austriacă se pâte vede în Bucovina. 

„Şerbană. &nsă, convinsi de slăbiciunea turcescă, 

ingrijatia de. r&sunetuli armelorii germane, voia să 

prevină uă irupţiune de oști vrăjmaşe în țâra sa. 

Etă de ce, credemiu noi, persistete în planulu său 

„fără a se duce cu judecata şi ma! 'mainte în 

i ceurosult viitoră, adimenitiă de făgăduielile multe- 

multe, fără şiră ale curței imperiale, el porni la 

Viena '(3: Octobre,; 1688). pe. boiarii George Cau- 

„tacuzenă, Constantinii Bălăcenu, - Șerbană: Canta- 

: cuzenă, Și Şerbani Vlădescu.
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Pe cândă aceștia se îndrumaiu spre DBeciă, Şer- 
bană, prin Kapukehaiaua (1) -ţării de la Constan- 

tinopoli, (2) ar&ta Turciloră fericita negociaţiune 

ce începuse şi sfârşise cu generalul lui Leopoldii, 

comitele Veterani. care intrase în ţeră pe:la Ru-: 
şiava. şi care, mulţămită destoiniciei şi deşteptă- 

ciunil boiariloru (3) cet trămisese Domnuli înainte 

(1) Cuvîntă imposibilă, mal cu sâmă la singularulii şi pluralul 

"articulatii. Ne vornii permite ali înlocui adesea cu acela de cura- 

toră, cum şi craă numiţi în documentele latine agenţii principiloră | 

Transilvaniei, Munteniei şi Moldove. 

(2) Șerbană avea Gmenii cel ma! deştepţi la Constantinopoli; chel- 

tuia acolo sume inari ca să afle scirile ce se şoptiaii la Pârtă. Cu- 

ieri! Kapukehaieleloră (!) plecau la Bucuresci îndată ce se simţia 

ceva. (Kogălnicenu : Op. cit., pag. 319). — Brâncovenu va alcătui şi 

mal bine diplomaţia sa (Grecenu, în Mag. Ist. II, pag. 131). 
(3) În fruntea deputaţiunei se afla Brâncovânu care tracta atunci 

a treia a sa importantă afacere diplomatică, Prima fusese aceia a 

lui Radu Creţulescu, în timpul lui Duca-Vodă ali Munteniel. In a- 

câsta, Brâncovenu jucase. de şi tânără, rolulii de împăciuitoră între 

“Domnă şi între logofttulă Radu Creţulescu, unulii din 'cel mat dîrji 
din boiari! timpului aceluia (Const. Căpitanulă, Mag. Isi. II, pag. 16) 

și care, împreună cu hanul Mareşii Creţulescu şi cu Postelnicescii, 

adică cu Cantacuzinescii şi rudele lorii, făcu uă oposiţiune atâtii de 

aprigă. Ghikuleseiloră (1661), adică părtaşiloră lui Grigore Ghika- 

Vodă, Grigore Bălânu, Ivașcu Golescu, Iiristea de la Popesct (tatălă, 
credă, alii vornicului Radu Popescu), Radu Năsturel şi Leurdenu 

Stroe (Cronica Aoldovei, UI, pag. 149 şi urm.). -- A doua afacere 

diplomatică a. lui Brâncovenu fusese negociaţiunea cu Ladislati Csaky 

și Christophoră Pasco, Transilranice curator es, trămişi de Apafi la 
Constantinopoli, unde, în 1681, Brâncovenu represinta interesele 
Munteniei şi ale lu Şerbană-Vodă. Brâncovânu reuşi a asigura in- 
leresele religiunci ortodoxe în Transilvania şi a împăca cu Apafi 
pe Mitropolitul Sava Brancovici, “ali cărui frate George tocrnay 
venise atunci în România la Şerbani. — Venerabiluliă Cipariă, 
în ală săi Arhive pentru Filologiă şi Istoriă (Blaşii, 1837, in 40,
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ca st vorbescă și s&'lu râge să 6să afară din 
Muntenia, trecuse 'ndată în Transilvania. Turcii 

nu .cereau de câti a crede; dederă lui Şerbaniă: 
unii peki-peki aprobătorii, şi Domnulă română putu 

să se pregătescă ?n linisce la cele ce plănuia de 

atâta vreme. 

Bine cu Turcil, bine cu Leopoldi, prietinii cu 
Țarii Rusiel, Şerbanii Cantacuzeni credea că va 
putea. culege rodele îndemânaticei sele diplomaţii. 

Sorta nui îngâdui. In 19 Octobre:1688, elă muri 

la Bucuresci şi fu îngropată la monastirea Cotro- 

cenilorii, cea de dânsulă zidită. (1) | 

pag. 632), a publicatii documentulii învoielei lui Brâncovânu, «ple- | 

nipotenţiarulii Domnului Şerbană», cu cel doul agenţi al lui Apafi. 

(1) Cantemirii, în ura! nestinsă pentru Brâncovenu, şi unil cro- 

nicari, moldoveni mal cu s&mă, de ciudă că Brâncovenu prea se 

amesteca. în afacerile Moldovel, dică că Stolnicult: Constantină şi 

Constantinii Brâncovenu ară fi otrăvită pe Șerbană, vădândă că nulă” 

potii desbăra de Leopoldi şi alianța germană. Radu Popescu (Alag. 

Ist. IV, pag. 37) crede cele ce spuneai pe urmă, fiind și elii faţă, 

Ionii şi Nicolae Mavrocordati, în privința acestel pretinse crime. 

Amficolia (îndoi6la) «ai că va fi, ai că nu va fi» apare atâtă în 

cronicari! moldoveni, câtii şi în cei munteni cari nu ai avută a se 

plânge, el oră părinţii lorii, de domnia lu! Brâncovenu.
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x 

1658—1690. 

«Sire, scrie (0) d. de Girardin regelui, ve- 

„«stea morții lol Şerban, principele Valachiei, 

„<a fostă adusă la Constantinopoli la 20. ale 

„unei trecute, de șese boiari (2) al ț&rei cari 

cad cerută în acelaşă timpă şi întărirea de 

| <domniă pentru Constantin Brâncovânu, ne- 
„«potulă Domnului r&posati. EX Lai alesi pe 

«acesta. ca pe celui ma! bogată (3). și mail cu 

«minte la trebile domniei. (4) Boiarii trămiși 

(1) Din Pera, la 6 Decemhre 1688, ajunsă la Paris la 18 Fe- 
bruariii 1689. | 

(2) Brâncovenu trămise pentru a notifica suirea sa pe tronulă 

Țăril-Românesei : 15) la Sultanuliă, pe boierii. Pârvu Cantacuzeniă. 
„Preda Brătăşanu şi alţir, 2) la Seraskieruli de la Baba (pașa de 

- care vorbesce mal la vale d. de Girardin), pe Constantină Caraman- 

„lâă, pe Socolă şi pe. Vergu; 30) la Hanulă Selimă, pe. Ciorogârl6- 
nulă şi Mihalcea Șătrariulă ; 40) la Viena, pe Preda Prescovenulă, 
care va pleca, îndată ca să ajungă deputațiunea lui Șerbană-Vodă. . 
— Nu cunscemiă numele boiăriloriă cari fură trămiși la Apafi şi la 
Const. Cantemiri. 
(3) SE nu uitămă că din prima. scrisâre în care ambasadorul 
vorbesce de Brâncovenu, vedemii că intră în jocii bogăţiele domnu- 

"lul română, una din viriele cele mal mari ce i se voră imputa î în totă 
vi6ţa de vrăjmaşii să. 

(4) Brâncovânu era atunci în vârstă de 34 de an! (Kogălnicânu , 
Op. cit. pag. 531).— «Era, bogatii, frumosi la chipii, la stată; vorba ui 
frumâsă, cu minte mare. . .»-(Cronica anonimă de la 1689 încoce, 
în Afag. Ist. V, pag. 170).
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«și-au sprijiniti cererea cu 400 de pungi, 

«din cari 200 au. fostii date vizirului, 100 

« marelui hasnadar, 50 kehaielei vizirului, cele- 

«l-alte sai împărţită pe la slujitorii cei mici 

«și ai mal trebuită şi pentru cheltuielile hâr- 

«tieloră de întărire. Boiarii ati ma! făgăduiti 

<âncă 300 de pungi pentru r&sboiuli ce se 

«va face la primăveră, cu condiţiune Ens& 

«ca Tătarii să nu viă s& erneze în ț6ră la 
«dânşii. Paşa care se afla la graniţă n'a pu- 

«tută resiste darurilorii şi a "ntărită alegerea 

«pro înterim. La Adrianopoli, Vizirulu şi cel- 

«l-alţi demnitari al Porţei ai făcutii ca şi Paşa 

«de la Dunăre». 

Totu în acâstă scrisâre, d. de Girardin. împăr- 
tășesce regelui cele ce creduse de cuviință să facă 
pentru Tâkăly. | 

Și la Paris şi la Viena, alegerea. ul Brâncovânu 

nu fu de loci bine v&dută. Jean. Leclerc (1) spune 
că Leopoldu se prefăcu că nu voiesce să recunâscă 

pe Brâncovenu. de domni. ali. Țării-Românesci, 

cândă boiaril trămiși de Şerbană Cantacuzeni, 

ajungendi la Viena, îl anunțară mortea acestuia 

și alegerea nepotului său, 

încă până a nu sosi ei la Viena, Preda Pres- 

covânuli, trămisă de noulii. Domni, ajunse pe 

boiari pe drumiă şi le porunci în numele lui -Brân- 

Ă (1) Histoire Emeric, comte de Tol:dly, ediţ. citată, pag. 288 şi urm. 

6. I, Jonnescu, . ii
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covânu da amâna începutulii .negociațiunilori și, 

cu atâti mai multi, încheiarea tractatului defi- 

nitivă. cu cabinetulu din Viena. Bălăcenu- se su- 

pără foci şi declară că nu se va supune porun- 

cilorăi brâncovenesci; că nu recundsce pe .Con- 

stantinu II de domni și stăpânitoră alu Ţe&ril- 

Românesci ; că alegerea nepotului, în dauna fiului, 

e nulă. 

Cu dânsulu, se uni şi Şerbanii Vlădescu. 

Pasurile şi destăinuirile ce făcură .aceşti. doul 

boieri la Viena esplică noua politică. leopoldină, 

care nasce de-uă dată. (1) Imperatorulă, diceai 
miniştri germani depulaţilorii români, nu recu- 

n6sce de domnu ali Munteniei de câti pe t&- 

n&rulii George Şerbanii Cantacuzeni, (2) îiuli, ră- 
posatului principe. 

“Leopoldi voia pe George S. Cantacuzenă de 
domni ală Ţerii, nu pentru că/lă iubea, s6ă pentru 

că era convinsi că elu era să! fiă mai fidelu 

de câti Brâncovânu, ci numai ca să spărie pe 

(1) De altmintreiy, curtea de la Viena cunoscea prin scrisorile 
ambasadorului săă de la Stambulii pe Brâncovânu, fostii curatoră 
ală principelui muntână (1681) şi înfocati apărătorii ală interese- 
lori religiune! ortodoxe din Transilvania. — Lucru nu tocmal plă- 
cutii jesuiţiloră' cari furnicai în palatulă Habshurgiloră. 

(2) «N'ai vrută fraţii lui Şerbani, Constantin Stolniculii şi Mi- 
haiă Spătariuli săli pună pe dânsulă, pentru că nu trăiaă bine 
cu Domna. (Niculcea, II, pag. 236).—Fiulii lul Șerbană va fugi din 
Bucuresci cu mumă-sa, când Nemţii cu Bălăceanu voră intra *n 
țeră.—Nevâsta lui Șerhanii, dâmna Maria, era, «Sârbă de felii de la, 
Nicopole, fata Ghenii, neguţătoruli de abale (Aagaz.  Ist., Gre- 
cenu, Il, pag. 136; Cronica Anonimă, ibid. UI, pag. 152).
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'acesta, noii alesii, și săli facă să se arunce cu 

ochii închişi în sânulă bine-făcătârei. și părintescel 

împărăţii habsburgice. 

Brâncovenu ânsă era mal diplomată de câtă 

cum "lu credea Leopold. Eli înțelese îndată “în 

“cotro bate schimbarea politicei imperiale; drepti 

acâsta, apucă înaintea amenințăriloră de la Viena, 
cari nu erai să 'ntârdie, anuniă pe imperatoră . 

că şi elu e hotăritii să urmeze aceiași, întocmai 
aceiași politică ca şi unchiulă săi (1), și se legă 
a trămite fără zăbavă uni deputati cu depline 

puteri, care să cadă la nţelegere cu miniștrii im- 

peratorului. | Se 

In acelaşi timpă, cu -frățâscă iubire şi -ca- şi 
cum nimici nu scia din cele ce Bălăcenu întor- 

tochia pe la Viena, Brâncovânu scria . acestuia 
„că şi elu va ajuta câtă va pute causa, creștină și 
pe Nemi, der cu vreme. (2) | 

«Cu vreme» .fu devisa tuturoră acţiuniloriă 
principelui Constantiniu; dintr'ânsa născură amâ- 

nările, îndoielele şi politicele portițe de scăpare 
care fură Domnului. spre bine, timpi multă şi 

îndelungatii, der cari, la fine, îmulţite și  repeţile 
fârte, îi deveniră fatale. 

Cu Leopoldii tergiversă, făgădui lotu și se arătă 
“gata la tâte. In schimbă ânsă și până la venirea 

(1) <Ponturile lui Șerbanii le primia şi Brâncovâuw». (Cronica 

anonim. de la 1689 încâce, în Mag. Isi. V, pag. 100). : 

(2) Ibidem, pag. 106.
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- vremei, Brâncovânu rugă pe imperatorii să nu'lii 

pârdă cu sgomot6se_ declarațiuni în ochii Turci- 

loră bănuitori. In timpulă acesta, primi în eră 

pe trămisult imperatorului, Ladislau Csaky, cu 

cele mai strălucite onoruri. Csaky venia cu bo- 

ieri! trămiși de Şerbani, din numerulă cărora 
lipsia, pentru forte bine-cuvîntate pricini, Bălă- 

cenu și Vlădescu, părtașii înflăcărați ai alianţei 
germane. Csaky fu incântati de afabilitatea şi lă- 

găduelile Domnului, der plecă fără nici ună rs 

punsii hotăritorii din partea Brâncovânului. 

TOkOly avea omulă s&ă, uni felu de residenti, 

în Țera-Românâscă. Prin acesta. așa numitul - 
principe alu Transilvaniei credea că află totă' ce 

se petrece la curtea Domnului. Residentulii lui 

TOkOly "vedea ceia, ce voia Domnului ţării să vedă.. 
Invârtitura diplomatică ce Brâncovânu esecută - 

la, suirea sa pe tron, față cu Turcia şi cu Austria, 

nu fu "'nțelâsă de residentă de câti în partea”: 

tureescă. Spuse deci acesta domnului săi, 6rii 

Tăkăly se 'mbună fârte pentru 'Ţera- Românsâscă, 

şi ?n calitate de principe alu Transilvaniei, de şi 

cu reședința când pe țărmurile Bosforului, “când 
pe marginele Mariţei, trămise, dice Jean. Leclerc, 

pe secretarului săi să felicite pe noulă - Domni 

români. 

In suflet âns& TOk5ly era furiosii în contra 
Brâncovenului, căci acesta îi luase loculă. Vala- 
chia era să fiă a lui. Reese dintruă instrucţiune
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a.lul Ludovicii XIV pe care o dămii mal la vale, 

că ambacadorulu Franciei lucrase în acestii sensu 

la Constantinopoli. 

Amăgili deci de rapârtele agentului să, TăNoly 

trămise prin comitele Șandor, unulă din magnații 

unguri cari se exilaseră cu dânsulii în Turcia, 

urări şi amicale. protestaţiuni. Domnului români. 

Cu acâstă ocasiune, Tokăly ruga pre Brâncovenu 

să nu crâdă că elă, TOkOly, ari fi voită vruă 

dată să se facă domni alu Valaghiei, după cum 

se respândise faima de către r&u-voitori, îl asi- 

gura. că. dânsuli îl va sluji totă-dâuna la P6rtă,; 

îl promitea ună ajutorii puternici din partea Tur- 

cilori, dâcă Domnulu va voi să se declare pe 

faţă in contra Imperatorului. (1) . 

| TOkăly credea pe Brâncovenu primitivă de totu 

în chichițele diplomaţiei, sei ceia ce este forte 

probabilă, elă însuși nu le pricepea de loci. Cine 

nu vedea că . sfaturile regelui Curuţilori, : puse 

în aplicare, ară fi avută drepti resultată imediat 

des&verşita. isolare a Domnului români şi, prin 

urmare, espunerea lui, fără. apărare, . la tâte ata- 

curile vrăjmașiloră ? Credea '6re T5kăly, ca şi 

diariştii și . autori! francesi din. timpurile acelea, 

că în aceste ţeri românescă, «ţări semi-barbare», 

nu suntii Gmeni care s€- ȘI pricepă interesele 

cu . 6re-care destoiniciă? 

0) Tâte acestea în Leclerc: Vie du comte Emtric. de Tokdly, 

„Ediţ. cit; pag. 290 şi urm. |
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După cum lucrurile purceseră ?'n urmă, putemii 

dice astădi că «mintea subţire şi -meșteşugitele 
apucături» fură în partea lui Constantină Brân- 

covenu, 6ră nu în acela a. diplomațilori francesi 
și a lui Tăkâly. «Înţel6pta socotslă a Măriei Sele 
<lucrulă chivernisindu, nici treba josu lăsândă», 

cum  dict - cronicarii (1), şi acum ca şi în alte 
rânduri, birui intrigile potrivite ca din toporă ale 

așa numitului principe ală Transilvaniei. 

Ori-cum ari fi, Brâncovenu judecă espansiunea 

iubitâreloră simţimânte ale lui Tok5ly ast-felti 
cum trebuia să fiă judecată, der primi pe trămisuli 

lui, pe comitele Șandor, cu t6te onorurile po- 
sibile. 

În timpulii acesta, Regele Franciei scria din 
Versailles (2) d-lui de Girardin că: «nimici n'aru fi 
«mai de dorită în circumstanțele de față decâtă 
«uă Poloniă tare și impunătore, care ară lua Pru- 
«sia ducală din mânele electorului de Brandeburgii, 
«şi ară opri pe imperatorulti Germaniei: da de- 
«veni paciniculi posesoră alu priacipatelorii Mol- 
«dovei și Valachiei». 

«Pentru ce, întrâbă cu. necazii Regele, pentru 
«ce Polonil ținii atâtă de multă la Camenița. Facă 
pace cu Turcii, cru sumele ce ari întrebuinţă 

- (1) Grecânu. 

(2) La 21 lanuarii, 1689. — Colecţ. Odobescu.
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«pentru întreținerea fortăreței, consacre-le cu' fo- 

«los în contra Imperatorului. (1) 

«Turcil, adauge Ludovici XIV, ari fi trebuită 

«să alâgă hospodari în Valachia pe Tâkâly. A- 

«cesta singurii ari fi pututi pricinui imperato- 

«rului uă . mulţime de considerabile neajunsuri, 

"<6ră nu necunoscuţii cari sunti astă-qi pe tronul 

«principatelorii». e 

“Cândă. acâstă scrisre a regelui ajunse la Con- 

stantinopoli, d. de Girardin murise (2). Tocmai pe 

tâmnă, noulii ambasadori, Pierre-Antoine de Cas- 

tagn&res de Châteauneuf ajunse pe țărmurile Bos- 

forului. - pi 

Până atunci, afacerile ambasadei fură conduse 

la Constantinopoli de fratele r&posatului ministru, 

abatele de Girardin, ru la Niș şi Adrianopol, 

unde erai Sultanulă şi vizirulu, ocupați cu alcă- 

tuirea. armiei pentru r&sboiulii de primăvâră (1689), 

de omulu de încredere alu d-lui de Girardin, nu- 

miti Wohner, cum spună unele scrisori din 

colecţiunea ' Odobescu, seu Warner, cum scrie 

d. de St. Priest. (3) - 

(1) Adică : lase-să Polonil fără apărare în partea Turciloră; chel- 

tuiască-şi paralele în. contra imperatorului fără nici ună folosi pentru 

dânșii, ci numai pentru politica francesă, şi atunci voriă fi Gmeni 

cu minte. — Egoismulă lui Ludovică XIV e în de obşte cunoscutii. 

Regele-Sâre trăi pentru elă şi numa! pentru elă. ! 

(2) La 15 Ianuariii, 1689. 

(3) Op. cit. pag. 242,
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Acestii însărcinatii Vafaceri scria d-lui de Lou- 

vois : (1) 

"<În diua de 23 Februariu a fostă adunare 
«la Chanulă Tătărescu, unde s'au strînsi cei 
«mal însemnați demnitari ai Sultanului. S'au 
«discutată multă pretenţiunile Chanului şi nu 
«i sau acordatii. Elă cerea st i se dea pen- 
«tru doui din fii săi — din cam şâse sunti 
«cu elu aci, — Valachia şi Moldova, cu ace- 

„ «leaşă. condițiuni cu cani le ati aq! şi principil 
«creștini. Dâr, ca să nu se supere, adunarea 
«i-a dati voiă să ridice 200 de pungi din 
«Valachia şi din Moldova. Chanulii a mal 
«primită alte 200 de la noulu principe ali 

« Valachiei, ca. să opreâseă pe Tătari s& nu 
«vină la iernatict în țera lu. 

«De t6mă ca țera lori să nu cadă pe mânele 
_ «lui T5kăly, Muntenii aă juratit cu toţii se-si 

«dea până şi cămeşa, numai să nu se întemple 
«una ca acesta. Grijă s& n'aibă în acestă pri- 
«vință ! Pârta, aflându-le .hotărirea, - le va 

„-«lua şi cămâșa. | 
«Noul alesi (în Valachia) este fârte bo- 

«gali (2) şi'n strînse legături cu casa d'Austria, 
«Eli corespunde cu comitele Veterani şi n'a 

(1) Seris6re din Adrianopoli, 5 Marte 1689; primită la Paris, la 19 luni 1689. 
(2) Să notăm âncă uă-dată bogăţia. Brâncovânulut.
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«pututii să se oprâscă d'a: nu'și -ar&ta. supă- 
«rarea în fața trămisului comitelui Tăkoly. 
:«Principele (Brâncovenu) a spusii comitelui! 

«Şandor (1) că. sciă tâte manoperile lui Tă- 

«kăly pentru a'1 răpi: Valachia, dâr -că are 
«dânsulă midlâce ca să i'se'opună. - 
«De dre:ce nimicii nu se face în taină la 

«curtea acesta, principele află toti prin dra- 

«gomanuli imperatorului, Ianaki,.-care este 

«şi agentulu săi. (2) lanaki are de unde chel: 

<tui, prin urmare sciă t6te măsurile şi tote 

«hotăririle “ Porței și se grăbesce” a le tră- 

«mite principelui Valachiei, care “le comu- 

«nică unul popă ali cardinalului Bohnvizio. 

«Acesti popă se află la curtea ! hospodaru- 

«lui şi corespunde cu numitulii cardinalii 

| «prin midlocirea comitelui Veterani: (3). Toti 

(1) Sandor venia în țâra tomânâscă de a doua 6ră. Prima călă- 
toriă de politeţe și complimente 0 făcuse în Noembre. Suntemi în 
Marte... - ia - 

(2) «..„.carele era , veche Slugă Porţi! Turcescl şi iscusitii forte în- 
tru cele ce începea . să lucreze, măcarii că. făcea cu banii țEril, făcea 
prin daruri ce da, însă totii mat multii de câtă alţii (Cronica anonimă, 

de la 1689 încâce, în Mag. Istor. V, pag. 149—150). — Ianaki nu 

era agentă recunoscuti ală Domnului, ci în taină: Funcțiunea, lui 

- oficială era aceia, de dragomani ală ambasadorului Germaniei. Pe 

sub. mână; cum. va fi pe-urmă: chiar 'dragomanulii.. Porţel,  A- 

lexandru Mavrocordat, lanaki slujia şi pe ; Brâncovenu,: Era deş- 

teptă, cumă dice cronicarulii,: dâr o smintia, câte o dată, cum fu, bu- 

ni6ră, cu a doua mazilire a lui Daca, când Brâncovenulă nu se în- 

"tristă -pentru că ginere-săiă fusese mazilit, ci pentru că lanaki nu 

prinsese de veste. 

(3) Fi-va 6re acestii emisari ală cardinalului Bonvizio, căughărulă :
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«acesti popă a fosti trămisi la principesa. 

«Râkoczy 'cu scrisori. dale numitului cardi- 

«nală, cu a marchisului de Baden și cu a 

«generalului Caraffa, pentru a sfătui pe prin- 

«cipesă să se predea.» (1) 
«Comitele Șandor, representantuli lui 'T6- 

| «kOly a fostii chiămatii în diua de 25 Fe- 

«bruariu la Vizită care “i-a disă : orl-cum 

«Saru întârce lucrurile, îngrijimi noi de Tă- 
<kOly; avemă la mână principate pe care i 

«le vomi da». 

In ceia ce privesce . devotamentulii lui Brânco- 

venu pentru casa d'Austria, se "ncâlă şi Wohner 
ca şi TOkâly. Brâncovânu probă mai în urmă 
că numai cu Germanii nu ari fi voiti atunci să 

se unâscă. Nu era ca vreme. 

Ceia ce să adauge din scrisărea însărcinatulul 

d'afaceri francesă la cele ce cunâscemi până 

acum, este cererea, Chanului Tătărescu, cerere 

de temutii, căci, ca ?n tote împrejurările asemeni 
celoru ce Pârta străbătea în 1689, Sultanii și 

autorii alii memoriului de care vorbirămă mai susă, şi care era "n 
țeră în 1688, după ordinulă unul cardinală ministru ală lui Leopold? 

(1) Principesa Răkoezi, Elena, fâta 'luy Zriny, măritată de a doua 
ră cu T5k6ly, şi prin urmare, la data acestei scrisori, comitesa, 
Tăkăly, se închisese în cetatea Munkâczy şi se apărase ' vitejesce 
penă la 6 Ianuarie 1688 în contra trupeloră. imperiale, când fu 
silită să capituleze şi fu dusă cu copiil săi la Viena. T5kâly, după. 
bătălia de la Zernesci, va schimba ţe generalului Hăusler Prinsă în 
luptă, cu soţia sa deținută la Viena.
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„Viziril dau totă: Chaniloră "numa! să 1 înduplece 

a porni la luptă în contra creştinilorii jăfuitorele 

loră. horde. - 

“Prin urmare, pentru tronulu Valachiei, Leopold 

„avea pe George S. Cantacuzenu, s6ăi mal bine, 

pe Bălăcânu; Ludovici XIV, pe Tk5ly; Chanuli 
Tătariloră, pe unuli din mârzacii nenumăratel sâle. 
prăsile; Sobieski. continua a crede că Leopoldă îi 
va da Moldova. Dâcă pe lângă acestia Papa 
Alexandru VIII,(1) aducându-și aminte de cato- 
licele și universalele prerogative ale predecesorilor 

săi din secolii trecuti, ară fi hărăzită cu solemni- 
tate, din sala Acteloră din Vaticaniu, Valachia și 

Moldova Dumnedeu ştie cui, numărulii dăruito- 
riloru pământului românescii ari fi fosti comm-. 
pletă. 

România era a tuturoră, numai a Români- 

lora nu. : 
Pentru a .face față acestori împestrițate ş Și  de- 

osebite pofte, Domni României cari, ca Brânco- 

vânu, le cunosceaii pe tâte, trebuiau să fiă cu ochil 

minţei în patru.. 

Resboiulii începu. 

Nu vomi intra aci in amănuntele negociaţiu- 

nilori lui Brâncovânu cu marchisuli de Baden 

şi cu trămisulu acestuia Schlick. (2) Destoinicia di- 

(1) Petru Ottoboni, care tocmal urmase luY: Inocenţiu XI.. 

(2) Nepotul comitelui de Schlick, nobil boemi care fu omoritii 
de Ferdinandă II, după îndemnulă jesuiţiloră Lamormain, şi Wein- 

gartner, împreună cu alți 47 de fruntași ai Boemiei.
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plomatică. a: lui Şerbani. Grecenu,. fratele istorio- 

grafului brâncovenescă, Radu .Grecânu, era să fiă 
încoronați! cunii -succesii deplină (1), dâcă nu 
sosiai la 6stea germană  Bălăcânu. şi .generalulu 

Hăusler. Aceştia hotăriră pe marchisulă de Baden 

să .intre.cu putere. înăuntrul țării. Peste puţini 

Ludovicii de :Baden plecă. la Viena, lăsândă în 

locu: “1 pe Hăusler.cu nedespărțituli său. amică 
Bălăcânu. Aceştia, intrară în țâră; coprinseră T6r- 
goviștea și. era câtii p'aci se pună mâna pe Brânco- 

vânu la, Bucuresci, .dâcă. Domnului nu prindea de 

veste şi nu se retrăgea în grabă la Pletoresci. De 

aci, Brâncovânu scrise Sultanului starea Jucruriloră 

și "1 ceru: ajutori. 

„Solimanu III porni pe Tătar sub. Chanulă Aza- 

met-Gherai, ru Brâncovânu, după uă deșertă confe- 

rinţă cu Hăusler la Drugănesci, asceptă pe Tătari la 

Buz&ii. Germanii. se retraseră în Transilvania când 
audiră că vint Tătaril; în urmă, Brâncovânu reintră 
în Bucuresci, după ce petrecu pe Chanii afară din 

țâră. În contra obiceiului loră, Tătaril se” purtară 

cinstiti: cu locuitorii, căci: Brâncovânu -îl îndopăse 

cu daruri şi cu pungi (Januariu, 1690): 

Devotată casel d'Austria - era Brancovânu în 

16897 

4) Inaintea acestei misiuni a, Grec&nulul, mal aveină alte două 
trămise la Braşovă :; 10 a lui Radu Golescu, care nu reuşi; 20 a 
vornicului Radu al Hrisel de la Popeşti, omă învățată, deşteptii, 
scia latinesce, şi se pricepea. hine la negociaţiuni (Cronica anonimă 
de la 1689 încâce, în Afag. Ist., V, pag. 107).
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S& revenimiu ânsă la scrisârea d-lui Wohner 

către ministrulu afaceriloră străine din : Paris. 

Insărcinatulii d'afaceri alu Franciei scrie din 

Adrianopoli : : 1) 

Ami fostu la marele viziră şi i-amu cerută 
«în numele Regelui aceste trei puncte pentru 

«încheiarea. păcei cu: Polonia : 10 Restituirea 

«Cameniţiei;. 20 Cesiunea Moldovei sâi a 
«Valachiei ; 30 Rechiămarea, “Tătarilorii cari 

«Sai stabilită şi irăesci în Moldova. 

«Viziculă, continuă d. Wohner, mi-a acor- 

«dalii cu. înlesnire prima mea cerere. Polonil 

«vorii av Camenița, dr cu zidurile cetăţel 
«d&rimate. Cât despre Valachia şi Moldova, | 

“<a răspunsii înaltulii demnitarii ali Porţer, 

«pentru ce nu ne cereță şi Adrianopoli 2(2) Tă- 

<taril voră fi rechiămaţi». aa 

“Toti în privința păcel între, Tarci şi Boloni, q, 

de Louvois scrie(3) d-lui de Bethune, ambasado- 

rulă Franciel la Cracovia, uă scris6re- instrucțiune 

ală cărei sfârşiti glăsuesce astlelu : . 

- (1) Serisâre de la 1 luniă 1689, primită la. Paris la 26 luliă. 

(2) Sciaii adevărații boiar! al Țăril-Românesci şi scia Brâncovenu 

pentru ce nu voiaii să părăsâscă cu desăvârşire pe Turcl.' In tot- 

d6una, orl de câte ori ai. puluti, Turcii aă răspunsă cu astfel de 

cuvinte la cererile Germaniloră, Poloniloră, Unguriloră, “mat în 

urmă Ruşilorii și tuturoră bine-w oitoriloră n&mului românescă. 

(3) Scrisâre din Paris, trămisă la 2 August 1689. 

+
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«Lucrâză deci, domnule, cu minte și fără 

„«pregelă, în acestă însemnată afacere şi pro- 

«cură Franciei gloria d'a fi pregătită Polo- 
«niel uă pace folositre. 

«ţi mai spuni pentru a dumitale, parti- 

„«culară sciință, că, decă Turcii se învoiescă 

<a da Cameniţa cu zidurile nedărimate, vomii 

«căuta şi. noi s& mai lăsămi ceva din pre- 

«tențiunile n6stre asupra Valachiei, şi să gă- 

«simi niscanki-va potriveli pentru Moldova. 

Potrivelile d-lui de Louvois se vorii reduce la 

zero, după cum vomi vede în decurșulii acestui 

studiă. | 

In fine, înainte de a lăsa d-lui de Castagnăres 
tâtă direcţiunea: politice! francese în Turcia și n 
principate, d. Wohner scrise, (1) din lagărulă de 
la Sofia, ali marelui Viziră, d-lui de Bâthune : 

«Principele Valachiei, fârte bine slujit de 
«anaki, Sa făcutii prieteni la tortă cu Tă- 
<kăâly. Elă a oferiti comiteluy TOkOLy armata 
«sa ca acesta să intre în 'Transilvania. Ei 

„<€Ensă amă spusii de nenumărate ori repre- 
«sentantului ce are Tăkoly aci, că slujbele de 
<silă nu se ini în socotâlă şi că trebue se sciă 
«și el că unii Greci nu se împrielinesce cu cine- 
<va «le câtă numai pentru raţiunea de Status. (2) 

(1) 23 August, 1689. 

(2) Wohner fusese pole învârtilă pe degite -de Alexandru Ma»
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Informaţiunea acesta se potrivesce' minunati 
cu sgomotâsele protestațiuni de frățescă prietenia 
de care ne. vorbia mai susi Jean Leclerc. Brân- 
covenu nu putea face altmintreli în -Julii-Au- 
gusti 1689. După cum diplomaţia francesă se 
imprietinise cu TOkăly numai pentru raţiunea de 
Stată, totă astfelă şi Domnuli română. Şi ca pro- 
bă despre acâsta sunti scrisorile aceluiași d. Woh- 
ner, care ne spunea în Marte că Brâncovânu 
imputase cu -tăriă comitelui Sandor nelealitatea 
și ascunsele gânduri ale lui T5k6ly. Atunci era 
atunci; acum Ens& Brâncovenu 'ară.:fi. făcuți 
uă neiertată greşelă, dâcă n'aruă fi surisă lui To- 

kSly, iubitulu Sultanului, vizirilori, alu ambasa- 
dorului francesii. Ianaki, prietenii sei Turci, cu- 
ratorii Ţerii-Românesci de la Constantinopoli în- 
sciințau dilnică pe Brâncovânu la ce gradă de 
iubire se 'ridicase şi se ridica necontenitu iubirea 
Porţei peniru fostulu rege alu Curuţiloră.! 

„De aci, schimbările lui Brâncovenu. 

Cu atâti mai r&ă pentru TOk6ly dâcă nu ve-. 

dea că, nu numai Domnulii română, der toți cel 
care 'lă mângâiai șilă desmierdau, Sultaniu, rege, 

viziră și, ambasadoră, îi făceau acestea pentru că 

vrocordată 'care urmase lui Panaiolti Nicusi în sarcina de mare 
dragomani alii Porțci, și care ducea l6te acţiunile diplomaţie! tur- 

cescl. In Orientă deci, după d. Wohner, cine “ȘI înțelegea interesele 

şi scia să şi le polrivâscă bine era Grecii.
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aveai trebuință de elu în luptele lori cu impera- 
torulă. Atâtă şi mai multi nimică, 

- “Din nefericire pentru densulu, : Tăkăly nu va 
înțelege acesta de câtu târdiă de totă, în exilă, la 
Nicomedia, cându se va gândi și se'va întreba cum 
Și ce feli- se 'nvârtiseră pe asupra capului stii 
atâtea. corâne regale și princiare, și. cum nici u- 
na. nu se aședase pe stutosele sâle plete. | 
TOkdly era atunci cu Vizirulă lângă Sofia. 
D. de Castagnăres sosi cam pe la 15 Augustă 

1689. D. Wohner şi Tăkăly îlă' puseră în curentuli 
afaceriloră. Totulu era atâti de încurcat: şi a- 
lâtă de fără frâă în negociațiunile Porţei, în câtti 
fostul magistrati francesi (1),. de şi obicinuită 
cu . gustosele. controverse ale Themidei, nu scia 
de unde să încâpă şi 'ncotro să apuce... 
“Peste uă septămână., d. de Castagnăres seria (2) 

Regelui primele înțelegeri și intrevorbiri ce avu- 
sese cu Vizirulă și cu Tăkăly. 

D. Wohner promisese — de siguri, - după orea- 
labilă împuternicire venită din Paris, — uă sumă 
de. 30,000 de scudi lui TOkăly. Beniaminil se ținu 
cu cheltuiclă ! Acesta alu politicei francese avea. 
neapărată trebuință de bani, pentru a cumpăra 
prietenia Chanulu tătărescu. T&koly, ca Și guver- 
nulă francesii, stăruia fârte ca pacea cu Polonii 
să se încheie. ȘI elu înțelegea tare bine: că a: 
w Consiliară la parlamentul Parisului. —St. Priest: op. cit. p. 242, (2) Din Sofia, scrisâre de la 22 Augustu' 1689,
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cestă pace era condiţiunea de căpeteniă a intră- 
rei sâle în posesiunea principatului Transilvaniei, 
alu cărul domni şi stăpână continua a fi totă 
in partibus infidelium. 

Ceia ce nici nobilulu Ungură, nici d. de Cas- 
tagneres nu poti înțelege (1) şi suferi, este prie- 

tenia nestrămutată ce a legati Chanulă cu Dom- 

nuli Țerii-Românesci. 

| «Pete, dice diplomatulu francesă în scri- 

«Ss6rea mal susi citată, pâte că, întemelati 

<pe acâstă prieteniă, principele Valachiei nu 

«îndeplinesce de câti cu multă întârdiare or- 

«dinele Padișahului. » 

Invinovăţirea era nedreptă de toti în casulii 

de fală. Nu pretindemii, din contră, suntemi de- 

parte d'a crede că Brâncovenu lucra din inimă la. 

mărirea Turciei, şi că primia ordinele vizirilori 

și paşalelorii ca  nisce cuvinte ale Evanegeliului. 

In Augusta 6nsă, dânsulă făcuse totă cel fusese 

în putinţă: întărise Cladova şi Ruşiava, sta -cu 

oştile române la Mehadia, pregătise zahar cu uni 

belşugă de felulu căruia grcă îm! vine a crede că 

altă țâră mai dă esemple în istoriă. Instrucţiu- 

nile şi ordinele Porţei fuseseră întocmai îndeplinite. 

-D. de Castagnâres totuşi, repeţindă mere Vi- 

zirului acusaţiunile sele în contra Brâncovenului, 

(1) Şi era lucru lesne de toti! 

12 
G. I. Jonnescus
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ajunsese tare iute la credința că ele suntă ade- 
verate. Dreptă acâsta, în scrisorile sâle către Rege, 
în carl numal adev&rulu curată trebuia s€ fiă e- 
spusă, ambasadorulă înșira aceleași injuste incri- 
minațiuni. 

Conferinţele cu Vizirulă continuati fără între- 
rupere. D. de Castagnăres nu se ascepla să gă- 
s6scă, printre funcţionarii Porlei, deşteptăciunea 
şi șiretenia. subțire a Ilalianilori. De şi Alexan- 
dru Mavrocordatii (1) plecase de vr'o câte-va luni 
la Viena, erai la Sofia, la Adrianopoli şi 'n Stam- 

(1) Panaiotti Nicusi slujise la Pârtă ca mare dragomanii în timpă 
de 25 de an! (1618—1673) și inurise de “apoplexiă în 2 Octombre 
1673. In locu” Porta numi dragomană pe înv&țatulii şi multi adân- 
culă Alexandru Mavrocordată. Inainte de a se sui atâtii de susiă, fundatorulă mărirer Mavrocordaţilorii fusese doctoră ali amba- | sadei francese, pe urmă baş-capigilară ali .luy Cara-Mustafa, şi 
în fine secretară ală lui Panaiotti pe. care "li însoţi în luptele cu 
Polonia, la 1673. — Mavrocordatii era în 1689 supărată cu amba- sada francesă. In cestiunea, pazel locuriloriă sfinte, Mavrocordatii ţi- nuse (1689) ca paza să rămână pe sâma Greciloră. Tensiunea în- tre el şi d-nir de Girardin, Wohner, şi de Castagnâres dura âncă. lanaki, informatorulti lui Brâncovenu, şi pungile Domnului români profitaseră de ucâstă cârtă și se slujiseră cu densa pentru a, stinjeni pe Tâk5ly, cu atâtă mal lesne, cu câtă Mavrocordatii nu iubia pe Unguri. Elă fusese însărcinată în 1682 „cu împăcarea resculăriy ungare și nu reuşise a mulțăm! pe magnaţi.—- Aceste date le luăm din scrisorile d-lori de Nointel, de Guilleragues, Fabre, de Girar- din şi de Castagntres, reproduse de d. Miller în le Journal des Su- cants (1879, Marte, pag. 179 — 183) din arch. ministerului af. străine pentru unii studii ală său asupra cărţii d-lur Theagenii Livadas: - "Adztiogay Mauporoadăzoy, 303 ct îzndzai câ, "Ezrazodal, asupra căreia vomă reveni şi nor în studiul: Nicolae AMavrocordati şi Ciitica literară a secolului XVIII, ”
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bulu, secretari! săi cari sufla Vizirului r&spun- 
surile și obiecţiunile de făcuti la stăruitârele în- 

„demnuri ale ambasadorului francesă, 
Dintr'uă altă scrisâre(1) vedemiu că subiectul 

celă ma! discutati era darea unei țări, unei co- 
râne lui Tokâly. Navea re Transilvania? Nu 
proclamase Sultanulă de dou ori, în modă so- 
lemnă,. cu caftană, cucă şi tuiuri, pe Tokâly de 
principe ală Ardâlului? — Așa e, der d. de Cas- 
tagneres cunoscea acum fârte bine lucrurile, pen- 
tru ca să nu vâdă că Transilvania era posesiu- 
nea cea mai îndoi6să pe care Turcii ară fi pu” 
tut-o da lui Tok5ly. 

Uă ţeră care arii fi mulţămită forte pe Tokdly, 
şi care părea ambasadorului irancesi minunati 
de potrivită pentru indeplinirea. planuriloră, s6le, 
era principatulu Valachiei. Domnă acolo, Tokăly 
ară fi câștigatii prietenia Chansilui, prietenia ma- 
relui interpreti, Alexandru Mavrocordată, protec- 
țiunea viziriloră ; n'ară fi mal albită pe ambasa- 
dorii Franciei cu cererile şi importunările sele. 
Tronulă Valachiei făcea minuni, de vreme ce 
Brâncovenu reușia a se ţine nemișcată pe dân- 
sulă, cu tâte atacurile îndreptate ?n contră”. Tâte 
silințele d-lui de Castagneres ţintiai deci spre a- 
cestu tronă. 

Ce folosă &nsă! La tâte elocintele și convinsele 

(1) Din Sofia, la 19 Octombre 168%. Colcez. Odobescu.
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s6le demonstraţiuni, Vizirult r&spundea fără să 

schimbe uă iotă: 

«Valachia e 'n mâna unui principe aelsii 

după placulu Padişahului.» . 

l-am dati Transilvania, continua Vizirulă, 

dar de! Jucrurile sai schimbatu fără voia n6s- 

tră. Pote, nu scii, cu Moldova vomi reuși a 

face ceva. 

«Mi sa spusi, dice d. de Castagnăres în 

, «aceiași scrisdre, că acela care domnesce us- 

<tădi în Valachia, plătesce grasi de totii pe 

«Vizir. Acesta nu'li va părăsi nici odată. 

« Câti despre Transilvania, Imperialii o stă- 

«pânescii acum în tâtă a ei întindere». - 

Trecuseră două luni de cândi d. de Castagnă- 
res săpa şi dărîma în fie-care qi pe Brâncovenu 

“la Pârtă. Domnului românii Ens& avea uni felu 

de <Meşteru Manole» mai puternici de câtă celu 
din poveste, care zidea la loci vâda şi numele 

săi la Pârtă.— In Octobre, d. de Castagnăres 

era totă atâtu de înaintată ca și *n Augusti cu 

negociațiunea pentru noua căpătuire a lui Tăkăly. 

Se vede, din scrisorile ce trămite: Regelui şi 
d-lui de Louvois, că d. de Castagnăres e necăjită, 

se impacienleză, se enervă, 'ŞI ese din pepeni. 
Fostului consiliaru alu parlamentului parisiani: în
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placă cestiunile intortochiate ; eli 'adoră meşteşu- 

gitele controverse (cari chinuiesci uă materiă, 

“albă în fond, să devină nâgră prin formă), der 

nu pâte suferi ca acelaşi şi icrii acelaşi argu- 
mentă să i se înfăqișeze de adversarului său, — 
argumentă puternică, neînvinsă pretutindeni şi 

avândă, în Turcia mal cu semă, unu efect mai 

năsdrăvană: de câtă famosuli «Ssame, ouvre-toi !» 
“Incotro se 'ntorcea, d. de Castagnăres da de 

argumentulă iresistibilu ală pungiloră lui Brân- 

covânu. Chanulu tătăresci cumpărată ; Vizirulă 

cumpărată ; muma Sultanului cumpărată; Reis- 

Effendi cumpărat ; Alexandru - Mavrocordată și 

lanaki, unulu dragomană alu Porţei şi celă-l-altă | 

alu ambasadei imperiale, cumpăraţi. . 
Brâncovânu, ari fi pututi dice uă precidsă din 

fostulă Hotel de Rambouillei, să iglindisesce în 

corabia diplomaţiei pe riul Pactol, avândi pen- 

tru dânsulu şi ventulă şi stelele, âri d. de Cas-: 

lagnă&res rîmnesce la plulirea“i triumfală făcândi 

zimbre de pe mală. 

Dumitru Cantemiră, patunăi numai de 16 ani, 
se îndeletnicia :<a dice din tambură ma! bine de 

<tâtă toți TȚarigrădenil» (1), și nu se gândia la 

„ bogăţiele "Brâncovânului. In urmă ânsă, cândii, 

(1) Niculcea, II, 300. — Nu puţinii contribui tambura la ridicarea 

Jul Dumitru Cantemiră: pe tronulii Moldovei. — Cantemiră scrisese, 

după cum spune fiulă săă, Antiohi ambasadorul, 2 cărţi de artă 

musicală: «Uă carte de aril turcesci> și uă eIntroducțiune la musica 

tureâscă>, scrisă pe românesce. "
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pentru -a lut dăs&vârşită înțelepţire, va compune 

Gălceva: înteleptului cu lumea, aducendu'și aminte 

de puterea ce câștigase Domnului română numai 

prin ajutorulă banilori cu vreme întrebuințați, Can- 

temirii va scrie : 

„«Fie-te unde intre 6meni pasă, şi ei, precum 

«că bogată esci sciindu-te, loculă celu mai de susă 
«şi capulă mesei îţi vori arăta, şi orl-carele, v&- 

«dându-te, în picidre  sculându-se, ţi se va în- 
<china.......... Cu puterea avuţiei, boieria îți voră 
«da, și âncă. cea mai de frunte, până în câtu, cu 
<a banilori ajutoră, și domnia, şi crăiia, măcarii 
«și împărăţia poli să agonisesci» (1). 

D. de Castagnăres nu avea la 'ndemână, în a- 
ceiași abundanță, argumentuli Domnului română; 
de aci, necazi și sânge r&u. | 

Ceia ce ânsă puse 'vârfă mâniei d-lui de Cas- 
tagnăres, fu descoperirea ce făcu în Noembre 1689, 
și de care, pentru a'și esplica neisbânzile sâle, se 
grăbi a anunța pe Ludovicu XIV. 

Reiese din scrisârea ambasadorului că Brânco- 
Ynu, în taziduli seă cumpărătorea diplomatică 
ce făcea în fie-care anti în Turcia, avusese cu- 

(1) Hasdeu: Archira Istorică, Il, doc. 20, pag. 91. — Antiohi, fiulă 
lui Dumitru, în jista operiloră părintelui săii, dată qiaristuluy de la 
Trâvoux, numesce - Gâlcdra Inţeleptului cu lumea ceva mal scurtă: 
Le monde et Vâme (Lumea şi sufletulă).
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ragiulă da băga în traistele s6le şi pe d. Woh- 

net, fostului însărcinatu d'afaceri ali Franciei, până 

la venirea d-lui de Castagnăres. 

Ambasadorul scrie Regelui : (1) 

«Purtarea jupânulul Wohner(2) n'a fosti 

«cinstită. Orl că n'a înțelesu de loci aface- 
«rile Valachie! şi Moldovei, ori că pr6 multi 
«bogatul principe ali Valachiei la cumpă- 

«rată și a trecuti în partea intereseloră 

«s6le». 

Inchipuiţi-vă, la Paris, acestă veste ajungândă 

în consiliul Regelui. 
Ludovici XIV, înconjuratii de fiul să, «Mon- 

seigneur le Dauphin», de Louvois, Pontchartrain, 

de Pomponne,. de Beauvilliers şi alții, ascultă cu 

atențiune raportele ministriloră asupra lungeloriă 

- memoriuri, trămise de ambasadorii Franciei de la 

Cracovia, Viena, Stambulu şi'de la emisaril fran- 

cesi de prin Ungaria și Transilvania. 
Regele are înaintea ochiloră noua «Carlă geo- 

«grafică a principatului Transilvaniei, împărțită 

“<în cincă naţiuni, sub-impărţită în districte şi co- 

«mitete, şi alcătuită după deosebite memoriuri 

«mal cu s&mă din ale lui G. C. da Vignola, de către 

(1) Scrisâre din Adrianopol, 18 Noembre 1689; primită la Paris 

în 26 Februarii 1690. 

(2) La conduite du sieur TVohner..amue..
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«Nicolas Defer, geografulă LI. S$. R. “Delfinul 
«Franciel». (1) 

De uă dată vocea cititorului tremură şi scade. 

D. de Castagnăres anunţă Regelui - că însărcina- 

tulă d'afaceri, omulu căruia Ludovicii îi hărăzise 
multi preţuita ondre d'a represinta regala sa per- 

s6nă în Orientului Europei, a fostii, întocmai ca 
uni simplu pașă s6ă caimacamii, cumpărată de 

Domnului T&rii-Românesci. - 

Ce ruşine! își diseră în sine toți consiliaril 
Tronului, căutândă în ochil regelui compunerea 

obrazului lori, — defizi et principen întuentes (2), 

ca: ori-ce curteni cu sciință. Regele rămase rece 
şi maiestuos; nu putu totuşi s& nu'si încrunte 

olimpiana” sprincână, audindii că uni necunos- 
cutii (3), uni orientală barbari, a cutezatii să 

cumpere pe unulu din diplomaţii să. - 

Și dâcă Regele se 'nlunecă de ciudă la audulti 

acestei neasceptate sciri, violintele Louvois, eşindu 

de la consiliu, isbucni de mâniă. . 

Colecţiunea Odobescu nu dă urmarea acestei 

(1) Acâstă cartă apăruse în 1690. Le Journal des Sarants de 
Luni, â Februariă 1691, vorbindă de dânsa dice : <acâstă cartă ni-a 
«venitii la tirnpă, căci descrie uă ţeră care este astă teatrulii u- 
«nul răsboiă plină de interesă pentru întrega Europă». — Nu sciă 
cine este călătorul da Vignola. 

(2) Tacit : Ann. XIII, 16. 
(3) Astfelii numia Ludovică XIV pe Brâncovânu în serisorea tră- 

misă d-lui de Girardin la 21 lanuariă.
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afăceni (1), pe care Louvois, cu firea. ardeiată şi 

viforâsă, ma lăsat-o 'josi.: Comitele de' St. Priest 

ne: spune că «bietulă jupâni Wohnei> seu War- 

ner, cum îl ' dice dânsuli, s'a: sinucisă (2) vădândi 

că lu bănuiesce d: de Castagnâres. Acesta nu nu- 

mai că''lă bănuise, dâr' mersese şi mai departe: 

anunţase consiliul Regelui, şi e probabilă că:pe- 

dâpsa dictată - de ' Louvois împinsese' pe s&rmannli 

diplomată la , desnădăjduirea” finală. : 

; Scriitorii francesi, toti atâti de diplomaţi. câta 

ȘI diplomaţii ale căroră biografii alcătuescă, trecu 

sub tăcere multe incidente, pe. cari „cercetătorulii 

trebue să le caute în scriitori de alte naționalități. 

Bunidră, pumnii şi buşâla cu scăunașulii apli- 

cați pe spinarea d-lui Olier de Nointel de ciauşiy 

lui Mehmetii-Kiupruli, nu'si trecuți nici în '<[s- 

toria diplomaţiei francese» de d. de Flassans (3), 

nici în biografia acestui ambasadori , - scrisă: de . 

comitele de St.Priest (4). Hamer (5) o' spune verde 

după 'raportele ambasadorului germaniu care 'po- 

vestesce curţei 's6le, în tâte ale ci amănunte, a- 

cestă mostră de tuircescă diplomaţiă. ȘI nu credemii 

(1) Reamintim că scrisorile ambasadoriloră nu suntai toie i în Arch, 

Ministerului af.străine. Cercetătorii adună pe cele ce, găsescă. 

(2) Mâmoires sur Pamb. de France en Tur quie, ediţ. cit. pag. 242. 

(3) Histoire .gontrale et vaisonnde. de- la Diplomatie frangaise, - 

Paris, 1811, 6 vol. in 8. 

(4) Memoires etc. etc. ediţ. cit. pag. 927.232. 

(5). Iistoire de PEmpire Otoman, traduite par |. de Hellert. Paris 

1838. — Tom. XI, pag, 129. |.
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că ambasadoruli germană să fi povestiti acesta, 

împinsu numal de pofta d'a ride, cu imperatorulii 

și cu miniştrii de la Viena, de, năpastea. puţinii 

diplomatică întâmplată coleguluyjstu francesă. Eli 

o făcea. mai multi în interesulă săi proprii ; o 

spunea pentru ca, mal târdii, să nu pară la Viena 

bizară și desonorătorii lucru, când năpastea, sub 
forma celei cădule pe spinarea - d-lui de Nointel, 
seu sub. formă de scrintitură la junghiătura gâ- 
tului, :s6ă de friguri de spaimă, ară fi căqutii şi 
pe dânsulu. (1) 
„Era nostină vi€ţa diplomatică pe țărmurile Bos- 
forului, în secolulu XVII ! Trebuia si fiă capului 
burdufii de. carte, de abilitate şi.de presinţă de 
spiriti, şi trebuia să te pregătesci aţi face spinarea 
burdufă de pumni. Din fericire, progresuli şi lu- 
minele ai dati astădi apucături ceva mai blajine. 

„diplomaţiei din î6tă lurnea. a 
Ori-cum . arii fi ânsă, d. Wohner se sinucise. 

Mânia d-lui de Louvois atingea proporţiuni enorme, 
plecândiă din cause minime. St. Simon spune că 

(1) Mar "nainte vreme, dintre toţi cel cari suferiaii c'ună stoicismii 
admirabilă procedeurile brutale şi neomenâse ale vizirilori Şi cai- 
macamiloră, erai dailii, adică representanţi! Serenisimei Republice 
a Veneţiei. Cândă Tureulă în striga furiosă : haide, kiopol ghiaur ! 
ministrulă o apuca încetă spre ușă şi se ascepta de siguri să pri- 
miască unde-va uă lovitură de picioriă care "lă sălta. Turculă. credea că, lovindă pe bailulă Veneţiei, lovia în ochiul întregului Apusi — Otculus totius Occidentis, cum i se dicea Veneţiei în secolulă XVI. 
Din contră, -ochiului nu păsa de felă; elă vedea şi ma! bine de câtii înainte. (Zeller: Guillaume Pellicier, ediţ. cit. pag. 149).
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uă ferâstră cam strîmbă a- Palatului de la Trianon, 

în privinţa căreia Luuvois se certă cu Ludovică XIV, 

fu prima causă au celul d'ali doilea incendii în- 

fiorătorii alu Pajatinatului (1). Ordinele teribile ce 

Louvois trămise d-lui de Castagnâres, băgară în 

spaime rele pe d. Wohner şili omoriră înainte 

chiar da fi fosti esecutate. 

De altmintreli, esperienţa. diplomatică a sărma- 
nului funcţionară nu era din cele de mâna ântâiu. 
Pe lângă acâsta, instrucțiunile ce primia de la gu- 

vernuli centralii s6ă de pre la alți ambasadori, 

iu zăpăciaii. — Credeţi 6re că a tot puternicul 
Louvois deosebia totdâuna cu uşurinţă Moldova 
de Valachia, Valachia. de Moldova, interesele prin- 

cipiloră favoriți ai Francie de interesele princi- 

piloră ce Francia oropsia? Cu greu fârte. De aci, 
încurcături în ordine, contradicțiuni şi, adeseori, 
năsdrăvănil pe cari numai «socotâla și înțel&pta 

_chivernis6lă» ale celui ce se afla la faţa locului, 
puteai să le ghicâscă și să le aducă la îndepli- 
nire. Wohner nu era, atâtă de adânci la gânduri, 
și-l mal veniau pe urmă și instracțian-enigrme, 

Ce era să facă bietuli diplomati? 

Bunidră, elu primise de la d-nii de Bethune și 

de Gravel (2) nesce instrucţiuni cifrate pe cari, dice 

(1) St.-Simon : Scânes et Portraits; ediţ. De Lanneau, Paris, 1876 

2 vol. in-80.; Tom. 1, pag. 188. — V. âncă Voltaire: Siicle de 

Louis XIV, $ 16. 

(2) Trămişi! Franciei în Polonia. —  Scrisârea ce adresară d-lut 

Wohner €ra din 2 Augustă 1689. .



1882 

d. Castagnâres întruă scrisâre adresată Regelui 

asupra acestul incidentă, d. Wohnerle nţelesese rău. 

Instrucţiunile. conţineaii lămurită, adauge 

«ambasadorul, următbrele puncte : să se 
«dea Camenița. Polonie; să se împartă Mol- 
„«dova așa că marginele Dunărel să rămână 
«sub stăpânirea Moscoviţiloră, 6ri acelea ale 
« Dunastrulul sub a Polonilori; Valachia, a- 
«supra căreia Imperatorulă și Polonii ai e- 
«gale pretenţiuni, s& r&mână pe sâma lui 

« Tokăly> , 

- Tămuritii glăsuiau aceste instrucţiuni ? Cititorulă 
vede 'ndată perplesitatea nefericitulul diplomati 
care nu putea să "nţel6gă, — cum n'ari pul€ ni- 
meni nici astă-Qi — în ce modii Ruşii veniauă la 
Dunăre și Polonii rămâneau la Dunastru, în a- 
câstă straniă împărtâlă a Moldovei, cerută de ca- 
binetuli de la Versailles. 

“D-nil de Louvois Și de Castagnăres jertfiră pe 
d. Wohner, de ciuda învingerei ce suferiseră, unulu 
la Paris și altulu la Adrianopoli, în lupta ce în- 
cepuseră în contra luf Brâncovenu, pentru câpălui- 
rea lui Tokăly. 

SE vedemi' dâcă ministrulă și ambasadorulti 
Regelui Franciei voră fi mai fericiți în urma a- 
cestul sacrificiu adusu pe altaruli „diplomh!' el, 

 



— 189 — 

NT 

1690 

In 13 Aprile 169, Mihailă Apafi. muri Ta Fă- 

gărașii. — După tractatulă încheiată cu principele 

Transilvaniei, imperatoruli trebuia să recundscă pe 

fiulă lui Apafi, . Mihail II, copilandru în vârstă 
de 14 ani, și s& continue acestuia , protecţiunea 

acordată părintelui. 

Turcia credu ocasiunea binevenită d'a. scăpa A de 

TOkăly, pe care "lu ținea pe bere şi pe. mâncare 

cândă la Adrianopoli, cândi la Constantinopoli. 
Reușindă, ari fi făcută să 'nceteze. şi asurditârea 
mediaţiune a Franciei pentru acestă “nobili - mag- 
nată. Prin urmare, Vizirulă dede ordine Domnilorii 

români, Consta ntinu Brâncovânu şi Constantini 

Cantemir, s€ "Și, stringă armatele. şi 'n unire cu 

corpulii seraskierului, Cerkez-Ahmet-Paşa, cu hor- 
dele Chanului tătăresci şi cu c6la de magnați şi 

militari al lui T6k5ly, să intre în Transilvania. 

Sosise 'n fine limpuli să se hărăzescă, în modii 

electivă, unu principată de trei ori numitului prin- 

cipe alu Transilvaniei, Emerică TOkâly.. 

Cuă lună nainte, d. de Castagnăres seria (1) 

(1) Serisore din Adrianopoli, 23 Marte 1690. — -Primită la Paris 

Ja.12 Iunii.:
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Regelui că intrigele lui Brâncovânu mergeaă strună 

la Pârtă. Tanaki, dragomanulu Curţei imperiale și 
aginte secretu alui Domnului români, se dusese 

la Bucuresci st se 'nţel6gă cu Brâncovânu. 

«Ami luată măsuri ca s& poti afla cela 
«ce vori hotări împreună, adauge ambasa- 
«dorului nu fără Gre-care fatuitate». 

D. de Castagnăres mai scria Regelui că, după 
câte i se anunță din scrisorile primite de la d. 
de Bâthune din Cracovia, pe calea Moldovei, pre- 
tenţiunile Poloniloră suntii absurde. Turcii nu. 
voiescu cu nici unu preţii să cedeze Moldova. 
«Ami lămuriti acesti punctă d-lui de Bâthune 
<rugându-lă să comunice scrisorea mea (1) consi- 
«liului și regelui Poloniei». 

În ceia ce privesce mersulii scrisoriloră, d. de Ca- 
stagneres preferă Moldova Valachiei ; C. Cantemiru 
este incoruptibilă (2) şi surdă la tâte propune- 
rile generalului Hâusler. Din contra, principele 
Valachiei nu presintă nici uă garanţiă. (3) 

(1) Documentele acestea, precum şi altele cari suntă semnal 
în deosebite scrisori ale ambasadoriloră din 
parte din fondul Polonia, în Archiva 
Cititorul pâte să judece singură a lor 
împreună cu no! culegere 
dioşiloră români. 

ate 
Constantinopoli, faci 

Minist. af. străine din Paris. 
ă importanță și să dorescă 

a şi punerea lori la disposiţiunea stu- 

(2) D. de Castagneres, peste două luni, 'ȘI va schimba cu totul părerea şi în privinţa lu Cantemiră bătrânuliă 
(3) Olacii Domnului Moldove! 

tuitia Kapukehaieler și ducea 
pleca din Constantinopoli cu chel- 

» pe lângă „Scrisorile acestuia, și pe
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După cum să vede, d. de Castagntres n'avea 
măcară unu grăunte de credință în Brâncovenu, 
mal cu sâmă după conferințele de la Drugănesci, 
dintre Hăusler şi principele români. Diplomatulti 
francesu, care, de siguri, scia de aceste confe- 

rințe, era mai multii de câti convinsi că trecerea 
completă a Brâncovenului în partea Imperialiloră 

se săvârşise atunci în modă irevocabilă. 

Și cu tâte acestea, bătălia de la Zernesci (12 

Augustă, 1690) şi purtarea lui Brâncovânu atâtă cu 

Hăusler câtii şi cu Bălăcenu vorii proba lămuriti 

d-lui de Castagntres că Domnulă români în 1690, 

nu era cu Germanii, pentru că, după cuvâniulă 

brâncovenescii, nu era cu vreme să fiă. 

acelea ale ambasadorului îrancesă. Din timpi în timpi, agentul 

Moldove! presenta ambasadorului nota cheltuclitoră făcute cu seri- 

sorile duse la Iași, şi de la Iași la fruntaria Poloniei, unde le 

primiaiă curierii particulari al ambasadei francese. Ambasadorulă 
plătia datoria şi cheltuiela reincepea. — Meseria de olaci, sâii. Tă- 

tară domnescii, nu era tocmal uşdră, nu numat din causa ostene- 

liloră fisice, ci şi pentru primejdiele la cari ît espunea. Dâcă olaculă, 

numită de unii Vafachuli şi de Montaigne Ze: Vulachi, întâlnia 

ună pașă sâii pe Sultani, preumblându-se afară din Constantino- 
poli, aceştia *lă opriaă, îl luau scrisorile, le citiaă când nu erai 
cifrate şi orl i le mai daii orl nu. — Uă astfelii de întâmplare 
pricinui mal târdiă una din căderile lut Constantină Mavrocordatii de 
pre tronulă României. — În schimbă, olacii omoriati pe drumi pe 
orl-cine avea cală mal bună de câtii ali loră,: decă nu voia st 

lilă dea de bună voiă. D. de Castagnăres spune Regelui (23 Marte 

1690) că unulii din olacil moldoveni omorise uni Turcii ca să! 
iea calulă, şi că fusese priasă și 'nchisui.—Uă scrisore dusă din Mol- 

dova în Polonia costa, după spusa Kehaielel Domnului 50 de livre. 

(Scrisârea d-lui de Castagnăres către Rege, 26 Decembre 1694),
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"-Ceia ce ! pare minunată în! acâstă.. întemplare 

e'că 'Brâncovânu, de voiă de nevoiă, devenise 

agentul: politicex ftancese în “Transilvania. — In- 

tr adevări, ce doria' Ludovicu' XIV? La ce lucrati 

ambasadorii” săi de la Constantinopoli:? Ce: pre- 

găliau emisarit se din Ungaria şi din Transilva- 

nia? Domniă lul TOk&ly în Transilvania. Tocmai 

pentru a 'ndeplini acestă dorință a Regelui-S6re, 

și lucrândă în unire cu diplomaţii şi emisarii 

francesi, “Brâncovânu își cheltui paralele, îşi jertii 

ostașii, Şi "ȘI espuse viel. 

“In schimbi &nsă, ' pe' când elă contribuiă în 

mare parte, după spusa cronicarilorii moldoveni (1) 

şi a străiniloră, la strălucituliti succesii ala bălă- 

liei de la Zernesc, d. de Castagnăres lucra me- 

reui: “alu înegri şi învinovăți la Portă. : 

Brâncovânu cunoscea toţi paşii ce facea împo- 

trivă 1 d.::de Castagnăres, când la Adrianopoli, 

când la, Constantinopoli;. elii n'avea numai unii 

aginte la Stambulă, ci mai mulți și de tote so- 
iurile. Greci funcţionari, Ovrei doctori, călughăni 

cuvioși, pașale şi caimacami Panunţaii îndată. de 
cele ce se tocmiaii in. contră de bine- voitori. 

Der d. de Caslagnăres nu scia nimici din cele 
ce făcea sei avea de gândi să facă, Brâncovânu. 

W: epică că la aceli răsboii să fi fostii mar multă isbândă 
«despre partea Cazaciloră lui Brâncovenu, cărora le era capă. ună 
<Moldovani anume Costin, căpitanulii de Focşani, feciorulă Ne- 
«nului» (Niculcea, II. pag. 238),



— 19% — 

„ Vădurămil în .scris6rea de la 23 Marte. 1690, 
că domnia-sa spune. Regelui că şi-a luată măsu- 

rile cuviinci6se ca să afle cele ce se voră petrece 

între Brâncovânu şi lanaki care plecase. la Bu- 

curesci. Persâna pe care d. de Castagnăres o 

însărcinase cu acestă onestă. misiune. 'era nobi- 

lulă Unguri Horvat, agentulă lui T5k5ly la Bu- 

curesci. Si | 
Horvat, după ce află multe. la Bucuresci, veni 

la Adrianopoli(1) s& dea dlui. de, Castagnăres 

sâmă despre cele se aflase. 

 Raportulă nobilului Unguri fu scurti, der torte 

puțină coprindătorii. Sarii pute resuma.. în trex 

puncte,-—trel ponturi, cum qiceal piatunci boierii 

diplomaţi ai lui. Brâncovenu : - | 
10. Ianaki a veniti la: Bucuresc; — mare și 

nesciută noutate, ari fi pututi. replica d. de Cas- 

tagnăres, dâcă n arii fi fosti. politicosu. 

„25, Nu „sciu ce a vorbiti: cu priucipele Brân- 

covânu; ;—(Î6rte bine, ară [i continuati suridândi 

cu aceiaşi - politeţă diplomatului francesii. 

30 Indată după sosirea. lui Jaaki, uni olaci 

a plecati în Transilvania. 

Șatâta totu! 

Avea dreptate d. de Castagnâres când se ne- 

căjia, şi învinovăţia pe toţi. cel ce "li înconjurau. 

(1). Serisorea, d-lui de Castagntres către Rege, din î Maiă 1690, 

primită la Paris în 12 Iuliă. 

G, 7, Zunnesette 
13
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Brâncovenu era 'mal bine serviti de câtu amba- 

sadorulă Franciei, atâti în ț6ra. sa câtă şi prin ora- 

şele Turciei, unde joculă întemplăriloriă putea să 

“albă vr'uă înrîurire Gre-care asupra Domniei sale. 
"Sapoi, Brâncovânu lăsa să se afle numai scirile 

cari credea eli căi voră folosi, ajungândi prin 

gurile vrăjmașiloră la urechile Turcilorii sâi la 

ale Germanilori. —Cele-l-alte erai bine tăinuite ; 
probă substanțialulii raportii alti Ungurului Horvat. 

D. Kogălnicenu dice (1) că Stolnicului Constan- 
tină Cantacuzeni, fratele fostului Domni şi un- 

chiulă de pre mamă ali lui Constantini Brânco- 
venu, nu era la loculi lui, în funcțiunea de ministru 
ali afaceriloră străine (2) ce dedese Domnuli, căci 
îi plăcea. s& vorbâscă multe. Eli umbla cu traista 
prin oraşii îndată ce stringea câte-va vesti într'nsa. 
Stolniculii era, cum dice La Fontaine, unii besa- 
cier (3) guralivi şi tocătoră ; citea scrisorile aduse 
de olacii și de tătarii Domniei și pleca: prin oraşii 
de le povestea pe la toţi. De la boieri, vestele tre- 
ceai la neguţători, care le transmitea corespon- 
denţilorii lorii din Germania. Din gura acestora din 
urmă le luaii diarele şi le publica datându-le din 
“Bucuresci. 

(1) Histoire de la Valachie, ediţ. cit. pag. 351. 
(2) Constantină C. Cantacuzenă era la Bucuresci ceia ce era 

la Ţarigradă Alexandru Mavrocordată, 5 ţ azozinz&v, cel cu tar- 
nele însărcinată, a 

(3) Fables, 1, 7,
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Stolniculi Constantină ară fi avutii multe de 

spusă, căci diplomaţia. lui Brâncovânu. era forte 

activă, după cum, pe lângă alţii, ne spune și 

d. Kogălnicânu. Silită fiindă s& se cumpănâscă 

d'uă potrivă între Viena și Stambulă, Domnului 

'Țăril-Românesc! avea, pentru scirile. -ce - trebuia 

să trămilă s6u să divulge (1) şi pentru r&spunsu- 

rile de făcută, uă mulţime de secretari intimi greci, 

italieni, turci, latini, germani, polonesi și ruşi. (2) 

Toţi eraii sub direcțiunea lui Constantină Stolni- 

cul Cantacuzeni.: ” o ME 

V&durămi până acum din scrisorile ambasa- 

dorilori francesi și vomă mai vede că, în loci 

d'a "şi încurca ițele diplomaţiei ssle, Brâncovenu 

scia să şi le arâte numa! în părţile cari, aflate unele 

la Pârtă, altele la Viena, îl folosiau și lu ridicau 

susu de toti în ochii Turcilori şi “Germaniloriă. 

(1) Daci uă mulţime de sciri false, de sgomote cu meșteşugă răs- 

pândite pentru a "'ncurca pe ambasadori în prevederile lori şi a 'm- 

blândi s&ă înfuria pe Turci; daci, şopte şi flâcuri diplomatice, ca 

modernele canards care, la diferite timpuri, îȘI ieai sboruli din 

oficinele ministereloră, daii râtă prin presa europEnă și dispară după 

ce ai zăpăcitii opiniunea publică și ai făcută joculă unei diplo- 

maţii deştepte. | 

(2) Kogălnicânu, . cit. —YV. şi Cronica Anonimă de la 1639 încâce, 

în Mag. Ist. V. pag. 95: «<Domnulă avea grămătici grecescl, logofeţi 

românesci, azagii turcescl». — Mulţi din boeril diplomaţi ai Brânco- 

v&nului sciaii latinesce, italienesce, etc. Astfelii era Stolniculă Canta- 

cuzeni, Vergu, Caramanlâu, Radu de la. Popesci care lractă cu Hius- 

ler şi care, în 1714, sub Stefani Cantacuzenii, va fi trămisă să înso- 

țescă, de la Giurgiu la Pitesci, pe năvârliosulă rege al Suediel, 

Carol XII.
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De când cu Brâncovânu şi diplomația lui, se 

născu la Turci credinţa că nimeni, mai bine de 
câtă principii: Munteniei şi Moldovei, nu putea 

să 1 însciințeze asupra mersului lucruriloră în tâtă 

Europa creștină. Principi! fanarioți ai secolului 
XVIII îl voriă întări 'și mai multi în acâstă cre- 
dinţă. Toti ce voră scrie la Pârtă Domni! ţăriloră 
române va fi creduti ca uni cuvintă din Al-Coran. 
Vorii pute tare bine ambasadorii puteriloră creş- 
tine s& spună Viziriloră că rapârtele săptămânale 

ale Domnilorii suntu greşite în multe din părţile 

lori; Viziril se voră face că admită disele amba- 

sadoriloră, dâr vori crede toti pe Domni. (1) 
Brâncovânu fu celi dântâiu care obicinui pe 

Turci cu credința că Domni. României, fiindii 
creştini, la porţile imperiului turcesci şi ale Apu- 

„sului europânii, destepță şi 'n continue relațiuni 
cu călătorii apuseni şi cu aventuraril cari se acio- 

"lau la. curţile lori, puteaă s& le spună totu ce se 
petrecea în Europa. 

Brâncovânu nari fi câștigatii acestă vâdă în 
ochi! Osmanliilori, ară fi pututiă «să aibă cum- 
pâna la Turcl>(2), dâcă ari fi ţinută în capul 

» afacerilori uni omu guralivă ca unchiul său 
Constantinu Cantacuzenă. — Uni diplomati că- 

(1) Vomă desvolta, acestă curi6să “credinţă a Turcilorii, servindu- 
ne cu probe în studiulă nostru: Constantin Mavrocor dati și abatele 
Guyot- Desfontaines, 

(2) Nicolae Costină, II, pag. 42,
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ruia. Suveranulu săi este silită pe toti minutul. 

st 1 dică cu Psalmistulă: «pune, prietene, strajă 

gurei tele și ușă de îngrădire buzeloriă tale> (1), 

nu merge! departe. 

Imi vine greii a crede că Stolnicultă Constantină 

să fi foslă unu flecarii. Din cele ce scimă despre 
densuluă, din: cele ce se poti induce din purtarea, 

lui atâtă pentru, câti şi n contra lui Brâncovenu, . 

Sari dice ma! bine că Stolniculi fuse ună diplo- 
matii deştepti, şiretii și fără scrupulă. Aducându- 

ne ca ?n totuna aminte măsura românâscă când. 

vorbimu de 6menil cei mari al Apusului, ami 

risca uă comparaţiune adăugindi că Stolniculă 
Cantacuzeni a fosti ună felii. de Talleyrand în. 
giubea şi anterii, sciindi s& judece Gmenii şi. 

împrejurările, să 'njghebe intriga, să ascepte mo- | 

mentulă, neîncelându-se decâtă în casurile asupra | 

cărora judecata și prevederea, omenâscă nu poti" 

să se aţinte, — cum fu casulii, şi pentru eli fatală, 

ală ridicării pe troni și alu tăiăril la Constanti- 

nopoli a fiului săi Ștelană. 

Cine, singurii Şi 'naintea chiari a Brâncovâ- 

nului, pricepu că a“ se da de la "'ncepută, pe faţă 

şi cu sgomoti, în parlea Nemţiloră, voia să dică. 

a perde domnia şi a svârli țera în învertiturile 

necunoscutului ? 

“ Cându audiră că Germanii au călcatii t6ra ' cu 

(1) Nicolae Mavrocordatii aprețuia. forte acestă sfată ali lu Da- . 

vidă. — V. Ile xadrpadrzy, cap. XVI.
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oști nenumărate, boierit toți, aducându-și aminte . 
de planurile lui Șerbană Cantacuzenii și vădândi 
și îndoi6la Domnului, îndemnară pe Brâncovenu 

să lase pe Turci, să se închine, să 'ncheiă alianţa 

ce i se impunea de cel de la Viena. 

Singură, cu riscul da perde pe Domni şi da 

se perde pe elu însuși, Stolniculi Constantinii 
Cantacuzeni ţinu împotrivă cu tăriă. (1) Sfaturile 

unchiului fură mai puternice de câti ale celoră- 

l-alți boeri. Brâncovânu ascultă pe Stolnică şi nu 
cădu la învoislă la conferințele de la Drugănesci.— 
Cronicarul moldovânii măsură cu sciință şi drep- 

tate folssele ce născură pentru Brâncovânu şi mat 
cu s6mă pentru țeră, din acestă bine-cuvântată 
împotrivire şi, dându totă cinstea și t6tă lauda 
Dumnedeirii care inspirase pe unchii și pe ne- 
potă, dice cu acâstă ocasiune: 

<Cândi va Dumnedeii Și omulii nemeresce 

«Sfatulă» (2). 

Stolniculii Cantacuzenii se hârşise de multi în 
intrigile boterilorii. In luptele dintre Postelnicesci(3) 
și Ghiculesci, la cari toți fruntaşi! țărei luaseră 

(1) Niculcea, II, pag. 237. 

(2) Niculcea, ibidem. . 

(3). Cantacuzinescii, numiţi astfelă după Postelniculiă Constan- 
tini Cantacuzenă Bâtrânulă, omorită la Snagoviă de Grigore I Ghika 
“(20 Decembre 1664). Bălcescu ; Biografia Postelnicului Cantacuzing 
în Mag, Ist., pay. 385,
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parte, Constantină Stolniculii jucase rolulăi «o- 

mului prudenti»; elui îmblândia şi înfrâna vilo- 

r6sa ardâre a fratelui să Şerbanu (1), elu împăca 

lucrurile la Constantinopoli și țesea ițele uniriloră 

şi intrigilor cu paşalele de la Dunăre şi cu boeril 

cari âncă se 'ndoiaui a 'mpărtăși vederile Can- 

tacuzinescilorii. Stolniculu Constantină era în fine 

«hotul bătrâni» alu tuturori manoperilori plăs- 

muite și îndeplinite în contra Domniloră Țăril- 

Românesci, s6ă pentru venirea, și revenirea lori 

pe tronii.—<Limbă de multe cuvintătore, și pri- 

«cepându-se f6rte a mesteca împărecherile cuă 

«destojniciă de comedianţii» (2). 

Inainte d'a se certa cu Postelniculii Constantinii 

Cantacuzenu, (3) Grigore Ghika avusese kapu- 

kehaia la. Constantinopoli. Acolo îl scria în 1660 : 

«Numai fil nevoitori de mă scâte din gurele ne- 

«prieteniloră....». 

Și mai la vale : 

(1) V. mal susi, pag. 156, nota. |. 

(2) Tacită : Procaz lingua, ei misceve caetus histrionali studio doc- 

tus.— 1, 16, din Annual. | 

(3) Tatălă Stolnicului Constantin şi ali celoră cincl fraţi a! lut. 

Muma, loră era Ilinca, fâta lu Radu Şerbanii şi a Elenel Udriste Viste- 

rulă. Ilinca, era soră de tată cu Constantină Basarabi (Bălcescu : Bio- 

grafia Post. Cantacuzino, în Mag. Ist. 1.) — Toţi Cantacuzenil eraă 

descepţi. Mironă Costină dice (|, pag. 348) de fraţi! Postelnicului, 

unchil Stolnicului Constantină, adică de Toma Vorniculi şi de Ior- 

gachi Visterniculii : <.......- fără scrisârea mea creqă că va trăi nu- 

«mele loră în veci în ţera acâsta, de pomenire Gmeniloră, din omiă 

<în Omă>,
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«Forte să "ți pul pâlele 'n brâu şi s& le 

« nevoiesci pentru mine. .. 

Totă ca părintele său facu şi Stolniculă Con- 
stantină până la uă vreme, pentru a scâte pe 

Brâncovânu din gurele neprieteniloră. 

“Cându âns& credu că Brâncovânu a domnitii 

destulă și că 'a venitii rândulă şi fiiloră să să 

se suiă p2 tronulu României, atâlă de strălucită 
în vremurile acelea, diplomatulă Cantacuzenă în- 

târse [6ia, deveni vasali diavolului, seu cum se : 
dicea totu pe atunci, vasul releloră, şi prin în- 
tunecose și mosafirnice marghiolii, începu să sape 

pe Brâncovânu. E 
Până atunci ânsă, Cantacuzenă sluji bin: şi cu 

tăriă causa Domnului. De şi îşi păstrase țănţoşia şi 
vorbirea"! dârjă faţă cu nepotu-său, (1) Stoiniculu, — 

după cum se vede din scrierile române și din pre- 
sentele hărtii ale ambasadorilori francesi,— iubea: 
pe Brâncovânu şi era fârte iubiti şi fârte ono- 
rată de nepotu-sti (2). . 

(1) V. anecdota povestită de Carra asupra numelui de Constan- 
tinăi Bassarabii Cantacuzenii ce “ȘI luase Brâncovânu la suirea sa 
pe tronulă Ț&ri-Românesci. Ifistoire de Moldavie et de Valuchie, ediţ. 
cit. pag. 130. ” 

(2) Radu Popescu : «Constantin Stolniculă scia tâte tainele ne- 
«potu sei Constantină Vodă, pentru că le spunea (Brâncovnu) tote 
<avendu-liăi nu ca pre ună unchiă, ci ca pre ună tală>. În Aug. Istor, 
IV, pag. 31-32. — Cronica anonimă de la 1689 încâce: «....că, de 
«multe orf, și nol ami audită pe Constantină-Vodă dicândă : Că 
<eă tată nami pomenită, de vrame ce amii rămasă mică de tată,
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De altă parte, Stolniculă Constantină era unulă 

din cel :mal învețați boieri ar Ţ&ril-Românesci, 

cunosculă în toti Răsărilulu atâtă pentru sciința 

câtă și pentru călătoi iele sâle, 

«Constantină Cantacuzină Stolniculă, dice 

«Dumitru Procopiu Moschopolitenuli, era. 

«ună bărbată dintre cel aleşi, sciulori de 

“«limbele grâcă, latină şi italiană, cu mintea 
«deschisă. la - scrierile filosofiloră străini, ale 

«sânţiloră părinţi şi ale învă&aţilori biseri. 
«cel; eli călttorise aprâpe. prin întrega Eu- 

«Topă> (1). 

Constantină Cantacuzenă şi nepotu-scă, Con- 

stantini Brâncovânu, eraii flecari, der. respândeaă 

numai sgomotele a căroru audire la Constantino: 

poli avea să le fie de folosi. Plecai vesti din Bu- 
curescl spre Apusă, ajungeai la Viena, sc cobo- 

riat la Veneţia (2), şi apucaii spre Constantinopoli ; 

«fără câtă pre Dumnealui tata Constantină Vamiă cunoscută pă- 

rinte în loculă tată-moii...» În Mag. Ist. V, pag. 182. 

(1) Ag EMoyiuos, căra = EXAr mais, darui 470 Î00)r3$ VĂDIZI, înca 

In Deinetrii Procopii AMacedonis Aoschopolitae * Succinta eruditorienu 

superioris et praesentis sasculi Recensio, conseripta mense Junio d, C. 

1720 - trausmisaque DBucuresto, et nunc primum edita cum Latina 

rersione, în Tom. XI ali Bibliotecei Grece a lui |. A. Fabr'cius, Ham- 

burg, 1722, pag. 784 art. XLIII —V. âncă cronicarul moldoveni Ni- 

colae Muste (III, pag. 55): «Era Constantină Stolniculă şi Mihaiu 

eSpătariulă ment forte vestili, alesi spre părțile crestinescl; pre 

«aceşti doul îşi lăsa Brâncovenulă tte trebile Domniei.» ! 
(2) Eră altele apicai la Paris. Corespondentulii vienesă ali bă-
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der acele vesti în -locă da sgudui tronului luk 

Brâncovânu, i-lă întăriau şi mai bine în ochil 
“Tureiloră. : N 

Felulă cum Domnul conduse cestiunea. alianţei 

germane atâtu la Viena. câtu și la Constantinopoli 
ne dă uă probă lămurită în acestă privinţă. Turcii 

aflaseră .că Brâncovânu a ruptii cu desăvârşire 
“teactativele începute de Şerban Cantacuzenă cu 
împ&ratulă Leopold. Vestea le venise din Apusă, 

nu din România; partea interesată nu.era deci 

în jocă ; Turcil credură. 

Și nu numai Turcii dederă în. laţulu diplorma- 
ției brâncovenesci, ci şi mulţi dintre Apuseni. Au- 

“torulă Vieţii comitelui TOkoly crede că Brânco- 

venulu s'a certată cu impăratul Leopold, şi, păr- 

tașu alu politicei tokâliane, Jean Leclerc felicită 

și lăudă pe Domnului români. | 

Vedurămă mai sus cum înțelesese Brânco- 
vânu acâstă încetare dă&săvârșită a reiaţiunilorii 
s6le cu cabinetulă de la Viena. 

Nu; cu câtă pătrunde cine-va mai adâncă în 
am&nuntele vieţei lut Constuntinii Brâncovânu, cu 
alâtă se convinge mai tare că.elu fu totdâuna 
deșteptă şi cu ochil ?n patru, cândă simţi că tro- 

trânel Gazette de France avea ună corespondentă la Debreczin care, 
la rândulă stă, avea ună altul la Bucurescl. Noutăţile venindă de 
la cei doui din urmă eraii judecate de celă de la Viena de meritaiă 
să fie puse sub ochil cititorilorii parisiani ; de meritaă, elă le tră- 
mitea la Paris şi La Gazette le imprima. — V, în acâstă privinţă 
colecţ. diarului francesă, bunidră pe Maiti-Octobre 1714,
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nulă i-e 'n joci. Dâcă a păcătuită în vi6ţă”, Brân- 

covenu a pă&cătuilii din pre multă prudință; a 
împins până la estremă (1) politica de ondula- 

țiune, de meșşteșugită şiovăire, — politică, o re- 

cunoscemiă, care era singură posibilă în acele vre- 

muri, dâr care era și cea mai anevoisă, avân- 

du-se în vedere cererile Turcilori , prelenţiunile 
Germaniloră, și, la urmă, adimenirile nu de bine 

vestitâre ale Rușiloriă. 

Uni altă domni sarii fi împedicatu şi ară î 

cădutii peste 3—4 an) de dile; Brâncovenu călcă, fără 

să-și minţă pasulu, în timpă de 25 de ani, printre 

tâte pedicile ce! aruncaă în calea domniei Turcii, 

Nemţii, Ruşii, ambasadorii Franciei, Ungurii, .re- 

gele Suediei, Ruşii, Fanarioţii şi, la urmă, — cul- 

mea, urgiel dumnedeiesci— rudele Şi boierii pămân- 

tenY, boerii asupra cărora suflase vântulă stricării 

de Ţeră. 

Considerândi pe Brâncovenu numai din punctul 

de vedere ali nemăsuratel sâle iubiri pentru fast, 
pompe și ceremonit strălucite, pentru uni traii li- 

niscitii şi plină de orientale voluptăți; judecându-lă 
numa! după «diarulă vieţei sâle> în care citimă : 

<Amă fosti la viele mele de lângă Pitesci; 

«Mi-am lăsată sânge de Mali ântâiu pentru u- 

şurarea trupului ; 

(1) Engel, citatii de d. ogălnicănu : Histoire de la Valachie, edi. 

cit. pag. 357. . ,
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<Amă trămisă la Țarigradă pentru târguelile de 
Pasce; 

- «Amă dăruită unii Doccealic cutăruia...; (1) 

istoriculă sari încela toti atâtă de grei, câtă 
Sarii încela cândă ară judeca pe Ludovicii XIV 
privindu-lă cum trecea din brațele diafanei dom-. 
nișore de la Valliăres în ale acelea ale mândrei 
d6mne de Montespan, pentru a sfârși, după multe 
«răpedeli lăturalnice», în acelea ale şiretei Și cu- 
vi6sel domne de Maintenon; — cum rima versuri 
nesărate cu d. de St. Aignan su cu lăudărosulti 
Dangeau, în ciuda lui Boileau şi a bunului simţii ; | 
—cum nu uita a spune lui Racine Și aceluiași Boi- 
leau, istoriografă regali, (întocmai ca Brâncovânu lo- 
gof&tului Radu Grecânu, istoriografulii domnesci (2) 
să scriă că baletului dănțuitii de Rege și de domni- 
șora de Fontang=s 'va remâne nemuritoră în 
toti timpii. 

Gresâla ară fi. mare, căci privindă numai ace- 
stă parte a firii lu Ludovică XIV, istoricul marii 
vede pa Regele prim-ministru care, în decursă de 
40 de ani și mal bine, nu lipsi de la nici ună 
consilii şi nu subsemnă nici uă hârtiă, înainte 
d'a nu fi cunoscutii afacerea de care dânsa tracta(3). 

(1) Odobescu: Foletulă Xocelii şi Katindar ul lui Const, „Brân- 
corânu, studiă în Rev. Rom. |, pag. 657-678. 

(2) Radu Grecenu: Cronica, cap. |. Incepătura, în Mag, Ist. 1, 
pag. 129. 
_(3) St. Simon, Ste. Beuve, Ed. Fournier
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De altă parte, reese din hârtiele. ambasadorilor 

francesi, din amănuntele date de cronicarii români 

şi, mai presusă de tâte, din lunga sa domniă— 

lucru rarisimi în vremurile și "mprejurările acelea, 

—că Brâncovânu lăsa petrecerile din dâluli Pi- 
" tesciloră ; remânea surdi la chiotele veselnice ale 

«călcătorilorii> şi la doinele muscelelori scu la 
«ahturile». de lume, dise de lăutarii curţii; da la 

uă parte pe neguțătorii armeni care! veniau cu 

smarande şi cu rubine, şi pe cel veneţiani care! 

“aduceaii stofe de Lyon şi aromate de India; uita 

prescripțiunile de îndelungată liniscire. ce! ordona 

doctorului s&i Pantaleon; redevenia principele di- 

plomată, abili, prevădători, bogati în espediente, 

cândă olaculiă, ajunsi de peste „Dunăre, sâi. din 

Moldova, sâi din Transilvania, seu din Ungaria, 

sâi de la Viena, îl aducea scrisorile numeroșilorii 

să trămişi ori corespondenți. Atunci lăsândă pe- 

trecerile, traiul buni, firea len6să, Brâncovânu in- 

tra cu secretarii de diferite limbi în artisticele şi 

multi împodobitele'i cabinete de studiu (1); petre- 

cea nopți întregi în gânduri și «chibzueli de chi- 

vernisire», pentru a compune instrucțiunile și r&s- 

punsurile cu cari răpedia apoi chiar din podgori- 

ele Pitescilorii, la Constantinopoli sâă aiurea, bo- 

(1) Ne gândimă la celit de la Mogoşoia pe care de şi ruinatii în 

1714 Octobre, La. Motraye îl admiră pentru frumuseţea, împărţelei 

şi picturiloră s6le cruţate de barbaria Turciloră şi de ura furi6să a 

Cantacuziniloră. — Asupra lu! La Motrayo, vom reveni mal la vale,
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jeri destoinici și învățați ca clucerulii Vergu, Lupu 
Rătescu, Constantin. Caramanlâu or! vruni Can- 
tacuzenii (1). " 

Revin. | 
„In 28 Maiu 1690(2), d. de Castagntres întrâ- 
bă pe Rege: 

«De vreme ce Transilvania e plină de Ger- 
<mani şi desi: bântuită de revoluțiuni, şi prin 
<urmare, nu va put6 fi acordată lui Tkăly, 
«pul€-voiă întrebuința sumele de bani ce sai 
«dată ambasadei pentru înlesnirea suirei co- 
«mitelui TOkăly pe tronulă Ardelului, şi pen- 
«tru a lui stabilire în domnia Valachiei(3) 
«Ori a Moldovel> ? | 

Mâniosu, Regele r&spunde îndată (4) după.primi- 
rea scrisorei ambasadorului : - 

«Decă dieta Transilvaniei va recun6sce so- 
<lemniă pe comitele T5kăly de domnă și stă- 
«pânitoră alu principatului, d, de Castagnăres 
«va împărți gratificaţiunile ce Maiestatea Sa 
<împuternicise pe d. de Girardin a promite 

(1) Foletulă Nocelii citati mal Sus, passim.—Grecenu. în Afag. Isi, 
ÎI. pag. 341. 

(2) Stris6re din Pera. E 
(3) Şi Brâncovânu era să plece peste câte-va luni să se lupte şi 

să verse sângele Româniloră pentru causa, lu! Tok6ly la Zernesci! 
(£) Scris6re din Versailles, 21 Iulii 1690.
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«la diferite persâne. Regele ânsă nu voiesce 
«ca aceste gratificațiuni să fie date şi pen- 
«tru intrarea comitelui TOkăly în stăpânirea 
« Valachiei ori a Moldovel». 

Marele rege credea că răsturnarea. unui «necuno- 
scuti» de pe tronulă Valachiel ori ali Moldovei nu 
merita cheltueli, era lucru uşorii - de totii. Împreju- 
rările îl vori arăta că diplomaţia sa va fi mal fe- 
ricită pe Rhin de câtă la Dâmboviţă. Brâncovenu 
va sta nemișcată pe tronulă 'Ţărei-Muntenesci. 

La 15 lunii 1690(1) d. de Castagnăres scrie 
lui Ludovicii. XIV următârele inflormaţiuni : 

«Sire, 

«După ultima mea scrisdre (2), Vizirulă mi-a 

«trămisu uă scris6re pe carea primit-o pentru 

«mine de la secretarul mei (3). Acestă scri- 

«sore e cam vechiă. Eli îmi scrie la 16 A- 

«prile, în ajunulă plecării s6le in Polonia, din 

«laşi unde a statii vro 12 dile s& ascepte pe 

«trămisulă Chanului Tătărescu. Câti a statu 

«în orașulă acela, secretarulă meă a avută 

<ocasiune să afle mai multe lucruri forte im- 

«portante. A aflati, bunidră, că hospodarulă 

(1) Serisâre din Constantinopoli. 
(2) Probabilă cea din 23 Mar 1690. 

(3) D. de Beauquesne care plecase în Polonia prin Moldova, după 
cum reese din scris6rea ambasadorului de la 23 Maii 1690,
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« Moldovei (1) şi cel dWântâiii boieri al ț&rei, a- 

«fară de vechiului cancelară și vro câil-va din 
«partita, lui, (2) lucrau merei pentru a primi 

«la dânșii pe Germani; că, spre acesti scop, 

<hospodarulă intrase în negociaţiuni cu ge- 

«neralulu „Hăusler către care, cu învoidla 

«boierilorii, trămisese doui boieri al țării, 
«numiţi Pelrascus şi Ioannes. Boccus (3) ; 

(1) Constantină Cantemirit. Bătrânul, Domni ali Moldovei de la 

15 luniă 1685.şi'până la 17 Marte 1693.- Nicolae Costină, 
(2) Logofătulii Mironă Costină, fratele stă Hatmanulă Velicico 

şi Costăkescil cu rudele loră (Nicolae Costinii II, pag. 38).— lordă- 

chescil sei Cupărescil şi cu ruda lori Hatmanulă Bogdani și cu 

«boierinaşii feclori de mojici, Codreni şi Gălăţent> eraii cu Cante- 
mirii (ANiculcea, Il. pag. 304 şi uri.) — Vorniculă Iordache Rusetii 

capul Cupăreseiloră, era, după disa lu! N. „ Costină, «matca tuturorii 

<reutăţiloră (II. 70). 

(3) Deuz barons du pays... Suntemă în 1690. Logofătulă Mironii 

Costinii se retrăsese din viâța politică, der. Cantemir nu i se de- 

clarase pe faţă vrăjmașă de morte. Mironă va, [i omoritii în Be- 
cumbre 1692. Prin urmare, este probabilă ca fii să st fi fostă 

âncă în funcțiuni. Astfel fiindă, acestă Petrascus de care vorbesc 

d-nit de Castagntres şi de Beauquesne, n'arii pult fi 6re Pătraşcu, 
ali treilea fiă ală logofătuluy Mironiă ; şi căsătorită cu Safta, una din 

fetele lui Constantină Cantemiră ? — Cât despre Ioannes Boccus, 

credemiă că este Junii Buhuşi, fiulă pote ală lui Neculai Buhuşi 
(Al. Costin 1. 822) care era, boleră învățatii şi contimporanii ali 
lui Mironă (Predoslovia lui Mironii, L. 4). I9nii Buhuşi era frate cu 
Hatmanulă Buhuşi, credinciosulă lui Duca Bătrânului, domni de 
I-a Gră în Moldova (1679 -1684, Const. Căpitanulă, în Mag. Ist. 
II, pag. =) eli fu logofâtii în timpulă lui Constantină Duca 
(1693—96. Nic. Costinii, IL, 49); vel-paharnică sub Antiohă Cante- 
miră (1696—1700, Niculcea, 1, 256); caimacamiă ali celor da doua 
domnii a lui Const. Duca; caimacamii ali primei domnii a lut Nic, 
Mavrocordată (1709—1710, Xic. Costină, LI, 49 și 72),
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«aceștia erai împuterniciţi a oferi. genera- 

<lului ţâra. lori; (1) că Hăusler le-a ce- 
«ruti 50 de pungi, 100: de cai şi 200 de 

«bol dreptă tribută ; că, aceste condițiuni 
«nefiindă primite de Moldoveni, Imperiali! 

«nau. mal lăsată pe boieri s& se reîntârcă la 

„«<€l acasă şi "T-au pusi sub pauză; că” fine, 

«uni cordeliară renegati începuse acestă ne- 

egociaţiune şi '0 continua. 
« Secretarulu mei a avutii aceste informa- 

«ţiuni de la doui cordeliari (2) din. congre- 

«gațiunea de Propaganda fide, dintre cari u- 

«nulu întreţine corespondenţă. secretă cu ma- 
«reie generalu alu Poloniei (3). Amândoui a- 

«cești cordeliari nu suntă mulțămiți de Hos-. 
«podarit şi de generalului Hăusler, de dre-ce 

«aceștia maii voiti să le permită d'a aresta 
«pe colegul lori renegată. 

«Indată ce sosi secretarului mei în laşi, 

«se dede strașnică poruncă pentru ca acești .: 

«doul călughări să nu "lu vâdă de loci. Din - 

«potrivă, porunca principelui nu sluji de 

«cât a "nflăcăra și mat. multă dorința că-" 

(1) Minciuni de ;călughăi! caiolici, după cum se va vede din 

cuprinsulii chiară, ali scrisârel. A 

(2) Călughări catolici diu ordinulu Fraţiloră Minoriţi a! S-tuluy 

Ftancisciăi. întemciatii la anulă 1223. — Veqi şi substanţialulii Me- 

moriă ali P. S. părintelui Episcopii Melchisedec: Papismulii și Sta- 

poa actuală a Bis. ortodoxe în regatulă României. Bucurescl, 1883. 

(3) Isn Stanislas Jablonowski, castelanulă Cracoviei, «hatmanul 

celă nare alti corânei leșesel». (Vic. Costin, Il, pag. 35), 

14 
G. I. Ionnescu,
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«lughărilorii, d'a vede pe secretari şi a! vorbi 

«în contra Hospodarului. 

«Ceia ce adeveresce disele călughărilori 

«este şi vestea ce, acum două luni, Kapu- 

«kehaiaua (1) principelui îmi spunea la A- 

“edrianopoli. Eli dicea că, stăpânului săă, tră- 

«<miţendi 6meni cu multă vedă în Transil- 
<vania, ca să vâdă ce se petrece p'acolo şi 

«să vestâscă pe Portă, Hăusler a poruncit 

«de i-a arestati. Acâstă scire nu mi-a fostă 

«povestită de câtă numai ca să aibă ei portiţă 

«de scăpare pe urmă, cândi so descoperi 

«adevărulii. 

«Er, veni pe la mine fiului Domnului mol- 

«dovânu (2) şi, din vorbă în vorbă, îmi spuse 

(1) Cupărescii, vrăjmaşi de mârte at Cantacuzinesciloră din Mun- 
tenia (Wiculcea, II, pag. 23t) conducea afacerile esterne ale Mol- 
dovel, după împăcăciunea lori cu Cantemiriă-Vodă. Cupariulă celui 

bătrâni avusese cinci feclori: lordake, Manolake, Scarlatake, Las- 

carake, şi Mihalake. Cesta din urmă, fu ântâiă curatoră la Con- 

stantinopoli ; în urmă, la data acestei scrisori, curatoră pare a fi 

fosti Lascarake, — Acesta cerea, pentru trehuinţele domniei şi ale 

sele proprie, sute de pungi din ţeră, ceia ce făcea pe logof. Miron 

Costin şi, mai cu stmă, pe fratele sti Velicico să se sfădescă forte 
cu lordake Rusetiă şi să dică lut Cantemiră : «Mal desă cu paha- 
rele, Măria Ta, şi mal rară cu orânduelile».—Niculcea (II, pag. 233), 

în faţa a toti puterei Cupărescilorii, esclamă : <«Ține-te, săracă ţâră 

<a Moldove, de acum înainte de jacurile și de mâncăturile a toți 

«aceşti tuscinel feciori a! Cuparului celul bătrână care nu se să- 

«tura, unul câte cu uă sută sti şi două sute de pungi». . 
(2) «Fiulă stă celă mal mare, Antiohă-Vodă, nu sai tămplatiă la 

«mortea tătână-săă, lui Cantemiră-Vodă, fiinâui zălogii la Portă, la 
<Țarigradă». (Ac. Costin, II, pag. 39).
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«și dânsulă ceia ce sciamu de la Kapuke- 
«haiă. M& făcuiu că nu sciă nimică Și îl re- 
«spunseiă ca şi Kapukehaieley. 

« Secretarul meii a găsită pe Domni plină 

«de :scirile cele mincin6se ce respândescă 

«Germanii, fiă despre pretinsa pace între 

« Maiestatea Vâstră și Imperatoruli Leopold, 

«fiă despre învolâla la care au cădută, dică 

«ei, principii de Saxonia şi de Luneburg, 

<orl în privința moșştenirei principelui de 
«Saxa-Lauemburg. (1) 

«In fine, acestă provinciă (2) este convinsă 

«atât de adâncii de slăbiciunea Turciloră, 

<încâtu cârmuitoril el nu se mai! îndoesci 

«acum de loci, ci stau numai de se gân- 

«desci cul să se dea: Germaniloru ori Po- 

«loniloră. (3) Moldoveni! se voră hotări şi 

«vori înclina de partea -celora car vori 

«pute să! apere mai bine de furia tătărâscă. 

(1) Certa dintre Ton-George III, electorulii Saxoniei, şi ducele Er- 
nest de Braunschweig-Luneburg. Acesta din urmă luase parte cu 
imperatorulă şi cu electorulă de Brandeburg în contra lul Ludo- 
vică XIV, şi câstigase câte-va victoril în contra mareșalului de 
Crâqui. Leopold îlă recompensă creându-li electoră de Ianovra și 
dându' principatulă de Saxa-Lauemburg, care aparţinea ramurel 

primogenită a case! lui Albert-Ursulă, adică ramurel Ascaniane de 

Saxa. De aci, pretenţiunile lui Ion-George III de Saxonia. 
(2) Moldova. | 

(3) Poloniloră nu. Intrevederea de la Bârladă în Augustă 1686 

arătase atâtă lut Șerban Cantacuzenă câtă şi lui Cantemiriă-Vodă că 
Polonia nu era puterea cu care principatele creștine arii fi putut 
face folositâre legături.
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«Ela (1) a mai aflati că uă legătură de prie- 

«tiniă forte -strinsă domnesce între princi- 

«pele Valachiei şi principele Moldovei, cu 

“«tâte că acesta din urmă poruncesce 6me- 

«nilori s&i de la Constantinopoli să respân- 

«descă vesti pe. la -Portă în contra celui d'ân- 

«tâiu (2). Totuşi, în diua cândiă sosi dânsulă (3) 

«la Jaşi, Hospodarulă trămise îndată ună. 
'“«omi de olacii în Valachia și, după ş6se 
«dile, unii altuli sosi din Valachia la Iași. 

«Secretarului mei a comunicati tote ace- 

«ste sciri și ambasadorului tătărescil. 

- « Asceptândă ordinele regale, rămâni,. Sire, 

«alu Malestătei Vâstre pre plecati, pre cre- 
«dinciosi şi pre umilita supusă și servitorii, 

Pierre» Antoine de Castagneres de Châteauneuf. 

(1) D. ae Boauquesne. 

(2) Âncă din 1688, Şerbanii Cantacuzeni, de necazulă Cupăresci- 

loriă şi cu sfaturile bolerilorii moldoveni, băjeniţi în Muntenia de. 

frica lul lordake Ruseti, se hotărise să răstorne pe Cantemiră şi 
„să pună domnii în Moldova pe Ilie Drăguțescu. Șerbină muri, <€ră 

«gâlcâva şi zavistia cu Cupărescil toti ai rămasă şi la Brâncovenu 

< Vodă» (Niculeea, 1, pag. 236). — In schimbulă gâlcevel ce le cău- 

ta Brâncovenu, Cupărescii îlă piraă şi el la Constantinopoli, unde. 

se afla atunci Laskarake Rusctă curatorii ală Moldovei. — Din câte... 

ne spună cronicari! noştri şi din câte ni-e dată să vedemă prin - 

documentele străine, nu credemi să fi avută istoria boleriinel 'am- 

belorii ţări române uă epocă de intrige şi gâlcovi diplomatice, mal 
bogată ca acâsta dintre 1685 şi 1715. - 

(3) D. de Beauquesne. — Pruscle d-lui de' Castagnăres suntă : în- 

călcite şi lungăreţe ca val de lume; n'a nici urmă de simetria și 

cadenţa frasci scriitorilor coloră mari ax secolului lui Ludovicii 

„XIV. Ali crai diplomaţii cal, după spusa lut Michelet, seria ca 

Dâmna de Sâvign€.
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„__Ceia.ce reese mâl ântâiu din- acestă scrisdre 

este bănuisla care a născuli în sufletul amba- 

sadorului în privința lui Constantină Cantemiră. 
Până acum, «. de Castagnâres credea .-pe Dom- 

nulă Moldovel departe da fi partisanu alu poli- 

ice germane; destăinairile d-lui de Beauquesne 

îi schimbă părerile și, mulțămită dulciloră şi multă 

cuvi6seloră cuvinte ale călughăriloră catolici, d. 

de Castagnâres se va teme și de Cantemiri, va 

lucra și în contră”! la Constantinopoli. 

Scia în 1650 Mateiu Basarabi ce voia se dică 

sinceritatea, 'călughărilorii catolică 'cari lucrau, ca 

Parcevici, la liberarea micelorii state creştine de . 

sub jugulă Turciloră; și de aceia, nu da episco- 

pului de Marţianopoli instrucţiuni “scrise, pentru 

a colinda cu dânsele pe la curlile suveraniloră 

creștini. | | | 

Preoții catolici, organisaţi “cum erai atunci, 

mal cu' s6mă în Moldova,(1) formau ună felu de 

stati în stată; erai pentru sâii în contra Dom- 

niloră cari cârmuiau (6ra; îi ajutau seu îl piraă, - 

suscitându-le uă :mulţime de greutăţi în Germa- 

nia sâu în Polonia. Adeseori, Roma era asurdită 

de reclamaţiunile episcopilori și superiorilori de 

Ja Bacău, Iași și Seretă; la rândulu loră, Papil 

asurdiai pe ambasadorii puterilori creștine de la 

- (1) Archiv fir Oesterreichische Geschichte, stud. cit. ală comitelui 

Pejaesevicl. pag. 350—360.—V. şi Hurmuzaki : "ragmente din Istoria 

Românilori, ediţ. ininisteriului Inste. publice, pag. 299, 311-345.
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Constantinopoli. Pe faţă, nimeni nu lucra cu mai 
multă ardâre la ușurarea. greleloră sarcini - cari 
apăsat pe grumazii bieteloru ţări, în fondă, Fran- 

ciscanil și Cordeliaril, Dominicani! și Jesuițiy, carl 
treceaii prin Moldova sâă se aciolai la Iași și 
în tâtă țera, căutau să prindă rădecini, să câștige 

vâdă, să intre — ambiţiunea supremă a clerului 
catolicii — în afacerile politice ale principatului. 

Toţi, pe întrecute, nu puteaii să sufere ca aceste 

două frumâse ț&rişcre să nu recun6scă autoritatea 
și supremaţia papale, s& nu se bucure de râdele 

civilisaţiune! catolice (1). Mulţămită întinselorii lorii 

relațiuni, superiorii ordinelori stabilite în țâră se 
încercaă în t6tă vremea să apuce uă trecere 6re- 

care la Domniă; să se împrietenescă ântâiu,  pen- 

tru a'lă subjuga pe urmă, cu părintesculi, blân- 

duli și ignorantulă cleră română; să câștige în 

fine, şi în ţările române, puterea omenâscă fără 
de care cea divină, aci pe pământă, este atâtui de 

sterpă și de neputinci6să. 

La tâte-adimenirile catoliciloră, mitropoliţii și 
episcopil ortodoxi răspundeau totdâuna “unii non 

possumas absolută, adesea-ori, în candârea lori 

naivă, unii din episcopi! munteni și moldo- 
veny nici nu înţelegeaă profundele şi întortochia- 
tele laţuri ce le 'ntindeau călugării catolici. Cea 
mal mare parte a clerului română era ca acel 
episcopu de care vorbesce Dumitru Cantemirii : 

(1) Cum s'a, bucurati poporul espaniolii !
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homo simplex ek divinis scripturis parum exercitatus.(1) 

Dreptii credincioși în legea strămoșâscă, recuno- 

scândi autoritatea patriarchilorii de la Ochrida şi 

de la Constantinopoli, părândă chiar că ignoră e- 

sistența unui cleră catolicii în Moldova, cleruli 
ortodoxii păstoria în pace oile cuvântătâre, nea- 

mestecându-se în ale politice, de câtu atuncia 
când şi acolo unde îl chiămai aședămintele ţării, 
obiceiulu pământului. e N 

De multe ori, călugării catolici încercaseră să 

reîncâpă lupta de cucerire ce conduseseră cu a- 

tâta stăruinţă, din alu XI-lea până în alu XV-lea 
secolii, Papil de la Roma, în principatele carpa- 

line; de multe ori, după îndemnulă cardinaliloră 

din Viena, Varsovia şi Roma, superiorii Minoriţi- 
loră şi Episcopii de. Bacău şi de Seretii dedeseră 
a combate acea. haerelica pravitas a Româniloră, 
eretica. perversitate de care vorbise odinidră lonă 

XXII, în scrisorile s6le către principil dunăreni (2); 

de multe ori, credându că voră prinde în laţă cu 
bineie pe mitropoliţii și.episcopii români, călugă- 

rii întonaseră cântulu împăciuitoră ală decretului 

de unire, din conciliulă de la Florenţa. 

«Bucure-se cerurile şi tresalte pământuli, căci 

(1) Omiă cu frica Domnului, dâr puţin dedată cu sfintele scrip- 

turi, — Cantemiră : Descriptio Moldaviae, III, 1. Ediţ. academică. 

(2) Hurmuzaki : Fragmente din Istoria Româniloră, ediţ. cit, Bu- 

curesci, 1879. Pag. 241.
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«rădicatu-sa dintre noi păretele care despărţia 
«biserica .Ră&săritulul de biserica Apusului».(1) 
Nimică nu le folosia, căci, la tâte. încercările 

loră, clerulă români răspundea cu indiferență, cu 
uă nepăsare cu atâtă mal pronunțată cu câtă a-: 

desea, ea nu era prefăcută, ci forte adevărată. 

Cum. diserămă mai susă,. mitropoliţii şi episcopil 
Moldovei și Valachiei nu 'nțelegeau totdâuna cele 
ce le spuneau călugării catolici. 

V&dândi. că cu cleruli indigeni nu poti face 

nimici, călugării catolici reveniai la Domni. La 

acestia, cu rugăminte, cu recomandaţiuni şi chiar 
cu ameninţări, ei se siliati s& capete puterea. 
Domnii năzuiai din răsputeri al isola, nu le dai 

nimică, îl sciati pe degete, le cunosceai forte bine 
spiritului de intrigă şi întinsele lori relațiuni : e- 
rau deci siguri că curţile vecine vori fi informate 
de totu ce se petrece în (&ra loră, dâcă cuvioşii 
călugări catolici vori fi in posiţiune da afla tre- 
bile interne ale principatului. Câtu de bine âns& 
s&și fi ascunsi mișcările Domnii, elevi lui Loyola 
le ghiceaii gândurile şi citeau în afacerile Și. vii- 
torulă Moldovei cu aceiaşi inlesnire cu care citeati. 

(1) Din Acta sacra oecumenici concilii florentini, ab Iloratio Jus- 
tiniano, Bibl. Vatic. custode colecta, disposita et îllustrata, Romae, 
1635, 1 vol. în f-lio—Il, col. XXII: Unionis decretitn: <Laetentur 
<coeli et exsultet terra ; sublatus est enim de mcdio paries qui oc- 
«cidentalem orientalemque dividebat ecclesiam>. -
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în cartea lui Juan de Mariana (1) cum s& omoră 

principii cari nu se închină la popi. — Cândă n'a: 

veau nimici de spusi, scorniau lucruri la cai 

Domnil nici nu visaseră, numai ca ei să albă cu 

ce să&și umple: rapârtele cari plecau în Germania 

şi în Polonia. | | 
Cum! își diceau, înflăcărați d» evangelica lori 

ură Jesuiţii din Moldova, cum 6re. nu vomi ajunge 

noi a: stăpâni şi conduce spre adevărata. fericire 

acesti mici principată ? Cândă imperiulă Germa- 

niet e pe mâna Jesuilului Miiller, Capucinului Si- 

neli, Jesuitului Menegatti și Franciscanului Spi- 

nola (2); cândi stăpânimă Polonia și suntemi pe 

cale d'a smulge diavolului sufleteie Transilvaniloră 

rătăciți, numai! Moldova să ne scape! 

In 1689, “unui ani înaintea scrisorel de mal 

'susă, Jesuiţii francesi Avril şi Beauvoillier trecură 

prin Moldova (3). Cantemiri se feri câti putu să nu 

„le dea nimici de bănuitu. Cu tote precauţiunile 

Domnului, Avril 'şi Beauvoillier, de și şedură nu- 

mal 8 dile în Iași, toti isbutiră a descoperi unu 

tractati secretă încheiată de Cantemiră cu Imp&- 

“U) Celebra De rege et regis institutione, care împinse pe Ravail- 

lac să omâre pe Henricii IV. 

(2) Louis Lâger : Histoire de PAutriche-Ilongrie, Paris, 1879, 1 

vol. în 8. pag. 260.—Leopold, imperatorulii Germaniei, se prostise 

de totii pe mâna popiloriă. încâtă Vienesii îl scriaii în t6te nopțile 

pe porţile palatului imperială : Leopolde, sis Caesar et non musicus, 

sis Caesar et non Jesuita, — adică : Leopolde, fii împărată tră nu 

tăutară, fil împăratii 6ră nu iesuită,. p 

„(3) Tesaură de Monum. Ist, Tom. III: Voyage de Moldavie, pag. 199.
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ratulii, și "li descoperiră atâti de bine încâti îi 

cunoscură până şi articolele, ponturile din care 
„se compunea. 

Cu astfelu de descoperiti, călugării catolici 

făceaii domnilor viâță amară atâtă în (&rile ve- 
„cine, câtă, şi mal cu sâmă, la Constantinopoli, 
unde ambasadori! creștini se serviaui de rap6r- 
tele pr-cuvioşiloră pentru a pîri și condamna po- 

litica domnescă. De aceia, atâtă boierii,. pârcăla- 

bi de graniță şi Domnfi înăuntrulă ţării căutat 
al face s€ trâcă iute prin Moldova şi prin Vala- 

chia. și, cândă era cu putinţă, s&l abată prin Ba- 

„sarabia.— Acestea, pentru cei. cari numa! călătoria 

prin Moldova ca Avril și Beauvoillier, cel stabi- 

li în lași și aiurea eraii mai.grei de suprave- 

ghiată şi cârmuiti. Indată ce Domnuli voia să) 

stringă mai de aprope, călugării catolici se ră-" 

pediaă cu plângeri la, Curțile vecine. 
Singurulă miqlocă de luptă ce rămânea Dom- 

niloră deștepți era acela d'a aţâţa certe între că- 

lugării catolici de dou& ordine. diferite, bunidră 

între Franciscan! și Cordeliari. Mâncându-se între 
dânșii în privința preponderanței, pr-cuvioşii ser- 
vitori al lui Christă lăsai pe Domni în pace 
s&şi orînduiască trebile fără. frică d'a fi spionaţi 
pe totă minutul. 

De altmintreli, cei cari.se aflat în Moldova e- 
rau admirabilă de bine organisați. După Bandini 
și după Parcevici, urmă în scaunului episcopală
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de la Bacău Vito Piluzzio (1). Câte şi trel acești 
prelați căutară a 'ntinde dominaţiunea și puterea ” 
loră și isbutiră, cu tâtă oposițiunea Domnilori, 
atâtă de bins, în câti vomă: ved6 că, 'peste câțl-va 
ani, îndată după pâcea de la Carlovici, călugării 
catolici vorii cere, prin -midlocirea imiperatorului 
Germaniei și a regelui Franciei, împuternicire o- 

ficială de la Sultanii ca să propoveduiască cato- 

licismulă în tările românesci. 

Din fericire pentru România şi liniscita practică 

a religiunei strămoşesci, guvernulă Sublimel-Porţi 

nu voi s& acorde călugăriloră împuternicirea ce- 
rută. 'Turcil credeai p'atuncă, şi nu se încelaii cu 
totulii, că Muntenii şi Moldovenii suntu şi rămâni 
credincioși Porţei, numai din: ura ce le: inspiră 

Biserica Romei, schisma latină (2). 
-Orl-cum ari fi Ensă, la data scrisorel ce dede- 

rămui mail susu, Minoriţii, cu ajutorulă lu Alec- 
„sandru VIII (1689—1691) se viraă câtă puteai 
în tote afacerile Moldovei; eraii cândi pentru a- 

lianţa cu Polonia, căndă pentru alianța cu Ga- 

mania. 
Certele cari se iscaui, spre binele Domnului, în- 

tre călugări! catolici, partisan! al acestori două a- 
liane, daii nascere la incidente ca. acelea de care 

(1) Hăsdău : Arhica Istorică, |, 1, pag. 176. —Bianu : Vito Piluzio, 

în Columna lui Traian, Maiă-lunie 1833. 

(2) Scris6rea d-lui de Ferriol către Ludovicii XIV, din Pera 2 Oc- 

tobre 1702, şi alte scrisori cu date posteridre.
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ne vorbiră domnil de Beauquesne şi de Castag- 

neres în scris6rea de la 15 lunii 1690. 

La 24 Iuliu 1690, ambasadorulă anunţă Rege- 

lui (1) că sa trimisi ordine principelui Munteniei 

da însoţi'cu oștile sâle pe T5kâly în Transilva- 

nia. D. de Castagntres adauge : 

«Penţru a combate r&ulă efectu ală sgo- 

«motelori respândite, în principatele române 

«cu rele intenţiuni de partita germană, asu- 

«pra  mergeril r&sboinlul franco-europeani, 

camu lrămisi scrisori Domnilori Valachiei ŞI 

« Moldovei, prin cari le anunţă victoria ma- 
«reșalului de Luxembourg asupra armateloră 
«confederate, și victoria navală a flotei fran- 
«cese asupra celoră englesă și olandesă.» (2) 

In 9 Septembre vestea victoriei de la Zernesci 

(1) Serisore din Pera. 

(2) Bălăliele câştigate de Luxembourg asupra Germaniloriă şi En- 
glesiloră, comandaţi de regele Guillaume la Fleurus, Steinkerque şi 
Nervinden. Tote aceste bătălir, dice Voltaire (Sidcle de Louis XI V, 
$ 1£), produceati mat multă gloriă de câtiă folâse. După fie-care vic- 
toriă ară fi trebuită să se cânte, din causa numărului înfiorătoră 
de răniţi, în loci de vesele şi resunătâre Te Deum, jalnice şi sfi- 
şietâre De profundis. — In ceia ce privesce victoria navală, d. de 
Castagntres vrea să vorbtscă de succesele comitelul de Tourviile, 
vice-amiraluli măriloră levantine în contra Engtesilorii lângă in-: 
sula Wizht şi în golfulă Tingmouth (Devon). Acesti marinar va perde 
în 1692 cetebra hătăliă navală de la Hogues. ”
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_ajunse în Constantinopoli. D. de Castagnăres se 

grăbesce a anunța pe Rege(1). 

«Sire, 

«Acum vro câte-va dile, uni Turci care 
«se întorcea de la graniţele Transilvanie! a 
«adusu vestea trecerii armatei otomane în 

«acea provincie, precum şi aceia a prinde- 

«derei generalului Hâusler. Turcului a mai 

«spusă că, trecândă prin Bucuresci, a v&duti 
„«uni olacii ali Domnului Valachiei care a- 

«ducea acestă scire Principesel-mume. 
«Aci, ami mai asceptatii până să ni se 

<adeverâscă, der, în fine, duhovniculă(2) prin- 

«cipelui Brâncovâna mi-a adusă ieri uă scri- 

«s6re pe care i-a scriso. principesa „la 27 
«ale lunel trecute şi 'n care se confirmă nou- 

«tatea dată de Turcu. Principesa-a mai lră- 

«misi preotului şi scris6rea fiului săi, (Brân- - 

«covenu) care'e de la 21(3) şi în care v&- 

(1) Serisore din Pera, 9 Septermbre, 1630, —prinnită la Paris în 5 

" Octobre, - E 
(2) Fi-va acestă duhovnică, popa Nicolae, «carele Greci fiindă 

era, vechiă slugă a casei M. S lui Constantină-Vodă, şi omi forte po- 

_litică, sciută şi vrednică în t6te» 2? — (Grecenu în Mag. Ist. II, pag. ! 

48).— Popa Nicolae muri în 9 Octobre 1700 (bidem, pag. 354). — Totă 

acestii popă, Nicolae Grecul de la Sinope, iractă și încheiă căsă- 

ioria Elenel Brâncovânu cu Scarlatii A. Mavrocordatii. Elă aduse 

pe tânărulă şi înv&ţatulă mire în ţeră (Cronica anonimă, | în Mag. - 

Isi. V, pag. 162). a Ă 
(3) Nu de la 929 —Istoricil român! daii 12 Augustă stilă vechii 

fiindă în secolulă ali XVII adaugemii 10 pentru 2 ajunge pe Gre-: 

goriani
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«duiii.că, în aceiași di de 21, cele două oști 

<vrăjmaşe, după ce ai statii faţă în față fără 

«să se încaiere, de la 11 ore de diminctă şi 

«până la patru ore sera, sai luată în fine la 

«luptă. Bătalia a fosti crâncenă, der n'a ţi- 
«nută de câtii unu pătrară de oră.(1) Impe- 

«rialii, cari eraă în numără de 7000, Ger- 

-<mani şi Unguri, au fostă cu totuli învinși. 

“ «Comitele Şandor a, prinsi pe generalul 

«Hăusler (2) şi patru. colonel. Ginerele fo- 
«stului principe ali Valachiei Palatianno (3) a 
«căduti în luptă și după ce capul său a statu 
«câte-va ore înaintea cortului comitelui To- 

"<KOly, lau trămisu la București, unde a 

«fostii dată prin târgă şapoi espusii pe uă 
«piaţă publică (4). 

(1) Grecenu ([I, pag. 162) şi Laurianii (pag. 492) spună uă jumă- 
tate de oră. 

(2) Nu sciii dâcă Comitele Şandor a prinsă cu mâna sa pe ge- 
neralulă Hiusler. Nici unul din cronicari! noştri cari vorbesciă 
de bătălia de la, Zernesci — şi vorbescii mai! toți — nu scrii nici 
uni cuvânti despre acestă vitejiă a locotenentului lui T5kăly. — 

D. de St. Priest (op. cit. pag. 101) dice că Vizirulă Mustafa Kiu- 
pruli a prinsi pe Hăusler, Dintre Kiuprulil nu eraă nici unulă la . 
Zernescl. d. de St. Priest nu cunâsce nici una, din scrisorile d-luy 
de Castagntres. | 

(3) Bălăcânu, <omă plină de vitejil şi de păreri nebune, cum e- 
rai toţi Bălăceni». Cronica anonimă de la 1689 încâce, în Mag. Ist. 
V, pag. 103. . . E . 

(4)..Niculcea : «hai pusă întrună prepeltcii în migloculii” ogrădii 
şi î-aă şedută vre-unii ani capuli în prepeltcii (II, pag.-238). — 
D. M. Kogălnicânu: <Brâncovenu îngropă la Bucuresci pe Bălăcânu 
cu mari onoruri». (Histoire de Valachie, ediţ. cit. pag. 239.)
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«Totu în scrisdrea mumei(1) principelui 

«se mal spune și de castelulii Brossavic(2), 
«că sa supusii comitelui Tokăly(3), şi că 

«acesta a 'naintatu cu armatele sele până la 

«Făgărași, pentru a merge d'acolo la Cibin, : 
«capitala provinciei» 

Trecuseră trei dile de cândi scris6rea d-lui 
de Castagnăres plecase la Paris. Tăkăly nu putea, 

din deosebite cause, se înainteze spre Sibil, pen- 

tru a fi declarati cu solemnitate principe ală Ar- 

dâlului. In loci d'a face «strălucită coronațiă>, cum 
dice Grecânu (4) în capitala principatului, TOkoly 

chiămă ordinele ţării de 1 jurară credinţă la sa- 
tului Christiani (5). 

Acolo, în biserică, trecândi cu vederea paco- 

stele ce! cășunase T5koly, Brâncovânu păru că 

uită trecutulă. Cu multă <«megalopsichiă», elă strînse 

(1) Muma lui Brâncovânu era Dâmna Stanca, fata Postelnieulul 

Constantină Cantacuzenii şi a Ilincei Radu Şerban; se născuse la | 

- 1637; fusese măritată după Papa stă Radu Brancovânu, fiuli vor- 

nicului Preda" Davidă Brâncovenu. Domna Stanca, cinstită forte în 

(Era românescă, a. zidită monastirea Mamulul (Vâlcea) şi a murită . 

în vârstă de 62 de ani, la 10 Februariă 1699, iGrecânu, în fag. 

1st. LI, pag. 330). — Carra (Histoire de Mold. et de Val) pag. 127, 

greşesce numind-o Elena. Ast-felă se numia muma el. 

(2) Braşovulă, de a cărul supunere nu vorbesce nici unii cronicară, 

(3) Unde o fi găsită Fotino (Jst. generală a Daciei, rad. de d. Sion, 

Bucuresci 1859, în 80, pag. 136) că “TOkoly a murit în bătălia de 

la Zernesci ? ” 
(4) Mag. Ist. II, pag. 168. 

(5) Laurianu, pag. 493.
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mâna magnatului unguri şi «îl făcu oraţiă cu 
multe cuvinte lrumâse». | 
Concordia şi frățâsca prietiniă erau să. ţină 

forte puţină. Nu scia dâcă. Brâncovânu era sin- 
ceri în arătarea simţimânteloră sâle; nu v&dă pen- 
tru ce nu ari fi fostă. TOkăly 6nsă se ajuta cu 
armatele române, (1), câștiga pe numele luj vic- 
loria de la Zernesci, primia felicilaţiunile aliaţilori; 
și la Constantinopoli, în unire cu ambasadorului - 
Franciei, săpa fără pregetă pe Brâncovenu. 
Domnulă română și unchiul sg  Stolniculti 

Constantin Cantacuzenu care nu părăsise pe T5: 
koly de cându acesta intrase în țâra românescă (2), 
citeaă “cu înlesnire în joculă 'aliatului loră. | 

La 30 Septembre, d. de Castagnăres' scrie: Re.-. 
gelul cu bucuriă că .prinderea generalului Hăusler 
va fi de mare folosii comitelui “TOkăly. In hărti-. 
ele comandantului germană se vorii găsi, d. de. 
Castagnăres e sigură, uă mulţime de hârtil cu to- 
tulă compromiţătâre pentru Brâncovânu. Tocmai 
acum prindemi pe Brâncovânu, pare a dice am- 
basadorulu francest. Obligaţiunile contractate de 
amenduoi domni! principateloră față cu imperato- 
rulă şi representanţii s&, la conferințele de la 
Drugănesci, trebue să se găsâscă printre hărtiele 

(4) Corpulă de Moldoveni cari luară parte la bătălia” de la Zer- 
nesci era comandată de Ilatmanulii Bogdană. Băirâneţele opriseră pe 
Cantemiră d'a veni în persână. In timpulă acela, Canlemiră avea 
70 de ani (Niculcea, II, pag. 238 şi 244), 

(2) Grecenu, Mag. Ist, 1], 137,
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generalului.  Brâncovâniu e: perdutia în ochit “Tur: 
ciloră; Tokâly va Stăpâni atât, „Ardelulă „câtu 
şi ' Valachia. 

Din. nefericire pentru bucuria. şi grabnicele « su- 
posițiuni ale d-lui de Castagneres, - Brâncovânu; 

Coristantini Stolniculă și cel-l- alți bo&rr învățați 

cari: alcătulati: sfatul Domnului românii, “nu e- 

rai atâtu de naivi pe. câtă î „credea ministrul 

Franciel. | 

“Mai ântâiu, în “contra: “suposiţiuniloră d-lur de 

Castagnâres şi comitelul : ungură, nici uă! 'Rârtiă 

compromiţătâre nu se descoperi în cart6nele lui 

Hăusler, 6rii vrăjmășia cruntă a 'genralulur i în con- 

tra: lui: Brâncovenu încurcă pe Tkâly Și pe con- 

siliaril s&i. Nu sciau ce să mal scriă. d-lui 'de Con: 

tagnăres carc, după datele loră, scria “Regelui; 

nu găsiseră nici una din acele probe sdrobitâre cu 

cari să prăpădâscă! pe Brâncovâniu la Conștanlino- 

poli. Brâncovânu fusese câlă p'aci să se. încăere 

cu Ilăusler în cortă la: T5ksly(1). pai 

(1) Grecânu, care scria cronica sa sub dictarea tu Brâncovânu, 

povestesce scena dintre Domni” și gencralulă ger mană aşa în câtă 

nu sângcră adâncă amorulii- -propriă ală lui Brâncovenu (dag. Isi. 

II, pag. 163). — Cronicarul anonimi (de la 1689 încâcc) o spune. pe 
șleaă şi totii ast: felti o dă și 4. Ubicini (fer ue de “Gtographie, la- 

nuarii 1880) în « La Moldacie en 1785, urinarea unui „diară de căl&- 

toriă de la Iași la Constantinopol, de comitele. de Iauterive (frate stă | 

rudă cu abatele-cavalerii de Ilauterive. secretarul lui Alexandru 

Ipsilante şi de care vorbeseii scrisorile d-lui de Choiseul- Gouflier 

către d. de Vergennes. Colecţ. Oddobesct). —, Scena, „după d. de Iau- 

terive, se petrece ast-felă : Sercus es, domine IIăusler, dice ântâiiă 

G. 1. Ionnescu. 15
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Nemţuliă ura pe Domnuli - românii “may - multă 

de. câtii „pe toli cel-l- alţi comandanţi. al oşirilorii | 

aliate, pentru că, pare-se, elă și oștenii iul. con- 

tribuiseră mal multi la strălucita victoriă „de: la 

Zernesci. 

Sperante. deci deșârte ! | . 

TOkăly crăpa de ciudă; Brâncovânu, „cu acea 

« megalopsichiă» de care ne vorbesce Grecânu, mai 

asceptă până cândă să se alâgă la unu felă,. după 

serbarea de la Christian, şi începu să. se pregă- 

tescă de întorsă la scaunuliă săi. Voia să fă CO. 

rectii până la fine şi se -făcea că nu "nțelege. de 

loci politica lui 'T5k5ly, că nu sciă nică una din 
mosafirnicele marghiolii pe cari iubitulu său amicii 
şi aliati i le juca la Constantinopol. . a 

Care âns€ nu” fu mirarea când TOkăIy. î spuse 

curati că şi elă. se va 'nl6rce în. Ţâra- Român6scă 

cu cetele ostașilorii. să. În loc. da rămăne, în 

Ardâlă, Şi d'a lucra la lreptata cucerire a principa- 

tului cu care de atâtea ori ! învestise bine- voitorulii 

Brâncovânu cu ironiă; Servus factus sum, hodic, sed ri, servus es ab 

ortu, replică Nâmţulă nu fără crudă potrivâlă.—Cronicarulă anonimi 

pune 'n gura Brâncovenulul aceste ironice cuvinte : «Jupâne Iliiusler, 

<ți-amă adusii 6speţi (Sultanulă tătărescă, Seraskiorulii, Tokdly, Lupu 

<Bogdan,) cari ţi-amii scrisă că'ți voii aduce; primesce-i. Eră cliă 
«răspunse lu! Constantini-Vodă : Nu te bucura de acestă întâmplare, 
«că de ami perdută no! răsboiulă, împăratulii nostru mal are ca 
«noi imulți, ci te bucură de vrăjmaşulă t&i Bălăcâuu că a perilii; 
«că eă, ca sălii mântut pe elă, amiă cădută în robiă, și, de şi suntiă 
«robi, astă-di amii căţuti în robiă, rii tu, vobii esci de cândă te-a 
«făcută tată-teă. (3lag. Let. V, pag. 11%,
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Sultani, TOk5Iy,: la audulu sosirel trupelorii ger- 
mane' sub marchisulu de! Baden, o: lua 'la sănt: 
tâsa, lăsa Transilvania în plata sfântului şi cădea 
irăși pe spinarea Țerii-Românescl. - 

Și răbdarea are .ună capătă în' tâte “sufletele! 
Brâncovenu, scosi din pepeni de jafurile oștilor 
lui. T5kăly care'lă însoia 'n țeră, r&suflă la Ploesci 
de față cu Seraskerulă și cu Chanulă Tătărescă. 
Și pe cândă boierii lui reclama la Pârtă în contra 
'hoţielori lui Tăkâly, Brâncovânu, cu Unguruli la 
Ploiesci, «prigonâlă avea și certă, pentru răutăţile 
«ce păgâni lui ostași 'a: face începuseră, împu- 
<tândui Domnul și mustrândurlii pentru nădejdea 

«cea de prieteșugă ce cu dânsul avea, pentru 

«multa slujbă de dragoste ce” arătase; isru elă, 

«cu câtă Dumnedeirea de dânsulu era depărtată 
„«Și creştinătatea, cu atâtă și elu de prieteșugii nu 

«se lipia, ci, după tirănâsca și păgâriesca lui fire 

«ce avea, mal multi asupra creștinilorii se săl- 

„«băticia, și, cu t6tă împrotivnicirea, da voiă ho- 

«țiloră lui stricăciuni și predă creștinilori să facă, 

«cari cumplite r&utăţi țărei făcea, nici de Seras- 
«kerulă, .nici de Impărăţiă temere avândă» (1). 

Violenţa cu care boierii, după instrucţiunile lu! 
Brâncovânu, proteslară la Constantinopoll în con- 

tra ncomendsel purtări a comitelui TOkăly, aruncă 

pe acesta peste Dunăre, din ordinulu Sultanului. 

(1) Cronica anonimă de la 1689 încoce. dag. Isi. V.
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TOkOly iernă la Vidină; cetele sele făceati din 

cândă în cândă incursiuni în România -Mică ca 
să. fure și s& jăfuie. Mehedinţenil. le tăiară pofta 
d'a mai trece Dunărea frecându” in vro câte-va 
rânduri oltenesce. de tota, âru Vizirulă care se 
afla la Singidună mustră aspru pe TOkOIy. penru 
;mișeliele lui. 

Dintre. toți, cel care. la finele lui 1690, avea 
dreptate da nu fi de locă mulțămitii, era, de si- 
guri, ambasadorulii marelui. Rege alu Franciei, 
„onor. d. de Caslagnăres. Mânia sa cra împăr lăşilă 
de d. de Louvois, a cărui politică se prăbuşia în 
Orientă, din causa piedicelorii cei „puneau în cale 
nesce necunoscuți, după cum Ludovici XIV numia 
pe Brâncovânu, Domnul Ţăril- Românesc. 

+
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XII. 

1691—1692 

* Anulă 1691 începe cu greu şi cu sri) mar) 
pentru Constantină Brâncovânu. 

Marchisulă de Baden: plecase din .Transilvania 
la Viena: şi lăsase în locu”, capi ală armatei de 
ocupaliune, pe generalului comite de Veterani. — 
Desgustati penă în adânculu sufletului de politica 
ungară a Turciloră şi de intrigele multiple cari 
se plămădiaii în contră! la Constantinopoli, Dom- 
nulă română ascultă cu atenţiune propunerile de 
alianță ale comandantului germani. Pe Veterani, 
Brâncovenu ?lu. iunoscea de multă şi nului ura 
ca pe Hăusler, a cărui fire mojică și sălbatică dis- 

plăcea forte caracterului liniscitii şi eminamente 

diploihalică ală Domnului Munteniei. 

"Se vede. că  Brâncovânu' și Veterani își trămi- 

seseră 'unulă altuia diferiţi: emisari, căci negocia- 

ţiunile cari se irinaui între" dânşii, fuseseră simţite 

la Constantinopol. 
D. de Castagnăres nu perde vremea, merge. 'n- 

dată la Viziri şi,: întemeiându-se pe primele. sgo- 

mote ce audise de la vrăjmașil Domnului, începe 

ataculu care va costa pe Brâncovânu atâta muncă 

și atâtea parale.
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Ambasadorulă scrie : (1) 

< Sire, 

<.u....„„Aduseiă pe urmă vorba şi asupra 
«principelui Valachiei, după ce apărasemii 
«cu căldură pe comitele Tok5ly(2). Crequii 
«că venise timpulă s& vorbescă Vizirului pe 
«laţă in contra principelui Valachiei,. şi 
«dedeiii, cu acâstă ocasiune, destule probe 

«care "lă voru face săbănulască pe Brân- 
«covenu. Li samntii convinsă că arii fi uni 
«mare bine, dcă Pirta -Varii destitui. Ami şi 
«pusi eu ceva temei în'acâstă privinţă (3), 
<şi "mi permită a m& “mândri cu speranța 
«aceia că, dâcă domnul Valachiei împinge 
«mai departe negociațiunile s6le (4), elu în- 
<SușI nu puţină va contribui. la propria sa 
«perderes. . -.. Ma E 

Astfelă vorbise d. de Castagntres Vizirului, şi 
Turculă nu -se putea opri d'a nu crede. Intemplă- 
rile, faptele cu elocința lori brutală, în dai. drep- 
tate, Potrivâla  împrejurăriloră . venise astfel în 

(1) Scris6re din Pera, 2 lanuarii 1691. — Ajuusă la Paris la 18 Aprile. | | E 
(2) Beniaminulă diplomaţiei francese era în disgraţiă la Turey, 

după blegulă resultată ali espediţiunel sâle în Transilvania. 
(3) Temeiulă se va ved& mar la vale în intrigele cu Preda Pro- rocenuliă, prictină şi pâte rudă ali Bălăcânului, o 
(£) Cu Veterani. :
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câtu Viziruli putea să jure, ca şi 'vrăjmașii Dom- 
nului români, că politica brâncovenâscă este cu 
totulă şi 'cu totulă la buna plăcere a “Nemţiloră. 

* Unchiul 'Brâncovenului, Jordache Cantacuizenii 
şi cu v&rulă. Domnului, Şerbană, “se în torseseră de 

la Viena, unde fuseseră ţinuţi "ca la. închis6re, 

încă: de la 168s (1). Sosirea. loră la: Bucuresci, 

coincidâadă . cu: sgomotele de negociațiuni “între 

Domni :şi Veterani, fu restălmăcită la Constanti- 
nopoli'ca- vay:de lume. D. de Castagnăres, TOkSly 
şi magnații 's&l umplură urechile Turcilori cu pri- 
mejdiele cari născeai pentru politica Sultanului, din 

șederea lui Brâncovenu: pe tronului: Munteniei. 
Totuşi, “atacurile acestora nu erai tocmai de 

temulii. Francesulit ŞI Ungurulă nu cunosceau bine 

“pe “Turci, erai cu: totul venetici la curtea” Sulta- 

nului, nu :sciaă în ce modi cadi Viziril în lațiăi 

mal lesne, şi tote acusaţiunile lori nu se potri- 

viaă bine. "Aliaţii acestora, Români şi Moldoveni, 

pe cari «vântul stricăril de (6ră> îl împinsese 

în apele d-lui de Castagnăres, erai ma! de temultii. 

Boierii, vrăjmași al Brâncovânului, cari, de tineri, 

crescuseră. și păscuseră intriga şi zavisiia la Porta 

împă&rălescă, dederă: ambasadorului francesi aju 

torulă' celă mai puternică. 

(1) Răspunsurile şi afacerile, în cancelaria diplomatică a lu! Leo- 
pold, miergeaii cuă încetinime care devenise proverbială. « Vienna 

cult Ezpictari», eră unii adagiii forte cunoscută de diplomaţi! d'atuncl. 
(Leger: Ilistoire de VAutriche-Ilongrie, ediţ. cit. pag. 26%),
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Eraă. atunci. la. Constantinopoli partisanii- Bălă- 
cânulul, al .Dâmnel „Și al: fiului celui. mal mare 
ală lui Şerbani Cantacuzeni : Preda Prorocânulii 

„Și Preda Milcovenulă. Cu dânşii lucra în unire 
Paharniculi Stroia s6ă Stalco: (1), comă plină de 
amestecături. Și zavistnică fârte», care voia dom- 
nia. Țăril- Românesc. Toţi. aceștia erau ajutaţi, de 
Cupărescil din Moldova, represintaţi la Constan- 
tinopoli „de Kapnkehaiauu bătrânului - Cantemiră, 
Spătarulă Lascarake (2), vrăjmașulă lui Brânco- 
venu și, mulțămită unei deșteptăciuni de mâna 
ântâiă, vasulă relelorii și întinateloră împărechiări. 

Preda “Prorocânu, boieră umblată prin Germa- 
nia, învăţaiii şi cu duhu, simți îndată că d. de 
Castagnăres urasce pe Brâncovânu şi că le. va îi 
loră, boieriloră sguduitori de ţeră, ajutorula cel 
mal de folosi la Pârtă. Drepti acesta, Preda 
câștigă prietinia, ambasadorului francesii, cu ma- 
niere polite și apusene; scia să ședă. la vorbă (3), 
se purta. nemţesce cu perucă ă la Louis XIV, cu 
pinteni lungi (4); pote că nu ari f şedută rău 

Es) Grectnu, Alag. Isi. W, pag. 199—201. 
(2) Niculcea, II, pag. 243. - 

" (3) Lucru rară pe vremurile acelea la Constantinopol. Amhbasa- 
dorit Regelul, Francesi, dec n causeurs, se topiaă de urit. Dom- 
nil fanarioți, Mavrocoraaţii mar cu semă (Nicolae şi fiulă săă Con- 
stantinii), vor câştiga pe mulţi ambasadori francesi numai! cu sci- 
ința da sta de vorbă. , 

(4). Cronica anonimă, de la 1689 încsce, în Mag. It. V”, pag. 120 
şi 163, — Boierii români al secolilori XVII şi XVIII, umblânâti «în- 
năuntru», luaă forte iute obiceiurile de -prin partea locului, Ast-
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în midloculii seniorilor cari. erau luminaţi la. Pa- 
risu,. Versailles şi Mariy, de radele Regelui-Sore.. 
"-Prorocânu deschise d-lur de Castaguăres vorba - 

în “privința lut Brâncovânu, ŞiI espuse starea-lu- 
crurilori fără: nici uă restricțiune. Solul franţu- 
zescu se puse la midlocă, dice cronicarulă (W; și 
atacurile combinate” începură. | 
Agentulă . Iă Cantemir, Spătarulă, Lascarake, ăi 

cu Stroe paharnicul și cu Preda Prorocenulă d'uă 
parte, TOkSIy cu magnații 'săl de “alta, ŞI,. Câr- 
muindu' pe toți, "d. de  Castagnres, se luară: la: 
întrecere, care: mal de care <piri făcendă -și: pri- 
hăniri aruncându» (2), st dărâme, s& spulbere: la: : 
Pârtă :pe Brâncovânu: Şi .veda -de care. se: pucura, 
Boierii români, cu daruri şi: plocâne, reușiră . 
trage în „partea lori, celu puţinii din buze,- pe: 
Chanuli tătăresca, cu. care d. de Castagnăres -avu: 

diferite intrevederi, privitâre la lupta. în contra 

Brâncovenului, (3). 

e si o. „. d 

felii mal "nainte, cum ami vădutii, Grigore Ghica şi Domna lur la 

Veneţia ; Constantiniu stolniculă Cantacuzeniă, prin Italia şi Germna- 

nia, după mărturia lui D. Procopii; Bălăcânu şi Vlădescu la. Viena, 

în urmă: Prorocânuli, şi în secolulă XVIII, fii lut Şerbână Canta- . 

cuzenă, de 'ale căror întâmplări prin micele principate ale Germa- ': 

niel, vorbescă. documentele colecțiunei Hurmuzasi. 

(LG 'onica anânimă, pag. 120, — Aci pentru prima şi ercdă pen- 

tru unica Gră, cronicari! români vorbescii de vrăjinăşia ambasado- . 

ruluy francesiă în contra lui Brâncovânu. : 

(2) Grocânu, în “Mag. Ist., pagina, 201. 

(3) Acestea” apară din 'scrisorile d Jul de Castagnăres, pe cari le 
vomă cita mâl” la vale. .
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:De rândul acesta, își: dicea. d; de Castagnăres, 

 Brâncovânu nu va. mai scăpa.. Din tâte părțile, a- 

 cusările - ploua la Pârtă cu. atâta belşugii, în cât 

„Vizirii şi caimacamii nu. mal: sciati - încotro isă „se 

întârcă fără. să. n'audă, că. Brâncovânu, „pe'di- ce 

- curge,  pră&vălesce împărăția. Sultanulut în piăpas- 

“ tia peirel de veci. .....::: - SIR 

“Colecţiunea Odobescu nu posedă scrisorile d- lui 

de. Castagnâres, datate din. Februariă : 1691, şi pri- 

„vit6re. la -posiţiunea forte dificilă a lut Brâncovânu 

„ la P6rtă. Nu este ensă greu a vede că ambasădorulii 

nu, lipsise da vesti Regelui, unul câte unul, a- 

lacurile. cari se dau la Portă. sub. conducerea: sa, 

în''contea Domnului români. Ancă, puţinii şi a- 

- cesti. principe, | „a cărui. destituire era, după con- 

<vingerea. adâncă a d- lui de Castagnăres, ună. măre 

„bine pentru politica francesă, în Orientii», dispă- 

rea: după scena imperiului : lurcescti, penru a a face 

„loci Luk . TOkOly. NS NU 

D. de Castagnâres. uita Ensă,. „mal, toidguna, 

“unii lucru :de căpeteniă, maj, cu s6mă . în Turcia 

din vremurile acelea. Elă nu, șcia, se: vede,; că in- 

trigele „cele. mal bine. țesute, acuşaţiunile, cele . mai 

“bine potrivite . cădea la. Portă în faţa unui  argu- 

mentă, înzestrată :în ochil Turcilori ; cu uă „putere 

estraordinară. Banulu, „punga. şi ploconulă. făcea 

minuni pe feericele ţ&rmuri ale Bosforului” şi în- 

torceai pe dosă lucrurile cele mal cu temeiii ăşe- 
date, cu uă ușurință ca din poveste, atâtă în. pa-
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latul “Sultanului câtă şim:celă mai umilă: conacu. 

Pe lângă -uă profundă cunâscere a :firel şi.:a poli- 

ticei turcesci, .Brâncovânu . avea.: şi :acestii. argu: 

mentă 'în mânele sele,.şi scia, multă mal 'bine 

"de câtă d. de Castagnăres,: s&lu pnurebainteze « cu 

atâta artă şi. cu alâta. vreme, încâtii..încurca,: 

sipia şi . spulbera - tote ele-l alte, Prgumente- ale 

vrăjmașilorii: să... pt 

La -începutulă | ul. anuariă 1694,  curatoril.: Şi 

prietinii Domnului: de. la Constantinopoli."lă ves- 

tiră că r&ă-voitorii se agită şi că'toți. înalții ,dem- 

nitari. al Porţel aă primită “în, contră! uă: mul- 
țime de învinovăţiri. Doul: boieri. pribegi. cari. se 
reîntorceau în țâră, Barbu Rudânulu şi Constantiniu 

Vă&rzariulă (1) 'îi -povestiră t6tă campania : între- 

prinsă de d. de. Castagntres şi de prietinil. „luă. 

Brâncovânu nu perdu vremea, care era preţi6să 

forte, avându-se în vedere. capriciulă şi .fantasia 

tureâscă. Dou! boieri, Postelniculă Vergu și Barbu 
Brătăşianu fură trămiși la Adrianopoli. Celă dântâii 

era -unulă din diplomaţii cei. mat'deştepţi ai: Mun- 

teniei; uă mulțime de misiunt' cu care fusese în- 

sărcinată, atât de Şerban Cantacuzeni câtă și 

de Brâncovânu îl ridicaseră susă de 'totă în stima 

Domnului; relaţiunile lui: Vergu cu multă din:func- 

ționarii Porţei (2), talentul Şi cunoscințele sele 

4) Cronica anonimă în tag. Îst. V, pag. 120. 

(2) Vergu cra totu atâtii de prietină cu Mustafa Caimacamulă, 

câtii era odinioră Mateiu Basarabii cu Abasa- -paşa ală “Nicopolel. Au



. 
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de limba și firea turcescă sfătuiră pe: Brâncovenu 

ală alege și trămite şi de rândul acesta. —Misiu: 
nea" boieriloră :nu era uşoră; în tâte părțile aveai 
să găsâscă vrăjmaşi la Pârtă. Brâncovânu 6ns& nu 
uită a le da cu belșugi, cu sutele de pungi, argu- 
mentulă de care vorbiami mal susă. 

“Boieril ajunseră la Constantinopoli pe la sar. 
șitulu lui Februarii. La începutul lui Marte, ar: 
gumentulă brâncovenescii operă, și d. de Custag- 
n&res se ''ncurcă în prevederile” sâls.: Succesulii 
misiune lui ' Vergu și lu Brătășanu fu detunătoriă. 
Ambasadorulu francesi nu scia ce să mal crâdă. 

Chanulă 'tătărescu, care! făgăduise “călăi va! a- 
jula şi că va merge într'unu cugetii cu duşimanil. 
Brâncovânului, să muiase de toti. —:cAmiă aflata, 
dice plină 'de obidă ambasadorulu, că şi pe cli 
Pa cumpărati >. —: «Caimacamulii e cumpărată, a- 
dauge 'd.: de Castagriăres ; în saraiă, până şi pe 
muma “” Sultanului 'a cumpărat-o>.. — <Trămișii 
principelui. Valachiel; sfârșesce' aprâpe cu jale ne- 
căjitulu: diplomati, au aruncati bani în drepta și 
în stânga»: (1). m 

ic, i : a 

i îi aa E e 

fostii.vre-o câte-va prietinil frățesci * între Turci şi Români; totă&una 
spre binele și scăparea ţării. — Nu scită de ce, der îmi vine a crede 
după puţinele date ce cunoseă despre Vergu, că deșteptulă postel- 
nicii, în negociările sâle cu Turcii, avea aceiași rondeur, aceiaşi 
libertate, verae românescă, pe care o avea Jogofetuli Tăută în se- 
colulă XVI. 

"(1) Scrisorile din Adrianopol de la 1 şi 22 Marte 1691, - —Ni-
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__Laţurile pe care d. de Castagnâres lentinsese 
cu atâta sciinţă și cu atâta răbdare, din Decem- 
bre 1690 și până la finele lui Februariă 1691; 
intriga a cărel țesătură italiană . Mazarin aril. fi 

lăudat-o, cădură tâte JYuă-dată, .cuă iuţelă care 

desnădăjduia pe ambasadorulu Franciei. . | 

Vergu putea. dice, nu fără, 6re- care dreptate ve- 

nilă, cumpăraiă, învinseiu.. RR: 

Tazidlulii, „cumpărătârea . pe 1691 să nisa. 
Tronul 'Țării- Românesci era ală. Brâncovânului 

mal, multi de câti ori cândă. Sfetnicii Porței spu-. 

neaii acum, ori cul voia S'audă, că Domnulă Mun- 

teniel e. „ceredinciosulii ȘI iubitulti Sultanului. „EI 

ascultai, nu e vorbă, observaţiunile. d- lui de Cas- 

tagnâres: aflau. de la densulii, că m. Muntenia, 

Gmenil cari insoțiati „pe . casieruli lui Tăkăly. ( fu- 

seseră. omoriți de vr'o câț-va tâlhari; (1) că,ară n 
dreplă, să se facă, . în acestă . privință 6re-cari 

mustrări principelui. Valachiei; ete, ete... — Vizi-. 

vuli se făcea, foci asupra Brâncov6nului și. făgă-. 

duia ambasadorului cea. „mai grabnică.. pedepsă. 

: Promisiune turcâscă ! D. de Castagntres scia frte 

bine felulu și urmările acestori promisiuni. 

Până aci, după câte vedurămiă, cu “TOkăly, d. 

de Castagnăreş nu 0. scose la nici ună felă. „De 

culeea spune că Ve -Tgu împărți a atunci, căci hopulă era a grei, una m 

pungi de bani. UL, pag. 248). 

(1) Serisâre din Ecra, 21 Maiă „1691, — - primită la Paris: în 10 

Iuliă. e Aa tsi
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câte on “creduse că: ţine n mânile clei victoria 

diplomatică, ori, Brâncovânu, ori Tokăly îi încur- 

caseră iţele ;: “din nou. Şi! cu multă oslendlă tre- 

buia: să "ȘI reîncâpă lucrarea. T5koly. n "avea no- 

roci ; "la. lăsă deci pentru . câtă-va în voia în- 

templărilori, . numai cu: priacipatulă Transilvaniei, 

în care, acum mai puţină: de câtă orl- și cândi, 

nobilulă Unguru nu era domni. | 

 Cunoscinţele ce făcuse cu boierii români, ca 

Preda” Prorocânulă şi. Lascarale Ruselă, dederă 

- d-lui, de Castagnăres şi alte idei, multă mai prac- 

ice de câtii: cele cari îl veniai din Versailles și 
din: Paris: : Miniştri lui Ludovici XIV nu cunos- 
ceai de -câtii slabă de totii starea lucruriloră în 
Orientii ;: câtă pentru amănuntele acestei stări, ig- 
noranța li-era desăvârșită. D. de Castagnăres se 

convinse din: cuvintele poieriloră români că vo- 
inta lui .Ludovică XIV 'şi a consiliului stu, da. 
pune "pe “TOKOIy pe tronul României, era nerea- 
lisabilă și;; prin urmare, văt&mătdre forte presti- 

iului lrancesi, la Pârtă. | | 

Inţelegeu tare bine, ară fi patut dice pe 

«ilalienesce. Preda” Prorocânu d-lui de Cas-, 

“<tâgntres, intruna 'din întrevederile ce aveai 

„«la Pera sâă la. Adrianopoli, înțelegeţi tare 

«bine, domnule ambasadori, că, la suirea pe 

„«tronulu. Munteniei a comitelui Tăk5ly, se o- 

<pune, nu numai Brâncovânu şi partita sa
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«din "Țâra Românescă, dâr. ne opunemii toți 
» i« Români ;. toţi, cum: ai : declarată [raţii noş- .. 

«tri, ne' vomii:da pene şi cămâşa,. numai: 

«ca. ună. străină, uni. Ungurii :s& nu vină. 

«domni și: stăpână 'pe moşia: nâstră. -. 
«<Stăruindă în acâstă politică: ungară,. gu- : 

«vernulă M. S. Sultanului va avâ.în contră-i : 
«lâtă suflarea: românâscă,- unilă. în': aceleași: 

«gânduri: de: neînvinsă resistenţă;' Și aduceţi- 
_«vă aminte, domnule ambâsadorii;: că Turcil, 

«cu “î6lă firea. loră 'len6să, : cu : totii. dispre- - 

«tuli ce au: pentru ' raiale, lot-dâuna: cândă 

«ali vădutu că (Era 'ntrâgă,: Moldova ori:Mun-: 

: “«tenia, sa! sculali “cu mică cu: mare: şi-au 
«prorupti în strigăte de: «nu vremii pe:cu-: 

“atare: su pe culare!»,.:Turcii, dici, ai: as- 

«cultati: plângerile -obştei, -.şi-aii ':schimbali 
- «hotăririle, dâca nu în' toti, celui: puţini. în. 

«parte. : Astfel -vorii face : şi acum, 'cândă. 

. «vori vede că: Ghiculescii şi : Canlacuzines-: 

«cil, -Brâncovânu şi boierii fugiţi la Constan- 

| «tinopoli Și! aiurea, se:unesci' cu toţi pen- 

«tru 'a nu primi pe comitele. TOkGIy. 

-eS'apoi, domnule ambasadori, :de şi ne- 
- <amă - chinuiti : îndestulii * mintea, totuși vă 

“«mărturisimă 'cu umilință că:nu pricepemi 

_«care-e folosuli vădilii ce: va: nasce pentru 

«politica: [rancesă în “ Orienti, “din venirea 

«comitelui ::T5kOly.:;:Domnă în. Țâra Româ-
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«n6scă. Nobilulu comite, viteză! şi neobositii 
«militară, nu:S'a arătată. până. acum, şi nici 
„«nu se va arăta destoinică diplumatu ; îr 
«lipsesci, după cum ați v&dutiă mal.anil tre- 
<cuţă, mintea. “subţire, - darulă potriviteloră 
«chiverniseli... | 

„ «Deca Escelenţa Vostră ară bine-voi să 
„«asculte una din părerile boieriloră cari, năs- 
«culi-crescuți. în (6Gră . şi colindați prin tâte 

- «provinciele Turciei, cunoscă mal. bine firea 
«Și spiritulă afaceriloră orientale, nc-ami per- 
«mite, domnule ambasadori, să vă spunemi 

„«că altă drumu ară duce silințele Domniei- 
„«YâSslre la succesă și. victoriă. Propuneţi Vi- 
«zirulu!, de Domnă în Țera-Românescă, nu 
„unu străină, nu pe nobilului comite Tăkoly, 
«ci unu boicru . pământâni care să fie cu- 
«nosculii și iubită în ţ6ră, care să aibă prie- 
«tinl și rude la Bucurescl. Cu puternicul 
<ajutoră. alu M. S. Imp&ratului. Franciei, -par- 
«lita  românâscă şi turcâscă a . acestul pr6 
“fericită boieră, asupra căruia va lumina îm- 
«perălesca milă, va cresce 'ndată și se va 
«întări. Saltanulă va audi din tte părţile sfa- 

: «lurile sfetnicilort sei, cererile boicriloră ro- 
«mâni, plângerile locuitorilori, şi va crede că 
-<va da raialeloră fericirea, dându-le de Domnă 
«pe boicrulă alesi de Escelența Vostră. 

«Acestă boieri, nu TOkdly, va sei; dom-
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- «nule ambasadoră, cum să câștige pe Canta- 

-«cuzinescil nemulțămiți din (cră, cum să. 

«strîngă. la uni loci pe: boierii pribegiţă prin - 

«Moldova, prin Transilvania şi prin tote păr-. 

<ţile; cum, cu ajutorul lori, să bată şi să dă&- 

«râme până la pământi, vEda şi numele celă. 

«bună de care se bucură Brâncovenu la 

«Portă. Acesta, Domnu lă Bucuresci, în u- 

_«nire cu Domnulă: Moldovei, după îndem- 

_ «nulă Escelenţei , Vâstre și ală domnului am- 

« basadoriă. alii Franciei. de la Varsovia, va 

«Sluji. politice. şi gânduriloră ,Impăratului 

«Franciei, cu .. devotamentul omului care 

«Vară datori ; totulăi. 

«Liniscitii despre Constantinopoli, unde Es- 

«celența Vâstră Y-aţi sdrobi vrăjmaşii îndată 

„«ce el ari cuteza să plănuiască ceva în con- 

«tra lui, elă, domnule ambasadori, ară nă- 

«zui din răsputeri a vă lumina asupra miș- 

«cărilorii armatelorii germane și asupra celor 

«ce se petreci în “Transilvania; el sari - 

«amesteca, din ordinele domniei-vostre, în.: 

«afacerile Polonie; ară câştiga pe Cazacii 

<Ukraniei şi 'pe Tătarii Crimului în partea * 

«politicei francese, şi ai: răspândi ' în totă -- 

- «Re&săritulu “Europei, şi până la Ţaril Mos- : 

«coviei, numele strălucitului Imp&rată al 

«Franciei, vestindă pretutindeni gloria şi bi- 

«ruințele lul........ > 
16 

6. 7, Jonnescu,
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În urma acestoră cuvinte probabile ale Proroce- 
nului, d. de Castagnăres, fără d'a părăsi cu totulă, 
de frica Regelui, interesele lui T5k5ly, dâr con- 
vinsu de drepiatea diselorii boierului română, 

„ scrie lul „Dudovică. XIV din.: Pera (1) + 
, 

.« «Sir e, 

«Ami 'propusii Viziculu, în locului prin- 

«cipelui actuală ali Valachiei, unt omă ca- 
«pabilă a îndeplini -bine acestă funcţiune. 
«Omulu mei este fiulu unui principe care a 

.. «domnit peste amândouă Valachicle şi a 
«fostă făculă prisonierii, luptându-se pentru 
«serviciuli Sultanului (2).  Reis-Efendi .şi cu 

“«nevâstă-sa sunlii pentru acestă “candidată. 
"<Le-amă promis pentru bunătatea loră 30 

«de pungi (3), a căroră valre: ami și con- 
- „semnato la loci siguri. i 

D. „de. Castagnăres imită întocmai pe Brânco- 
vânu, după sfaturile lui „Prorocenu şi Lascarake 
Rusetiu. | 

In faţa acestori noul împărechiărk; nici Brân- 
covenu nu sta cu mânele în sînii. După taziduliă 
din Februariă și Marte 1691, ridicându-se d'asu- 
pra peeazalul,, Domnul români : voia să arâte lui 

(1) Scrisâre citată, din 21 Mai 1691, 
(2) Ghica .stă Duca? 
(5) Slab de totă, în comparaţiune cu. darurile brâncovenesel,
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TEkGly că și dânsul pote ceva la Portă, de şi 
nu are fericirea d'a fi epitropisitulă Regelui-S6re. 

Astlelă - der, după îndemnuli şi cu ajutorul 
său, Ungurii cari nu erau cu Tăkăly, suscitară la.. 
Portă candidatura lui Bethlen Nicloş, pentru tro- 
nulă Transilvaniei care, cu fermanur! și archi-fer- 

manuri, fusese dată lul Tăk6ly. Prin acestă şi- 

r6lă mişcare, nobilulă comite, nu numa! că perdea 

Valachiă, der se spăla pe-mâni și de Transilvania, 

pentru stăpânirea căreia făcuse, după Zernes”!, uă 
atâtă de «strălucită coronaţiă». la Christiant, 

Prietină cu Veterani, căruia, în numele lui Beth- 

len Nikloş, îl fâgăduia că Transilvania sub acesti . 

candidată va fi supusă şi credinci6să . Habsburgi- 

loră; prietină cu Turcii, cărora le presinta, totu 

pentru acestui candidati, uni argumentă în val6re 
de 300,000 de scudi, Brâncovânu mergea în fruntea 
partitei vrăjmaşe lui TOk5ly, şi avea cu. dânsulii 

atâtă pe magnații din Transilvania cari înclinab 
spre Germani, câtă și pe cel cari, la Constanti:- 

nopoli, erati desgustați de aroganța şi de groso- 

lanele încurcături și tergiversări ale lui TOk5ly. 

Acesta turba de mâniă în contra Domnului ro- 

mână, 6ră d. de Castagnăres își cam perduse . 

cumpătulii. Brâncovânu spunea curati Turciloră : 

dâcă aprobaţi candidatura lu! Nikloș, e numâri la 

Tasnaua împărătâscă și p'alături de Hasna, îndată . 

şi peşim, trei-sute-de-mii de scudi. Propunerea brân- 

covenâscă era d'uă simplicitate şi -d'uă elocință
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geometrică; una de felul celora cari, la Turdi, 

aveai. uă trecere ca din poveste, șinaintea cărora 

pașale și. vizir! senchinau cu mâna pe peptă. 

Citiţi 'cu ce 'ntristare, d. de Castagnăres anunţă 
Regelui tergulu propusi de Brâncovânu : 

«Sire, | 

ei: Transilvanii, vrăjmaşi al lut 
_<TOkăly, propună de principe ali. ț&rei lori 

«pe ună 6re-care Bethlen Nikloş........ D 
Ze «Principele Valachiei, care e, cu trupă cu su- 

AT Sefletă, în parlita curței de la Viena, garantâză | 

+ Porţel suma de 300,000 de scudi pe care 

* “Transilvanii se oferă so respundă, decă 
“« Turcii aprobă proiectulă lori. . 

« Acestea se potrivescu i6rte cu călătoria ce 

«a făcutu ună popă grecii(2) la Adrianopoli, 

«unde a adusă sume considerabile pentru 
«toți oficiarii Porţei, din partea Valachilorii(3). - 

    
  

7 

  

(1) Acesti magnată ungurii trecu, pare-mi-se, în urmă în Francia 

şi petrecu câti-va timpă la. Versailles, unde se plângea, cu fârte 

multă dreptate, de ignoranța Francesiloră pentru toti ce-se atin- 

gea de ţâra lui (R. des Deur-)ondes, 189, Iuniii 15, Langsdori.: 

La Transylcanie). Toti acestii magnată a lăsatii nesce Dfemorie is- 

torice, din cari, partea privitore la turburările din Transilvania a 
fostă publicată de abatele Revtrend. Le Journal des Savants (1737, 
pag: 160) a dată uni estractii din aceste memorie. 

(2) Pote totii popa Nicolae, Grecul de la Sinope, unulă din e- 
misarii secreţi a! Brâncovenului, de care v orbiami în cap. precedenti. 

(3) Scris6re din Pâra, 23 luliii 1691,—primilă la Paris la 8 8 Sep. 
tembre,
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Vizirulu şi Caimacamulă păreaă dispuşi a primi 
combinaţiunea ce le oferia Brâncovânu. Nimică mal 

“umilitoru pentru politica și amorului proprii ală 
“d-lui de Castagnăres, și mal cu s6mă pentru tru- 
fia lu! TOkăly, care era dati la uă parte telier-meker, 
cu uni sans-gâne întradevăr turcescu. Ambasado- | 

“rulă francesti puse toti in mișcare pentru a lumina 

“pe Turci. Vizirulă asculta galeși, dâr gândurile 

„îl sburaii mereu la cele 300, 000 de scudi al Brân- 

“covânului. 

La 26 Noembre, d. "de Castagnăres + scrie, 

t6rele : (1) « 

| SS /CURES 
tc... Mi sa spust că principele Vala= = 

«chici s'a lăudatu că densulă arii put6 readuce 

«pe Trânsilvani sub ascultarea Sultanului, 

«dâcă  Pârta n'arii mai ține s& le dea pe To. 

«kăly de Domni, și i-arii lăsa s&și algă el 
«pe cine le place lori. 

«Acestă propunere a principelui români pă- 

<ruse ântâiă 'Turciloră destulă: de nimerită; în 

<urmă €nsă, li-amă descoperiti eu (tă şire- 
«tenia lucrului. Propunerea acâsta, spusu-le- 

«ami, nu e de câtă uni vicleșugă alu Germani- 

<loră, cari vori să amăgescă Pârta pentru ca: 

«acesta să părăsescă pe comitele T6k5ly........ > 

(1) Seris6re din Adrianopoli, 26 Novembre,— primită la Paris la 

22 Februriă 1692, 
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„Intradevără, d. de Castagntres nu se . 'ncela. 
"Pe lângă plăcerea. ce simţia în. sufletulă său de 
„omu supusi palimelori, da lucra în contra uk. 
Tok6ly, Brâncovenu mai asculta și de invitaţiu- 
„nile Curţei imperiale. Leopold voia. să. facă. pace 
cu. Turci și unulu . din aceia. cari se opuneaii 

| mai multă la începerea negociaţiuniloria era .TO- 
_K&ly. Pacea între Imperii și Pârlă era  mortea 
pretenţiuniloră s6le. De altă parte, Imperatorulă 

Germaniei. avea trebuință de tâte armatele s6le 
„la Rhin unde luptele urmaă cu înfocare. Ca să 
facă trionfuli, ară [i dist Văcărescu, trebuia Leopold 
să [iă liniscitu și 'n pace la Orientă. Dreptiă acâsta, 
Imperatorulă, pe lângă acţiunea lui Brâncovânu 

„la -P6rtă — acţiune cu efecti lăturalnică, dâr pe 
care d. de Castagnăres, o pricepuse încotro tinde — 
Leopold, dică, porni la :Constantinopolă pe comi- 

“tele de Marsieli cu propuneri directe. Imperato- 
„rulă voia pace şi era hotăritii să părăsâscă Tran- 
silvania şi să nu mal „ajute pe Veneţiani, deca 

„Sultanului se 'nvoia so subsemne. (1) 
„Nici. vorbă că Ludovici XIV și miniştrii s&I a- 

_veaii celă mai mare interesi ca misiunea d-lui 
„de Marsigli (2) să „Nu reușescă la Constantinopoli. 

(0) St Priest, op. cit. p- 102. 
* (2) Ferdinand, comite de Marsigli (1658—1730), diplomată im- 

„perială; a publicatii mar multe opere, dintre cari citămi Descri, îp- 
piuneă Dunărei (Haga, 1744, în care vorhesce de Români, 1, p. 25 

„Şi urm.). In privința acestei opere, vedi Memoires de Tree ou, 
Septembre ' 1725. -
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D. de Castagnăres 'se făcu ?n palru, lucră din r&s- 
puteri, puse totulă în mișcare numai. ca propu- 

„nerile trămisului imperială să . fiă: respinse şi res- 
boiulă s& continue ca. și pe treculiă. 

" Musiu de. Şatoniof (1) fu mal fericită in acestă 
ocasiune; d. de Marsigli nu făcu nimică ; Turciy 
respinseră cu trufiă (te învoielile ce propunea - 
trămisulă : lui Leopoldă. De rândulă! acesta, :d. de 
Castagnăres, învățase de la. Brâncovânu cum se 
tracteză 'cu succesi la Portă; cumperase,: adică, 
pentru a'i pune în contra păci! cu: Germania, pe 
Muftii și pe Aga Ianiceriloră. 

Acestea se petreceau în 1691. 
In anulu următoră, Anglia şi Statele-Unite ale 

Olandel intervină. Y6răși, în unire cu internunţiulă 
Germaniei, ca să se facă pacea turco-germană. 
D. de Castugnăres, usândi de aceleași midlâce, 
combate și de astă dată cu deplină succesti planu- 
rile vrăjmaşilori lui Ludovic XIV. | 

Se vede că, din causa acestori negociaţiuni a 
căroră importanlă era capitală pentru interesele 
Regelui, d. de Castagnăres uită pe T5kăly și di- 
feritele peripețil ale politice! brâncovenesci, în toti 

decurzulii lul 1692. — Navemiă de la domnia-sa 

(1) 1. Văcărescu cunbsce pe d. de Castagnâres sub numele de 

Châteanneuf, pe care; în scrierile francese, îlii pârtă numa! fratele 

stă, cunoscutulă abate de Châteauneuf, prietinulii celebrei Ninon 

de Lenclos şi naşulă lui Voltaire. — V. în acestă privinţă, scrierea 
d-lut A. Pierron : Voltaire et ses maitres, Paris. 1866, în 80, pas. 
16 şi urm.
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„nici uă scris6re cu data de 1692 şi referindu-se 
-“la subiectul nostru. . De e 

In 1693, scrisorile și rapârtele reîncepi; ună 
nuoii personagii apare pe scenă; Alexandru Ma- 
vrocordatii,. sâi Juuro-Cordatus, 's6ă de Scarlatos, 
s6u di Scarlatti, seu Scherleloglu, (1), marele Exapo- 
rită şi Dragomanii ali Porţei otomane, viitorulă 

- făptuitori alu păcel de la Carlovici, intră în jo- 
„culă impestrițată ală intrigeloră diplomatice dintre 
Ludovicii XIV şi Constantini Brâncovânu. .. 

() Alexandru, ca și nepotul s&ă, Constantină, se numia şi iscălia 
după cum era naționalitatea, celuia cu care corespundea,
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XII, 

1 693, 

La 'nceputulă anului următori, d. de Castag- 
neres scrie Regelui : (1) 

«Sire, 

«Mavrocordată a venită pe la mine. Mi 
«Sa părută că mi vorbia cu intenţiă; mi- a Spusu - 

«că el nu crede că se va face pace anulă a- 

«cesta. Ei însă, decă art fi s&1 judeci sin- 
«ceritatea în acâstă privinţă, după asigurările 
«ce mi-a dati despre bunele disposițiunt ale | 

“<Vizirului pentru comitele T5kăly, apol pu- 
«țină credământii pună pe cuvintele lu. 

«Sunlă f6rte bine informati că Vizirul: e 

«supărată foci pe acesti comite, Și ietă uă 

«probă de acâstă supărare 2 trămișii Dom- 

_«nului Moldovei veniră la Vizirăi să pirască 

«pe principele. Valachiei .(2).. Intre alte învi- 
--«novăţiri ce se facu acestuia din: urmă, suntu 

_«şi conferințele ce a avută cu generalul 

(1) Scrisâre din Adrianopoli, 15 lanuariă 1693—primită la Paris 
la 12 Aprilie. 

(2) Intrigile şi ura dintre Cantimiresci şi Brâncovănu continuaă 

la Constantinopol.
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«Hăusler (1). Când audi de acesta, Vizirulă 
«dise : ară merita s& fiă pedepsiti şi mal 

«greu de câtii Domnuli Valachiei acela care 

<a dati drumulă lui Hăusler, când acesti 

«generali era în mânele n6stre (2). 

« Ocasiunea . cu care ami aflati: aceste a: 

„«mănunte ale. întrevederii, este aceia că -Dom- 

“«nuli Moldovei îmi trămisese 'mie pe boierii 
« moldoveni cu rugăciune de a le procura uă 

«audiență la marele Viziră. T-amă primiti şi 

-„ «găzduită la :mine(3). cu învoirea şi consim- 

„ «țimântulă, marelui Vizir. Intriuă di cândă 
«curatorulia Domnului Moldovei (4) îl conduse 
„«la uă audiență secretă 'la marele Vizirii, a- 

« cesti primiă- ministru - “se esplică şi asupra 

«comitelui: TOkăly. 
E <Vizirulă a ţinută aci pe Moldoveni mai 

(1) Conferinţa de la Drugănesci pe care Tokăly şi d. de Castag- 
„năres o esplotaseră atâtii de multi pe spinarea lut Brâncovânu, 

(2) TOkăly schimbase pe generalului Hâusler cu soţia sa Helena 
- Zriny, care era 'deţinută la Viena cu copii să! âncă de când capi- 
-tulase la Munkăczi. 

(8) D.: de Castagnăres datoria acestă : serviciă lui Cantemiră, 
“căcI şi Domnulă Moldovei servia pe ambasadoră forte bine în re- 

“ gulata espeduire a corespondenţei: cu d. d'Esneval,. ministrul Luk 
„Ludovică XIV de la Varsovia, (Scrisârea d-lui de Castagnâres că- 
tre Rege dih Adrianopoli, 8 Februariă 1693). 
"(4) Lascarake Ruselă, fiulă bătrânului vornică Iordache Rusetă, 

lucra. de sergă la răsturnarea Brâncovânului, Acesta le va răspunde 
resturnândă în Marte .viitoră, după mârtea bătrâniatul Cantemiră, 

„pe fiulă săă Demetru după tronul Moldover, și- punândă în locu'!, 
“în ciuda şi spre. spaima Cupăresciloră, pe fiulit Ducăr-Vodă, Con- 
stantini pe care, la anuli, şi'lă va face ginere, 

N
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«multe dile, sub pretestă da studia bine 
«plângerile lori, deru,: după câte audă. ei, 
«Domnul Valachiei sa și spălatu, în felul 
«cum se obicinuesce la curtea, acesta, (1) de 

. «învinovăţirile cei faci boierii moldoveni. 
«ME găsescă datori a mal spune Maies- 

«tăţii Vâstre că Mavrocordaliă, cândă voi să 
«mă 'ncredințeze că dânsulii a slujitii forte 
«comitelui TOkoly pe lângă marele Viziră, 
«mal adause că 'nt&mpinase în acâstă pri- 
<«vinţă mari greutăţi, şi abia putuse să se 
«împotrivâscă -curentului, de: âre ce. Turcil 

: «toți, afară de marele: Viziru, consideră pe 
„+ “TOkGly ca pe ună 'omi: nefolositorii Și în 

; „sarcina Imperiului: otomanii. Zokăly, dică 
«dânșii, cere mercii, şi nu dă în schimbă - ni- 

o emicăa, 

| In timpul acesta, negociaţiunile de | pace con- 
tinuau. : Anglia însărcinase ; -pe ambasadorului. săi, 

lordulă. Paget, și Olanda pe.d. Collier ș& stăru- 

iescă pe lângă Viziria pentru ca Porta să 'ncheiă |. 

pace cu . Germania, Acestea, tote, în ciuda luk 

Ludovică XIV. ... | 

| Printre "diferitele articole ale propuneriloră [ă- 

cute Turciloră de principii creștini, găsimă unulă 

i care se 'nfățişa în tâte rândurile cândă Polonil 

„părea că suntă învingători Și, prin urmare, pu- 

:(1).D- de Castagnăres vrea se 'nţelegă adică pungele.:.
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tea, mulţămită împrejurărilorii, să câră Porţel mai 
multe despăgubiri. Acesti vecinică şi neschimbată 
articoliă dicea. : 

«De re ce Valachia şi - Moldova au fostii, 

«din vremuri bătrâne, prin moștenire, în stă- 

„«pânirea Poloniloră, și pentru că, astăqi, cea 
«mai mare parte din Moldova este de dânşii 

„«coprinsă, numita Moldovă precum și Vala- 

«chia să li se dee “pentru a le posede el ca 

"<şi mal 'nainte> (D. 

»- Turcil sciati de multi aceste pretânțiuru ale Po- 
loniloră. De la finele secolui XVI, de cândă cu 
“alegerea lui Henrică de -Valois la tronulă Polo- 
„niel, și pe urmă, ori de câte ori vecinii Moldo- 
vel câștigaseră câte uă victorie asupra: armatelorii 
otomane, cererea de a li se da Moldova și ade- 
se-orl — pentru a varia — și Valachia venia re- 
“gulati în negociaţiunile diplomaţiei polone cu înalți! 
demnitari ar Porţel. Argurnentele desvoltate în a- 
"cestă privință de ambasadorii [rancesi a! Caterinel 
de Medici la 1572 (2) erau cu sfințeniă păstrate 
in sertarele diplomalice ale Poloniei, şi scâse tol- 
deuna cândă priincidse ocasiuni se "nfățișau. 

= (1) Dia articolele date pentru - <conclusiunea păcei între Germa- 
"ia, principii creştini aliaţi şi Sublima Portă, prin midlocirea Re- 
gelul Angliei şi Statelori-Unite ale Olandel», în documentele Colec- 

- ţiunei Odobescu. 
(2) Charriăre : Nâgociations de la France dans le Lecant, Paris, 

1848, vol. III pag. 339 şi urm. Scris6rea, instrucţiune a lui. Cazolă 1X,
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Cu aceiași regularitate cu care Polonil presin-. 
tati acestă cerere la Sublima Pârlă, cu aceiaşi.şi ; 
Turci o refusaă, câte uă dată cu binisorulă, câte .. 
uă dată atâtă de energică, în câtii tăiat diplo- 
maţiel polone, “pentru decimi „de ani, pofta d'a.. 
mal reveni asupra acestui esplosibil subieciu; 

De rândulu acesta, susținuți de Anglia și de:0- : 
landa a căroră. v6dă nu era tocmai mică la Pârtă .. 
negociândii în unire cu Austria, Polonii credură ;, 
că iâră. a venită timpulii. s& -readucă ps fapetă.. 
cestiunea „Moldovei şi. Valachiey, vechi provincie . 
polone, cum dicea Carolu IX. Tureil: 6ns& nu se; 
ultară la nimicu și refusară cu aceiași Lăriă ca ; 
și mal înainte. Dreptă acesta, pentru că Polonil:; 
nu voia s%și părăsâscă pretenţiunile de rânduli., 
acesta, cu aceiaşi. înlesnire ca și pre trecuti, şi, 
pentru. că Turcilorii nică prin gândi nu le trecea a 
le da Valachia și Moldova; Mavrocordată, pentru 
momentă, grăise adevăruli d-lui de Castagntres 
spunându-i că pacea nu se va face nici la înce- 
putulă lui: 1693. | 

Ludovic XIV era 'msciinţalii, qi cu di, de mer- 
sulă . negociaţiunilori la Portă. Regele Franciel 
avea 'n Orientă, afară de ambasadori, şi alți emi- . 

regele Franciei, către d. de Germigny, Paris 39 Novembre 1572; 
a aceluiași către episcopulii D'Aqs, Paris 17 Decembre 1572; scri 

sorea luy IHenrică de Valois, Decembre 1572 către acelașă amba- 
adoră, — ile serviaăi dreptă basă, cereriloră şi drepluriloră a ' 

antiguo ale Poloniloră.
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sari răspândiți prin Turcia, Polonia, Ungaria şi 
Transilvania. Printre dânşii, unulu din cer mal în- 
semnaţi era d. de Loiras(1), marchisă de Fer- 
riol(2).— Acestă militarii condoltiere se afla în Tran- 
silvania âncă “dinaintea asediului Vienei, și luase” 
parle cu oștile lui Tokăly la tste; luptele in con- 
tra: Imperialiloră. După bătălia de la Zernesci şi 
multi solemna. proclamare de la Christian, Lu: 
dovici XIV "lu numise 'representantulă săi ofi- 
ciălă pe lângă: persâna principelui Transilvaniel. - 
Silită” să se retragă cu TOkăly din Arââli, la ve- 

„Stea apropieril marchisului de Baden, d. de Fer- 
riol venise *n Turcia. Âncă uni vrăjmași pentru 
Brâncovenu, și unu vrăjmași mai înflăcărat de 
câtii d. de Castagnăres,'de re ce.d. de Ferriol 
era militară svăpăiatu şi trăia în midloculu' magna- 
țiloră unguri, unde numai bine: nu se vorbia de. 

(1) Nume de r&sboiui ce purtă d. de Ferriol câtă şedu în Ungaria 
și în Transilvania. , . E 

(2) D. de Ferriol era ună nobilă din familia d'Argental; fu musche- 
iară în 1669, comandanti de cavaleriă în 1672, capă ali unul regi- 
mentă de Tătari și de Dragon! în Ungaria în 1676 (St. Priest: A. 
moire sur Vamb. de. France, etc. ediţ. cit. pag. 346.) — In urmă, după 
cum vomă ved& mai la vale, d. de Ferriol fu numită ambasadorii 
ja Constantinopoli, în locul d-lur de Castagnires. D. de Ferriol 
era unchiulă celebrului comite d'Argental, «Ze cher ange», din co- 
respondenţa lu! Voltaire. D. de Ferriol a statii adesea la vorbă cu 
Voltaire după cum rcese din scrisorile acestuia, și probabilă că 
fostulă ambasadori la Constantinopol a spusii marelui scriitorii 
francesă mania ce avea Cantemiră d'a se cobori din Tamerlan și 
Brâncovtnu nu sciă din cine (Zlistoire de Russie, loculă indicată mar 
la vale), !



— 285 — 

Brâncovânu. Drepti acesta, "li vedemi luându-se 
la întrecere cu d. de Castagnăres în a piri și îne- 

gri pe domnul Munteniei, lui Ludovic XIV, d-lul * 

de Pomponne (1) şi Vizirului. D. de Ferriol şi comi- ' 

tele Şandor, represintantulă lui TOk5ly la Pârtă, 

maveau altă trâbă. Cele mai neînsemnate acte ale - 

lui Brâncovânu erai: așternute la Pârlă ca nesce - 

crime oribile: cari meritaii destronarea imediată. | 

„Frumosulă şi partea șăgalnică a acestori mul- : 

liple şi împestrițate negociaţiuni erau că Sandor; 

precum şi cel-l-alți magnați cari se aflau la Portă” 

nu. erai diplomati. de: loci ; se 'ncurcai fârte les- 

ne şi 'ncurcai. şi pe diplomaţii francesi stricându - 

lucrulă ce. aceştia cu multă osten€lă făcuseră. Bu- - 

nidră, 'era sciuti şi pre sciutu de Viziri şi de * 

Caimacami că Gmenii lui TOkăly mergi una în po-:: 

lilică cu representantulă Franciei, că ce:erile lori 

nai nică unu amestecu cu negociațiunile Germa- 

niei şi celorii-l- alți principi creștin, conduse la 

Portă de lordulă Paget și de comitele Collier. - 

Și nică nu putea fi altfelă.: TOkăly şi Francia' 

cereaă- Valachia şi Moldova pentru er; Polonia şi 

Germania le cereau cu aceiași poftă : învoi6la nu 

era posibilă.. Înteresulă magnaţilori unguri, ca şi 

acela alu, ambasadorului francesii, era de a spul- 

bera. cele ce încercaii să întemeieze Engiesi! şi 

Olandesii.: 

(1) Ministeia ală af. străine de a doua 6ră, de Ia 1691-1699, -
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Intrună rândă 6ns6, după cum ne spune uă . 
scris6re a d-lui de Ferriol, (1) comitele Şandor, re- 
presentantulă oficiali ală lu! TOkăly, fusese atâtu | 
de: subțire momită de lordul Paget, în „câtă iîn-.:: 
trase cu acesta în negociaţiuni. Diplomatulă en- | 
glesu voia să atragă pe T5kăly în partea -sa; a- 
cesta aru fi fostii unii „primă succesi pentru acţi- .. 
unea sa de mediatori; pe urmă, ară fi stăruilă de... 
TOkoly ca să se lase de Valachia și de Moldova. 
Onorabilulă lordă credea: că Turcia, ne mai fiindă - 
trasă de mânecă pentru aceste două principate. - 
și de alle persâne, le.va da îndată Poloniloră. In- 
strucțiunile primite de la Londra. nu. ordonaiă : 
mal multă. — Pentru a aduce pe Șandor să as-: 
culte “aceste propuneri, cari nu însemna nimici 
mal multă de câtă des&vârșita prăpădire a planu- 
riloră tăkălyane, lordulă Paget n'avusese de câtu: 
s&1 vorbâscă de. marea repulaţiune a lu! TOkăly .. 
în Englitera. <La nol, dicea, nobilulă lordă, comi-. 
«tele de Kesmarck este consideratii ca uni adevă- . 
«tatii rege alu Ungariei ; Englesi! cunoscii tâte vic- 
«toriele luy Şi laudă cu glas mare neînvinsa'i vi. -. 
<tejiă. Ungurii suntu, pentru mine și pentru com-: 
«patrioți! mei, uuiă popori de eroi, demnă de 
«admirată». | a . i 

Comitele Şandor asculta cu plăcere şi lărgia 
nările pentru a înspira și mai bine elogiurile a- 

(L) Scrisâre către d. de Castagntres, 20 Decembre 1692. -
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duse cavalerismului ungurescii ; der, fără săși dea 
sema, —era atâtă de viteză! — se apropia de la- 
țurile lordului. Paget, care "lă atrăgea într'cnsele 
cu flueru'! adimenitori, întocmai cum Arabulii, şue- 
rândi, chiamă la corti falniculu s&ă telegari. 

Diplomații francesi, d-nii de Castagnâres şi de 
Ferriol audiră de adimenirea Englesului, se înfu- 
riară pe Ungură și cădură cu imputaţiuni grele 

la Tokâly. Acesta desaprobă energică pe comi- 

tele Şandor ; negociațiunile cu lordul: Paget fură 
îndată întrerupte. - 

Etă cum ajutată diplomaţii maghiari acţiunea. re- 

presentanțiloră lui Ludovici XIV. — N'avea 6re 
dreptate d. de Castagnăres când se arăta des-: 

gustatu până la sufletii de Tâlkoly și de soţii s&i-? 
Șandor,' Horvat, Tokăly puteai s& ajute pe 

d-nii de Castagnăres şi de Ferriol numai în ces- 

tiunile cari priviau pe Brâncovânu. T6te sgo- 

molele ce le sosiai din Ţera-Românscă, din 
Moldova. şi din Transilvania, Ungurii le aduceaii 
ploconiui la ambasada francesă. Nu sciau 6nsă 

nici chiarăi pe acestea să le potrivescă; trebuia 

toti ambasadorului să le dea aerii de adeverii, 

pentru ca să fiă, în urmă, cu succesu asternute 

Vizirulu). 
«Brâncovenu stringe zachară pentru Imperi- 

all»;—<Brâncovânu are gata 3,000 de măsuri. de 

17 G. Z. Jonnescu.
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grâib: —" eBrâridovânu nu .vrea să lase pe Tătari 

să trecă prin ţ6ra lui» (0). - 
" Urschile Turciloră. se hârşiseră cu iumele lui 

Brâncovenu. Acusaţiunile ce li se espunea nu le 
-mal făceau adâncă impresiune. Totuşi, Domnulu 
români cunoscea firea : şi fantasia turcescă, şi nu 
se. lăsa fără advocați: şi fără prieteni la Constan- 
tinopoli: Orl-cum ară -fi: fostă, 6meni ca d-nii de 

-Castagnăres, de Ferriol, Fabre, -primulă-secretară 

alu ambasadei, şi Fonton, primului: dragomani, 

nu erai de despreţuitii. Brâncovânu le opunea 

deci pe' Ianake,. dragomanuli: împeratorului ger- 

mani,: pe curatorii să, pe. diferite pașale, înalți 

“funcţionari la Portă, şi pe cel mai. importanti 

dintre toți, pe primulă dragomanui ali Porţei,. 

următorulii lui Panaioti Nicuşi (2) în acâstă di- 
plomatică şi primejdisă fancţiune, pe: Alexandru 

- Mavrocordatiu. ! 

:Deșteptuli și învățatului E Fanariotă cunoscea forte 

- bine . starea. lucrurilor în principatele române ; 

'elii servise în diferite ocasiuni pe Şerbani Can- 
tacuzeni (3) la Pârtă, şi nu vedea nici un rău 
în-.a. continua aceleași servicie și lui Brâncovenu, 

__(Î) Intre altele, scrisrea d-lui de Ferriol către a. de Pomponne, 
- 9 ulii 1692, 

(2) Mare dragomani de la 1618 până la 1673 când şi muri, 
(3) Nu cunoscă relaţiunile care aii esistatii între Grigore L. Ghica 

şi marele dragomani la începutul carierei princiare a celui 
dântâiă,
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cu 'atătii- mai multii, cu câtă acesta era: și -mal:ge- 
nerosă de -câtă Cantacuzeni.. Fostuli Dorâni 
nu plătia regulatii serviciele marelui dragomanii, 
după cum vomu vede mal la vale -dintr'uă seri- 
sore.a secretarului Fabre. Brâncovânu, de ale 
cărul bogăţil. se spunea minuni, oferise lui Mavro- 
cordată condițiuni strălucite, şi marele drago- 
manu se grăbise a. le primi (1). —— După cun la 
jumătatea secolului XVI, în timpuli lui Amuratiă IN, 
Mihaila Cantacuzeni, faimosul ȘŞeitan-Oglu, -tră- 
sese . fol6se. imense de la Domnii Valachiei, Dă- 
nesci * şi: Drăculesci, (2). totii astfel, începândii 
cu Cantacuzinescii, Alexandru  Mavrocordată va 
aduce pe. Domnil Valachiei şi Moldovei se devină, 
de voiă -de nevoiă, tributariă. săi şi al -familiei 
s6le.. Şapoi, Brâncovânu se gândia: dicându-și : 
Francia, (3) Germania, (4) și alte state creştine plă- . 
ttescă regulată pensiuni anuale: lui Mavrocordatii, 
pentru: ca acesta :s& le înlesnâscă negocialiunile 

şi afacerile cu Porta; de ce bre ei nu tașă. plăti 

(1) -<Maurocordato est avare au delă de toute expression>.— ID). de 
-Girardin către Rege, 29 -Iuniă 1688. — Din scrisorile publicate de 

d. Miller în. Journal. des Savants, pentru studiul să ; ; Alezandre 

AMatrocordato (Marte, 1879): 
(2) Gerlach : Zurkisches Tage-Buch, citată de d. Legrand î în He- 

cueil de. poâmes historiques. en grec vulgaire, Paris, Leroux,: 1 vol. 

în 8 gr., Introducţiune. 
(3) Scrisorile d-lui de Girardin din 1686, în Miller, stud. cit, 

-.(4) Serisorile d-loră de Ferriol, amb. Franciei, şi de Guarrient, 

amb, Germaniei, din anulă 1704, ibid,
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totă astfelă, pentru ca densulu, cu deşteptăciu- 
nea și sciința lui, s&mi apere interesele înaintea 
Sultanului şi Vizirului ? 

Astfel fiindi, după ce se aşedă bine pe sca- 
ună, Brâncovenu propuse marelui dragomanui târ- 
gulă,: şi acesta se grăbi a. "li primi cu atâtii mai 
lesne, cu câti nu mat era prietinii cu Francesii 
şi ura pe T5k5ly și pe resculații unguri. Nu mai 
era, prietini cu Francesii din causa cestiunei lo- 
curilorii sânte, pe cari ambasadorii francesi voia 
să le trecă sub stăpânirea absolută a Regelui şi 
să le dea numai pe s6ma călugărilorii catolici. 
Grecii, cu "Mavrocordată. în frunte, resistară ener- 

“gică; d. de Girardin, care tractase acestă afacere, 
după d. de Nointel, nu putu s'ajungă la nimici (1). 

Mavrocordată ura pe Tăkăly şi pe Unguri, pen- 
tru că, âncă dinainte de împresurarea Vienei, fu- 
sese însărcinată să tracteze cu Germania cestiunea 
resculaţilori unguri, şi nu putuse să reușescă din 
causa, pretențiunilorii. lui T5kăly. Sciinţa lui des- 
crescuse în ochii Turcilori după acestă: bătaiă 
diplomatică ce suferise la Viena. Încurcăturile 
în care cădu după împresurarea Vienei, 'lă înflă- 
cărară şi mal multi în contra Ungurilori. 

Etă deci cum Alexandru Mavrocordatu, fiul 
urîtei der multă bogatei fete a marelui Casaplii 

(1) Din scrisorile date de d. Miller, în le Journal des Savauts, 
stud. cit, o ]
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alu Sultaniloriă, şi alu lui Pandele Mavrocordatiă, 
săraculă lipscani din Chios, deveni aliatulă lui 
Constantina Brâncovânu, îndată după mârtea lui 
Șerbani Cantacuzeni; "lă ajută, până la uă vreme, 
în tâte ocasiunile, dâr cu 'ncetulă, cu sciință, cu 
multă şi pentru' densulă folositâre economiă. Ma- 
rele dragomani scia pe de rosti politica cu deo- 
sebite fețe care, singură, era posibilă la Pârtă. 
Brâncovânu se mulțămia și cu atâtii, căci cele ce 
nu "1 spunea Mavrocordatu, le audia de la Ianaki; 

"6ri cele ce nu i le spunea nici dragomanulu Ger- 
maniel, le afla prin pașalele Porţel și prin kapuke- - 
haielele sele, cari, după cum reese dintr'unii locu 

ali cronicarului de la 1689 încâce, (1) erai unele 

din pers6nele cele mai bine informate la Pârtă. 

Revină. 

In 10 Noembre 1692, Fabre, secretarulă d-lui 
de Castagneres scrisese(2) superiorului săi : 

« Domnule ambasadorii, 

e..u..... Mavrocordat a plecată pe Dunăre 

«în josui ca să se ducă la Adrianopoli, der 

(1) Afag. Ist. V, pag. 149. — Brâncovenu nu se supăra când îl 

venia câte uă veste oficială de la Constantinopol, păgubitâre pen- 
tru interesele sâle, totii atâtă de multii câtă se supăra când acea 

- veste nu "1 venia ântâiă prin canalulă Gmeniloră şi prictiniloră săi, 

pentru ca elă, în urmă, sciută fiind vestea, să se pricepă cum şi 

cu ce obrazi să o primâscă. 
(2) Probabil de la 6stea Vizirului care se afla 'n Serbia,
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“«se. va. abate: pe-la Rusciuki;-o să cam .0- 
«colscă, nu e vorba, dâr voesce să trâcă 
«prin Valachia, 'unde are să vâdă pe Dom- 

„ «nulă țării și să încaseze uă sumă de ban) 
«cel datoria, Șerbanii Cantacuzenu, predece- 

<sorulă celur “de astă-qi;: D'acolo se va duce 
„„«în grabă la. Constantinopoli, pentru ca să 
„<se reintârcă apor la Adrianopoli d'uă. dată 
«cu. Vizirulu» 

Suma datorită de - Șerbanii, . de care . vorbesce 
Fabre, pare a fi fostă numai uni pretextu dati . 
Turcilorii de Mavrocordatii. Turcii nu voiau să "lu 
lase să vâdă pe Brâncovânu. Secretarulă d-lui de 
Castagnâres scria în același scris6re că cu: mare 
greutate marele dragomanii putuse să capete câţi- 
va cal de-poştă ca să se ducă până la Rusciukii. 
Mavrocordati se ducea. pâte şi pentru banil ce” 
datoria. Şerbani Cantacuzeni, dâr se ducea mai 
multii pentru Brâncovânu, cu care. simția trebu- 
ința da ave multă «împreunare și vorbă», după 
disai cronicarilorii noștri. 
De altă parte, după soţia sa, Sultana, fâta lui 

Ionii Chrysolaras și a Casandrei Alex. Iliaș, 
Mavrocordatu se rudia „cu tenărulă Radu Iliașă, 
pe -care Brâncovânu se pregătia,. în acâstă lună 
a lui Noembre, să și-li facă ginere cu  filcă-sa, 
domniţa Stanca. Domnuli țării îlă poftise la nuntă. 
Astfelă făcendu, .Brâncovenu 'și împodobia săr-
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_bătorile nunţii cu cinstita faţă a pre-luminatului (1) 

dragomanii ală Portei, și toti duă-dată, putea «să 

<atbă în t6tă vremea împreunare și vorbă multă, 
«între cari (Brâncovenu şi Mavrocordati) mi se 

«pare că mai multă dragoste sau întărită de câti 

<era mai înainte». (2) - | 

Intăritura” dragostei, Brâncovenu o câștiga. ma! 

lesne cu argumentele alu căroră felu cititorulă 

pâte săli ghicâscă cu înlesnire. -Mavrocordati 

era omă practicii. Onorurile domnesci, primirea 

şi conăcirea lă. curte, în bogatele palate ale Brân- 

covenului, nulă cam atingeaă adânci. 

On-cum arii fi, Brâncovânu află şi de. la dân-: 

_sulă starea critică în care se afla Tâkăly la Portă. 

"Intvadevării, Regele Curuţilori căduse mal : de 
totă din iubirea pașalelorii Porţei. Afară de Viziră, 

nimeni nu mal voia să sciă de Tokăly. De fân- 

dulă acesta, părăsirea fusese atât de vădită, în 

câtă chiar Ungurulu o văduse şi, îngrijatu - forte 

pentru interesele sâle, se hotărise să scriă Rege- 

lu! Franciei. Midloci nemeriti pentru ca să-și a- 

sigure ajutorulă d-loră de Castagnăres şi de Fer- 

(4) Mavrocordatii se certa adesea cu ambasadori cari nu voiati 

să" dea. în scrisori şi"n cursulă conversaţiunel titlulă de “lustris- 

simo (Miller : Scris6rea. d-lui de Girardin din 29 luniă 1688). — 

La începutulă secolului următoră, dragomanii din familia Ghika 

voră fi may puţină pretenţioşi şi se vori mulțămi cu titlulă de 

Chiarezza (Doc. din Colecţ. Odobescu). + 

(2) Cronica anonimă de la 1689 încoce, din Mag. Istor. V pag. 

116 şi 117,
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riol,. pe cari îi da la uă parte cu minunata-l o- 

meniă ungurescă |! 

Fără să 'ntrebe deci pe nimeni, comitele T6- 

kOly scrisese Regelui, 6rii d-lui de Pomponne, de 

Şi .scia că Ludovică - XIII şi Ludovici XIV r&s- 
punseseră odinidră la scrisorile celorit doul Râ. 

koczy, întrebase pe d. de Ferriol dâcă sară cu- 

veni — eticheta! cestiune esenţială, — ca Regele 
să răspundă directă comitelui: Emericiă - de Kes- 
marck. 

Nic! vorbă că viitorul ambasadorii ală Fran- 
ciel la Constantinopoli, „neconsultatu de TăkOly 
asupra pasului ce nobilul Unguri făcuse la Pa- 
ris, se grăbi a. răspunde d-lui de Pomponne : 

«Nu credi, scriă d. de Ferriol,(1) să fiă de 
«demnitatea Regelui a. tracta directi cu comitele 
<TOk6ly, penă cândi acesti principe nu va fi stă- 
<pâni pe. Transilvania s6i pe una .din cele două 
< Valachil». 

Mai la vale, d. de Fertiol adauge : «D. de Cas- 
<tagnăres. îmi. scrie că Polonil au devenită şi mai 
«pretenţioşi. Afară de Kameniţa şi de Podolia, 
«el mai ceri Valachia cu Moldova.» 

Cu Polonii, politica Franciei, rece pentru câti- 
va timpă, devenise acum isrăși amicală şi pro- 
tectore. Sobieski, bolnavă și pe ducă, lăsa va- 
“canti tronului Poloniei, &ru Ludovicăi XIV medita 

(1) Din Podzorovdza(?) in 17 Fevruariă 1693.
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încoronarea şi domnia unui principe francesă la 

Varşovia. Dreptă acesta, oferise din. noi diete! 

serviciele s€le şi prin ambasadorului săi din Po- 
lonia, se învoise cu dânsa în: modului următori : 

«Regele Franciei se obligă a ajuta pe Poloni 

«din tâte puterile pentru a face cu Turci! uă pace, 

_«<cu condițiuni câtă se va pul€ mai folositore 

«pentru regatului Poloniei; în schimbă &ns& Re- 

«gele cere ca  negociațiunile acestei păci să nu 

«fiă făcute în unire cu negociațiunile imperato- 

«rului, ci, din contră, trămișil Polonie! s& năzu- 

«iască, câtu în putință le va sta, s& 'ncurce și 

«st răstârne dorințele şi cererile imperatorului.» 

D. de Castagnăres însciințase pe Turci de u- 
nele din părţile acestei învoieli și, fără îndoidlă, 

făcuse cu multă elocință să apară în ochii Tur- 

ciloră sinceritatea şi prietinia cu care, totuna 

şi fără pregetă, «<Imp&ratulii Franciei» lucra pen- 

tru binele şi folosulă Sublimel-Porţi. Viziruli, 
Caimacamulă, Reis-Efiendi se ar&taseră plini de - 

recunoscință pentru celui ma! «strălucită şi puter- 

nici dintre fiii Nazareeniloră», și rugaseră pe am- 

basadori să scriă Regelul mulțămirile lori. 

Vădendu că Turci! să înferbintă în recunoscință 

şi mulțămiri, d. de Castagneres creduse momen- 

tul prâ şi fârte bine veniti de a le vorbi și de 

darea Valachiei și Moldovei în stăpânirea Poloniei. 

Cestiunea. &nsă& se schimba; cuvintele cu cari 

d. de Castagnăres se sluji ca să câră cele două
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principate înghiățară. entusiasmulă și sgomotâsele 

efusiuni ale Turcilorii. F6ia-se întorcea cu totuli. 

«Turcii, spune d-lă de Castagnăres Regelui (1), 

«mi-ai răspunsii în unanimitate că nu se pâte». 

Stăruiaii Polonii, der şi Turcii eraă încăpăţinati, 
In: luniă, Vizirulu. intră cu armata în. Româ- 

nia ; avea de gândi să trecă pre la Telâşini la 

Săcele în Transilvania (2). De şi scia ce va să 

dică trecerea Turcilorii. şi a Tătariloră prin ţera 
sa, -Brâncovânu își înecă amaruli, :primi'pe Vi- 

ziri cu t6te onorurile și! dede semă de pregăti- 

rile ce făcuse pentru a oştiloră turcesci lesnici6să 

trecere. Viziruli se mulțămi fârte şi tractă pe 

Brâncovenu cu deosebită. cinste. 'Mustafa-Kiupruli, 

prietină cu clucerulă Vergu, Chanulă Tătărăzcă, 
care voia binele Domnului Români, paşii cel mari 
și Brâncovânu avură mal multe conferinţe la Ol- 
tenița şi la Turtukaia. 

TOkoly şi d. de. Ferriol, cari se aflau în la- 

gărulu Vizirului, erau furioși. de indiferința, ca să 

nu dicemi de desprețulu cu care îl tractau Tur- 
cil. Necăjiti, d. de Ferriol scrie Regelui (3): 

. 

pt e: -Tureil suntă 'atâtă de orbiţi în 

«ceia ce privesce pe principele: acesta (4), în 

(L) Adrianopol, 6 Marte 1693. . ! 
(2) Lauriani, pag. 496. 
(3) Scrisore datată de lângă Tuhahay (Turtucaia 2)5 „Augustă 1693, 
(4) Brâncovenu.
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„«câtă, de și vede după. acţiunile lui că e 
«trupă şi sufleti cu Imperialil, Viziruliă l-a! 

«tractatii cu uă mulţime de onoruri; l-a pri- 

«miti în tote 'consiliele de răsboii, despre 

«hotăririle cărora elu (1) 'nu va lipsi da în- 

«cunosciința pe generalulă Veterani». 

Cândiă fu Ensă ca stea turcâscă so iea -da 

latulă prin România şi să se îndrumeze 'spre . 

munți, Viziruli primi de Ja Seraskeri veste că 

Singidunuli este tare ;ameninţati de ducele. de 

Croy, generalul Imperatorului. Turcii ÎȘI schim- 

bară. planulii de r&sboiu şi să întârseră indărăti 

pe la Vidin, de unde Fonlon, dragomanulă am- 

basadei francese scrie d-lui de Castagntres: (2). 

“ « Domnule ambasadorii, 

«.... Vizirulă sa hotărită să nu mai 
«trecă prin Transilvania și ari fi voiti să 

«lase Principelui Valachiei corpuli de Tran- 

«silvant care "li însoţesce. Comitele Șandor 

«s'a, opus cu tăriă la una 'ca acâsta. — In- 
“«tradevării, lăsândă adversarului său singu- 

«rulă corpi de trupe naţionale ce:mal po- 

"-«sede, Tkâly ară fi fostă adâncu umilită. 

«Dâr Transilvănenil nu sunt mulțămiţi: el 

, (1) Brâncovânu şi itrăși Brâncovenu! 

(2) Scrisâre din 1 Septembre 1693.
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carii fi voitii mal bine să rămână. la princi- 
«pele Valachiei, seu să trâcă în Transilvania». 

Siguri de Turci, Brâncovânu voia acum să taiă 
puţină nasulă nemăsuratel truf! a Ungurului care, 
permită-ni-se espresiunea, umbla :de atâţia an! 
după potcâve de cal morți. | 

Afacerea celorii 30 de nobili transilvan! cu 6- 
menii loru, cari voiau să rămână cu principele Va- 
lachiei fusese inspirată stăpânului său. Șapol con- 
dusă de Kehaiaua Vizirului, funcţionarii devotati 
lu! Brâncovânu (1). T5k6ly, Şandor, Horvat spu- 
maseră de turbare cândi v&duseră pe Viziru câtii 
p'aci d'a lăsa lul Brâncovânu. pe cei 30 de nobili. 
Nu scimii dâcă Brâncovânu ținea multă s& îm- 
podobescă recepțiunile sâle şi cu aceşti 30 de 
nobil transilvani; ceia ce apare 6nst din natura 
faptului e aceia că Brâncovânu .voia să arâte a- 
tâtu lui T5k6ly câti şi diplomaţiloriă francesI din 
Turcia că elu nu e toemai-tocmal acelă «pecu- 
nosculti» neputinciosiă, de care vorbia Ladovicii XIV 
d-lui de Girardin. 
„Din perderi în perderi, a. de Castagnăres era 

deci bătutu la finele lui 1693, pe tâtă linia sa 
de. acliune în afacerea principatului Valachiei. 
Brâncovânu era acum mal tare de câtă iotdeuna, 

(1) Domnului cumpărase pe acestă Turcă, după cum se adeve- 
resce dintruă scrisâre a d-lui de Ferriol către d. de Pomponne - 
(23 Augustă 1693).
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eră d. de Castagneres o păţia în Turcia tocmai ca 
şi armatele francese în Apusi, carl erai victori6se, 
se . acoperiaă “cu gloriă, der:nu înaintau de 
loci. -Totă astfeli la Constantinopoli, la Adria- 
Nopoll, prin lagările armatei „otomane, represin- 
tanţii marelui Rege erai primiţi cu cele: mal di- 
stinse onoruri. -Viziril şi :caimacamil rugai - pe 
ambasadori :să spună Regelui că Turcia i-e a- 
dâncii recunoscătâre pentru bunele lui oficie; că 

ei, Turcii, suntu și voră fi -totdâuna gata a as- 

culta luminatele și folositârele lui consilie; şi pe 
urmă, cândi. ambasadorului s€ă representantulă 
lui pleca din conaculă ori cortulă Vizirului, a- 
cesta 'şi făcea trebile cum îi venia la socotelă. 

D. de Castagnâres era obosită şi desgustatii de 
totu, Nici vorbă că nu putea spune d-lui de Pom- 
ponne, necum Regelui, că eli nu mai , înțelege 
nimici în ţ6ra necredincioșiloră, că arii voi să 
-plece, să scape uă dată de tâte aceste încurcă- 

turi cari "lu scoteau din răbdări și "1 făceau dilele 
amare. Voia deci s&și verse foculă în senulu cui-va. 

Nu posedemi corespondența lui familiară, dâr a- 
vemă uă scrisore ce adresă abatelui de Polignac, 
cândi acesta veni în Polonia ca representantii 
alu Regelui. | 

După cum vEdurămi mai susi, ambasadorul 
Forbin Janson, episcopă de Marseille, fusese în- 

„locuiti cu marchisulu de Bâthune, fratele «dulce
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Mariete» (0), soţia. lui Sobieski; după acesta ur- 

mase 'd. d'Esneval care, cu câte-va luni înaintea 

morţii lu Cantemir Bâtrănulă, pira foci pe Dom- 

nulă Moldovei d-lui de ' Castagnâres, (2) pentru că 

se vânduse, credea d. "G'Esneval, Imperatorului 

Germaniei. . 

In fine, la 1693, abatele de: Polignac (3) luase 

“Joculii d-lii dEsneval. Regele îi ordonase în in- 

strucțiunile date -s& intre imediată în corespon- 

denţă cu d. de Castagntres, pentru a lucra în 

unire 'la tractătulă 'de pace dintre Pârtă și Polo- 

nia.. Se 'nțelege că d. de Polignac se supuse şi 
îndată ce ajunse în Polonia ceru deosebite lămu- 

riri colegului săi de la Constantinopoli. 

D. de Castagnâres îi povesti cum stai lucru- 

rile și, pentru că, cu 'dânsulii, nu era siliti se 

facă mil de reticențe şi să se ţină 'cună inaltera- 

bilă respecti cum era faţă cu Regele şi, în parte, 

0) Maria-Casimire d'Arquien. - 
(2) Din scrisrea acestuia, către Rege, Adrianopoli 6 Februariii 1693. 

(3) În urmă cardinali de Polignac. — Abatele de-Polignac fusese |. 

trămisiăi la Varsovia ca să asigure alegerea principelui de Conti la, 
tronul electivă ală Poloniel. Nu reuși şi fu disgrațiată de Ludo- 

"vică XIV. Rechiămată în urmă la curte, d. de Polignac recăştigă 
grațicle Regelui care "li făcu cardinală, în unire cu papa, la 1713. — 

Cardinalul de Polignac a fostii unuli din diplomaţii cei mai de- 

ştepți at Franciei; «plină de duhi, elocinle, impunândiă prin figura, 

şi graţiele sâle (Voltaire : Sicele de Louis XIV, cap. 22)», acesti di- 
„plomati cra. şi membru ală Academiei francese şi 'n acelașii timp ă 

celii mal elegantă latinistii ali secolului XVIII; elă a scrisă Anti- 
Lucy ețiulii,— modelă de latinitate virgiliano-iesuitică,
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cu d. de Pomponne,(1) necăjitulă .ambasadorii își 
deschise inima și. spuse noului trămisă din Polo- 
nia tâte încurcăturile situațiunei : (2): 

« Domnule abate, 

e......Liacrezii fară nici uni folosi la cesi- 

«unea Moldovei, pe care Polonii o ceră cu 

«atâta 'ncăpăţinare. Nu vomi eşi la nici uni 

_«căpătâiu în acâstă privinţă. De câte ori ami 
-«creduti pe Turci în tâne bune, mami .în- 

«cercatu a le aminti şi de Moldova. Amii 

«întorsă şi tractată cestiunea pe tote feţele : 
«de giaba şi de surda sunt i6ie! 

«Indată ce mă vădă, aci, în Constantino- 

«poli, că dai să aduci pe tapeti acestă ce- 

estiune, caimacamuli și alte paşale îmi ici 
<înainte şi 'mi răspundă : de darea Moldovei 

«nici vorbă st n'avemii. (3) 
«In lagări, Fonton, 'dragomanulă mei, 

«după instrucțiunile ce i-amu trămisi, a 

«voitu s& arunce Vizirului uă vorbă despre 

« Moldova. Primulu- ministru a 'nțelesă și i-a 

"- «r&spunsă îndată.: „doi țintiţi mereă la Mol- 

"«dova, nică să nu mai vor imi; scrie stăpânului 

«Lit ci încelezii ovi-ce negocialiune. 

„<Eă suntă osteniti , domnule abate; nu 

(1) D. de Polignac nu era de câtă abate. | 

(2) Resumii serisârea din Adrianopol, 31 Octobre 1693, 

6) <Pas do cession en Moldavie 1.....»
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«mai poti. Aceste încurcături stupide, cărora 

«nici Dumnedeii nu le-ar ma! da de capttu; 

<6menii cu cari, spre a mea nefericire, suntu 

«condamnată a tracta şi ar aţiona, şi cari 

«nu semEnă nici de frică cu ceia în midlo- 

"«culi cărora amă născutii şi amu trăită, se 

«întrec, toți și tote, care mai de care, să 
ml înegrâscă vița. 

<Şapoi, pretențiunile Poloniei suntă ab- 
«surde, după cum veți ved6, cându veţi stu- 
«dia cestiunea. V& spună numai d-vâstră, 
«domnule abate : Turcii au dreptate de le 

«relusă Moldova. Intr'adevării, presupunândi 

«că li-ară da-0, Polonil ari put&:cândiu li-ariă 

«sări polita, să se răpâdă la Dunăre şi să 

«facă să pătrundă spaima pen& sub zidurile 

«Constantinopolei. 

«Eu, de și convinsi de acesta, ami lu- 
«crată fără pregeti ca. să esii la limană cu 
«Moldova. în braţe. Represintantulii Poloniei 

«de aci pâte să mărturisescă în acestă pri- 

«vinţă.. 

_<Nu! nu vori av& Moldova, suntă siguri, 

«ami sondati pe Turci în tte felurile. .A- 

«colo unde prestigiului şi voința Maiestăţii 

«S6le, (1) alu cărei nume Turcii "luă veneră, 

«na putută reuși, nu e de credutii ca re- 
«gele Poloniei să reuşescă. | 

(1) Regele Franciel.
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-- «Pe lângă acestea, ca şi cum n'ară “fi de- 
«stule, să mal adauge şi altă încurcătură. Gu: 
«vernulă  Maiestăţii S6le ţine. ca regele Po- 
«loniei şi trămişii: săi pentru. pace să: nego- 

„«cieze. singuri; ba. âncă să se silescă a 

„ «stânjeni din r&sputeri negociaţiunile imperi- 

«ale. — Credi' dumneta, domnule abate, că 
- «partita germană din : Dieta Poloniei va primi 

«să ratifice acestă liniă de purtare'a pleni- 

«potenţiariloră regali ? Nu se vori opune cre 

«cei cari primescă ordine de la Viena? Nu 
"-<voră striga -cu sgomotă,: cum faci. tofii- 
";«d6una, în contra unel păci ascunse și sin- 

« guratice ? it 

îi” «Dumnedei - să x E înţelegă, domnule a- 
Di «bate... aaa e Dă: 

“ Tairadevării, Situaţiunea. se *ncurca, din. ce în 

ce. Abatele, de Polignac, ca ori-ce diplomati de- 

şteptiă, făcu după indicaţiunile date de predeceso- 

rulăi s&ă şi neuitândă nică una din sincerile in- 

formaţiuni date de d. de Castagntres, uni raportu 

amănunțită guvernului din Paris, (1) despre sta- 

rea lucrurilori în Polonia. 

Dinainte âucă de sosirea acestui raportă la Paris, 

Ludovici XIV începuse să simţă, ca și d. de .Ca- 

stagnăres, aceiași oboselă cu afacerile Poloniei şi - 

(1) Raportă care trehue să se găsâscă în tonă Patonia, la. mie 

nisterulii afaceriloră străine din Paris. - a 

G, 7. Zonnescu, 18
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ci acelea:ale':de treb ori. 'nurnitului: principe ali 
Transilvâniel,: grâfulă TOkOly “Imre. 2 iii 
-“"In“ Apusă, tenacitateă lui Guillaume,::regele An- 
glie;: supăra f6rte pe Ludovicii. XIV ;:-grijile-l de 

părinte Pagitaă adâncă, -căci :mal: toți” nepoţii 1 
eraiu'la r&sboiii; Greutatea - impositeloră, : mulţimea 
armateloră 'sărăciseră poporulă; țăranii nt: mal a- 
veaii: ce/să mănânce, și în Normandia păsceau 6rhă; 

fără” casă, fără. 6le, fără hrană, se vedeai. țăranil 
ca. nesce: fiare : —':masculi . şi: femele..-— :cutree- 
rândă : câmpiele. și fugindi unil:de alţii prin pes- 
ceri: şi păduri (1) =— « On. pdrissait de misăre au Dracit 
des Te-Deum»,. scria i Voltaire: peste. „NTO în câță- va 

ani (2). gasi 
ad 

-:: Şin .timpulă: acesta, ce făcea: aăversarialii d-lori 
de Castagnăres, de Polignac, și. de...Ferriol? Cu 
ce se îndeletnicia, Brâncovenu, Jinisciti Ja. „Porta, 
liniscitii în țeră ? ECE SR Ie e0ota , 

“Cronicarul Niculcea, :ne, va “spune (3 “acestă 
mal bine” de câtă ori- -cine, căci fusese de ţi, la 
cele ce povestesce (4) : îi 

„<lară cândii fu de tomnă (5) întru acela” and 

“1 La Bruyere, S-t Simon, Massilon, citați în stădiură ala F. 
Brunetiăre ::Le Pa, Wsan sous Lancien regime, publicată ! în la Bănie 
des Deuz-Aondes (1 Aprile, 1883, pag. 689 şi urm.) | 

(2) Sidele de Louis XI V, cap. XVI. 
(8) Niculcea.: Cronica, ÎL, pag. 217 şi 248. 
(4) După cum reese din acesti locă citată, ci “ 

(5) Noembre 1693, — Nunta-se:făcu în 5: Noembre'1693,.: tiu 
wi
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«ali: domniei -lui (5), se apucă,de făcu: nuntă sieși, 

ȘI. trămise; Brâncovânulii- Vodă pe, fiică- -sa,, „Dorg- 

«niţa Maria (2),., cu, unchiul; si, Stolniculia, „Con- 

«stantini „Cantacuzenii, și cu; maică- -sa, Dompa 

«Stanca, şi cu mulți boieri. și jupânese (3), rude- 

s«nil, de. ale lorii din. ț&ra muntenescă, „de, veniră 

«în Moldova, în tergă. la ași, ȘI, le; dede taturoră 

«gazde, prin .curiăi boieresc). Și. „negustoresci, „Şi 

„grijă de tâte să nu, le: lipsâscă ; nimici. Fri. mi- 

„resil. îl dede gazdă în casele Vozniculuy Vasilie 

«Gavriliţă (4), gacolo „făcea, nuntă, „mirâsa:,, „Er 

«domnia în: curţile, domnescl ; „ŞI boerimea. a două 
„<ţenă nuntiră trel săptămâni, cu mare pohvală, „ȘI 
<pod6be,: Și cu “feluri de, „feluri : de; „musice, ȘI, cu 

pi pi 

: pai a 
W Domnia: lut Constantin Duca, care, venise, la laşi :în qiua.de * 

24 Iunie 1693, începuse din Marte acelaşi ant, când î exise fermă 
"nulă: de domniă (Nic. Costin, II, pag. 40)..: : 

“- (2). Vorba „era, isprăvită din Marte, adică, îndată. „aups, ce e Duca, 

tota cu ajutorulă lui Brâncovnu, r&sturnase pe Demctru Cantemirii 

şi luase tronulă Moldovei. Spătarulă Mihaiii Cantacuzeni, unchiulă 
“Brâncov &nului, aşedase. vorba la "Constantinopoli' (Niculeea,.. Lu, 

paz. 246). 
(8) Muma, "Brâncovenului, cinştita şi cea de ttă recestinalea 

“cimpodobită” jupânâsa, Stanca». — ' Boierit, munteni, "nuntași, cari 

"mergeaii cu Domnita Matia, erâă! “Diicu" Rudânu; Cornea! Brăiloiu, 

Nateiă Filipescu, Radu Golescu şi Bunea Grădiştenu (Grectnu, eg. 

“Isi, II, pag. 210). * i 

- (4) Capulă familieă Coștăkescilorii, frate de „cruce cu “Mironeseir, 

„vrăjmaşii de mârte ală Cupăresciloră. Elă era 'tatălă lul Lupu Cos- 

take, prictenulăi Și. "Mentorulă tânărului domnii. Pe Lupu, Duca "lă 

“asculta la tâte; ' Duca n'avea decâtii 16—17 ani (Niculeca, LI, pe 

245 şi passim). pana a Ai
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«pehlivănii (1) de “mirăre, în fârgii la Iaşi. Că era 
«să se facă nunta la Focșani, numai fiind tâmna, 

«vreme de: isrnă, ai făcută nuntă la ași. Şi în- 

«călecă singură Domnulă, ca ună mire " împodo- 

«bită, Și cu surguciti în “capii, și cu mare alaiă, 

«de aii mersi la 'gazda miresil de au: luato; şi 

“după ce aii luat'o de 'la gazdă, ai mersti la mMo- 

'«nastire la Golia; şi de acolo ai purcesii cu mare 

«alaită: prin : “midloculi târgului de susi şi prin 

"«târgulu de josii, până! la curțile domnesci.. — 
'«Atuncia, pe acea vreme, şi ei, Ion | Neculce, 

«vel vornică, eramă tânără postelnicii, și „mer- 

«geamii cu ali postelnic impreună, cu toiage în 

“«mână, pre giosă, inaintea "Domnului (2)>. 
Toti cu acestă ocasiune, cronicarului anonimii 

de la 1689 încâce, considerândi vieța, numele 
Și fericirea Brâncovânului scrie (3): 

«Că mulți au noroc. în lume, de nu în tote; 

pecă „unii au norocii de. cinste, eră nu de feciori, 

aie ” | 
LI (1), Răcute de comedianţi, cum se! dicea, patunci acrobaţilorii, 
“gimnasticiloră şi prestidigitatorilorii. Obiceii: turcescii, moştenită 
sdipiechime., Cu uă sută de ani înainte, se făcuseră asemenea peh- 
pică ni7,ba,ircypoisiunea fiului lux Amurată, la care. Sultanul invi- 
«pa nieraae. Europei (Hammer şi scrisorile ambasadorilor 

Charpiâre) undiziba. 
j Corpulii Postelniceiloră. — Niculcea era, fiindă copilanări, 

pe: stelni felii, Do 0090-5aÎR Vremurile feudale, cândii corpul pagi- 
ri i, CTS6a „ipiptea, mirilori cu stegulețe şi făclil aprinse, după 
nPum, fe pal faca, si, ai SăsdI, ]a, curtea Prusiei, cu ocasiunea vriunei 
„CăstteriLoin, foii, regali, Întuna din sălile istorice ale. 'pala- 
“tulut din Berlin. | Di 

(3) Mag. Is. V. pag. 170. ie
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«şi de bogăţiă, şi de stati frumosi și de altele, 

«şi totii au lipse de unele. Eră acestă domni în 
«tâte ai avută norocii : bogati(1), frumosă la 

«chip, la stată; vorba lui frumâsă, cu minte 
«mare, rude multe, fil, fete din destuli, gineri, 

«mirese așijderi, cinste mare; și în boeria lui și 

«în domnia ce ai domnit, nici uă lipsă nu va 

«fi avut. Şi. acestii Domni ară fi pututii, să dică 

«cuvintele lui Solomon că ori- -ce na poltită ini- 

«ma lui, nu. i-au "lipsitu. Acestea, şi. ca acestea, 

«vedendiă înaintea ochiloră lui, numai se veselia». 

“Decă, în miqloculi: acestul, mare; alaită de Ve- 

selil omenesc, „fericitul Domnii,: fericitulă | tată, 

Brâncovenu Constantinii, ari fi auqitii uă voce 

dicendu-i : -«tâte ale Gmenilorii: schimbătsre suntă, 

„şi cu. cât. mal -multe: câștigat-al, „cu atâtii mal 

«lesne în peire . luneci (2)>, — ari f 'credutiă. el 

6re :acestori cobilre, coinle? a 
„€ . + : e ii 

“a să notămă! ca şi cronicarulă: rorhânti, ca și ceă tre 'ambasa- 

dor ar lui Ludoviciăi XIV, toti bogăţia: o pună i în fruntea celoră- 

Yalte fericiri şi daruri ale, Brâncovânulul. - E 

(2) Tacit. Aunal., |, 71; Cuneta mortalium încerta, quantoată pus 

adeptus fr a, tanto, se magis în Brice. ! 

    

eg Sti iti atit
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i, colecțiunei Odobescu: că inta principală ! a 
politicei francese în Orientă “dumăl 'este, într'una 

din părţile : sele, întronarea lui "TOkăly în” Tran- 

silvania' şi! în:  Valachia. TOkoly nu mal: era la 

pretii; ri: d. de: Castagnăres, ostenită': 'şi desgu: 
stati, lăsasă. în: pace: pe "Domnul : Valachiel.: . 

:: Documentele ' aniloră : 169% şi. 1695: se: ocupă 
măi înultă ' 'cu Moldova Și “cu! Coiătaătiniă Duca, 

 de:câtă eu: Muntenia” ȘI Constantin Brâncovenu. 

Acestă atenţiune dată: mar: multi principătului 

Moldovei, șe esplică, forte, lesne. Părăsindă pe T0- 

kăly, “diplomaţia ! francesă , amâna. pentru , cât- -va 

timpu planurile, s6le' a asupra Valachiel ; lăsa, prin 

urmare, în pace! ŞI pe: principele: el.: Din “contră, 
continuândă a întreține corespondință asiduă! cu 
ambasadorulă francesit din Varsovia, d. de Ca- 
stagnăres era interesată să sciă cum și ce fel 
se petreceau lucrurile în Moldova. De altă parte, 
eraii âncă în acţiune negociările de pace. ale Po- 
loniei cu Turcia, negociări cari reîncepuseră și 
mergeai inainte sub patronagiuli Franciei. După
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cum .f6rte..bine, prevăduse .d:- de Castagnăres. în 

șeris6rea ;; sa .către. abatele :de Polignac, 'partita 

germană din--dieta.: Polonie! se opunea cu. tăriă - 

că: nu: cum-va pacea, se: se . încheiă - numai. între 

Tur; şi Poloni, ci între. Turci: şi tote statele cre- 

ştine cari, de atâta vreme, se răsboiali în contra 

pecredincioșiloră, e af 

«* Supărați, marele ; Rege scrisese îndată ordine: 

instrucțiuni ambasadorilorii, să din. Cons tantino- 

poll. și din. Varsovia. Cun6scemii: pe. acelea. „pri- 

miţe: de; d.: de Castagnăres.:; .;; -] 

:+Decă: Polonia . nu ascultă. consiliele nostre ; 

adâcă voiesce. să pășescă . mână în mână: cu. cele: 

'«l-alte state . cari. .să: r&sboiesciă în. contra. “Turciei, 

«liberă este, der 'atâti mal: r&ă. pentru: dânsa. „Nol 

inu.0 vomă mai ajuta. ; Intre în. negocialiunile 

«imperiale; subsemne pace generală cu. Germanii 

ieşi cu Veneţianil, . fără. ajutorulă. Franciei: Peste 

«curându ;va: put6 : să. "sI judeeo: pasulă .cee:hotă- 

„«rită se. facă. astă-qi» (1). . RE 

«7 In, urma. acestori: instrucțiuni, d. de Caslagn; 

es :șe dede. la. uă parte, şi numal ca. spectatorii 

cu totulă.: “indiferenti, adună, “în cele- alte luni ale 

anului. 1694, diferitele - informaţiuni despre. nego- 

ciările Poloniei cu Porta. Am&nuntele ce culegea 

erai trămise la Paris numai spre 'scire.- Alacerea 

câre il intereșa, acum mai multi din. ordinul 

” oara Versailles, 21 Aprilie 1694, aa
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Regelui, era alegerea, principelui de Conti la tro- 
nulă Poloniei. Trămiterea -d-lui de Polignac la 
Varsovia. se atribuia cu drepti: cuvântii vie!: do- 
rințe ce avea Ludovică XIV d'a'ridica : pe tronulă 
Poloniei 'unt principe - francesi,: şi, prin urmare, 
supusi cu:totulă 'la ordinele sâle. | 

Inainte de a dice lui Filipii d'Anjou: Mon: As, 
i îny a plus de Pyrântes (1), Ludovicii: XIV. doria 
și ținea f6rte stă aibă, la spatele imperiului ger- 
manu, în depărtatulii: Orientă, unt rege. francesii, 
copilă alu casei de Bourbon — dorință vecinică, 
născută din ideia marilorii 'cuceritori :: imperiului 
lume), şi pe. care, peste uni secolii, Napoleoniă 
celă - Mare-va realisa-o vremelnic împănându Eu- | 
ropa, zăpăcită de virtejulu r&sbdieloră, cu fiii şi 
cu nepoții familiey Bonaparte, ori cu - generali 
Iliadei imperiale, - . aaa 

Ludovică XIV. nu. reuși ; principele: de Conti 
nu fu alesă..  Augustă-Friderică,. electorulu : Saxo- 
niel, se sui pe tronulă Poloniei. — Afară de a- 
ceste  negociări de adevărată: diplomaţiă, - d.. de 
Castagnăres, mai avea la Constantinopoli şi uă 
altă afacere de condusi, care nu era 'tocmal di- 
plomatică, Ambasadorul Franciel era, condam- 

(1) A disă sei n'a disă Ludovic xIv aceste. celebre cuvinte : «fiule, nu mal suntă Pirenel>, cestiunea e controversată, Suntă uni! istorici cari susțină că vorbele “ambasadorului Espaniet; la vestea alegerii duceluy dAnjou, sait topită Pir eneii, ai servită scriitoriloră a face pe nu mai suntii Pirenei. V. Fournier: : IPEsprit dans Yhistoire, Paris, 1882, în-18 clz. pag. 296-300, AIR ati
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nată să asigure lui Tăkăly, nu principate, nu co- 

r6nă — acestea fuseseră părăsite de. multi, — ci 
de mâncare. EEE 

, Privitre la aceste silinţe: ale diplomatului îran- 

cesti suntu și incidentele Iul Nicolo. della. Porta. 
şi ali residentului lui Tokâly de la Iași; (1). ele 
nu facă parte din subiectulii nostru. -Totuși, - şi 

ele, ca. și scrisorile ce: urmeză, arâtă 'ndestuli 

starea de plânsă în care âjunsese :nobilulă Un- 

gură, Beniaminuli de odinidră ali -Viziriloră ȘI, 

mai cu semă, iubitulă politicei francese. în: timpi 

de mat bine do dece anl. - iii ii 

„.D-lul. de: Castagnăres:' nici prin gândă nu mal 

trecea. să. mal. vorbâscă;la Pârtă de: vruă -domniă.. 

de dată lui Tokăly. D. de Polignac ânsă, care nu 

cunoscea! pe :TOkâly: de câtii:după r&sunetulă a- 

ventureloriă lu! r&sboinice, dinainte. de -impresu- 

rarea . Vienei, se, 'ncercase întruni rându sălă 

sectă, . i6ră la. vedere. Drepti . acesta, fără multă 

îndoi6lă, făcuse la Pârtă :Moldovel ondrea da o 

cere. pentru Tâkăly (2)... : -- a, 

- Turcii r&spunseră secu der hotărită d-lui de 

(1) De aceleaşi incidente de cari vorbescă scrisorile ambasado- 

rului, povestesce pe largă şi Niculcea (Il, pag. 249 şi urm.). — SE 

notămi că Tăk5ly n'avea ce să mănânce la -Țarigradiă, der avea 

xepresintantă la la. + | pu 

(0) Din serisâreă, D-lui de Castagnăres către Rege, Adrianopoll 

18 Marte, 1694. — De altmintreli, pasulă D-lui de Polignac pote să 

fi fostă făcutii şi în urma asurditoreloriă scrisori ale lui - Zokâly 

Princeps. Ca să scape, d. de Polignac făcu cererea, puţinii păsân- 

du de succesulă e], i i: a,
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Polignac: că "Moldova ar€' Domini pe:cără şilă iu 
pesce,, 6 . Pâria - nu: crede: că arii fi: spre- interă: 
suli săi sălii schimbe cu TOk6Iy. Șapoi, adăugeă 

Vizitulă;::—.. atgumentă ! bizaru! — “TOkOlY nu e 

creştinii: ca Moldoveni). * Da aa 

In” decursulu secolului: XVIII şi. la finele “celuj. 

a dalt-ACVIL, Alexandra Mavrocordat şi fii sti Ni: 
colie '!şi Ioăă; precumi şi:Ghikulescil voră suflă 
totăcuna! Viziriloră: și Caimacamilorii asemenea 
răspunsuii, cari: părea 'atâti de siranie în gura 
Mahometanilori. : Viziril -vori fi: adesea” apărători 
cel mai hotăriți al religiunel':6rtodoxe: De::rân- 
dul acestă,” tăspunsulii; dati: de: Viziră': d:luy! de 

„Polignac; :venia. de siguri: de :la: “Alexandru „Mar 
vrocordalu.., sri e ii] îi 

: Din:r6ă în mar:răăi — Stgtia' lui “TokăIy:: apu: 
nea :cu:răpediciune::D. deiCastagnănes anunţă: Re: 
g6lui la "nceputuli:lui :1695 (1) că: Tokăly: stă r&ă 
de: totă,: și că:Vizirulu,.a: permisu-nobililori tran- 
silvăni:să'se retragă 'pe'lângă: principele "Vala- 
chici, s6ă în Transilvania, : după. 'cum':-ei: înșiși 
:cerusetă âncă! de multă. 2 ici air ae 

  

Brâucovenu ânsă, de şi învingătoră pe tota Ji- 
“pia, „pace; din părtea. lu. “TOKGIy. tolă: inu avea, De 
saci, alte: chieltuialt, alte :ambasade :la':: Constanti- 
„ROpoli. (2) „Cadută din rangulă de “adversari care 

Ea - pa . i , te : ; . , ; : : „i . = EI: 

*(D). Scisăze din Adrianopol, al anuarii. 
-22(2), De 'zândulă: acesta” veniră ca st aşede: lucrurile: la. Constan- 
tinopoli: Cornea Brăiloiu, . Radu Isvoranu, şi» Bunea : -Grădiştânu
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merită să 'fiă temiatii, TOkGly ajunsese pe” spina= 
“rea lui Brâncovânu unii. felu :de satarâ-belea; cură 
trebuia; să. dică: Domnulă în :vremurile acelea ; 
cândă limba. era fără, milă. întinată de. uă: mulțime. 
năprasnică de cuvinte 'turcesci. (1)... i 
““Săracii: lipiti, TOkăly ajunsese 'să cerșâscă am- 

basadorului Franciei sume peste sume cu ce:"să 

„se hrănâscă. (2) D. de-Castagnăres o'duse până la 
uni locă. La urmă 6nsă, perdu răbdarea şi :spusc 
Vizirului: că, de vreme:ce Porta ţine sub binefăcă- 
târea el umbră pe TOkăly şi Gmenii lui, ară: tre: 
bui:s& le: dea. şi cu .ce 'să 'trăiască.(3) : Viziruli 
judecă :vorbele; d-lui .de-.Castagnăres :dreptii.. fârte 

întemeiate, se: hotări .s& scape visteria ambasade! 

de, năpastea :ungară, der. practică tradiționala 'os- 
pitalitate. musulmană din: pungile altora., Spre: a: 

cesta, .n'avu 'de cât să.bată din palme şi porun- 
ci să dinti chiâme Kapukehaelile, Domniloră „TO> 

ă 1 iii : . ; EN aa Ata .. du. Li 

(Grectnu, în Mag, - Bt. 1 pag. 215) — De altmintreli 'Brâncovtnu 

“pe lângă 'curatori săi de ia Stambulă, la ort ce "împrejurare, tră - 

nitea -și- câte uă' deputaţiune de' hoeri: Asifelă, Cornea Brăiloiu, 

Caramanlâu, cluceruli. Vergu şi Lupu Rătescu din Pitesci făcuseră 

potecă. pe.calea Diululr și Odriulur., . 
"(1)" VedI scrierea compusă în' timipulă lui Șietană Cantăcuzenă i 

Istoria oştirei (campaniei) ce sa făcută asupra Dorecă. în Archiva 

Romdânescă a. D-lui Kogâlnicenu, I, 2, pag. 5—139,: ___ | 

(2) Altfelă "Tokoly şi soţia ui, Tleleha Zriny,! mâncau Şi beau” pie 
“de totă. Băutura, ma! cu semă; care -să bea la mesa luY' Tâkăly 

| umplea: de admiraţiune, nu. prin calitatea ci :prin cantitatea el, pe 

căl&torulă franceză La Motraşe, ” care a mâncat şi a băută de 

multe orl.la Z6k6ly princeps... .... ri, 

(3) Scris6re către Rege, Adrianopoli, 16 Fehruațiu 1695.
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mâni.. Boieril se. presinitară şi li.se dede poruncă 
d'a scrie şi da cere visterielorii::românesci, în - 

părți. egale,. uă sumă de bani pe care:0o voriă r&- 
spunde (1): nobilului: Unguri, fosti: rege: ali: Cu- 
ruţiloră, fostă principe: ală Transilvaniei, fostă 
pretendenti la. tronurile ambelori principate TO- 

mâne. Dai | 
; Suntemă departe de csteălucita- coronaţiă de 

la : Christiani! ii e 
-TOkOly nu mal era acum bogati de cau într” uă 
seriă :de ez. i 
: Din tote. aceste: titlar, celăi care va - rămâne 
neperitoră. în istoriă,: şi. care”: fu . fatală: în 1695, 
este- acela de ex-jăfuitori ali banatului Temișidre). 
““Intruna.'din espedițiunile s6le, strălucitulă : ca- 

valerii: unguri 'arsese și pustiise:atâtu de: grozavă 
nefericita provinciă,: în: câtă, în ' Septembre 1695, 
Mustafa II; noulă. sultană : care: “urmase după Ah- 
medu II, trecândă victorios prin Temişiana după 
bătălia, de la Lipova, Şi: vEdânai priveliştele infio: 
rătâre cei se presintaii înaintea ochilor, întrebase 
cu spaimă, cine a fostii: omul atâtu de părăsită 
de Dumnegeii. și atâti de vrăjmaşii semeniloră săi, 
care a prefăcută î în cenuşe câmpiele şi satele 'Temi- 

„ ŞiGrel, — I se răspunse: comitele TOkăly. —'Sălă 
omâre, „dise. Sultanul. Câtă * paci fu ca Tăkăly 
să ȘI 6 qiua bună de la d. de Castagnăres pentru 

() Pe lună, pe ană, seu numai uă dată, de milă, documentele nu spună. : -::
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ultima” căl&toriă,: dâcă Vizirulă n'ară fi! interve- 
nită la timpi, şi nu iară fi schimbată. pedepsa 
capitală într'uă alta mai 'uşdră, exilul pe: vi6ţă 
la Nicomedia, ' unde: plecă, cu soţia, Iul, Helena 
Zriny. Să a 

TOKGIy se duce pentru £ a nu se mai  întârce 0) 
ca 

- Curiosă . protagonisti. alu: :Libertăţii. ungare, 
TOk0ly, .ca şi Szekely, Bethlen” Istfan, - Batori 

Gabor, ca și Georgiu II Râkoczy, ca. și cum va 

fi Francescă  Râkoczy, iu uni :amestecii bizară 

de eroism sălbatecu și de injosiry. pitice. ; ; - 
- «Semeţă, viteji, răsboinică, calități însușite naţiel - 

oră; der fără: talente > ostăşescl, fără : putere de, 
i Ea n. . pa pi 1 

“U) Amănunte asupra vieţel sâle a. Nicomedia se ană destule în 
-Voyages-du Sieur A. de la Motra, ve, en Europe, Asie, Afriguc, Haga, 

1727, 2 vol.. în folio —La „Motraye . cra forte prietenii cu TokOly. ș și, 
după cum diserămu ma! susă, mosafirulă comitelui: mal: în “tota 

săptămânile. Șin. Nicomedia băutura mergea strună ; principesa bea 

„de spăria pe La Motraye, mais sans sortir de la modestie de son :dge 
“(|, pag. 229).— Tokăly se plângea amarii de purtarea Franciel cu - 
dânsul (târqiă !). Regele ii promisese. ajutâre peste ajuldre, €riă elă 
nu ptrimia nimicii. Şi câte slujbe, esclama T5k5ly, nu amă făcută 
lut Ludovică XIV! La Motraye. "lă'consola spunându-l că'aşa e 

- pretutindeni! prietenia politică (L.: pag. 310). — In 1704, Jesuiţii din 
- Galata "lă: înşelară şi 'lă făcură catolicii făgăduindu-l că voră stă- 
-rui pe lângă curtea Franciel să-l facă uă pensiune, Şapol. nu-I fă-* 
"cură nimici (1, 374) — Cândi se "vădu .încelati, 10 Sept. : 1705, 
"T&k6ly pubiică” uă retractare furisă să 'sciă Europa că elă e totă 
protestanti ([, pag. 376). — Tristii şi ridiculă sfârşită pentru: Ca- 
valerulă Ungariei, care debutase cu atâta sgomotă şi cu , atâta, săl- 

hăticiă,
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«contepțiă și. fără! stărbință:y. 6meni crudi, «fără 

măsură, mecumpătați, nestatornici, neastimpăraţi; 

«la::minte (1); cu ambiţiuni nemăsurate,; plini de 

dispreţă, pentru .cei-:ce Je 'eraii.d'uă potrivă; bar- 

bari neînfrenaţi cândă nu erai servi supuşi; -'vi- 

„sândi:a:funda: uă Ungariă imaginară. : care. :s'aru 
fi întinsă de la porţile Vienei până ia Marea-Negră; 
pretindândă ântâiă cu neîntrecută trufiă tronulă şi 

corâna; cerşindă în: urmă -banil': Domnilorii "ro- 
mânesci ;'nefăcândii nici uă 'deosebire între Unguri 
şi Germani; 'cândă -intraii :întruă': provinciă. cu 

armele în mână ; jăfuindă și pustiindă:chiar ţera 
lori ; trăindă în vreme de răsboii ca întră “con- 

_tinuă beţiă de sânge şi! de schingiuir! grozave; — 
“TOkOly, :Bâtori, Bethlen, Râkoczy. îmi “pară: mie, 

în provinciele Daciei Traiane, întocmai ca acel 
fioroși capi de bande (2) 'cari stârseră .Franciel 

feudale din: secolulă: XIV până la cea” din „urrâă 

picătură. de  vieță și, duă dată, ca. într ună visă 

(1) Bălcescu : AMichaită: Vizăzulă, căi Odobescu, deja « citată ; pag. 
48. Nu scii. cum. nemuritorulă istorici română a găsită "aceste în- 

suşirI la; Sigismundă Batori, - Faptele vieţei lul. şi studiele publicate 

în qilele n6stre..de chiar istorici! german! larâtă ca pe omulă celă 
“mal îmbrobodită, care-a ţinută 'vr'odată 'în slăbănâgele sâle mâny 
"ună sceplru suverană. Singurii Fredericii Scufă-dârme, imperatorulă 
“Germaniei, arii put să 1 stea faţă cu moliciunea,. şi cu: grozava 
sa lene.'—.; Sfătuitii fosta. Bălcescu la acâstă ridicare alui, Sigis- 
„mundi Batori: numa! de. adoraţiunea nesfârşită ce avea pentru. Mi- 
“haiă căruia, în tote părțile, > voia să "1 dea adversari demni de mă- 
„rirea lur ? 

(2) V. Henri Martin : Ilistoire de France. —, “Les. Granăes. Com 
pagnies. Domnia lul Carolă V,
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de spaimă, periră: Supa cadavruli: el,; aruncati. la 
piciorele. Anglier.: - 
+ TOkOIY,i. e ca și. cel Tnal, “mulți. din, ;predeceșoriă 

săi, “nare nici. celă maj :micii simți: politică. -Prin- 
Cipil - Transilvanie, . ca :Bethlen,.Gabor,; Georgiu. IL, 
„Râkoczy: şi, „Apafi; Micloş puteau; s&Y -dea::lecțiuni 
de. combinăn; politice :și: de. purtare. Șiretă în mid- 
loculiă: „atâtori ;veciny: puterii; ;cum: erai Turcii, 

Ni jurii iu iai Ha Ia: 

Germanil: “Şi. Polonil, .... iii: Parta iei 
:Elu.6nsă nu, vedu nimici ;;nu se gândi nici -uă 
ca se, *ncelă totdeuna... .. > sina uni 
"..Se ncelă: cu: compatrioți; s&%,; pe. cari și]. înstră- 

înă :ȘII aruncă, pe :unilde :la::începută,; în, bră. 
„ele, alianței; germane,. pe. alţii: mai. târdiă,în;par- 
stita, Domnului! României :şi “a lui Bethlen Nicloș. 
Se; 'ncelă, cu Turcil pe carii;-nul; cunoscea :de 

„loci: și-pe. cari. îl „credea, ca; uni ifelă; de. păpuşi 
;destinate.a. juca. după impulsiunile: scle și. ale am- 
basadoriloră: frances)... ee ii e e 

Se "'ncelă..şi se; ncelă amari. cu, “Regele, Fran- 

ie. de. a, "nceputulă Și până, Ia sfârşitult:sgomo- 

t6sel şi insângeratei,. sâle „cariere., Credu că::Lu- 

-dovic XIV. ajuta. pentru, că se .'namorase de e- 

„roismulă s&ă în luptele. de guerillas,.ce întreprinseşe 

:cu :succesu, în' conțra. Imperialilorit,: înainte de în- 

„conjurarea. . Vienei. „Ca și cum : Ludovică: XIV, d. 

„de . Louvois şi: d.. de Pomponne : făceaii „politică 

„de sențimentii prin: Puşta ungară. Și prin prăpăstiele 

“ întunecâse ale Carpaţilori ! — Politica de senlti-
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mentii murise în Francia de când cu Carolă VIII 
şi nesocotitele espediţiuni în Italia, 6rii lecţiunile 
de politică practică, întemeiată pe cuvinte și pro- 
fite positive, lecţiunile- lui Richelieu și lui Maza- 

“rin: erad âncă în minţile tuturoră. Regele care ari 
fi trebuitii să'şi întocmiască bine firele diplomaţiei 
sâle în Germania, era s&şi jertfescă banii, G6menii 

şi mai cu s6mă vâda numelui: săi în depărtatulii 
Orient, numai și numai pentru comitele Tăkăly! 
Ce orbire! — Ludovici XIV voia și căuta uni 
brață puternicii care s& lovâscă cu'spada.'și să 
prăbușescă cu. buzduganuli btrânuli edificiti: ală 
Habsburgilori, cândă Imperatoruli, isbitii în față 
de armatele Franciei, căuta să fiă cu privirile țin- 
tite la Rhină și "n Țările-de-josă.: Ludovicii: credu 
că și-a găsită omul trebuinciosti : pentru acesta 
în pers6na lui T5kăly ; âtă pentru: ce stăruitârea 
campaniă diplomatică, întreprinsă: pentru dânsuli 
la Portă ; 6tă pentru ce îndelungi : şi: numer6se -a- 
tacuri, îndreptate adese ori cu "'nflăcărată mâniă 
în contra Domniloriă români, şi'n specială, în 
contra lu! Constantin Brâncovânu. Ii 

Se 'ncelă Tokoly şi: se: "ncelă adânci în purla- 
rea sa. cu Brâncovenu, pe care "li săpă fără. fo- 
los la Pârtă :şi pretutindeni, în: locă d'a profita 
de. prietenia. şi -ajutorulii Domnului : “români, care 
nu ari fi avută nick ună interesu . să: lucreze î îm- 
potriva d „Ca. Şi Râkoczy IL care, „după cum 

„i
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spune Miron Costin, (1) la mâsă cu Georgiti ste: 
fani alu Moldovei și cu Constantină 1 ală Mun- : 
teniei, <înghiția mari și înalte gânduri, ca și cum 

«Saru fi. veduti Craiă între Crai, și Domnă între 
«Domni», totă astfelă Tâk5ly, după. bătălia de 
la Zernezti, se purtă cu aliați! săi atâtu de. tru- 
faşă, 'şi ar&tă sufletulu atâtii de lămuriti, în câtă 
Brâncovânu citi într'ensulă, ca într'uă oglindă pro- 
fetică, politica ce avea st urmeze cu acesti prin- 

cipe bizari, care, după încoronare, nu găsia .ni- 
mică mal bună de făcută, de câtă so: i6 la să- 
n&t6sa i6răşi.în România. Ori de câte ori fa vorba 
la Constantinopol şi aiurea de Brâncovânu, .T5- 
KOLy pâri, înegri, ascernu în contra Domnului, în: 
fața 'Turcilori, mil şi mil de. sgomole destinate 
alu răsturna, și nu sciu nici odată că Brânco-: 
venu e, multă mai tare la Pârtă, de câtă dânsulă 

și de câtă toți amici! să. — Şin urmă, dupe ce, 
«umplută de: duhuri spre mari lucruri», (2) se în- 

tinse, în contra sfatului lui Râkoczy Betrânulii, 
mal multi .de câtu "lu ţinea plapoma (3); după 

ce. despreţuise, și insultase pe Domnului Munteniei, 
nobilulă  Cavaleră, precum. spuni scrisorile am- 
pasadorului francesii, să cobori, — ce on6re pen- 

tru Brâncovânu ! — se cobori până a primi aju- 

W Croinica, I, pag. 351. 
(2) Miron Costin dice astfelă de ali doilea G. Râkoczy. Cro- 

nica, UI, pag. 392. 
(3) Revue Mistorique, Paris, Nov.-Decembre, 1872. 

19
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torul bănesci alt Domnilor români, căci mu- 

ria''de' f6me, topindu-se în iubirea Franciei şi 

licnindu-se în admiraţiunea Angliei. 
„În diplomaţiă, alături. de Brâncovenu şi boerii 

lui, T5kăly fu nulă. Se ncelă într'ânsa cum sai 

încelată' totdâuna focoşii magna al regatului 

S-tului Stefani, cândi sai aflată înaintea une! 

probleme diplomatice pentru deslegarea. căreia nu 

se ceri. nici strigăte sălbatice, nici priviri teribile, 

nici mânii asiatice, ci linisce, sciinţă, minte sup- | 

ire, cum dice Văcărescu. 

Și cu tâte acestea, ce minunate! ocasiuni se 

infățișară regelui Curuţiloră! — Fură timpuri 

când Sultanul, Vizirulu, Ludovică XIV, regele 

Poloniei, ambasadorii Negelui Franciel din Tur- 
cia. şi din Polonia lucraseră pentru dânsulă şi nu- 

may pentru dânsulă întruni admirabilă acordă. 

Toţi sciaii acâsta, şi Brâncovânu mai bine de cât 

toți, pentru că. Grecânu scria: 

«Cinstea pe care o avea Tokoly de la împără- 

«ţiă era întocmai ca a lucâfărului» (1). 

Sciu Tokăly se profite de ajutârele pe cari po- 

trivela circumstanţeloră sfătuia pe suverani și pe 

miniștri! lori să le dea regelui Curuţilori ? De 

loci, de felu, nici odată. — T5kăly îşi perdu tim- 

puli într'altele; se certă cu principele Ţării-Ro- 

mânesci; încurcă pe ambasadorulu Franciei care 

(1) Afag. Ist,, IL, pag. 222,
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Ju asculta credândulă mai priceputi de câtu dân- 

sulii în afacerile Transilvaniei ; ceru Porlii. Mun- 

tenia ca să aibă Moldova, şi voi Moldova ca s€ 

câştige “Transilvania; zăpăci pe toți cel: ce lucrau 

pentru dânsulu cu ideia că! ajută virtosi, și în 

fine scăpă  totdâuna tâte superbele ocasiuni de 

cari amintirămi in capitolele trecute, și pe cari 

lectorulu le-a văduti din scrisorile ambasadori- 

lori şi emisarilori lui Ludovică XIV din Turcia, 

Polonia, Ungaria; Transilvania și Ţerile-Române. 

Astfelă fu Tâk5ly, soldatul unguri, căruia. d. 

Louis Chassin îl dă uă p&trundere diplomatică și 

uă putere de concepțiune atâtii de profundă, în 

câtă, pe lângă dnsele, acelea ale lui Richelieu 

pălescu şi se întunecă. 

<TOkOly, scrie autorul acesta, avu geniulti d'a 

«găsi ideia fraternității ce trebue să domnâscă între 

<Turci şi Unguri, și o practică în t6tă vicţa»(1). 

— Cum și ce felu, documentele timpului său ne- 

ai spuso mal lămurită de câtu Ungurii cari du-. 

ceaii condeiulă d-lui Chassin. 

Cum că Tăkăly să fi bănuit vro dată că e- 

sistă uă strinsă fraternitate între Turci şi Unguri, 

noi nu ne-ami bizui a demonstra, cum nu ne- 

ami bizui a lămuri rolului istoricii alu Ungariei 

la: marginele Apusului, întemeindu-ne pe facultă- 

(1) La Hongrie, son gânie et sa mission historique, Paris 1856, ună 

vol. în 80; pag. 205.
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țile ungare. de asimilaţiune şi de unificare a na- 
ționalitățiloră. (1) | 

TokSly muri în 1705, la Nicomedia în exilă. 
- Dâcă amu fi şi noi săltaţi de entusiasmulu 

d-lui Chassin, ami pute sfârşi cu aceste cuvinte: 

Anibală, marele căpitani ală anticităţii, muri în 
exilă la Nicomedia. S'ară crede că Provedinţa. di- 
vină, cu uă mână generdsă, conduse pe Emeric 

Tokăly, marele căpitani alu Ungariei, duşmanuli 

modernului Imperii romanu, să mâră lângă mor- 

mântuli duşmanulul nedomolită alui bătrânei Re- 

publice” romane. Anibalu și TOkoly (2), TOKOLy Și 
Anibală ! , 

Istoria se scrie astfelu 'la Pesta. -Cu astielă de 

enormități, der în -sensu contrariă, d. Ludovici. 
Szădeczky a scris-o pe aceia a lui Mihaiu Vit6- 

zulu (3): pe care — ori-câtu sară opune Ungurii, 
— istoria cea mare, cea adevărată, îli va numi 

totdcuna -Domnu ali Munteniei, Transilvaniei şi 

Moldovei. 

(1) Tesă susţinută întruni memorii presintati Academiei de 
sciințe din Pesta, de d. Kallay, ministru de finance ală Imperiului 
austro-ungară şi membru alti acelei Academii (Maiui 1883). 

(2) Unele dicţionare biografice, Bouillet bunidră, dică că” Tăxăly, 
silită de sărăciă, ajunsese să se facă cârciumarii la Constantinopoli. 
Aserţiunea e falsă. La Motraye s'ară fi grăbită a ne spune acâstă 
bizară meseriă a fostului cavaleră. Câtă fu la Constantinopol, Too 
kâly se hrăni cu banii de la. Brâncovenu şi de la Duca; în Nico- 
media îlă întreținea Inalta Portă. 

(3) Memorii presintati Academiei din Pesta, din partea autoru- 
luy, de d. Szilâgyi Sandor asupra lul Mihai, capul  Românilorii 
în Transilvania, de la 1599 până la 1601 (Decembre, 1881),
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XV. 

1696—1699. 

De -la 1695 şi până la tractatuli de la Carlo- 

vici, diplomaţia francesă de la Constantinopoli nu 

mai are nimici de împărţită cu Brâncovânu. Prin- 

cipele români Îu lăsatii în pace de ambasadorului 

Franciei, ocupatii acum a sfătui pe Turci să con- 

tinue de zori r&sboiuli cu Imperialit. Nu e vorbă, 

ca să nu'și pârdă obiceiulii, d. de Castagnăres, 

în conversaţiunile sâle cu Viziril și caimacamil asu- 
pra afacerilorii Moldovei şi schimbăriloră de domni 

în acea țâră, mal arunca câte uă săgâtă și în 
partea Domnului Munteniei, — stricăciune mică 
pe care curatorii principelui română o reparată 
îndată. | 

“ Brâncovânu 6nst toti nu era liniscită. In țeră, 

intrigile şi împăvechiările se țineau acum strună, 

Boierii munteni și moldoveni se întreceai,' cari 

mail de cari, să se sape şi să se derime la Con- 

stantinopoll. | | 

Se scie că facțiunea Cupăresciloră şi Cantemi- 

resciloră din Moldova fusese învinsă! la Constan- 

tinopoli, de Brâncovânu unilă cu Costăkesci! mol- 

doveni. Dumitru Cantemiri nu domnise, după 

- mârtea părintelui săi, Cantemiră Bătrânului, de 

cât vr'o 20 de qile, şi Duca fusese numiti Domni,
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La sosirea acestuia în Iaşi, lordake Rusetă şi Lupu 

Bogdaniu, capil partitei cupăresci, fugiseră, ca de 

obiceiă, în Polonia şi se, aşedaseră, pentru a în- 

cepe «marghioliele» în contra lui Duca, la fruntari- 

ele Poloniei şi Moldovei, întruni orăşelă pe care 

d. de Castagnăres îlii numesce Mariambouli. 

Duca, de şi ginere alu lui Brâncovenu şi f6rte. 

bine în 1695 cu socru-săi, reuşise a câștiga la 

Stambuli simpatia d-lui de Castagntres. Antioh 

şi Dumitru Cantemiră cu credincioşii loră nu pu- 

tuseră să atragă pe ambasadori. Causa principală 

a iubire d-lui de Castagnăres era grija cu care 

Duca, îi trămitea corespondința dintre Constanti- 

nopoli şi Varsovia. Scrisorile d-lui de Polignac 

şi ale s6le ajungeau fără smintelă la destinaţiune, 

mulțămită Domnului Moldovei şi, pentru că nu era 

lacru puţinii pe atunci mersulu regulată ali scri-. 

sorilorii, atâli d-li de Castagntres câtă şi aba- 

tele de Polignac onoraii pe Duca cu amiciția, loră. 

Duca, scia acestea și, întruni rândă, profită de 

dânsa pentru a cere, atâtă de la Portă, câtă. Şi 

de la regele Poloniei, depărtarea de la fruntariă 

a celoră doui boieri pribegi și vrăjmaşi, sub cu- 

vintă că el fură. scrisorile ambasadoriloră fran- 

ces de la curieril. moldoveni. - 

Se vede că acâstă afacere făcu sgomotiă la Portă, 

căci d. de Castagnăres încunosciințeză pre Rege 

de dânsa şi "li întrebă dâcă trebue să sprijine 
oficialu la Pârtă cererea Domnului moldovenescă.
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Ludovică XIV răspunde cu acea mândriă su- 

perbă, care făcu una cu pământulă, în altă dată, pe 

„umilitulă Doge alu Genovei, în diua de recepțiune : 

«Nu voiescii să m& amestecii în certa. pe 

«care principele Moldovei pâte să aibă cu 

<acei doul particulari ; nu credi cuviinciosu 

«pentru a mea demnitate de a întrebuința 

«stăruinţele ambasadorului mei în acâstă 

«privință» (1). 

Brâncovânu scia toti ce se petrecea în Moldova, 

Și cunoscea mai bine de câtu Duca cele ce se plă- 

mădiaii la Constantinopoli în contra ginerelui săi. 

Cu. tâte silințele sele, Duca fu dati josu după 

„troni de Selim- Gherai, Chanuli tătărescu, prieli- 

nulă celă buni ali lui Dumitru Cantemiră. (2) 

Antiohi Cantemiriă îl luă loculii. Brâncovenu tre- 

buia daci "nainte să nu'și aţinte -privirile numai 

spre Constântinopoli, ci și spre lași. 

Cu acestă ocasiune a plecări lu! Duca, Nicul- 

cea povestesce ună incidentă care adeveresce și 

mal multi atâtia cele. ce se credeau în ţările ro- 

mâne, cât şi cele ce se scria în Europa de am- 

basadorii creștin! din Constantinopoli, despre ne- 

număratele bogății ale Brâncovenului. 

«Eră Dâmna lut (Duca), dice cronicarul, feta 

«Brâncovânului-Vodă, fiindă tentră şi desmier- 

(1) Serisâre din Marly, 13 Septembre, 1695. | 

“(9) Cronica Anonimă, de ia 1689 încâce, în Mag. st. V, pag. 149,
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«dată (1) de tată-stă, se bocia în gura mare mun- 
«tenesce, de dicea : aolio! aolio! că va pune taica 
«pungă de pungă, din Bucuresci până în Țarigradi, 
«și q&ă! nu ne va lăsa aşa, și iârii ne vomă în- 
«torce cu domnia îndăr&tii.> (2) | 

Comparaţi aceste mâniate şi espresive cuvinte, 
dise «pe muntenesce», ale Dâmnei Maria Duca, cu 
vorbele dise de viforosuli Spătară Şerbanu Can- 
tacuzeni (3), cându audi că, cu tâte silințele loră, 
ale Cantacuzinescilorui, Grigore Ghika venia isră 
Domni în Ţera-Românsscă : <vomii face Dodi, de 
<pungi de la saraiulă (4) muntenescii până la Vi- 
«zirulu şi totă ne va fi pe voră (5) !» Gândiţi. vă pe- 
urmă la bănetuli ce era în (eră : negustorii bo- 
gați (6), boierii bogaţi, Domnuli uni felă de Cre- 

(1) Dâmna Maria era tenără, d&r mândră și imperi6să. Istoria 
Bălăcenâscă ne spune că la curtea ex giupănesele tremuraii de frică, 
căci Dâmna le certa. foci îndată ce i se părea că nu suntii după e- 
tichetă. Unei giupănese îl smulse şi "1 aruncă ișliculă din capi în foci 
dicendă că numai Dâmneloră se cade a purta ișlică, ră nu şi giu- 
pâneseloră (Trad. Fotino, III, pag. 88). 

(2) Cronica, IL, pag. 245. | 
(3) Pe urmă, Domnii în Muntenia. | 

„ (4) Cum sară dice astădi: de la palatulii legaţiunii române din 
Constantinopoli şi până la Sublima-Portă, — Nu scimă decă pala- 
tul de la San-Stefano, casă de (eră în care locuia, la 1721 Au- 
gustă, d. de Bonnac, ambasadoruliă Franciei, şi.care fu zidită de Ste- 
fană Cantacuzenii, era pentru curatoril T&rit-Românesei, stă nu- 
mai particulară ali Domnului. (Colecţ. Odobescu : scris6rea ' A-lui 
de Bonnac către ministrulă de esterne, din Constantinopoli, 2 Au- 
gustă, 1721). | - 

(5) Cronica anonimă a Moldovei (1662—1733) III, pag. 148. 
(6) După cum reese din diferite locuri din Călătoriele lul La Mo-
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sus; aurulii curgea din t6te părţile. In schimbi 
ensă, şi polta Turcilori era nesăturată. | 

In 1695 şi 1696, r&sboiulă continua sub Mus- 
tafa, II în Temişi6ra cu succese strălucite. Arma- 

„tele otomane luară Lipova, şi la Lugos, penera- 

lulu Veterani, care se 'ncercase s&"1 oprâscă cu 

6000 de 6meni, fu bătută, prinsi și omorită 
(22 Sept. 1695). Ruşii fură siliti să desconjure 
Azofulă.. Victoria de la Olaş, câştigată de Sultan 
asupra electorului de Saxonia, îngriji forte pe Im- 

peratoriă, 6rii Mezzomorto, Kapetan-bașa alu Mării, 

bătu de două ori flota venețiană. Turcii puteau 

crede că antica vitejiă a strămoșilorii a renăscutu 

în inimele loră. | 
In timpulă acesta, Brâncoveânu strîngea. şi tră- 

mitea cantităţi colosale de zahar6 oștilori tur- 

cesci, și dregea de zori Cladova, — uă cetățuiă 
năsdrăvană, .care se strica în fiă-care and, după 

dorințele lui Brâncovânu,. de "lu ţinea pe acesta 
în 'locă, în ț6ră, şi nu'lu lăsa să 'nsoțescă în Un- 
garia pe Sultană sâu pe Viziră. La ?nceputuli fiă- 

cărei campanii, pare că era uni făcută : Cladova 

se strica, și, prin urmare, Brâncovânu trebuia se 

dregă Cladova. 

" Suecesele Turciloră. continuaă, când principele 

Eugeniă de Savoia apăra pe câmpul r&sboiulul. 

traye. ediţ. cit. — În ceia ce privesce pe țăranii din vremea lul 

Brâncovânu, cronicaril nu se unescă: unil dică că îngenuchiaseră sub 

biruri şi podvezi; alţii că erai bine şi cu de tote îndestulă.
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Norocul Turciloră se schimbă duă dată şi din 
tâte părţile. Petru, 'Țarulă Rusiei, le luă Azofulă; 
în Polonia, cetatea Lemberg opresce în mergerea” 
triumială pe Chanuli Tătariloră; (1) 6ră dieta, în 

loci 'să alâgă pe principele de Conti, alese pe 
Frederic-Augustii, electoruli Saxoniei, amiculii im- 

peratorulul; în fine, la 11 Septlembre 1697, Eu- 

geniu de Savoia. bătu de stinse armia musulmană 

pe “Tisa, lângă satul Zenta. Sultanului fugi-spăi- 

mântată la Adrianopoli, statulu se cutremură din 

temeliă, Turcia era în pericol. Ună noii vizită, 
ali patrulea din puternica şi geniala dinastiă a 

Kupriuliilorii, Hussein-Kupriuli, primi pecetea Im- 

periului otomani. Husssin scâse ca din pământă 

uă nouă armată, şi Daltaban-Paşa reuși a opri şi 

a arunca dincolo de Sava, pe Imperialil cari in- 

traseră în Bosnia. - N 
La lil se dedese bătălia de la Zenta; la 20 

Septembre, ludovicu XIV subsemna la Ryswick 
cu Anglia, Germania, Olanda şi Espania, cele- 
brulă tractală care: umili adânci orgoliulii mare- 
lui Rege silindulă s& recunâscă pe Guillaume 

(1) Acestii Chani seria Vizirului că Domnul Moldovei nu i-a tră- 
misii âncă cele 20 de pungi promise şi lemne îndestulă pentru 
palissade. Vizirulă, după primirea serisoril, chiămă pa Kapukcha- 
ielile Moldovei şi porunci de le dede câte 80 de bastâne la fiă-care, 
în Divană, spunându-le în răcnete că are să omâre şi pe cl, şi 
pe stăpânulă loră (Scris. d-lul de Castagntres către Rege, Adriano- 
poli, 13 Maiă 1697), — Aci e de qisă cu Niculae Costin : «de le tre- 
«Lue (Turciloră) uă dâgă, uă sită, âncă al&gă la Moldova, care 
<vedemiă că nici ună bine nu va fi de Moldova săraca (II, pag. 5%).
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d'Orange de rege ali Angliei, Și s& dea multe din 
cuceririle sâle de ma! 'nainte. 

Ludovică XIV, dice d. de la Joncquibres,: pro- 
pusese Porții să iea . “parte la "'ncheiarea acestui 
tractată, der Porta refusase (1). Nu scimă de unde 
d. de la Joncquiăres a luată acestă afirmiaţiune. 
Purtarea ambasadorului. francesi în- timpulă ne- 
gociaţiuniloră de la Carlovici, precum şi ura Tur- 
ciloru în contra Franciei câtă ţinură acele nego- 
ciaţiuni, ne arâtă forte lămurită că Ludovică XIV 
nici nu se gândise la fideluli să aliati, Sulta- 

nului, cândă subsemna pacea de la Ryswick. 
Hussein-Kupriuli se răsti întruni rândă d-lui 

de Castagnâres, dicându' : «Impă&ratulă Franciei 
«şi-a călcatu cuvântulii, a negociată fără să ne 
«anunțe, a făcută pace violândă tractatulă care e- 

«sistă,— qhcea Turculi,—între Francia și Turcia(2).» 
Negociaţiunile păcei dintre Turci și Germani în- 

cepură la Carlovici cu midlocirea ambasadorului 
englesu, lordulu Paget. Ludovic XIV făcu la Con- 
stantinopoli prin representantulă s&ă, d. de Ca- 
-stagnăres, (3) toli ce "1 stete prin putință ca să 

încurce negociaţiunile și s& spulbere influința am- 
basadorului englesi. Divanulă sfârşi, dice Cante- 
miri, (4) prin a invita pe ambasadori a nu se ma! 

(1) De la Joncquitres : Hist. de PEmp. Oltoman, ediț. cit. pag. 344, 

(2) S-t, Priest : Afâmoires sur PAmb. de France en Turquie, ediţ. 
cit. pag. 106—107. | 

(3) Nu marchisulii de Ferriol, cum greşită scrie a. de la Joncquitres, 

(£) Citată îa a. de la Joneguitres.
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amesteca în lucruri cari nulă priviat. — Voimii 
pacea, diceai Turcii, şi pacea se va face. | 

Intr'adevării,'proiectulă păcet, preparatii la Viena, 
începu să fiă discutată la Carloviei, la Iuliii 1698. 
“Turcia: era represintată la conferinţe de Alexandru 
Mavrocordată, marele secretari de stati, (1) de 
fricosuli Zulficar Effendi şi de Reis-Eftendi, <omă 
«mojică şi neinv&ţată, în câtă totă ritorica lui A- 
<lexandru Mavrocordată nu putea astupa mojicia 
«Turcului» (2). cc 

In partea creştiniloră, se afla: mediatorulii, 
lordulii Paget, ambasadorulă Angliei, ajutati în a 
sa mediațiune de trămisulă Statelori-Unite ale 
Ţăriloră-de-josă, d. Collier s6ă comitele Collyer (3); 
repiesentanţii Imperiului germani, între cari, co- 
mitele Kinski, marele cancelară alu Boemiei; re- 
presentanții Veneţiei, Poloniei şi Rusiei. 

La 1 Iuliu, toi acești diplomații se puseră să 
cheltusscă pe 'ntrecute. <pricopselă multă, sciinţă 
«de limbi îndestulă și minte subțire» (4). .... 
„. Brâncovânu, în timpulă acesta, nu sta cu mâ- 

(1) O" eg âzozârzăv, funcţiune creeată pentru dânsul, cu 8000 ae 
scude pe anti. Nicolae, fiulă s&ii, viitorulă Domnă în țările române 
fusese numită dragomană în locu'f. (Miller : Journal des Savants, 
studiă citată), Ne . ii 

(2) Cronica anonimă, de la 1689 încâce, în Mag. Zst. V, pag. 163, 
(3) Bărbatul comiteser Collier, care avu mal în urmă uă, afa- cere litigi6să cu Dâmna Păuna Stefani Cantacuzenă.—YV. Hurmu- zaki: Documente, VI, pag. 297. 
(£) Văcărescu : Istoria Impivaţiloră Otomani, în Tesaură de Mon. istor, IL. pag. 269. ' ”
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nele în sână. Scia forte bine Domnulă română 
ignoranța în care se aflaii membrii conferinţelori 
de la Carlovici, în ceia ce privia cestiunile atin- 
g&tore de țările române ; scia de asemeni că prin- 

tre” miniştrii 'şi secretarii loră, afară de aceia al 
Germanie! şi Poloniei, erai fârte mulți! cari la. 
Valachia dreptă Moldova, şi pe acâsta dreptă cea: 

dântâiu. Brancovânu avea, ce e 'dreptuli, pe A- 
lexandru Mavrocordată, der acesta era prea ocu- 

pati cu cestiunile cele mari, pentru. a studia şi 

a lua s6ma cu de am&nuntulă şi la cele ce erai 

să se vorbâscă pentru principatele române. Ş'a- 

pol, Brâncovânu păscea de” multi pe Mavrocor= 

dati şi cunoscea tăria. prietenie! lu. 

Dreptii acestea, eli ceru voiă de la. Constan- 

tinopoli și trămise la Carlovici ună agentă alu său 

şi numai ală săi, (Î) însărcinată a da „plenipo- 

tențiarilori tâte Tămuririle trebuinci6se şin ace- 

laşi timpă, a le demonstra cât „de nefundate şi 

câtă de absurde erai pretenţiunile, Po! oniloria a- 

supra ţăriloră române. 

Nu scimu cine să fi fosti acestă agenti. ala. 

Domnului românii. Fosta vrunulă . din deştepţi: 

boer diplomaţi, crescuţi la șcâla Cantacuzinesci- 

loră și pe cari Brâncovânu îl întrebuința atâtu 

de desi pre la tâte curţile ? Fosta vrună stră- 

int ? Ori-cum ară fi, agentuli principelui Valachiei 

(1) După cum reese din scrisorile ambasadorului francesă, pe 

cani le studiămă mal la vale.
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era uni omi fârte deştepti și minunati de bine 

informatii. Lorduli Paget preţuia fârte părerile lui 

- si avea.cu dânsul lungi conferinţe (1). 

In timpului acesta, d. de Castagnăres n'avea la 

Constantinopol alti rolă de cât acela de infor- 
matorii. Cele ce audia, le ascernea pe hârtiă și 
le trămitea Regelui. Astfelu, în serisorea de care 
vorbirămii mai susă, ambasadorulii francesu a- 

nunţă : 

«Sire, 

E scana Mai toți credi că pacea se va face; 
« Mavrocordati lucr6ză mereu ; lordul Pa- 

«get studiază cu de amănuntulii (2) tâte ces- 
«tiunile, şi are conferințe peste conferințe cu 
«Mavrocordată. Acesta, după conferinţe, se 
«duce în t6te serile la marele Vizirii de! îm- 

«părtăşesce cele vorbite şi audite peste di. 

«La 17 Iulii, lordulu Paget mersese la 
«cortul lui Mavrocordată, dâr negăsindu'lă 

« — s6i pâte că acesta nu va fi cutezati 

(1) Scrisârea d-lui de Castagnâres către Rege, din Adrianopoli, 
d August 1698. 

(2) Guillaume, regele Angliei, ordonase ambasadorului săi să se. 
ostenâscă, sâi cum diceaii p'atunci boieri! noştri, «f6rte să 'și pună 

pâlele *'n brii> pentru Turci, ca să arâte acestora: că şi Anglia pâte 

să "1 slujiască totă atâti de bine, cum îl slujia. înainte Francia. 

Drept acesta, vrăjmăşia dintre d. de Castagnăres şi lordulă Paget 
cra totă atâti de mare câtă şi cea dintre Ludovică XIV și Guil- 
laume I. Lord Paget împărţia banil cu grămada, ca să combată pe 
ambasadorulă francesii. (De la Jonequiăres : op. cit. pag. 344.)
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«său primâscă(1) — întră la agentulă princi- 

<pelui Valachiei cu care vorbi despre preli- 

<minările păcei alcătuite la Viena, unde sa 

| «dusi secretarulă săi, d. Serreyer>. 

 Mavrocordati, ca: să facă plăcere! vizirului Hus- 

sein-Kupriuli furiosă în contra Franciei, se purta. 

f6rte r&ă cu d. de Castagnăres şi cu cer-l-alţi 
omeni al Regelul; acestă. purtare se explica cu 

atâtu mai lesne, .cu câtii subvenţiunea de 2400 

de livre cel servia Francia. îl fusese tăiată. Ma- 

vrocordată nu scăpa deci nici ună prilej ca să 

vorbâscă de răi armata francesă, s& micşoreze 

victoriele acesteia, săi mărâscă învingerile, în fine, 

să mortifice câtă mal desă şi mal adâncă amoruliă- 

propriu ali ambasadorului şi secretariloră să. Ast- 

felii, d. de Castagnăres suteria inconsecințele poli- 
ticel orientale a lui Ludovică XIV, şi se mulțămiau 
atâtă dânsulă câtă și secretarii săi, a, scrie Regelui, 
una după alta, umilinţele ce suferiai la Constan- 

tinopoli. 

Daubert (2) lămuria ast-fel d-lui de Torcy pur- 

(1) Precauţiunile lui Mavrocordat şi atenţiunea cu care trebuia 

să se pârte, ca să nu aţiţe bănuielile Tureiloră suntă de geniă ! 
Şi totuşi, de două orl fu câtă p'aci sti se sbâre capulă. V. Miller, 

studii citată, în Le Journal des Sacauts, pag. 225 şi 231. 

(2) Scris6rea din 25 Iulii 1698, publicată de d. Miller în stu- 
diulă s&ă. —Nu cunoscii pe Daubert ; era pâte unulii din secretari! 

ambasader.—D. de Torey este nepotulă lur Colbert şi ginerile d-lul” 

de Pomponne ; în 1698, d. de Torey era de faptă ministru ali afa- 

ceriloră străine, căcl socru-săi avea numa! titlulii. D. de Pomponne 

_r
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tarea lui Mavrocordat faţă cu ambasada francesă.: 

« Domnule Ministru, | | 

emma. Suntii convinsă că Mavrocordatii 
<este vrăjmașulii Franciei, 10 pentru că i sa 
«tăiatii pensiunea; 20 pentru că elu este d'altă 
«lege, nu d'aceia ce protege Maiestatea Sa (1); 
«30 pentru că este -fârte. de aprâpe inru-! 

“<dită cu principele Valachiei, (2) care se 
«crede că este în înțelegere cu: Imperato- 
<rulu; 40 pentru că e siguri că victoriele 

muri în 1699, — Asupra marchisului de Torey, care a jucată ună 
rolii însemnată în politica: orientală a lui Ludovică XIV, 'v. sub- 
stanțialulă studii bibliografică publicată de d. Frâdârie Masson ca introducțiune la «Journal inddit de Jean-Baptiste Colbert, Marquis 
de Torcy, Paris, 1884, 1 vol. în 80 gr. 

- (1) Daubert şi- aduce aminte de resistinţa energică ce opusese Ma-: vrocordată d-loră de Nointel „Şi de Girardin cândă aceştia, după ordinele Regelui, voiau să gonâscă pe Greci de la paza S-tuluy 
Mormânt, e n. , 

(2) <Atuncea dar, pre la câşlegi (1698), avânâă Măria Sa şi nuntă 
«a face, a fiică Mărier Sele, Dâmnel Ilinca, cu Scarlatake, coconuli * 
«lui Alexandru, dragomanulă cel mare împărătescă, cinstită-aă ân- 
«tâiă cu dregătoriă pe acesti coconă, făcându-l paharnicii mare, 
«şi după aceia şi nuntă s'a făcută la Fevruarie ; veseliă forte 
«mare şi despre uă parte şi despre alta, căci nici coconulii acesta «nu cu prâstă gătire de- la tată-săui venise, omii mare lângă îm- «p&răţiă fiindă, sciută și învățată forte (Grecenu, Mag. Zst,, Il, pag. 
313),—Cuscrii se 'nvoiseră pentru acâstă căsăteriă a copiiloră loră âncă din Octobre 1692, de la nunta Marie Brâncovenu cu Cons- tantin Duca (Livadas : "AzEtvăpoy Mawgorozdăzov z03 et ămodzâv dz 
azo)ai, Triestii, 1879, în 8, prefața biografică).—Erii vorba în urmă 
fusese isprăvită de popa. Niculae, Grecuiă de la Sinope (Cronica 
anonimă de la 1698 încsce, în Aag. st. V, pag. 162).
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«M. S. Regelui opresce pe Viziri d'a încheia 

«pacea între Imperii şi Pârtă.» 

Principile Valachiei nu apăruse cam de multă 

prin scrisorile trămișilori lui Ludovicii XIV. 

De la Salankemen, orășel departe de Carlovici 

la vro 28 de kilometre, Fabre, secrelarulă d-luk 

de Castagnăres, seria d-lui de Torcy.(1) 
« Articolului Transilvaniei dă multă de torsă re- 

«presentanţilori Germaniei şi Turciei. Şi unil și 
«alții ţinu forte la acâstă provinciă.....». 

Şi mai la vale: i 

«Mavrocordati umblă cuniu fastii şi cuă pompă 

ne mai pomenită pentru unii creştinii. Sari crede 

că e pașă cu trei tuiuri......». | 

Dâcă comitele Kinski, representantuli Germa- 
niei ținea multi la Transilvania pe care o câștigă 
cu t6te silințele contrare ale plenipotenţiarilori 

otomani, Polonii, din deosebite cause, lăsaseră 

mai pre josă pretenţiunile loră. 

Numai cereaii amândou& principatele române; 

Valachia era părăsită ; Polonil numai ţineau la 

dânsa și voiau numai Moldova. Erai modești! — 

Din nefericire pentru împlinirea justeloră și multă 

întemeiateloră pe drepiuri ab antiguo cereri ale 

Poloniloră, Turcii fură inflexibili în acestă ces- 

tiune. La tâte argumentaţiunile plenipotenţiariloră 

poloni, Turcii s& mulțămiaă a răspunde cu nisce 

(1) Serisâre din 5 Augustă 1698 (Miller). 

G, 2. Ionnescu. 20
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cuvinte cari trebuiescii îndelungi meditale de par- 

tisanil teoriei: principatele române ai fosti su- 

puse Turciei, până Ja completa înstrăinare a tu- 

turorii drepturilorii strămozesci. Etă cuvintele Tur- 

cilorii: «Moldova nu o putemiu da să le fiă loru 

«podană, că este zolnică, că 'Turciloră este închi- 

«nată, nu este luată ca sabia (1) : »— Moldova T&- 

mase a Moldoveniloră. 

În fine, după discuţiuni şi' frămentări destule, 

pacea să încheiă la 16 (26) lanuariu 1699. Diplo- 

maţii, după certe şi vorbării destule, își dederă 

sărutarea păcei — osculum pacis, 6ri olacil ple- 

cară în t6te părțile ca s& vestescă lumei multi 

îmbucurătârea scire. 
Turcia dede Austriei Ungaria şi Transilvania ; 

nu mai păstra pentru dânsa, dincolo de Dunăre, 

de câtu teritoriulă coprinsi între Tisa şi Mureșu ; 
dede Polonie! Camenița, Podolia şi Ukraina ;.dede 

Rusiei Azofulu; dede Tătarilori independinţa. ca 
să "1 apuce Ruşii mai lesne; dede 'nfine Vene- 

iei Morea' până la Hexarmilon şi aprâpe întrega 

Dalmaţiă. (2) | 

„ Astfelă se săvârşi prima desmembrare a impe- 

riului lui Mahometă “Ii, sfâşiare fatală care va 
fi urmată de multe altele. în secolii următori. 

Principatele române r&maseră, neştirbite, totă 

sub suzeranitatea binefăcătâre a Porţei Otomane. 

(1) Niculcea, II, pag. 262. 
(2) De la Jonquitres: Ifist. de PEmp. Otoman, ediţ. cit. pag. 354,
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Intrigile şi ascunsele proiecte ale Poloniei şi ale 

casei de “Austria; începuturile de alianţă şi de 

tractate, făcute de unii Domni cu Imperatoruli 

Leopoldă ; campania diplomaţiei francese pentru 

a r&sturna pe Brâncovânu; t6te acestea se stân- 

jeniră unele pe altele, pentru a reapăre în alte 

timpuri de grea cumpănă pentru țările române. 

La 30 Aprile 1699, d. de Castagnăres scrie Re- 

gelui între altele: (1) 

Sire, 

URR Mavrocordată a. lucrati astfelii în 

«cât ma întâlnită oposiţiune nici de la 

«Turcă, nici de la Poloni. Eli ară voi cu 

«acestă ocasiune să alegă Domnu în Moldova 

«pe fiulu s&u, Nicolae Mavrocordatu , care 

«se află acum dragomanii la Sublima-Pârtă. 

«Valachia își are Domnului său pe vi6ţă». 

Acestă dorinţă a lui Mavrocordată ajută I6rte 

escepţionala tenacitate cu care Turcii diseră nu 

și iâri nu la tote încercările Polonilori d'a lua 

“Moldova. 

Prin urmare, de uă parte, priceperea diploma- 

tică a lut Brâncovânu; polita lui -Mavrocordatii 

da deschide ușa Domnielorii române fiilori sti; 

fol6sele nem&surate ce trăgeaii Pârta, Sultanii, Vi- 

| () Scrisâre din. Adrianopoli.
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zirii, până şi 'cadânele 'din ţările române; — de 

altă: parte, proiectele: Imperiului germană, ale Po- 

loniei şi ale Franciei, care se băteau în capete 

și pe carl aceste puteri le alcătuiseră pentru a 

nâmului românescă dăsăverșită fericire; toți a- 
cești factori, lucrându în sensuri contrare, ajutară 
Munteniei și Moldovei să i6să, întregi nev&tămate, 

din. vijelia r&sbâieloriu și; mal cu semă, din în- 
tocmirile diplomaţiloră, ale cărori efecte se simti 

şi mal multi şi mal adâncu de câtă prăpăduli 

oştilori. 

“ Ţerile române Sfârşiau secolului XVII cu Domni, 

cu limbă, cu aşedăminte române, şi intrau toti 
astfelu în secolul XVIII. — Muntenia şi Constan- 

tină Brâncovenu păreau siguri de viitori; Ţâra 
şi Domnul, Domnuli și Ţera biruiseră pe r&i- 
voitori şi credeau că au dreptulă bine câştigatu 

da lucra: în linisce .la fericirea riemului româ- 

nesciă. 
Totuşi, v&dându poftirea' nemăsurată 'cu care 

* Fanarioţii își înfipseseră privirile în (rumuseţa Ţă- 

ril-Românesci; audindu' -dicândi -c'unii entusi- 
asmi nu de bine vestitoră vorbele ce vori scrie 

-peste 40 de ani: . e 

«Frumbsăl Moldova, der : mal frumâst1 Mun- 

: «tenia ; frumâsă'i Polonia, der mai frumâsă: Mun- 

- «tenia ; frumâsă'"1 Ungaria, der mai frumâsă Mun- 

«tenia ; frumosi este întregi pământului, dâr mai 

«frumâsă Muntenia. Singurii Raiului celă din E-
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«den e mai frumosi de câti România Dacia- 

«năl.....>; (1) | 
ună observatoră atentă ară fi simțită uni fiori 

ascunsă că "1 înghiață inima și, întorcându'și ochii 
de la frumuseţia Ţării şi bogăţia Domnului, ară 

fi șoptită cu profetică durere : 

Un malheur inconnu glisse parmi les hommes... (2) 

Nenorocirea. necunoscută care luneca în mid- 

loculii Româniloră erai Fanarioţii. 

- (Î) Redă îi Mzoyăavla, madaizegn în Bhapla add îi Acgla, zzhiisegn î 

Băi» za î, Odrgta, adizepn îi Bhapiae za zăsa în Yi, xxdiizepn î 

Bia” 6 2v 'E8iv magădztaos wdvos uadicapos ij 2v Arie halas, — 

Scrisârea lui Daponte către marele vornicii Constantinii Dudescu, 

în Les Ephemdrides Daces, eâiţ. Legrand, Paris, 1881 în 8 gr. T.l. 

(2) Malherhe : Podsies, ediţ. Charpentier, 1842, livr. II, pag. 68.
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XVI. 

1500—170s. 

„La '7 Februariă 1700, d. de Castagnăres părăsi 
Constantinopoli și se reintârse în Francia. | 

- În locu”, Regele numi pe d. de Ferriol, marchisii 

d'Argental, care, până la acestă dată, fusese în- 

trebuinţatii de cabinetulu din Versailles ântâiă în 
Polonia, apol în Ungaria unde, după cum scimi, 

sub numele de marchisi pe Loiras, însoţise pe 
TOkăly în tâte luptele acestuia cu Germanii, şi 
la urmă, mersese în rândurile armatei turcesci 

la r&sboiă toti în contra Imperialilori. 
Altu caracteru, alte idei. — D. de Ferriol era 

militară ; iute de fire, țanţoşu până la nebuniă, — 
fu întrună rându legatii de Gmenil casei sâle, ca- 

rilu credură nebunu; — plină de idei mai multi 

de câtă năsdrăvane, — întruni rândă trămise 

prin dragomanuli ambasadei, Fornetti, ună car- 

telă de provocaţiune marelui Vizirii Ali-Paşa. D. 
de Ferriol se credea în Turcia ca întruă țâră 
unde capriciurile cele ma! bizare suntii posibile. 
În urmă, când se reintârse la Paris, dicea stândi 
de vorbă cu Voltaire şi cu nepotulă său, comi- 
tele d'Argental: «Cinste cu Turcii nici nu perqi,
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nici nu câştigi». (1) De aceia, când era la Portă 

sâu prin Constantinopoli, tractă pe Turci peste 

piciorii; se certă şi puţinii lipsi de nu se încăeră 

adese-ori cu colegii săi, represintanţii celor-l-alte 

puteri crestine. Comitele d'Ottinguen fu câtă p'aci 

uă dată să fiă atacat iiîn palatulă său de d. de Fer- 

riol, care 'ȘI arinase cele trel-deci de slugi (2) ce 

avea şi venia în regulă de bătaiă să se apucela 

luptă cu. ambasadorul Germaniei. Pe Turci nui 

scria decât cândii aceștia trămiteai soldați delă 

siliaii să facă cele cei qicea marele Viziră. Cândă 

se născu ducele de Bretania, nepotuliu lui Ludo- 

vică XIV, d. de Ferriol ilumină. Turcii să spări- 

ară şi se supărară; Caimacamuli trămise, în nu- 

mele Sultanului, ordini ambasadorului, să stingă 

iluminaţiunile. (3) 

Nici vorbă că (andăra d-lui de Ferriol sări pe 

locă, ceia ce'lă făcu de respunse trămisulul : Caima- 

(1) Voltaire: Qiueres completes. Corespondenţa. Ediţ. Garnier, Pa- 

pis 1882. Tom. XVIII. Seris6rea. lu Voltaire către dArgental, 20 

Tanuariii, 1778. E 

(2) Tâte ambasadele aveai pe lângă caleții de naționalitatea loră, 

ca cești 30 de Frances cu care d. de Ferriol plecase se iea în 

spăngi pe d. de Ottinguen, uă mulţime de alte slugi de tâte naţio- 

nalităţile din Pera, unde se vorbiaă, la 1716—1718, în timpuli şe- 

derei celebrei lady Wortley-Montague, limbele: turcă, grâcă, e- 

breă, armenă, arabă, persană, rusă. slavonă, română, germană, o- 

landesă, francesă, italiană, ungară. (Gucres de lady Montague, trad. 

franc. Paris, 1804, 4 vol. în 80 II, pag. 201). | i 

(3) Incidentuliă serbătorel este pe largi povestit de celebrulă bo- 

tanistă Pitton de Tournefort, în interesanta” Belation d'un royage 

dans le Levant, Paris, 1717, 2 vol. în 4



— 312 — 

camulă se viă sălii stingă dâcă îi dă mâna. Din 
fericire, până să viă Turcii, pe cari D. de Ferriol, 
lăsându'și invitaţii în casă, îl ascepta cu slugile 
s6le armate din capii până 'n picidre, iluminați- 
unile se stinseră ; altfel să făcea bătaiă. — Toti 
așa. se 'njură cu Turcii și la recepţiunea. oficială, 
când nu voise să lase sabia la uă parte şi nu fu 
primiti; toti așa cu caiculii ambasadei pe care'li 
împodobise ca pe acela ali Sultaniloră, — ceia 
ce împodobise pe bieţii lopătari cu câte 100 de 
bastâne de fiă-care, date de capigilarii Sublimey 
Porţi. — D. de Ferriol nu era nebuni, după 
cum pretinde d. de St. Priest, der avea în elit 
unii felă de iuțelă care "li făcea săși pârdă să- 
rita, să 6să din ţiține cuă înfricoșată ușurință. A- 
tunci da, nu sencurca; 6să, dicea dânsuli, ori 
unde. o eși, de re ce cu Turci! cinstea nici nu 
ţi-o perdi, nici n'o câştigi. 

Ecă omulă care rămase la Constantinopoli să 
continue în contra Brâncovânului campania în- 
cepulă de d. de Castagnăres. Fostult ambasadorii 
nu cunoscea pe Brâncovânu personali; îl pîra 
la Pârtă pentru că asttelă îi ordona politica Re- 
gelul; altmintreli, ură. n'avea pentru Domnului 
Muntenier. Şapoi, d. de Castagnăres nu sălta în 
susu, ca d. de Ferriol, la cea mai mică contra- 
dicțiune. 

Noulii ambasadori, din contră, cunoscea fârte 
bine pe Domnuli română. Nu sciti dâcă d. de Fer-
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riol fusese cu Tokăly la Zernesci şi la Cristi- 

any, — presinţă fârte probabilă, de 6re-ce marchi- 

sulii de Loiras avea ordine d'a însoți pe Regele 

Curuţilorii pretutindeni. Ceia ce Ensă e forte si- 
gură e că d. de Ferriol era la Turtukaia şi la 

Olteniţa, la începutul campaniei din 1693. Da- 

colo, după cum amă vădută ma! sus, scria cu 

necazii d-lui de Pontchartrain că Brâncovenu a 

veniti la stea Vizirului şi că a fosti primiti cu 

nisce onoruri nem&surate, — ceia ce probâză.că 

onorurile ce se acordai lui TOk6ly şi d-lui de 

Ferriol erai distribuite cu fârte multă economiă. 

D'atunci deci, şi de mai "nainte, d. de Ferriol! 

era vrăjmaşulii Domnului românii. 

Acum, ca ambasadorii, nu "şi schimbă de felt 

pasurile în privința lui Brâncovânu, șilă vomi 

ved6 nescăpândii nică unii prilejă de a înegri la 

Pârtă pe prâ-multă onoratulă spe alu Vizirului 

de la Olteniţa și Turtukaia. Noroculiu.și diploma- 

ţia lui Brâncovânu, precum şi puţina conside- 

rațiune ce aveai Turcil pentru d. de Ferriol sc6- 

seră adese-ori pe Brâncovânu din încurcăturile 

cel suscită ambasadorului Francie). 

Împrejurările în cari d. de Ferriol își începu 

ministerulă stă pe lângă Sublima-P6rta nu se 

deosebescii cu uă iotă măcarii de cele cari cur- 

geaii când începuse ambasada d- lui de Castagnăres. 

Francia, în timpulă acestui d'ală doilea, se lupta 

cu întrega Europă coalisată în contră! prin liga
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de Augsburg (1686—1697). D. de Castagnăres 
trebui deci se lucreze din t6te puterile, pentru 
a da pe Turci în partea sa. D. de Ferriol trebue să 
facă acelaşi lucru, căci, în timpulă ambasadei sâle, 
Francia începu r&sboiuli pentru succesiunea Espa- 
niei (1701—1713).. D. de Castagnăres avusese can- 
didatura-năpaste a lui 'T5kăly la tronulă Ardelului; 
d. de Ferriol avu pe aceia a'lui Francesci Râ- 
koczy. Și amândou! combătură, unulu cu tactică, 
altulă cu înflăcărări adeseori năvirlidse, pe ace- 
lași Domni români care, mulțămită diplomaţiei 
şi norocului său, sta mereă pe tronulii strălucită 
ală Muntenier. Amândouy. avură s6u mai esacti 
credură că ai de vrăjmaşii pe Constantini Brân- 
covânu. 

Se scia, mal cu sâmă la ambasada francesă, 
și se striga pe tote cărările că Domnului . Munte- 
nici sa datu trupă şi sufletii Imperatorului Leo- 
poldi (1) şi, de Și T&sboiulu nu curgea acum 
între Imperiultă Germaniei și Sultan, d. de Fer- 
riol da merei înainte învinovăţindi pe Brânco- 
vânu că stănjinesce planurile răsculoțiloră unguri 
cari suntu prietinii Turciloră; că le opresce mu: 
niţiunile; că 1 dă pe mâna Imperialiloră, — isonti 
de acusaţiuni la auduli monotonii ali căruia Vi- 
zirulă și caimacamil legănaii capulă în : drâpta Şi 

(1) După Carlovicy, vina, — căci vină era alianţa cu Austria, — 
nu cra fără teunciă,
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în stânga, şi de multe ori adormiaii în ciuda d-lui 
de Ferriol și focosei sele elocințe. | 

Fuse ca. uni făcută în vi6ța lui Brâncovânu. 
Domnulu români n'avu ună momenti în viţă, 
în care intrigele și pirele externe să-lii lase în 
pacea și 'n liniscea fastudsel s6le vieţi de la Bu- 
curesci, Târgovisce și Pitesci. Fură momente în 

carl intrigele interne, uneltirile boeriloră încetaiă : 

nu fîu nici unuli în care Brâncovânu st fi pututi 

dice : namă nici uă ambasadă de trămisi, nick 
uă manoperă de dejucată, nici uni r&spunsi de 

făcută. Nici unulu! — Ântâit, Tok6ly şi d. de 
Castagnăres, apol Râkoczy Ferentz şi d. de Fer- 
riol; la urmă, toti ca printr'unu făcută, tună 

de-i adună la Varnila lângă Tighina, pe Ca- 
rolu XII Suedesulă, pe Poniatovski Polonuliă, pe 
Mazeppa Cazaculu, pe Des Alleurs Francesulii, 

pe Fabricii Holsteinesulii, şi — mal susă de dân- 
şi! — Petru celu Mare, Rusului; toți, nu în unire, 
ci fiă-care după priceperea lui, voindă s8 'și 

facă trebile la P6rtă, găsiaă de cuviință să pirască 

pe Brâncovenu. Su 

D'aci, trebuința misiuniloră continue cari ple- 

cai. la. Constantinopoli din partea Domnului ro- 

mâni;. daci, dira de bacşișuri cari trebuiau să 

însoțâscă fiă-care cerere și fiă-care desvinovăţire. 

Ura, vrăjmașilori crescea în raportă direclă cu 

succesele Brâncovânului. Bogăția lu! era o crimă 

în ochii duşmanilori; căderea lui Antiohă Can-
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temiră și a doua suire a lui Constantiniu Duca 

pe tronulă Moldovei, erau totă crime brâncove- - 
nesci; serviciele ce eli făcea Porții nu erai de 
câtă prelăcătoril. 

La 27 Decembre 1700, d. de Ferriol scria (1) 
Regelui uă scire care, firesce, mări ura ce Lu- 
dovicii XIV avea 'n contra lui Constantini Brân: 
covânu, de 6re-ce serviciulă ce acesta făcea Sul- 

„tanului, folosia. Imperatorului. | 

«Sire, 

ecmmumssau.Int” ună articol secretă ală trac- 
«tatului de la Carlovici, Turcii sai legatii 
«s& numere Imperialiloră uă sumă de 200,000 
«de scudi. Turcii Enst n'au bani (2). Se dice, 
«der lord Paget şi comitele d'Ottinguen (3) 
«n6gă acestă vorbă, se dice că principii Va- 
<lachiei şi Moldovei voră răspunde acâstă 
«sumă», 

D. d'Ottinguen și nobilulii lordă nega cele ce 
se diceaă în privința celorii 200,000 de scudi, pen- 
tru că credeai — șaveaii dreptate! — că nu erâ 
tocmal spre lauda. și slava lui Leopoldă celt 
Mare (4), imperatorulă sacrului imperiă romani 

(1) Seris6re din Pera. 

(2) Când aii avută ? 
(3) Nu d'Octiguen, cum serie d. de St. Priest : op. cit. pag. 249. 
(£) Și nol nu scimă, ca şi d, Louis Lâger (Ilisz. de P Autriche-Hon- 

La
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alu naţiune! germane. se întindă mâna şi să pri- 
mâscă de la Turcia banii micilorii principi al 

Munteniei şi Moldovei. Drepti acesta, lord Paget 

şi comitele d'Olttinguen diceai că sgomotulă aces- 

tei obligaţiuni secrete nu era adevărații. No! cre- 

demiă, din contra, că disele d-lui de Ferriol suntu 

adevărate. 

Într'adevără, după subseninarea păcei şi în- 

târcerea. Vizirului de la 6ste, Brâncovenu trămite 

la Constantinopoli uă deputaţiune compusă din 

banuli Cornea Brăiloiu, spătarulu Mihai Canta- 

cuzenii, unchiulă Domnului, şi deşteptuli postel- 

nici Dumitru Caramanlâu. — Niculcea (1) scrie 

că acâstă deputaţiune era menită a surpa pe An- 

tioh Cantemirii la Pârtă, unde în acelui anu se 

mutase, cu Dâmna şi «totu agarlâculi săi», fra- 

tele Domnului Moldovei, înv&ţatulu Dumitru Can- 

temiră. Brâncovânu scia că Dumitru Cantemiri 

nu se ducea la Portă s&-lu laude pe elu; trecu- 

tulă era în față ca şi presiatele. Cantemirescil 

nu puteau să sufere pe Domnului munteni, eri 

acesta, cândă putea, le 'ntorcea ochii pentru ochiă, 

“dinte pentru dinte. Brâncovenu ânsă avea unu 

meriti : recunoscea deşteptăciunea lui Dumitru 

Cantemirii, a căruia nevestă, multi frumssa ŞI 

grie, ediţ. cit. pag, 264) pentru ce istoricii Vienel daă lui Leopolăi 

“numele de mare. , 

(1) Cronica, II, pag. 267 şi urm.
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multă înţelâpta Casandra (1), fia lui Şerbanti Can- 
tacuzeni, 'scia pe de rosti «tainele ce avea Brân 
covenu cu Nemlii.> | ! 

Grecânu dice(2) că. deputațiunea mergea să 
cadă la picidrele Sultanului pentru ertarea. tribu- 
tului pe doui ani. | | 

De altă parte, boierii munteni trebuiati s& lu- 
creze pentru candidatura la tronulă Moldovei a 

unui omu ală Brâncovânului, Toderaşcu de la 
Galaţi (3). — S& observămii în trâcătă că simțuli 
diplomatică ală Domnului română, simții profundă 
și prevădătoră de care ni-a dati atâtea probe, 
nu Lară fi sfătuită a propune pe acesti. Tode- 
rașcu, dâcă n'ari fi vădutu că are pe ce st se 

(1) Spiritulă şi frumuseţea Casandrei Cantemiri o făcuseră, să fiă 
una din cele mal frumâse principese ale Europei, dicea, în Sep- 
tembre 1743, Jesuitulă diaristii de la Trâvoux (Mimoires pour Phis- 
toire des letres, etc. etc.), după notița biografică dată lui, de sigură, 
de fiulii Casandrey, Antiohă Demetru Cantemiri, atunci ambasado- 
rulă Elisabetei Petrovna la Paris, după ce fusese mal înainte în 
Anglia, pe lângă Georgiă 1. 

(2) Alag. Istor. Il, pag. 349. 
(3) Niculcea, II, 267 şi urm.—Eră mat la vale, cronicarulă qice : 

«astfelă de milă avea Brâncovânulă-Vodă pe țâra nostră, a 
<Moldover !» — Cantemirescii 6re o iubeaiă mat multă ? Şapoi, Brân- 
covenu se apăra, şi nu vădi cum şi în ce domnia lui Duca-Vodă 
care venia, fu mia! rea de câtă aceia a lui Antiohii Cantemiră care 
se ducea. Foculii 'aristocratului cronicarii e că Toderaşcu era, ne- 
gustorii şi, de și <omi era şi chipeşă la fire, ră 6nsă, spurcată,. 
«varvară, tirană, de nară mal fi rămasă picioră de boierii în Mol- 
«dova»>. — Astea nu sară fi întemplată, căci Toderaşcu n'ară fi 
domnitii de'câtă cu numele, Brâncovenu „ care ară fi orânduită și 
cârmuil totuli, era pr& politică şi pre deşteptă pentru a da cu harda în boieri! moldoveni. : -
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bizuie şi că suntă Gre-cari sorți de reușită. Cu 
Toderașcu Gălățenulii, Brâncovenu ar. [i .isbulitiă 
pâte la Turci, decă. ambasadorulii Germaniei, co- 

mitele d'Ottinguen, naru fi fosti fârte prielinti cu 

Duca, care "li găzduia în casa lui la Costantino- - 

poli. Cândă Domnului: munteni vădu că ambasa- 
“ dorulu ţine la Duca și voiesce să “1 dea domnia 
Moldovei, printruna din acele prudente învâiti- 

turi diplomatice pe cari le scia [Grte, retrase cu 

multă înţelepciune candidatura lui Toderașcu, €ri 

depuiații săi primiră ordine da îmbrăţişa cu ar- 

dâre candidatura protegiatului d-lui d'Ottinguen, 

care se bucura atunci, — Brâncovânu o scia f6rte 

bine — de uă trecere însemnată la Portă (1). Șa- 
poi, Duca şi Cantemiri rămânândi singuri, Brân- 
covânu era multi mai bucurosi să fiă în Moldova 

puca de câtti Canteimiri. Duca îl fusese ginere 

,„ de şi nului cam mai asculta, totu era de pre- 

fait unui Cantemiril. | 

Prin urmare, Brâncovenu cere Turciloră  că- 

derea lut Antiohi-Vodă şi i să dă; cere. ertarea 

tributului pe doul an! și i se dă; și, fără se 1 

csră, Sultanulu îi trămite unii ali douilea firmană 

de domniă pe vi6ţă. 

Tâte aceste nepomenite gingă il și politeţe cândă 

le făceau Turcii? După tractatulu de la Carlovici, 

cândi plecaseră cerbicea inaintea regelui Vienei 

(1) Niculcea : îbidem. «Vizirulă îlă ţinea la. mare cinste pe acelă 

solii nemţesciă».
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care le plătise înainte tribută de supunere și u- 

milință (1); cândii n'aveaui bani de loci în hazna, 
eră faima bogăţieloră brâncovenesci se preumbla 
ca uă legendă prin tâtă Europa; cândi Dumitru 
Cantemiră, fără încetare, dicea acum, nu din 
tambură ca 'n tinerețe, ci din gură piri peste 
piri în contra Brâncovenului; cândă, de la micii 
până la mare, Turcii blăstemai pe Alexandru 
Mavrocordată, ghiauruli care, diceaă dânşii, a tră- 
dată pe Sultanii la Carlovici şi Salankemen (2). 
Tocmai în aceste momente de obidă și de cum- 
plită mâniă, Turcii se întreci a. satisface, ba ŞI 
a coverși cererile Domnului români din Munte- 
nia, pe care "lă mal slujiseră şi la Carlovici, a- 
părându-i cu putere ţâra de pretențiunile absurde 
ale Polonia! | 

În schimbă ce primeau 'Turcil? | 
Nimică, dicii ambasadori! Germaniei și Angliei 

cari erai interesați în cestiune, unuli ca primi- 
toră, cel-Valtii ca miqlocitori ali păcet și care, 
ca Englesi, ţinea sdravăni să fiă corecti pe față, 
dâcă nu în fondă. 

(1) Imperiul Germaniei, până la tractatulă de la Carlovici, con- 
tinua a da Porţei otomane unii felă de dară anuală, care cra. ună 
adevărată tributi, de Ore-ce, pentru a nu-lă mal da, Germanii, la Carlovici, cerură înscrierea în tractată a unul articoliă care să spe- cifice lămuritii actstă, încetare de obligaţiune (De la Jonquiăres ; Histoire de VEmp. Otoman, ediţ cit. pag. 345). 

(2) Acestă strigătă va cresce atâtiă de tare, în câtă va pricinui că- derea provisoriă a lul Mavrocordată, după cum vomi vede may la vale.
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Turcii primescii 200000 de scudi. de la .Dom- 

nil români, răspunde ambasadoruli Franciei, care 

nu avea nici uni interesi s& minţă în cestiunea. 
de faţă. | N 

Pe cine să credemii? Cititorul va judeca a- 

vândă în vedere circumstanțele ce espuserămil. 
Noi credemiu că d. de Ferriol avea dreptate, cânduă 

spunea Regelui că Brâncovenu şi Domnului Mol- 

dovei dau Turciloră 200000 de scudi pentru Im- 

p&ratuli Germaniei. | 

Gândâscă-se cititorului în câte rânduri Brânco- 

 venu scosese astfelii de sume însemnate pentru 

a sătura nesăturata lăcomiă a Turciloră, și în- 

trebe-se de unde, de unde, de unde mai puteaii 

era şi Domnulu să facă faţă la atâtea greutăți? 
Erait Gre nesfârșite bogăţiele brâncovenesci 2 — 

Căci, întradevări, pe lângă banii ce cheltuia la 

Pârtă, în drâpta, în stînga, pretutindeni, Brânco- 

vânu mai da și în ţeră. Cronicarii ne spunii că 

făcea şi dregea mănăstiri în Muntenia; zidea bi- 

serici în Transilvania, la Galata în Constantino- 

poli, la Ismail în -Moldova; miluia pe mitro- 

politulă de la Sibil; dăruia. sume . peste sume 

episcopilorii și patriarchilorii cari veniau de la 

Ierusalem și Antiochia ; ridica palate în Bucurescă, 

case la Potlogi și la Obilescă, și și împodobia 

cu de tâte viele din delulu Pitesciloră. Ţiganii 

brâncovenesci acopereaă țera întregă; negustorii 

armeni şi veneţiani 1 aduceau în toți anii minu- 

21 
6. 1. Jonnescu.
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nile industrieloră apusenă și răsăritenă; palatul 
de la Mogoşdia era admirată chiar pe urmă, în 

ruine, .de 'cei care lu vedeau. 
Bani, bani şi icrăși bani! 
Vrăjmaşii ajunseseră cu bună credinţă să învi- 

novăţâscă pe Brâncovenu numai şi numai pentru 

bogăţiele lui; lăsaseră la.uă parte tte cele-l-alte 

acte şi vorbe ale Domnului şi, ori de câte ori, 
ocasiunea li se presinta la Portă, prima crimă ce 

imputaii Domnului era bogăţia, sumele, grăme- 

dile de bani, de pietre scumpe, de corâne, de 

scule, cari arii fi: făcut s& se întunece străluci- 

rea, și bogăția tesaurelorii secrete din haznaua 
Sultaniloră (1). — Sarii crede că, la auduliă  atâ- 
toră bogății, vrăjmașii lui Brâncovenu, pămenteni 

Şi străini, simțeau că 1 saltă fioril de ură cari a- 

gită astădi, la citirea mili6neloră financiei euro- 

pene, pe corifeil miseriek anarchiste. — Bogăția ! 

6tă vina cea mare; dintr'ensa decurgea totuli pen- 
tru inimicii lui Constantin Brâncovenu. | 

“În 1702, nasce altă cestiune la Pârtă şin prin- 

cipate. — Transilvania era acum în mâinele Im- 

perialiloră. Agenţi! civilisatori ai monarchiel habs- 

burgice intrară în ea ca so lumineze, și înce- 

" (1) În privinţa hăznalel Sultanilorii, se află uă descripţiune amă- 
nunţită în Observations sur le commerce et sur les arts dune par- 

tie de VEurope, de PAsie, de VAfrique et nâme des Indes Orientales, 

(Lyon, 1756, 2 vol. în 12—Il vol. pag. 185 şi urm.) a lurJ.C, 

Flachat, care vindea unoră boieri din Bucuresci prin 1749 păpuşi 
cu maşine și statuele de se minunai toţi d'atâta meşteşugiă. .
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pură ântâiă prin lumina care se r&spândesce în- 
trunu poporu ad majore Dei  gloriam. După ar- 

matele de ocupaţiune, întocmai ca şi corbii cari 

fâlfâiă și croncănescă după oști pentru a se hrăni 
din hoituri, veneaii cetele negre ale apostolilori 

lui Loyola. Jesuiţii se puseră să lumineze poporuli 

Transilvaniei. Unii numării Gre-care de Români se 

uniră cu biserica Romei. — Se scie cum Austria 
i-a r&splătită pe urmă, pentru acâstă "părăsire a 

credinței strămoşesci. 
Agitaţiunea. religiosă trecu în Moldova şi'n: Țera 

Românsscă, în cari. aşedămintelă catolice, bine 
întocmite, aşteptau timpuri mai propice. După 

căderea Turciel şi subsemnarea păcei la Carlo- 

vici, călugării franciscani, minoriți şi dominicani 
credură că le-a venită rândulu să ridice și el 

fruntea susii, ba âncă susii de totă. În înțelegere 
cu colegii lori din Transilvania şi cu S-tulii Sca- 

uni de la Roma care nui uita şi nui părăsia 
nici uă dată, ei cerură ajutorulă Imperatorului 

Germaniei, pentru a pute începe cu folosi cam- 

pania. lorii evangelică, in contra bătrânelorii: așe- 

qăminte ale țărilorii românesci. Îndată Leopoldi, 

adică jesuiţii de la curtea Vienei (1) le promiseră - 

ajutorulii cerută. Coinitele d'Ottinguen primi or- 

(1) După scrisorile ambasadoriloră venețian! de îa Viena, se vede 

că influenţa jesuiţiloră ajunsese în timpurile acestea într'ună gradă 

atâtă de intensă, în câtii înspăimânta pe toți. (V. şi Louis Leger: 

Histoire de PAutriche-Iongrie, ediţ: cit. pag. 260). .
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dine da-l sprijini la Poârtă. Cuvioşii fraţi în Cris- 

tosii nu mai se rugaii pentru simpla şi modesta 

voiă da predica cuvântului Domnului, populaţiu- 

nel rălăcite în întunericul schismei, ci cereau cu 

trufiă dreptulii da impune catolicismului -locuito- 

riloră români dintre Carpaţi şi Dunăre. 
«Vai celoră învinși!» strigaii Galil fioroşi pe 

marginile Tibrului, în epocele barbare, cândii o- 

menia şi iubirea de aprâpe nu erai cunoscute 

în lume. 

«Lesne este biruitoriloră legi a "da celorii în- 

vinși» (1), scria 'cu sumeţiă unu călugări italiană, 

propoveduitorii alu blândeţei creștine — pe care, de 

1688 de any, Christă, mielulii lui Dumnezeă, o 

ar&tase lumej. 

D. d'Ottinguen începu a lucra la Constantino- 
poli, pentru a aduce pe Pârtă să 'mpărtășâscă, ve- 
derile sâle şi ale Jesuițilori de la Viena şi din 
Transilvania. Cei din 'Ţâra-Românescă asceptai 
cuă nerăbdare febrilă să le 6să Deratală, s6i ma! 
bine firmanuli cu care, da sila şi 'n pumnueli 
pâte, să silescă pe locuitorii României a da nă- 
vală în Raiulu, seu celui puţini în. „ Purgatoriulă 
catolicismului. 

Utinam ek Agam et omnes videam Papistas ! (2) 
(1) Din Relatio Mistorica de Statu Valachiae, tăcută în Țera-Ro- 

mânâscă de ună călugără italiană, după ordinele unui cardinalii 
- ministru ală lui Leopoldă. (Mag. Zst, V, pag. 51) 

(2) «Dee Domnulă săi vădii Papistaşi şi pe Agă și pe toțI!> Din 
aceiaşi Relatio, citată ma! susuă,
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striga călugăruliă italiană în 1688, cândii împre- 

jurările nu li-erai atâtii de favorabile ca 'n 1702; 

când Germania şi 'ambasadorulă e! nari fi a- 
“ vută curagiulii să pomenâscă de asemenea lucruri 

Vizirului și Caimacamilorii. — Ce trebue deci să 

fi fostă pe călugări acum cândă erau la largulă 

loră |. A | 

"Deștepţi cum ai fostii totdâuna, jesuiţii nu 

se mulțămiră nurnal cu ajutorul ambasadorului 
-imperialu. Pentru a grăbi eşirea firmanului de la 
-Pârtă, ei umblaseră și pe la cel-l-alți miniștri creș- 
-tin..: Firesce, d. de Ferriol fu celă dântâiă visi- 

-tati de capii ordinelori cari se. aflaă la. Constan- 

E tinopoli. ae ie 

- Cestiunea.. âns6 era forte greii de, deslegată pen- 
tru diplomaţia lui Ludovicui. XIV. D. de Ferriol 

trebuia” şi nu trebuia sajule pe călugării cato- 

lici,. — De :uă parte, reuşita campanie! : religi6se 

“ari fi răspândită, fără doru şi pâte, influinţa Im- 

«periului în: ambele :principate.: Domnii cari se su- 

iai; cădeau. şi i6ru se.suiau pe tronurile principa- 

teloră, vorii profită de acestă schimbare, își di- 

cea diplomatulu lrancesă, pentru a'se lega și mai 

 strinsă cu Imperialii.: Brâncovânu, bunidră, care, 

acum, e trupă și sufletii cu Imperatorulă, îşi 

va întârce atunci trebile 'ori-cum îl va plăc6; şi 

va fi inatacabilă, căci la.tâte întrebările : Turci- 

"lori în - privinţa. deseloru.lut. rapârte cu Viena, 

Domnul va .r&spunde că religiunea ce i sa im-
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pusii de Portă e causa. negociaţiunilori ce are cu 

Leopoldi. Și deca astădi'Vizirii şi Caimacamil nu'li 
poti prinde, cum vorii pute isbuti atunci? — De 

altă parte ânsă, d. de Ferriol nu uită că eli era, în 

midloculi necredincioşiloră, representantulii Rege- 

lui celui prâ-creştinii, fiului celui mai mare ală Bi- 
sericel apusene; d. de Ferriol era ministrulii re- 

gelui care revocase edictulu de la Nantes și care - 

păşia pe calea Raiului, dusă de subțiori de pă- 

rintele La Chaise, .duhovniculă lui, şi: de Dâm- 

na de. Maintenon, care, din protestantă, deve- 
nise catolică, apoi fără Dumnedei, și ?n fine ca- 
tolică inflăcărată. Putea deci d. de Ferriol st 'n- 
pedice negociaţiunile d-lui d'Ottinguen, cându ele 
aveau, pe fală se 'nțelege, unii caracterii -atâtii de 
evangelicii ? 

" Singura partită, de alesii pentru . diplomatulti 
francesu,. în acestă cestiune. eminaminte politică 

“Şi. forte: puţini religi6să, era aceia a neutralității 
- absolute. Într'adevării, la -acâsta,.se opri și d. de 
Ferriol, lăsândi. pe Viziră să facă ce va voi. 

„ Acâstă afacere era pr6 importantă, interesa 
-pr6 de aprâpe ţările române pentru ca Brânco- 
„Venu. să nu fi luată parte la discuțiunea, el. Nu 

- cunbscemă nici uni documenti dalu Domnului 
„în acâstă privinţă. Putemă totuși bănui din scri- 
'sorile d-lui de Ferriol purtarea ce avură, după 
instrucţiunile” primite de la Bucuresci, curatori! lui 
Brâncovânu de la Constantinopoli. Vizirulă nu
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găsi singuri motivului care'liă sfătui fârte să nu 

primâscă propunerile d-lui d'Ottinguen. Acesti mo- 

tivă era următorului: <interesulă politicii opresce 

«pe Turcia d'a concede călughărilorii permisiunea 

«cerută; creştinii ortodox! ai fosti şi sunt su- 

«pușii credincioși Porţel otomane, numai şi nu- 

«mal di causa urci ce. li-a inspirată în totdeuna. 

« Biserica Romel». (1). fă, de ce Vizirulă nu dede 
nimici, nu scâse nici ună fermani. 

Sari crede că Brâncovenu, în vremile acelea, 

înclinatu forte spre Viena, ari fi trebuitii se pri- 

mâscă călughări catolici în (6ră, s&i ajute, săi 

ocrotâscă; şi-ar fi înlesnit prin dânșii relaţiunile 
cu Imperatorulă, şi-ară fi asigurati binevoinţa şi 

ajutorulă ministrului imperiali de la Pârtă. 

Acestă credință cade în faţa sentimentului re- 
ligiosii fârte puternicii atunci în sufletele Domni- 

lorii și supușilori lori; în fața opiniunei ce a- 
veaii Românii de călughării papistași cari se aflau 

în (grile lorii pe la Târgoviște, Câmpulungă, Bu- 

curesci, la Milcovă, Suceva, Siretă şi Iaşi; în tața, 

trecutului catolicismului în România și 'n Orientă; 

pretutindeni. Se scia la ce ţintiseră călughăril 

catolică în timpulă lui Mateiii Basarabi, cândii 

cu marea Ligă a popsrelori orientale. Mai în ur- 

-mă, Serbanii Cantacuzeni, de şi negocia cu Vi- : 

ena, ținea 'n țâră cuă mână de feri pe emi- 

sarii. Romei, nu al lui Christă. Uneltirile ce fă- 

-.. (1) Seris6rea, d-lui de Ferriol către Rege.—Pera, 2 Octobre 1702,
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cuseră jesuiţii şi cordeliarii în Moldova, în vremea 

lui Cantemirii B&trânulu nu le 'uitase nimeni, şi 

Brâncovânu, care scia pe de rosti istoria tim- 

pului săi; mai puţinii de câti ori şi cine. Dom- 
nulii românii scia, întrigele fără număr, plămă- 
dite pretutindeni, la Viena și la Iași, la Cracovia 
şi la Constantinopoli, la Bucuresci și la 'Roma, 
de 'umili! servitori a! lui Christă, ca să dicemiă și 
noi ca. dânșii. Nu aceste întrige Pară fi sfătuit 
s& ajute pasului Jesuiţilori care nu se mulțămiai 
a face numa! fericirea Transilvaniei, ci voiati — 

neobosită și sântă - stăruință! — să irecă munţii 

și ?n țările n6stre. 

Şapoi, şin principatele române, ca şin Rusia 
-de unde Petru celt Mare îl va goni cu sgomotă 
(Aprile 1718), Domnii și Împărații nu puteau în- 

țelege uni lucru care ?n Apusi era 'n de obşte 
și fârte de multă înţeles şi primiti de î6tă lu- 
mea. Călughărulă, credeati Rușii şi Românii, e 

sluga Domnului din ceruri, fiul  bisericei, ună 

felt de. umbră care se ridică totdâuna mai 

presusii de valurile: lumei, care trăesce în Bise- 

rică, în fața morței; nimici din ale 6menilorii 
nu'l interesă. — Din contra, Apusenii credeai, 
pentru că popil îl făcuseră să credă, că nimeni nu 
se pricepe mai bine de câtii călughăril la câr- 
muirea. ţ&rilori, la conducerea politicei, la între- 
ținerea raporturilori între stată şi stati; el deci 
miniștri, e! diplomaţi, ei legislatori, şi totii et ci-
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tindă când aveaii vreme cuvintele adevărațiloriă 
călughări : «fugi-voiii, Dumnedeule ali mântuire! 

«mele, departe de lume şi cumplitele: ei încelă- 

<ciuni, în: singur&tatea pustiel>. 

Dintwacestă deosebire de vederi la Resărită și 

la Apusă, născu în țările române oposiţiunea. con- 
tinuă și puternică ce "'ntâlniră călughării câtolici,; 

ori de câte ori voiră, pe ascunsi. sâii pe faţă, 

“să pună mâna pe uă părticică din autoritatea 

pămentenă. : - 

* Şapoi, pe lângă Turci şi Brâncovânu, călughă- 

rii şi comitele d'Ottinguen avură  împotrivă-le 

la Constantinopoli pe marele secretari alu îm - 

părăţiei, pe Alexandru Mavrocordată și pe pa- 

triarchii ortodoxI din tote părţile Răsăritului. Ma: 
vrocordată era de multi apărătorulu S-tului Mor- 

mântii în contra ambasadorilori Franciei, susţină- 

torul patriarchilori, dispensatoruli beneficielorii 

bisericei ortodoxe. Eli apăra drepturile creștinilorii 

ortodoxi pentru două cuvinte: ântâiu, pentru că 

era omi religiosi, și alii doilea, pentru că acestă 

apărare îl aducea fol6se în bani pre şi forte în- 

semnate (1). - 

În 1702, cându Jesuiţii cerură Porței împu- 
_ternicirea de care vorbirămiă, Mavrocordati putea 

totulii la Portă (2); Mustafa II asculta totu cel şoptia 

(1) Scrisorea d- lut de Girardin către Rege din 11 Marte 1686 

(Miller). 
(2) Marele Secretară nu era încă disgraţiată.
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desteptuli Fanariotii. Jesuiţii, bătuli din tâte păr- 

ile, se retraseră pentru a. .reveni în alte vremuri 

cari nu voră întârdia. 

Dâcă în acâstă afacere, d. de Ferriol stete în 
nemișcare şi lăsă pe ambasadorulă Germaniei 
s&şi urmeze în pace. negociațiunile, apoi, în cesti- 

unea lui Râkoczy Ferenz, elă făcea potecă la Pârtă, 

după sstăruitârele instrucțiuni ale d-lui de Torcy. 
Ludoviciti XIV reincepea în Transilvania politica 

ce urmase în timpulă lui TOk6ly, pentru că, la 

Apusă, răsboiului pentru succesiunea. Espaniel îl 

comanda imperiosi a. suscita lui Leopoldă dificul- 

tăță, pretutindeni şi cu ori-ce preţ. 

Anglia și puternica Olandă, ţsra negustorilorii 

altă dată atâtui de crudă umilită de Ludovici XIV 

și acum, la. rânduli sei, cu fruntea susi, umi- 

lindi amarii pe miniştrii! marelui Rege, amenin- 

țai Francia la Nord-Estii. In Italia, principele Eu- 

geniă, Francesi (1) în serviciulă Imperatorului 

(1) Fiulă comitelui de Soissons şi ali Olimpiei Mancini, una din 
nepâtele Cardinalului Mazarin. Intrase în serviciul Imperatorului pen- 
tru că Ludovicii XIV îl refusase cu dispreț regimentulii ce voia să 
comande. —Perdut amă multii, domniloră ? întrebă Regele pe curtenii 
„cândi i se spuse că principele Eugeniii a trecută în partita. Impera- 
torului. Nici vorbă, curteni! se grăbiră a răspunde că principele Eu- 
geniă, care pe atunci se numia tânărul cavaleri de Carignan Sa: 
voie, e uni omii nu .cu mintea tâtă. — Acestea în 1683. Feldma- 
reșali în 1693, principele Eugeniu bătu pe Turci la Zenta în 1697, . 
şi va. arăta Regelui-Sâre că avea minte mal multă de câtă cea mal 
mare parte din mareșali! Franciei. Voltaire: Sițele de Louis XIV, 
cap. 28).
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din causa mândriei insultătâre a Regelui Fran- 

ciei, ţinuse şi ţinea în respectă pe Catinat, pe 

Villeroi şi pe ducele de Vendome. In Espania, 
nepotul lui Ludovicii XIV, Filipii V, noulă rege, 

era strimtorată forte de partita archiducelui Ca- 

rolă d'Austria, pretendentiă la corâna Espaniei, de 

-Catalanii revoltați, de armatele englese ale Re- 

ginei Anna şi de Portugesii cari. mergea mână 

în mână cu imperiulu Germaniei. | 

Ludovică XIV era singuri în fața Europei coa- 

lisate în contră. Francia 6ns& făcu minuni. Re- 

-gele fu într'adevără mare în luptele ce susținea 

în tâte părţile; împrejurări neprevădqute Lajutară 

şi, de şi suferiseră până a'și perde simţirea, Fran- 

cia și Ludovici XIV vori încheia cu demnitate 

tractatele de. la Gertrudemberg şi Rastadt. 
Dâcă în Apusulă şi în centrulu Europei, diplo- 

mația francesă încerca şi reușia să cumpere pe 
unii din lordii. Angliei, să țină în partea sa pe 

ducele de Savoia şi pe electoruli Bavariei, să în- 

_ flacăre entusiasmuli Castilanilori pentru Filipă V, 

să nu supere pe Veneţiani și să câștige pe Papă,— 

în Orientii, Ludovică XIV și miniștrii. săi vedeau 

“bine că visulă loră, uni noi resboii alu Turciei 

cu Germania, era unu visii nerealisabili (1). Pacea 

(1) Vizirulă Husein-Kupriuli era partisanit hotărită ali păcel; după 

retragerea acestuia (Septembre 1702), Daltaban paşa, care ară fi 

- voită răsboiulă, cădu iute răsturnată de Mufli. Nami-Mohamet 

era de aceiaşi părere ca şi Husein-Kupriuli.
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din.1699 era-prea prâspătă; Sultanulu şi vizirulii fu- 

seseră prâ tare bine bătuţi la Zenta pentru a pute 

reîncepe luptele. . a 

Se mulțămiră deci a asmuţi în contra case) 

d'Austria pe Râkoczy - Ferenz, 'fiulu Elenei Zriny 

şi alu lui Râkoczy George. II, acesta: întră : din 

Polonia în Ungaria, și. la 7. Iunie 1703 reincepu 

r&scâla ungară. E - 

D. de Ferriol.convinse pe Ture da rămâne neu- 

tri. Intr'adevării,. Sultanulă n'avea nici ună iîn- 

teresi . în acestă luptă a Ungurilori cu imperato- 
ruli; ba âncă, ori-ce causă de slăbiciune a veci- 
niloră celoră puternici trebuia celă puţină bine 
privită, dâcă. nu ajutată de Portă. Turcii deci nu 
se mișcară. Comitele: d'Ottinguen, care eră să fiă 
rechiămatiă, “n'ară : fi greşită scriindu'. curței sâle 
că Turcia. în cestiunea lui: Răkoczy, rămâne în- 
tradevăriu spectatâre indiferentă. . 

D. de Ferriol 6nsă să ascepta ca Râkoczy să fiă 
ajutată, dâcă nu de Turcia, cel puţină de Domnii 
principateloră române. 'Tatălii: fusese atâtu. de 
bine cu Mateiu Basarabă, cu Constantiniă Basarabi, 

„cu Georghiţă Stefani ! Pentru ce 6re de rândul 
acesta, cu consimțimântulă și fără consimţimân- 

-tulu tacită ală Turciei, Domni principateloră n'ară 
ji ajutată pe fiu ? 

Brâncovenu și Duca nu erai de părerea d-lui 
de Ferriol. Imprejurările nu mai erai „aceleași, 
Dreptă acesta, ei r&maseră ca și Turcia nepăsă-
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tori în fața :r&sculării ungare şi lupteloră car :se 
petreceau în Transilvania; își apărau fruntariele 
şi se siliaă să fiă' nepărtinitori și pentru unii şi 
pentru alţii. D. de Ferriol nu voia așa. Daci, plân- 
gerk-peste plângeri în contra lui Brâncovânu, incri- 
minări peste încriminări. Brâncovânu ajută pe 
imperiali; Brâncovânu află de mișcările r&şculați- 
lorii și le spune generaliloră lui Leopoldii; Brân- 
covenu nu lasă pe Unguri s& cumpere de ale 
mâncării din Muntenia; etc. etc. 

Aceste vine cari se aruncai asupra Domnului 
Țerii-Românesci, fuseseră şi erai atât de desii re- 
pelite, în câtii Turcii de la Constantinopol Și bo- 
eril din România le 'nvățaseră pe din-afară. — 
Intr'adevă ră, Glă ce scria boierulu care a făcutiă 
Cronica anonimă de la 1689 încoce: 

«....„.Era şi solului franţuzescii, carele mer- 
cgândi și dicândi de Constantinii-Vodă, Domnul 
«Ţărel- Românesci, cum este. de către Impăratuli şi 

«muncesce să găsâscă vreme să ridice sabie asu- 
«pra împărăției, şi cum alți domni stăpânesci 

ețera,.cari suntă din -nâmuli lui, cari jăfuescă fără 

«dreptate cum vorii, şi cum s'a umpluti de multă sum, 

«de bani, cu care poti face „câte-va pagube îm- 
«părăției, și alte ca acestea. cuvinte împotrivă 

«ce aii pututii găsi...» . 

„Citind aceste rânduri, ne vine a le crede co- 
piate dintr'una din scrisorile d-loră de Girardin, 
de Castagnăres sâu de Ferriol. Cronicarulă ano-
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“nimă care era prietenă cu Brâncovânu (1) va fi 
auditii adesea pe Domni vorbindii la mâsă cu 

boierii despre intrigile şi scrisorile «solilorii fran- 

țozesci de la Țarigradu», şi întrebându-se, nu 
fără Gre-care batjocoritoriă surisă, care să fiă pri- 

cina necazulul ce % poriă <Impăratulii franţo- 

zesci». | 
„Mai la vale, după ce a povestitii învinovăţirile 
ambasadorului, cronicarulă adauge: «der acestea 

nu i sai ţinuli în sârmă». | 
“De la ună timpi, Brâncovânu imita pe Vizină 

şi pe Caimacami, nu -mail ţinea 'n semă acusările 
d-lui de Ferriol. Ş'apoi, avea şi altele de făcută 

la Portă. Alexandru Mavrocordată nulă mai slu- 
jia cu aceiași onestitate. De la mârtea lui Scar- 

latii Mavrocordată, bărbatulă Domniței Elena Brân- 
covânu (28 luliu 1699), relaţiunile între marele 

Exaporiti și Domnulu Ţării-Românesci deveniseră 
din ce în ce mal rare. Pensiunea ce Domnulă 

da pe fie-care ani lui Mavrocordat nuX mal 
fusese trămisă, — pare-se — cu aceiași regulari- 

tate. — Vedea Gre Brâncovânu că marea trecere 
ce avea Exaporitulă pe lângă Mustafa II, nu era 

pe voia înalţilorii demnitari al Porții cari, ântâiu, 
şoptiră, șapoi strigară că Mavrocordat i-a tră- 

dată la Carlovici? Prietinia lui Mavrocordat fă- 
“cea re r&i în loci de bine Domnului Români, 

(|) Mag. Isi. V, pag. 182: «că de multe or! și noi ami audită 
pe Constantini-Vodă.....>.
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în ochii 'Turciloriă cari, la urma urmeloră, totă 
erau mal puternici de:câtii Mavrocordatii, căci 

erau Turci, âră nu ghiauri? Nu scimi. 

„_ Ceia, ce reese lămurită din cronice şi nouile do- 
cumente este aceia că Mavrocordatiă începuse, ca 

mulţi alţii, să crâdă că Brâncovânu pr6 domnesce 

de multă în România; că pară fi răi deâcă u- 

nulă din fi să ară ocupa tronuli Ţeril-Româ- 

nesci, p'atunci, din causa bogăției lui Brâncovenu, 

multi mai strălucită de câtă ală Moldovei. Ma- 
vrocordati scia tare bine că Sultanulă a procla- 

mată pe Constantini Brâncovânu, de două ori 

Domnă pe vi6ţă dâr mai scia că fantasia şi ca- 
priciurile turcesci nu se uită la asemenea obli- 
gațiuni. Dreptu acesta, n'arii fi de mirare să fi 
pusii și elă, din când în cândă, câte uă vorbă 

împotriva Domnului şi pentru pregătirea viitoru- 

lui fiiloru săi. 

Domnulă români era fârte îngrijatii; aflase (1) 

că se pregătesce ceva în contră! la Constantino- 

poll, în primăvâra lui 1703, şi mal scia pote că 

Mavrocordatii a intrati în - rândulă celoră cari 

totdeuna r&ă îl voiseră. 

" Adaugeţi pe lângă Mavrocordaţi, — tatăl și f- 

ulii — pe amândou! Cantemirescii, Antiochu și Du- 

mitru, cark locuiau la Constantinopoli și cari, mul- 

țămită strinselori prietinii ce aveau cu mulţi din 

(1) După cronicarulă anonimă şi scrisorile. d-lui de Ferriol ce 

vomă da mail la vale.
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funcţionarii Porţei, (1) nu stai cu mânele în senă, 
ci săpau mereu pe Brâncovânu și pe Duca; a- 
duceți-vă aminte că, deşi supăratii cu Mavrocor- 
dată, d. de Ferriol lucra pentru Râkoczy totii în 
contra lui Brâncovenu și era forte prietini cu 
Cantemirescii; nu uitaţi că Stolniculii: Constan- 
tină Cantacuzenii şi căpitanulii Stroe, curatorii 
Domnului pe lângă Portă, nu mai erai cu ochil 
în patru ca în alte timpuri pentru interesele prin- 
cipelul lori, (2) şi veţi da dreptate lui Constan- 
tină Brâncovenu îngrijatii. şi amăriti în Aprilie 
și Maiu 1703. | o 

Acestea nu erai de ajunsi pe sufletuli Dom- 
nului. Pentru a le pune vârf și a provoca fur- 
tuna, se mai adause și ună incidentii ridiculii, care 
ari fi pututu deveni tragicii pentru Brâncovenu.— 
Multiulu Feiz-ullah-Effendi îşi mărita fâta (3). Cesu 
buni, nu la mulțtani, arii fi putut ura Brân- 
cov6nu prin boerii săi nunuiui care, pe lângă 
funcțiunea sa, să bucura la Portă, pe vremurile 
acelea, ca fostii preceptori ali Sultanului, de uă 

(1) Mar cu sâmă cu Mehemed-Paşa care 'n 1705 va fi numită 
mare Vizirăi şi va pune 'ndată pe. tronulii Moldovei, în loculă lui 
Racoviţă, pe Antiohii Cantemiră, | | 

(2) Ceia ce peste câtii-va timpii le va pricinui destituirea loră' din 
funcțiunea de Kapukehaiele. Ea 
(8) Cronica anonimă de la 1689 încoce, în Mag. Ist. pag. 169—170. 
Jonquiăres: list. de PEmp. ottoman, eâiţ. cit. pag. 348— Fotino (op. 
cit. IL, pag 139) dice că Mutliulă cerea. cele 50 de pungi de cari 
vorbimă mai la vale pentru învățătura ce dedese Brâncovenului 
cândă îl fusese, în tinerețe, profesori.
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irecere fără semtni. Afară de urăui, Muftiulă, în- 
temeindu-se pe ceia ce scia că pâle la Pârtă, tră- 
misese dinainte să câră lui Brâncovânu cinci-deci 
de pungi pentru nunta fiicei sâle. In virtutea prie- 
teniei? vrunui drepti? vrunei datorii? Nu, de 

locă ; der Multiuli simțea trebuința d'a cere 50 
de pungi Domnului Munteniei, și acestă simţire, 

acestă capriciu turcesci era lege,—lege puternică, 

căci Feiz-ullah-Effendi omorise pe Daltaban-Paşa, 

marele viziră care, se vede, că nui satisfăcuse 

asemenea simţiri. E 
Brâncovenu, în acesti cusi, greşi. După sfatu- 

-_rile banului Cornea Brăiloiii, care, pare-se, nu 

era omului timpului săi, şi să revolta românesce 

la asemenea prelenţiuni turcesci, Domnului nu voi 
să facă hatărulă Mulliului, nu dede cele 50 de 

pungi de bani. | | 
Furtuna isbucni. 

D. de Ferriol serie (1) Regelui cu uă „bucuriă 

lesne de înțelesă: 

«Sire, 

esua Domnul Valachiei a primiti po- 
“«runcă de la marele Viziră să viă la Adria- 

«nopoli. Acolo, va trebui st se apere în 
«faţa Divanului de uă mulţime de învinovă- 
«ţiri ce sai asternuti în contră! la Sublima 

(1) Scrisâre din Pera, 1 Maiii 1703 

22 G. 7. Ionnescu,
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«Porlă. Marele scutierii. (imbriboral) a ple= 

«cati s&lu aducă,........> 

În TŢâra-Românâscă, cei cani nu craii în tainele 
Domnului diceaui că Brâncovânu plâcă la Adria- 
nopoli «la sărutatuli polei Imp&ratului (1)», şi le 
părea î6rte r&ui de bla ce căduse asupra Dom- 
nului, tocmai cândi Imbrihorulă ajunsese la Bu- 

curesci sălii iea. 

B6la lui Brâncovenu era de cele minundse, sâu 
mai bine de diplomatică poruncelă, ca bla lui Ma- 

zarin care tremura r&i de toli «de friguri>, cândii 

nu voia să primâscă pe amibasadorulii Espaniei ; 

ca durerea de ochi a lui Richelieu care rămânea 

cu chipulă în întunerică abătendu lumina lampei 

pe obrazulu. interlocutorului să, cândi tracta. afa- 

ceri de Statii. Bla Domnului română era emina- 

mente diplomatică. 

Brâncovânu era mal deșteptii de câti îl cre- 

dea d. de Castagneres care anunța adesea Rege- 

lui: «<Brâncovânu este perduti», tocmai cându Brân- 

coveânu reuşia a birui mai bine de câti totdcuna. 

De aceste greșeli ale d-lui de Caslagnăres aducân- 
du'şi aminte, d. de Ferriol, cu tstă iuţela vitorâsă 

a firei sele, nu uita a sfârşi scris6rea ce citarămi 
mai susii cu aceste înțelepte cuvinte: 

& ass... De şi grele suntă învinovăţirile ce 

(1) Cronica anonimă a Moldovei (1662—11733), Il, pag. L18,
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ese faci Domnului Valachiei, amii auditii pe 
«mulți paci dicendu că clu va sei, mulţă- 
«milă banilor, să i6ză tefăru nevătămati din 

<încurcătură....> 

Bâla Domnului ţinea mereu. Boterii trămişi la 
Constantinopoli năzuiaă f6rte în unire cu. Kapu- 

kehaielile române să scutescă pe Brâncovenu . de 

acestă călătoriă, de care, cunoscându firea Tur- 

ciloră și mânia Multiuluy, Brâncovenu se temea 

ca de morle. | 

D. de Ferriol serie (1) Regelui în acâstă.. pri- 

vinţă : 

«Sire, | 

«Principele Valachiei a oferilii Porţei patru 

«sute de mii de scudi, numai să nu'lă mal chiă- 

«me la Adrianopoli.. Muftiulii. însă şi marele 

_«Viziră nai primită suma acesta. Din contră, 

«ai poruncit și mal strașnici Imbrihorului 

«săli ridice şi săli aducă la Adrianopoli.. 

„«Acâstă strășniciă a celorii doui înalți func- 

«ționari se esplică [6rte lesne: amândoui speră 

«că voră pute să stârcă Domnului Valachiei 

«și mal multă de 400,000 de scuqi.....» 

Sfatulii banului Cornea Brăiloiu svânta punga 

Domnului. V&dândi că nu pâle face ' altmintrelă; 

(1) Scris6re din Pâra, 18 Iuniă 1703,
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că cu câtă șede la Bucuresci cu atâti mânia s'a- 
prindea mai multi la Adrianopoli; că vrăjmaşii 

puteau dice că nu vine de re ce sa hainiti, — 
Brâncovânu să hotări să se însănătoșâscă și să 
plece. 

Cronicarulă anonimi care scria cele ce vedea 
pe ti dice: (1). 

. Și au purcesii cu voiă fără voiă de sau 
dusă acolo; mergendă, uă lună de dile ai șe- 
<dută, şi nici -uniă respunsă de nimica nu lua, 
«nici primia pe nimeni ca să mârgă să se îm- 
«preune, ci şedea ca ună, osândilă, (2) de nu scia 
«la ce margine va să” i6să lucrului; 6rii cheltuelile 
«cum spunea. cei ce ai fostii acolo, le-as făcutii 
«forte mari, pre la uni! pe la alții, ca s&şi dregă 
«lucrulă şi să se întârcă icră la scaunul săi, și 
«nic întruni chipă n'aă putută până sati făgă- 
<duilii că va să mai adauge haraciulii, care ati ȘI 
«făcută; că Tati mal mărită de cum ai fosti, cu 
<240 de pungi, şi cu acâsta s'au împăcati şi lav 
«primită de sau împreunată. Deci, i s'au înoitii 
«Domnia și, îmbrăcându-lă cu ca tanti, Sai în- 
«torsu la scaunulă săi cu bucuriă... 

D. de Ferriol, care avea secretarii şi “dragoman 
la Adrianopoli pentru  a'lă însciința de tâte cele 
ce se petreceau la Viziră și la Sultanti, nu e de 

(1) Mag. It. V. pag. 168—169. - (2) Fotino merge şi mai departe:...., «şi a fostă pusi Ia închi- 
s6re> (II, pag. 140).
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părerea cronicarului nostru, necum de a lui. Fo- 

tino. Ambasadorul scrie (1) Regelui: 

- «Sire, 

. Domnulă Valachiei a: fostii primitiă cu 

Po mari onoruri de Sultanui şi de marele 

«Viziru. Aceste onoruri ai fostă plătite: 1% cu 
«două sute de pungi Sultanului; 20 cu da- 

«ruri însemnate Sultanei-Valid6; 30 cu pungi 

<«Vizirului şi Muftiulul. — Pe lângă acestea, 

«tributulă i-a fostu măritii cu 230 de pungi 

«cari, cu cele 270 de pungi ce plătia mai 

«inainte pe anii, facii cinci sute de pungi (2)...» 

Prin urmare, nu ca osânditi Brâncovânu sta 

în casă, ci ca unii prevădători diplomati își pre- 

gătia, ter&mulu prin tractativele pe cari le conducea 

boierii, nu -primia.pe nimeni «s& mergă să se îm- 

preune» cu dânsul, pentru că nu voia să fiă spio- 

nati de partisanii Cantemirescilori, Mavrocorda- 

țiloru și Cupăresciloră. Brâncovânu fusese Kapu- 
kehaiă lui Şerbanii Cantacuzenu și cunoscea forte 
cum mergă, cum se dregii şi cum se strică lucrurile 
la Pârtă. Stete închisă peniru că la începută era cu 

vreme se stea închisă; pe urmă când eși, Sultanulă 

şi Vizirulu îl tractară cu forte mari onoruri. — Bi- 

(1) Scrisâre din Pâra, 4 luliă 1703. 

(2) Radu Popescu: <a făcută adaosik de haracii 240 de pungi, 

peste 280 ce era, țera mal înainte». (âlag. Jst. IV, pas. 22).
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rui, der scumpi de totii şi pentru elă și pentru [6ră. 

Bucuria de care vorbesce cronicarul nostru, 

că lumina sufletului Domnului, la 'ntârcerea sa în 

Ţera-Românsscă, nu ținu multă. La 22 Augusti 

1703, isbucnesce la Stambuli revolta Ianiceriloră, 

zorbaua care dede josi pe Mustafa II şi ridică pe 

tronul. Sultanilorii pe Achmet III, Muftiului Feiz- 

ullah-Effendi care amărise atâtui de greu pe Brân- . 

covânu fu omoritiă. de soldați. Domnulă se temu 
ântâiă ca nu cum-va. să fiă condamnati a reîn- 

cepe: cu darurile şi cu călătoriele la Adrianopoli. 

Din fericire, Achmet III respectă şi întări cele fă- 

cute de Mustafa II, Domnului Ţă&rei-Românesci. 
După cererea Brâncovânului, noulă Sultană dede 
i6ră unu fermanu pentru domnia pe viţă a luk 

Constantini- Vodă. 

Acum, Brâncovânu putu într'adevă&riă «să se 

«bucure, cum dice cronicarul anonimă, în o0s- 

«pețe .și veselii, în nunte și ale boierilori pămân- 
«teni și ale lui nunte, măritându'şi fetele, însu- 

<rându'și feciorii cei de vârstă, că atâlu era de 
«fericită, cât mi. se pare. că t6te darurile noro- 
<cului erai asupra lul» (1). 

(1) Mag. It. V, pag. 170. — Cronicarulii anonimi care scia la- 

tinesce, după cum apare din multe locuri ale scrierei stle, uită 

Gre eternulii adevără esprimatu de Sofocle în ultimul versă ală 
tragediei 'Edipit-Rege, adevără pe care Ovidii îlă cântă în Metamor- 
fose (III, 135): 

hc... Scilicet ultima semper 

Expectanda dies homini est ; dicique beatus 

Ante obitum nemo supremaque funera debet ? 

Să, fiindă de părerea lui Seneca (Calamitosus -est animus futuri
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În timpuli acesta, puterile aliate, Anglia şi O- 
landa schimbaseră faţa. răsboiului apuseni şi sco- 

seseră pe Imperatorulă Germaniei din grâua. po- 

sițiune în care se afla, la 'mceputulii lui 1703, 
amenințată fiindi la Apusă de Francesi şi. de 
electorulii Bavariei, eră la Răsăriti de resculațiy 
unguri. | 

Churchill, duce de Malborough, începe în 1704 

cu armatele Angliei şi Olandei campania care se 

va sferşi pentru dânsul în 13 Augustii, prin ce- 

lebra victoria de la Blenheim. — Cu câti sârta 

armelorii devenia pentru Francia mai nefavora- 

bilă în Apusă, cu atâtii d. de Torcy scria d-lui 

de Ferriol la Constantinopoli se facă chiar impo- 

sibilulu, numai să bage pe Turci în r&sboiă cu 

Germania. Neputendi îndeplini acâstă ardentă do- 

rință a superiorului său, d. de Ferriol ajuta pe 

Răâkoczy. | 
A “lă ajuta pe acesta însemna atunci, în min- 

tea d-lui de Ferriol, a săpa pe Brâncovânu la 
Portă. Dreptă acesta, ambasadorul nu uita nici 
uă dată, cândii mergea pe la Viziri s6u Caimacami, 

st aducă vorba și asupra Domnului români. — A- 

stădi, purtarea ambasadorului ne pare monotonă ; 

acusaţiuni peste acusaţiuni cari erau totdeuna a- 

anzius, Epist. 98), cronicarulii români se sfătuia pe el însuşi și 

stătuia pe semenii săi dicândă ca Lucaniă (Il, 14) 

ase Sit coeca futuri 

Mens hominum fati ; liceat speraro timenti ?
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celeaşi : piri unguresci și sgomote audite la, sera- 

tele marilori familii fanariote. Şatâta toti. Atunci 
ensă, d. de Ferriol le varia şi, de multe ori in- 
sistându cu înferbințelă, scotea și pe Vizirulă Na- 
mi-Mohamet din firea"! blândă și len6să. 

În urma unei asemenea convorbiri, d. de Fer- 

riol scrie (1) Regelui : 

«Sire, | 

c..Amă cerul întradinsă audienţă Vi- 
«zirulul ca s&I spună că principele Valachiel 

<a trămisi în Transilvania generalului impe- 

<rialu Rabutin 20 de care cu prafă de puscă. 
<Cândi auqi Vizirulă de acestă faptă a Dom- 
«nului, se necăji frte şi 'mi declară că, dâcă 
«lucrulă e adăvărată, principele Valachiei o va 

_«păţi răi de totă. Ami respunsui atunci că 

«santii în stare, cândii va pofti, sti probeziă şi alte 
«lucruri (2), şi alte gise din ale principelui Va- 

<lachiei, și că nu trebue să se mire de ceia 
«ce i-ami spusi». 

<Cu aceiași ocasiune, amii apărată pe Râ- 
<koczy în contra căruia Vizirulă era supă- 
<rati». 

Brâncovenu, dice Grecânu, făcea cum putea ȘI 

(1) Serisâre din Pera, 15 Septembre 170£. — Vestea teribile în- 
vingeri de la Blenheim sosise la Constantinopoli ; de aceia, furi6sa 
stăruinţă a, d-lui de Ferriol. 

(2) De siguri, multă mar păsubitâre pentru Portă.
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se mântuia (1), 6ră Vizirulă împăcati şi îmblân- 
dită, "lă numia isrăşi în scrisorile s€le :: Glorioso 

„tra li Prencipi della religione di Messia, apoggio dei 

grandi della nazione di Gesii, Constantine, Vayvoda. di 

Vallachia (2). 

Acusaţiunile ânsă urmeză mereu. Pe lângă cele 

ce 1 scria Râkoczy în contra Domnului români, 

d. de Ferriol mal primia scrisori de la Antiohu Can- 

temiră, Domnul Moldovei, . și lămuriri îndestule 

de la Demetru Cantemiră care se afla la Constan- 

linopoli. 

«Principele Moldovei, „spune (3) d. de Ferriol 
«lui Ludovici XIV, -mi-e fârte prietini; de ase- : 

«meni, mi-e prietină şi datori. frate-său „care, a- 

«cum ună: ani, a stati fugiti vro şâse luni în 

«palatulă Franciel». | a 
Cu Cantemiresci!, în 1704, Brâncovânu 'incer- 

case să se împace, și, spre acesti scop, trămi- 

sese la Constantinopoli pe v&ru-săi, Paharniculu 

Stefani, fiului Stolnicului Constantiniă Cantacuzeni. 

Smintelile ce 1 pricinuia acolo. Dumitraşco-Beizad€ 

]u îngrijiai fârte. Văru-săă Stefani avea ordine 

să facă pace, ba âncă s& olere lui Dumitru Can- 

temiri uă pensiune anuală de 10 pungi de bani, 

pe cari, pâte, Brâncovenu nu le mal da lui Ale- 

xandru- Mavrocordată. Pacea se "'ncheiă, der ţinu 

(1) Mag. Ist. 1, pag. 329, 

(2) Hurmuzaki : Documente, vol. 1650-1750, pag. 91, 

(3) Scris6re din Pera, 10 Maiă 170 + E
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totii atâtii de bine,-dice Niculcea (1), precum ținii 

câinii Vinerile. 
- Intrige peste întrige, piri, zavisti!, vicleșuguri, 

trud6se: împărechiări, una de pe alta, multe și nu- 

mer6se, să făceau şi să desfăceau; boierii colindaii 

drumurile de la Iași la Bucuresci şi de aci la 
Țarigradu. ca să se smintescă s6i să se ajute în 

irebile lori; vorba şi banulii lucrai fără pregeli. 
Racoviţescil se uniaii cu Brâncovânu ca să dă- 
rime pe Cantemiresci; aceştia dai mâna Cupă- 
resciloră în Moldova şi cădeau la "'nvoislă, în 

Muntenia, cu unii din Cantacuzinesci, odini6ră 
atâtă' de 'prietini Domnului. Brâncovânu se certa 

cu ginere-săi: Duca, ca să placă lui Dumitru Can- 

temiri, şi pentru că avea câte uă dată «două o- 
braze de prieteşugii» (2), încela pe desceptuli 

Beizad6 ca să-și asigure ajutorului Costăkescilorii 

din Moldova. . 

Brâncovânu în capă şi după el, Iordake Ru- 

set, Stolniculu Cantacuzeni, Lupu Bogdanii, Lupu 

Costake, Demetru Cantemiră şi câți alţi! âncă, toți 
deştepţi şi de multe -născocitori, cheltuiră, între 

1700 şi 1707, atâta sciință, atâta minte subţire; 

scorniră atâtea expediente; cheltuiră atâtea pa- 

rale,—în câtă de ară fi întrebuințată tâte aceste 

bunuri, nu ca să se mănânce între dânşii, ci ca 

să se ajute spre binele Românilori, Muntenia şi 

(1) Cronica, II, pag. 289. 
(2) Niculcea, II, pag. 289,
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Moldova, n'ari fi cădutii în ghiarele Fanarioţiloriă, 
îndată ce ei și născocitorele loră talente. dispă- 
rură după scena politică. a celorii două principate. 

Cât trăiră, luptându-se între cj, făcură ce făcură 

și se luptară, -chiari «cu săgeți de bumbacii». şi 

împotriva grecoteiloră, 6ră țările române .r&ma- 

seră totu ale Românilori. După dânșii, fiii loră 

le ispăşiră păcatele -și, după cum scimă,.li. le 

ispășiră amari și adânci. 

Ori-cum ari fi Ensă, în acesti concertiă - de 

meșteșugite unelliri și "neîncetate defăimări, nota 

lrancesă nu se întrerupea de loci. Prin cores- 
pondința sa cu Râkoczy şi întâlninduse desi cu 
bunul s&ii prieteni, Dumitru Cantemiră, d. de 

Ferriol nu se putea plânge că nare ce să mal 

spună Vizirului în contra lui Brâncovenu. 

- Scrisorile din 17 Decembre 1705, din 15 A- 

prilie 1706 și altele cari pote sau perdulu, re- 

petaii fără oboselă multii cunoscutele acusaţiuni 

pe lângă cari, din cândă în cândi, spre varia- 

țiune, d. de Ferriol mai adăugea și ceva noi.— 

Cele vechi sunaă : «Brâncovenu ajulă pe impe- 

«riali. și prigonesce pe Râlkoczy>; — «Brânco- 

«vânu e vătămători imperiului otomanii» ; — Brân- 

«covânu trebue destituită». Eri cele noul glăsuiai 

«Brâncovânu, de și tributară ală Porţei, și-a luati 

«pe lângă titlului săă de principe alu Valachiei, și 

«pe acela de principe ali Sacrului Imperii Ro-
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«mană (Î)»; — «Brâncovânu e totii atâtii de pe- 

«riculosă (2) ca şi Ţarului Moscoviei, către alianţa 
«căruia principele Valachiei se uită cu jindă». 

— Ce să facemi !? întreba Vizirulă, anostiti de 

vorbăria d-lui de Ferriol; iubesc pe Unguri, dâr 

nu poti să-i. ajuti. Ami subsemnati tractatuli 

de la Carlovici, și mi se pare că tractatulă sub- 
semnati trebue păzită. Spune-mi ună midloci 

prin care aşi put6, necălcândă împ&rătesculă 
cuvintă, să ajută pe Râkoczy. 
— Celă mai nimerit, celă mai uşorii şi celă 

mal demni pentru Impărăţiă este acesta: declară 
răsboiă Rusiei (3). | 
„— Cum? ce dici? întreba Vizirulu trăsnitu ca 

din: senină. 

_— Escelinţă, urma d. de Ferriol, neîncurcân- 
du-se de loci de spaima Vizirului,. adevărații ser- 
vitori al Sultanului suntă pe deplini convinși că 
cel mal mare vrăjmaşi alu Sublimer-Porți este 
şi, mal cu s6mă, va fi Țarulu Rusiei. V'a luată 
Azofulu şi corăbiile .lu! acopere Mar&a-Neâgră; 
Turcia nu mai e singură stăpână pe Cazacii Uk- 

(1) Titlu fatală Domniloră români ca archiducesele caser d'Austria 
regiloră şi împăraţiloră Franciei, — Și Mihaiu Vitezulă Pa purtată, 
şi se scie în ce circumstanţe! ! 

(2) Hurmuzake : Documente (1650—1750); «Si vede da una parte 
«il Prencipe di Valachia, e dalValtra, îl czar di JMoscovia», ca, ini- 
mici al imperiului (13 Marte, 1766). Pag. 33. | 

(3) Scrisâre din 15 Aprile 1706. — De aci înainte, disele d-lui 
de Ferriol le intemeiămi pe documentele citate la, finele cuvân- 
(ărel sele, ”
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rainei şi pe Tătaril Crimului; aţi auditi cele ce 
se pelrecă în principate între Domni şi trămișii 

ascunși ai Țarului Petre; sciți forte bine că Io- 

sifă I, Imperatorulă Germaniei, este aliatulii luy 

Frederic-Augusti, electorulă Saxoniei și regele Po- 

loniei care e fratele de cruce ali Țarului Pelre. 
Decă neînvinsulu şi vitezulii rege alu Suediei, Ca- 

roli XII va fi bătută — Dumnedei sălă ferâscă ! 
— de armatele moscovite, Țarulă, liniscitu şi. te- 
multi la Nordului Moscoviei, își va îndrepta ne- 
măsuratele s6le polte de cucerire spre Medă-di. 
Aci, va da de frumosulii și multi pizmuitulă : im- 

perii alu Sultanilori, către care "li impingi cu 

pulere ambiţiunea”! de cuceritori și credința” de 

creștini ortodoxii. — Ore Escelinţa Vâstră nu 
scie că se găsesci, la curtea M. S. Sultanului,. 6- 
meni cari, âncă de multi, credu că Țarulu este fi- 

resculii apărători ală religiunei ortodoxe şi sin- 

gurulă suverani capabilă d'a scăpa pe Greci(1), 

de sub jugulu — alâtă de bine-făcători, credă ei, 
— alu Turcilorii și de a reîntemeia imperiul Bi- 
zanței. Pentru ce nu! luaţi înainte? Pentru ce 

nu vă r&sboiți astă-qi în contră!? În Polonia, par- 

tita lui Stanislas Lecsinski nu dă pace lui Fre- 

(1) Scrisârea. d-lui de Ferriol către Rege, 12 Maiii 1700. Persâna 

de care credemi a face pe d. de Ferriol să vorbâscă Vizirulul e 

Alexandru Mavrocordatii. Acâstă scrisâre din 12 Maiă 1700 e ci- 

tată de d. Livada în Scrisorile lut A. Mavrocordată, după La Cor- 

vespond. du marguis de Ferriol, publicată la Anvers în 1870, şi 

pe care, din nefericire, nu 0 cun6scemă. -
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deric-Augusti ; Carol XII face de tremură cetele 

barbare ale Ţarului, în laţa unei armate care 
nu'și are părechiă în întrega Europă. Impera- 

torulă îşi are tâte oștile risipite în Apusulu Eu- 

ropei, în Bavaria şin Palatinată; parte suntu în 

Italia și'n Ispania. Ungaria ferbe în lupte, după 

îndemnul eroicului Râkoczy Ferenz. Nici uă dată 

împrejurările nu sai potrivită mal bine pentru 

gloria armatelovii otomane; nică uă dată num&- 

rulă aliaţiloră Sublimei-Porţi nu va fi lostă mai 

mare şi mai impunttorii. Carol XII, regele Sue- 

diel;: Stanislas, adevăratulu rege ali Poloniei; 

Râkoczy, principele Ungariei; augustulii mei stă- 

pâni, Ludovicii celui Mare ale cărui. armate pă- 

şescii spre biruințţă (1) cu Villeroi în Flandra, cu 

Vendâme în Italia, cu Berwick în Espania,—-toți 
aceștia, și pote chiar Veneţianii voră merge în- 
iruna cu armatele M. S. Sultanului. Incepeţi, Es: 
celință, 'r&sboiuli şi victoria. nu va întârdia a im- 

podobi icrăși 'glori6sele stindarde ale . armatelor 

otomane. Veţi relua Azolulă, veți stăpâni Crimulii; 
nici uă altă putere nu vă va mai disputa marea 

Negră; veți tăia :principilorii dunăreni pofta da 
mal asculta propunerile Rușiloră, şi, spre. cea mai 
mare fală a lui Achmet III, veţi asigura viitorul 
Turcia .....(2). 

(1) Malborough va bate de va stinge pe Villeroi la Ramillies, în 

23 Maiă 1706, — Suntemi în Aprile 1706, 

(2) După datele culese în următorii autori: Voltaire: //istoire de 
VEmp. de Russie sous Pierre le Grand ; — Ilistoire de Charles XII;
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Aceste cuvinte probabile ale d-luţ de Ferrioi 

zăpăceati pe Vizirii. Ambasadorulu pleca, 6rii Tur- 
culu se gândia puţină la legătura ce voia să a: 
răte d. de Ferriol că esislă între tâte evenimen- 

lele europene; şapoi, își dicea neputendi deslega 

problema: limpulă le va lămuri pe tote, — cu- 

vinle orientale, pe cari le întrebuința şi Brânco- 

vânu în. scrisorile scle, când nu voia să spună ceva. 

D. de Ferriol nu lămuria desi aceste vederi 

întinse, & grande envergure, Vizirilori și Caimaca- 

milorii Porţei; scia că t6te sunti în deșertu. Ceia 
ce comunica elii însuși, și dicea dilnici dragoma- 

nilorii săi să comunice înalțilori funcţionari ai 
Porței, eraii scirile ce primia de la Răkoczy. 

In 9 Ianuariui 1706, trămiţândui vinu de To- 
kay — pentru ali însulleți și mal multă în causa 
r&sculaţilori: unguri, — Râkoczy scrisese d-lui de 

Ferriol să apere şi să ajute câtă va pute pe 

Antiohi Cantemiri la Portă. 

De altă parte, d. de Ferriol câștigase pe Con- 

slantini Duca, fostulă ginere ali Brâncovânului. 

Astfelu der, ambasadorulă francesii, Dumitru Can- 

temiră și Duca care, după cum amu văduti, se 

pricepea f6rte a se împrietini cu ambasadorii stră- 

— Sitele de Louis XIV. — Hurmuzake : Documente (1650-1750), Dia- 

logulă lui Ali-Persanulii cu Mustafa-Turculiă ; - scrisorile” d-lui de 

Ferriol; cartea d-lui Livada: Epistolele lui Alexandru Marrocor- 

dată ; cartea d-lui de la Jonquitres : istoire de VEmp. ottoman, 

cap. XVI.
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ini, lucra de zori, la începutului lui 1706, pen- 

tru a lui Brâncovenu <des&vârșită fericire». 

D. de Ferriol scria (1) Regelui: 

«Sire, a 
Eaesesaass..-De vro două luni, principele 

-«destituiti alu Moldovei se adăpostesce în 
«palatulă Maiestăţii Vâstre (2). Elă aparţine 

«celei dântâiu familii grecesci, se numesce 

_«Duca şi numără printre strămoşii s& chiar 

«împărați ai. Byzanţei. Principele Valachiei, | 

„«prietinulă devotată ală Germaniloriă, îl 

«prigonesce. | | | 

«Rogii respectuos pe Maiestatea Vâstră 

«să binevoiâscă a face, din parle-l către ma- 

«rele Viziră, uă scrisre lără dată şi fără in- 
<scripţiune. . In acâstă scrisâre, Maiestatea 
«Vâstră va spune Vizirului că a aflată, din 
«isvori f6rte sigură, legăturile principelui 

- «Valachiel cu imperialii; că aceste legături 

«ţină I6rle.de multi; că suntă şi voru îi 
<f6rte păgubitâre pentru Imperiulă Otomani; 

„«că afacerile Ungariei vori suferi fârte multii 
«până cândi acestu principe va sta pe tro- 
«nulă Valachiey; că ?n fine, întemeiată pe a- 

«ceste cuvinte, Maiestatea V6stră doresce şi 
«cere să fiă destituită 

(1) Scrisâre din Pera, 27 Februarii 1706. 
(2) Palatulă ambasadei francese din Pera.



— 353 — 

«Eu voiu face cu acestă scrisore, la tim- 

'«pulii priinciosi,: cele ce voii crede folosi- 

«târe pentru interesele Maiestăţei Vâstre......>. 

Nu scimi dâcă, scrisrea: cerută de d.. de 'Fer- 

riol fu trămisă' de la - Versailles la Constantino- 
poli. Brâncovânu nu pătimi nimic, dâr se vede 

că simţise Gre-cari legături : între capulehaielele 
sele, Stolniculii Constantină. Cantacuzeni și căpi- 

tanulă Stroe, și între vrăjmaşi! mal susu numiţi, 

căci îşi schimbă îndată curatoril rechiămându'! în 

(6ră și trămițându în locu-le pe ginere-sci, Căm&- 

raşulu Iordache Creţulescu, şi pe Slugerulii Mihaiu 

Cantacuzenii (1). 
Brâncovenu bănuia pe unchiu- său, căci Canta- 

cuzinescil. nu mai erau. nică în țâră nică afară, ceia 

ce: fuseseră penă la pacea. de la Carlovici. Acea, 

legătură care esista între unchii şi. nepotii atâti 

de strinsă, în câti cronicarii acusai pe Stolnici 

că omorise pe frate-săi Şerbaniă, numal ca să 

domnescă „nepotu- “săi Constantinii, dispăruse de 

multi. 
In 'cele-l- alte luni ale lai 1706, documentele nu 

ne spunii cum 'urmă d. de Ferriol campania sa, 

în contra Domnului români, și ce acusaţiuni în Mal - 

| şoptiră. vrăjmaşii pământeni al lui Brâncovânu. 

Din anul 1707 nu avemă de câtă uă scrisore 

fără adresă. “Intw'6nsa, ambasadoruli dice 2): 

(0) Kogălnicânu : “IJistoire de Vaiaclie, ediţ.. cit. pag. 349. 

(2) Scrisâre din Pâra, 19 Februariiă '1707. 

23 
G, 1, Zonnescu.



„a Bot — 

" « Domnule, . i. 
esua. In ceia ce privesce pe principele 

“«Valachiei,. potii să :vă spunii că s'a dati pe 

«faţă pentru. Germani cu „atâta. sfruntare, în 

„<câtă ami, creduli de neapărată trebatintă: se li 

<atacii la -Portă. — Eli nu ignoră. aceste a- 

«tacuri şi, forte adeseori, a, cheltuită aci sume 
«mari ca să se apere. în contra * acusațiunilori 

«mele, „> 

Ambasadorulii fraricesii « se “ncslă ; ura. „ce are 

asupra lui. Brâncovenu !'|- orbesce. După mârtea 

lu Leopoldi (5 Maiu, 1705) şi suirea pe troniă a 

lui Iosifă 1, Brâncovânu nu. mai. ținea atâtă de 

“ multii la alianţa germană; relațiunile s6le cu Viena 

erai rare şi neînsemnate, “Domnulii. fusese cu Im- 

periuli. după pacea de la Carlovici Şi până acum, 

pentru că Imperiulii era. celi mal puternică ve- 

cină şi pentru că, chiar la Constantinopol, Leo- 

poldi, prin ambasadorul său, d. d'Olttinguen, putea 

se facă și făcea nu puţine. Ună altu suverani 
vecinii, a cărui putere crescea cu paşi gigantici, 

atrăgea privirile Domnului români. Rusia şi Pe- 

tru celu Mare se impuneau gândirilori ambilorii 

principi români. Făgăduelile strălucite ale emisari- 
loră rusesc, incertitudinea politicei . lui Iosif 1 și - 
tirania obositore “a Vizirilori turcesci schimbară 
cumpăna, politică a Domnului Țărei-Românescl. 

Brâncovânu se 'ntârse spre Rusia.
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În acelă : momentii — momentă fatală şi lut şi 
„_Ţerii, — la Bucuresci, Stolniculii Constantină Can- 

tacuzenă, şi la Constantinopol, b&trânulă Exapo- 
rită, Alexandru Mavrocordată, vEdândi şi jude- 
cândii mișcarea Domnului și negrele ei urmări, îşi 
diseră : Brâncovânu e -perdută;: s8. „ne: aţinemi 

„Ia tronuri pentru, copil noştri! ..... .:
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XVI 

1709—1714, | 

"In 27 luni 1709, Petru celi Mare bate pe 
Carolu XII la Pultava şi regele Suediei, care dicea - 
Țarului că nu va tracla cu dânsulă de pace de 
cât la Moscova, în Kremlin (1), fugise cu câți-va 

Suedesi la Tighina. | 

Mihaiu Racoviţă domnia în Moldova. Prietini 
la 'nceputuli domniei sâle cu Brâncovenu (1707), 
Domnulă Moldovei apleca urechia, ca şi Dom- 
nulă 'Ţăril-Românesci, la şâptele adimenitâre ale 
trămișilori lui Petru celu Mare. In urmă, Raco- 
viță se certase cu Brâncovânu şilu urâ foci; se 
pîraii. unulu pe altuli la Portă şi pretutindeni. 

Aţâţati de Gmenii Ţarului, Racoviţă voia să 
prindă întruni rându pe Carolă XII și s&lă dea 
pe mâna lu! Pelru. S& și făcuse planulii prinde- 
rel, să și hotărise ca uni corpă de-Ruși să viă 
la Iași, €rii alţii, sub conducerea Moldovenilori 
să se 'nlurișeze până la Tighina. Cândă regele Sue-. 
diei ari fi eșitii să se preumble călare, cum făcea 

(1) Vorbe cari făceai pe Petru se răspundă: <Ah! fratele meă 
«Carolii vrea să se jâce d'a Alexandru ! Fiă sigură ânsă că nu va 
«găsi în mine unii Dariă !> — Cuvintele lui Carolii XII le va, dice 
și Napoleoni I în campania Rusiei (1812). N
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în fie-care qi, Ruşii şi Moldovenii Vară fi ridi- 
cată pe sustii. și dusă în Rusia (1). 
.Boerii: Moldoveni, fugiţi la Brâncovânu şi aiu- 

rea, aflaseră de acâstă învoidlă a lui Racoviţă cu. 
Rușii. Er s6i Brâncovenu- vestiră pe regele: Sue- 
die? Nu - scimi, der înclinămi a crede(2) că 

Brâncovânu vesti pe rege s6ă -pe ' Poniatovski 

de - acesti plană “al Iul Racoviţă; Domnulii:-ro- 

mâni își dedese: îndată s6ma. de trecerea, nemă- 

surată de care se bucura Carolă XII la Pârtă și 

la Seraiuli Sultanului. : Ori-cum “ari fi 6nsă,: re- 

gele Suediei bătu din piciori: cu. atâta putere, în 

câtă Racoviţă fu destituită, adusii în fidre la Portă 
și aruncati în închis6rea 'de la Şepte-Turnuri. : 

-Cu acesta, d. de Ferriol “scrie: 6 între - altele, 
Hegelul : 

a 

«Sire, 

e sii Principele. Moldovel a - fostii adusă 

«în lanţuri la Constantihopoli. Regele Sue- 
'<diel Ta. dati josă după 'troni şi, totii: “după 

i cînvinovăţirile Maiestă el Sele Suedese, prin- 

4 Niculcea, IL pag. 291. — Voltaire : Charles AIL.. . 

- (2) «<Basarab- Vodă (Brâncovenu) pira pe Mihait-Vodă că. este ha- 

«ini și vrea să fugă la Moscali cu totă casa lul şi alte amestică- 

«turi nenumărate ;....... pre altă parte, zersa bani nenumărați, până 

<ai şi mazilită pe Mihaiă-Vodă>. --Niculae Muste, III, pag. 53.—Cro- 

nicarulii adauge că aii auditii acestea din gura | Iul Racoviţă, cândă 

veni la Iaşi cu a 3-a domniă. | , Si 

(3) Scris6re din Pâra, 22 Noembre 1709. ----- : “
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«cipele “a fosti tractată cu atâta asprime (1). 

<Ară fi de doriti cu M.S. Suedesă se facă 

«totii. astfelă şi cu u principele Falachiei (3). 

Făcea multe Caroli XI la Tighina, unele. mal 

năsdrăvane de câtă altele. Vizirii se luai de pără 

v&dândă încurcăturile ce le pricinuia la Pârtă mo- 

dernulii Alexandru. Caroliă XII voia, în fruntea a 
300 de Suedesi,: să guverne 'din. Bender, ș'apoi 
din, Varnița de lângă - Bender, Imperiulă Sultani- 
loră, regatuli- Suediei, regatulă Poloniei, Kanatulii 
Tătarilori, țara, Cazaciloră și principatele: dună- 

rene.: Senatorilori . din Stockholm. cari. cârmuiaii 

Suedia în loculă săi, cândă cercau st. dică ceva 

împotriva voințeloră regal, “Carolu XII „le scria 

că.le va trămite una din cismele sele ca să 

domnescă asupra loră. Vizirii Sultanului Achmetă 

cădeaii unil peste alţii pentru că nu declaraă 
răsboiu Rusiei; Stanislas Lescinski nu mal era 

rege, ci locotenenti ală lui Carolui XII în Polonia; 
Kanulu Tătariloră .privea pe eroulu de la Narva 
Și "chiar de la Pultava prin prisma fantasmagori- 

(1) In locu'l veni, pentru. 10 luni, Nicolae Mavrocordatii, fiulă 
„ Exaporitului Alexandru. Niculcea ice (II, 294) că tatălă, audinaui de 

înălțarea fiului la tronulă principatului, plângea şi se văita smul- 
gându'și părulii.—Nu credă. Alexandru Mavrocordată lucra din 1699, 
după cum ami vădută din scrisorile d-lui de Castagnăres, se dea 
ună tronii fiului săă, Se bocia pâte pentru că Nicolae nu primise 
Muntenia. 

(2) Dorinţă mare! — Brâncovânu €nsă "SI juase măsurile ca să 
îmbuneze pe Carolă XII. :
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elori orientale şi "li credea trămisulii cerului pe 

pămentă;. Racoviţă, băgată în fre, alla amară 

care 'e puterea surghiunului de: la Tighina, €ră 
Brâncovânu abia putea să se: mal opună intri- 

gelorii de la' Constantinopoli.—Invălmășeli peste 
învălmășeli; val celorii ce nu sciati să se 'ferescă! 

Domnuli Munteniei avusese norocă cu Viziri),. 
predecesori al lui Baltagi-Mehmet, cari nu voiseră, 

„cu tâte stăruinlele. năvârlidse ale regelui Suediei, 

să încâpă răsboiulă în contra TȚarulu! și, prin ur- 
mare, să: schimbe și - să restârne starea -lucruri- 
loră în -principatele române. Ş'apoi,; Carolă :XII 

nu sciă âncă în ce parte înclină: Brâncovânu (1). 

: “Acesta, conformă: politicei ce practica de 20 

de ani, înclina în tste părţile şi nu înclina în 

nici una. Purtarea, politica Domnului era unii 

felă de ondulaţiune abilă, der care, acum: mal cu 

s6mă, evenia din ce în ce mai dificilă şi mai 

primejdi6să. L- o 

“După căderea. lui Kupriuli-Numan-Paşa, ultimul 

viziră din glori6sa dinastiă a Kiupruliiloră, Ca- 

rolă XII vEdu cu neascunsă bucuriă,. primindă 

(1) Brâncovenu. sciuse să câştige bună-voinţa lui Carolă XII, a- 

tacându-lă în singura parte vulnerabilă a firex sâle. După Pultava, 

Domnulii. români primise 'şi ajutase forte multă pe soldaţii suedesi, 

refugiaţi în Moldova şi 'n Valachia (D. Cantemir: Intâmplările Canta- 

cuzinilorii și Brâncoveniloră, ediţ. academică română. $ 22 şi urm).— 

Brâncovenu mulțămise prin -acâstă a'lul omenâsă purtare pe Ca- 

rolă XII cu atâtă mal multă, cu cât soldaţii săi, eroii de la Narva, 

crai vînduţi ca, sclavi ' la Constantinopoli. . (Voltaire Charles XII, 

cart. V).
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pecetea. Imperiului otomani, pe Baltagi-Mehmeti, 

_partisanii: alu  r&sboiului cu Rusia. Brâncovânu 

perdu . speranța da mai sta pe troni, fără d'a se 
decide cu putere pentru unulii să pentru altul 
dintre. beligeranți. Ascultă: deci propunerile Ru. 
sie! (1), făgădui, dâr nu se legă, și asceptă împre- 
jurările. a a 

Nicolae Mavrocordată cade după tronul Mol- 
dovey, 6ri Demetru Cantemiră, plină: de planuri 
și de idei, vine la Iași. Aci, pretenţiunile şi ce- 
rerile Turciloră “li schimbă cu totulă. I se făgă- 
duise că nu va da nimici, nici daruri de instalare, 
nică plată Vizirului; nicr de tributii nu va::fi su- 
peratu, diceau. pașalele: Sosindă la Iași, Demetru 
Cantemir se pomenesce cu ordine în cari i se 
cereaii sume însemnate de pungi. Desceptulii prin- 
cipe vede că cu Turcii nu mai merge şi, în loci 
d'a prinde și d'a expedia la Pârtă pe Brâncovânu, 
cum fusese vorba cu politicii de pre marginele 
Bosforului, în locă d'a căuta st afle planurile lut 

(1) Chrisantă, patriarchuliă Ierusalimului, e răspundătoră de acestă 
pasă nefericită ală Brâncovenului. Clerulă grecă credea că Petru 
e Mesia. care va libera Răsăritulă de jugulii Turcilorii. (V. Voltaire 
Histoire de Russie sous Pierre le Grand, căiţ. cit. pag. 520—522),— 
Voltaire primia informaţiunile ce da cititoriloră să, asupra lui Bas- 
saraba-Brancovan de la d. Brue, ruda sa, care era p'atuncă drago- 
manii la ambasada francesă din Constantinopoli (Charles XII 
cart, V), precumiă şi de la comitele Poniatovski, unulii din cer mal 
înflăcărați vrăjmașI al Brâncovenului. — V. âncă Niculeea, II, 317 
şi scrisorea amb. Des Alleurs din 7 luniă 1714,
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Petru,  Cantemirii trămise 6meni la Țară se în- 
cheiă tractată de supunere. pc 

Nu intrămă în povestirea evenimentelori (1) 

cari urmară după 29 Novembre 1710, qi în care 

Sultanulă dede ordine de arestară pe ambasado- 
rulă "Ţarului, comitele Tolstoi, și "li închiseră la 
Şepte-Turnuri. Ne mulţămimă a nota că, după 

bătălia de la Stănilesci “și pacea de la Focșani 

(lulii 1711), Turcii r&maseră nestrămutați în cre- 

dința aceia că Brâncovânu, mal: curândă s6i mai 
târdiă, va imita. pe fostulu 'săii colegă din Mol- 

dova. IE 
Și cu t6te acestea, după r&sboiă, Brâncovenu 

şi boerii car mal ţineaă cu Domnului, erau hotă- 

riți să se . astâmpere şi se: mârgă după politica 

celorii de la Constantinopoli. era aprobase în- 

acţiunea “lui 'Brâncov6nu şi imobilitatea lui de la: 

Urlaţi.  Unuli din miniştrii Domnului scria nu 

sciii cui, după uă săptămână. de la încheierea pă- 

cel de -la Focşani: | 

«Dumnedei să bine-cuvinteze pe Domnului 

«nostru care a păzită ţâra n6stră de nefe- 
«ricivile: Moldovei, cârmuindu-se cu înţelep- 

(1) In ceea ce privesce' istoria relaţiuniloră lui Brâncovenu cu 

noulă imperii ali lui Petru cel Mare, precum şi aceia a urmări- 

lorii ce avură . aceste relațiuni asupra politice! principateloră, LA 

cartea d-lui Xenopol ; Resbdiele dintre Ruși şi Turcă, pag. 12—47,
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«ciune şi asceptândă (1) hotărîrea unei bă- 
«tălil în care sa.văduti, la urma urmeloră, 

«că, sub haine nemţesci, Muscalil sunti' totu 
- «Musca (2)». | | 

“Totuși, Țarului Petre şi Dumitru Cantemiră fură 
fatali Domnului Ţărit-Românescl. 
"Ani de muncă, de primejdii necurmate înce- 
peaii pentru Brâncovânu. Cine aru fi mat cutezatii, 
după fuga lui Cantemiri, să mal fiă, ca întralte 
timpuri, advocatulă Domnului muntână la Con- 
Stantinopoli seu aiurea? Altă-dată, Turcii nu 'n- 
țelegeaii să nu voiaii s'asculte spusele ambasa- 
doriloră francesi şi ale vrăjmaşilori lui Brânco- 
V6nu, în privința alianței -acestuia cu Germania; 
pâră, intrigi, probe chiar. Viziri le trecea cu ve- 
derea, îmblândiți fiindă de “diplomaţia şi pungile 
Brâncovânului. Acum, faptul brutală, sciută şi 
simțită adânci de mândria îngâmiaţilorii Otomani, 
defecțiunea lu! Cantemir, sta ca unt cuţitii gata 
s6 împungă în tâtă vremea pe Domnulă Ţăril-Ro- 

" (1) Radu Popescu: <Și s'a dusă în gura Urlaţiloră, şi acolo aă 
şedută de privia şi la uă parte şi la alta să vâdă ce voru să facă...» 
Mag. Isi. IV. pag. 23. 

(2) Acestă documentiă aparține Colecţiuner Odobescu. Este în limba italiană şi e datată din Tergovişte, 8 Augustă 1711: «Il Dio bene- «dichi il nostro principe che ha conservato questo principato dalla 
<disgrazia della Moldavia con governarsi saggiamente, aspettando la «decisione d'una battaglia, nella quale si'e visto all ultimo che, «sotto. vesti tedesche, i moscoviti sono ancora moscoviti», :
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mânesci. Ghiauruli din Moldova s'a vândută Ru- 
șiloră, ghiaurulă din Muntenia va face totă astfel: 
argumentă nemilostivi care amăria dilele Dom- 
nului. ... e Sc aaa 

Brâncoveânu se obosise Şi avea dreptate. Tetă 
vicţa, fără încetare, din trudă în trudă, din spai- 
mă în spaimă, nesigură nici uă: dată 'de diua de 
mâne, chinuindu-ș). necontenit mintea să vâdă: cu 
cine s& se mai împrietinescă, Domnulu,: pe care 
cronicarii adesea “lă fericeaii, mersese : ântâiui cu 
Turcii, ascultase apoi de Neraţi, se 'nvoise pe urmă 
cu Rușii, —:totdcuna..cu inima-sărită.ca nu: 
cum-va s& alle celi d'ântâii ce face elu cu -celă 
d'alu doilea, sâi ca celui dalti douilea st nu se 
supere de: legăturele. ce contractă cu cel d'alii 

"treilea. — Și ?n intervale; lupte .fără' sfârşită în 
contra vrăjmașilori interni şi esterni, cheltuieli și 
contra-intrige prin tâte părţile, la Iași și în Tran- 
silvania, la Constantinopoli şi'n Crimeia.. .! 

Cândă părăsi pe Ruși şi voi să se reîntârcă, la 

“sfârşitului lui 1711, cu Turcii; când reintră în a- 

devărata și cea mal folositore politică ce au avută 

principatele' române, — politica lui Stefani celă: 

Mare,—Brâncovânu, esaminându terenulă și pe cei 

în contra cărora avea 'să 'lupte, vădu înfiorân-. 

du-se că stai: înaintea, la spatele şi împrejurul, 
lui: lusuf-Paşa, vizirulu - ce înlocuise pe Baltagi-: 

Mehmet, următorii multi binevoitori al lu Și al 

TȚăr il- Românesa
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19 Carolă.XII a cărui mâniă în contra lui Brân- 
covenu nu ma! avea margini, și care făcea pe am- 
basadorulă fracesi să anunţe regulată cabinetului 
din Versailles apropiata cădere a Domnului Ţării- 
Românesc; (1). ;.: - Se 
20 Poniatovski, unulă din intriganții cel mal 
abili pe cari i-a produsii Polonia ; înzestrată cună 
duhă născocitori care ară fi lăsată cu gura căs- 
cată pună Italiani din secoluli XVI; prietini 
alu regelui. Suedier; emisarulă s&i la Constan: 
tinopoli; cunoscea fârte bine firea Turciloră ; lu- 
ase parte la căderea : multoră vizin şi mai cu 
scmă la aceia a lu! Baltagi-Mehmet; scia cu de- 
amenuntuli  negociațiunile lui Brâncovenu : ca 
Petru celi Mare și le spusese Vizirului înainte de 
bătălia de la Prută(2);  . 

„ Sub densulă lucrau la alcătuirea. intrigelorii : 
- 4) Doctorul Fonseca, Ovreiii portugesi, care va 
deveni în urmă medicul lui Nicolae Mavrocor= 

(1) Carolă, arii îi fulgerati pe Brâncovenu, pentru că, înainte de bătăliă, Domnulă propusese fără a fi înputernicită, pacea lu! Petru: celii Mare. — Brâncovenu nu sară fi desvinovăţitii înaintea Regelui Suediel de câtă cuă armnată de 50—60 de mil de men! pe care i-ară 
fi oferito ca să se ducă să î6 Kremlinulă şi alte cetăți şi palate ale lui Petru. — Voltaire: ZZistoire de Russie, ediţ. cit. pag. 521, | 
„(2) Voltaire: Charles XII, cart. V; Niculcea, |, pag. 299: <0-. mulă Suedului aă mal disă că Muntenil suntă prieteni buni ar Moskaliloră, şi: ce vădii şi ce audă aci la Portă, tote le scri la, Moskalt>, 

i
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dată, după recomandaţiunea. d-lui d'Usson..de Bon- 

nac, ambasadorului Franciei (1); pt 
d) Horvat Ferentz, amiculu lui Tokăly, c cavale- 

ruli unguri, care, după cum scimi, lucrase și 

înainte în contra Brâncovânului; a 

c) Brue, dragomanulu ambasadei i ancese, rudă 

cu. Voltaire; 

d) Goin, primului Ghirurga « alti Seraiului (2); . 

30 Mazeppa,- hatmanul Tătariloră, care acusa 

pe Brâncovenu că ține corespondenţă cu Ţarulă (3); 

„49. Chanulă. Tătariloră care, după fuga lut Can- 

temiră, bunulii săi. amici, se întorsese cu -furiă 

în contra. lui Brâncovenu (4); 

__50 Baronulu Talaba, trămisulă. principelui Ră. 

koczy Ferentz care, după tractatulii de la - Satu- 

Mare (29 Aprile, 1710) plecase în: Polonia. De a- 

colo, trămisese pe: Talaba la Constantinopoli;. Vi- 

zirală î acordase mal : multe audienţe. In -fiă-care 

din aceste audienţe, — scrisorile: ambasadorului 

spun lămurită, — acusările. în contra lui Brânco- 

venu erau tema principală a conversațiunel 6); 

wa Patentă de medici, „dată de ambasadori, 20 Mantic 1719. Co- 

tecţ. Odobescu. 

(2) Din notele lul Poniatovski alăturate pe lângă edițiunea Thi- 

esst (1829) a lui Charles XII, cartea V, pag. 259. -. 

(3) Kogălnicânu : Histoire de la Valachie, ediţ. cit. pag. 392. 

(£) Dumitru Cantemirii îlă păcălise ântâiă în tinerețe dicându' din 

tambură de sălta “Tătarulii de plăcere musicală, gacum îlă jucase r&ă - 

fugindă la Ruşi. — De aci, u ura Chanului , în contra ehiauriiorii, i— 

Niculcea II, 300, “ | i 

(5) Scris6rea d-lui des Aleurs din 27 Tanuariii: tul.
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"60 Ambasadorulii * Franciei, baronuliă Des Al 
leurs care înlocuise pe d. de Ferriol şi care-era 

prietini. la! târtă cu: Nicolae Mavrocordâtiă (1) ; 
„70 Racoviţescil: Mihaiu, fostulă Domni ali Mol- 

dovely, care era la Constantinopoli, şi frate-său, 

Dumitru, care era în Transilvania. Cela d'ântâii 
săpa pe Brâncovenu credendii că elu il va lua 

loculă (2); 

"80 Nicolae și lonă Mavrocordati, cari scâseră 

la ivi6lă banil cel mulți adunaţi de bă&trânulu Exa- 
„porită Alexandru (3), şi imitându pe Brâncovânu, | 
să luptau la Pârtă cu pungile şi cu daruriie cele 

preţiose (4). | 
90 Cantacuzinescil, în capi cu Stolniculă Con- 

stantină care, acum, întradevăr devenise valulii 

relelorii, și cu Spătarult Mihai (5). 
” Aceștia erai de departe și de aprâpe vrăjmașii 

Tux Brâncovânu. 'Cunoscânduii și sciindă de vicle- 
şugurile lorii, Grec€nu scria (6): «pâte der fiesce 
«care înțelepti a socoti la câtă grijă Domnul se 
<afla, ce felu de inimă mare trebuia a fi la uă 
«vreme ca aceia». 

Inimă mare într adevări Brâncovânu trebuia să 

(1) Scrisorile din primii dou! ant al ambasadel,. 
(2) Niculae Muste, III, pag. 53, ! 
(3) Acesta murise la 2 sâă 3 Ianuariă 1710, după socotâla” fă. 

- cută de d. Miller în Je Journal? des Sarants, studiă citati, 
(4) Scrisârea, d-lul de Ferriol din Pera, 10 Ianuarii 1710, 
(5) Toţi cronicari! Munteni! şi Moldoveni. 
(6) Mag. Jet. II, pag. 226, .
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aibă' mal cu sâmă cu rudele sale, cu Cantacuze- 
nil.* In tâtă vremea, . Domnului ' potolia focâsele 

certe cari isbucniaii între feciorii săi şi fecioriă 
Cantacuzenilori (1). Beizadelele și ginerii Brân- 
covânului d'uă parte, Constantini Stolniculă şi 

Mihaiti Spătaruli -de alta cu î6tă casa loră, se 
pizmuiaui, cu. mâniă. se: turburaă şi, pentru a'și 
stinge foculu care ardea în inimele lori, cei slabi, 

cel cari nu: mai aveai putere. începură, — pasi 

nefericiti de urmările căruia păţi. şi -va: păţi a- 

mari biâta 'Ţeră, — incepură a, lega vorbă și: îm- 

părecheri cu vrăjmașii de afară. Erau grei la i- 

nimă Cantăcuzenil,. inferbîntață de pofta Domniel 

şi v&dându pe fil: Brâncovenului că se înalță :cu 

mintea şi'şi pregătesci viitorul, — nelericiţii ! . 

Domnuli 'se ostenia în suspine cândi vedea 

aceste. certe între frați şi rude d'acelaşi sânge, și'șI 

aducea. aminte de timpurile -în care Cantacuzenii 

erau sfetnicii cel mal credincioşi şi cel mai ne-. 

“clintiți. al  Domniei lui, eră nu ca acum, răi şi 

vicleni,. neodihniţi şi stricători de ţeră. Brâncovenu 

spunea cul vrea:.sălui audă că. elu.-avusese pe 

Stolniculă- Constantin întocmal ca pe uni tată, 

căci tatăl săa adevărată murise de când elă era 

micii. copil. — Tatălă era acum în fruntea, r&ă- 

voitorilorii cari. pregăliai grozava cădere a  fiulul 

stu sufletesti ! 

(1) Nicolae Muste, HI, pag. 58..
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Dumitru Racoviţă, fratele lui Mihaiui-Vodă, și: 

ginere al spătarului Michaiă - Cantacuzeni, plăs- 

muia în Transilvania scrisori cu iscăliturile boe- 

rilorii din . Țâra-Românâscă; în aceste scrisorl, 
Racoviţă spunea 'mil şi sute în potriva Brânco- 

vâuului. La Constantinopoli unde le trămitea, se 

afla, după cum vădurămi mai! susă, cine să le 

ducă Vizirului, fiorosului Gin-Ali Pașa. 
Ambasadorulă francesi, ale cărui scrisori de- 

vină din ce în ce mail rare, era acum d. Des 

Alleuss,. care înlocuise âncă de multi pe d. de 

Ferriol. Acesta âns& nu plecă din Constantino- 
poli de câtă la 4 Aprile 1711. 

D. Des Alleurs(1) venise prin Polonia și prin 

Moldova înainte de începerea r&sboiului turco-rusă. 
La lași, găsise domnu pe Nicolae Mavrocordati 
careli tractase cu multe onoruri(2), şi cu care 
d. Des Alleurs se 'mprietenise fârte. 

Acestă ambasadori se afla în Orienti âncă din 
1704, de când Ludovicii XIV 'lă trămisese să în- 

sotescă în Transilvania pe Râkoczy, în luptele lui 

cu imperialii. D. Des. Alleurs împărtăşise cu: Râ- 
lkoczy: Fârenz, ca şi d.. de Ferriol cu T6k5ly, vic- 

„ (1) Pierre Puchot, seigneur de Clinchamps, comte des' Alleurs, care 

nu trebue confundată cu Roland Puchot Des Alleurs, fiul săi, amba- 

sadoriă ali Franciel la Stambulă între 1748 şi 1754. — Tatălui săă fu 
ambasadorii de la 1710 până la 1713 şi funcţionă și după acestă dată 
până la 1716, când titularulă celii noi, marchisulă de Bonnac, ajunse 
la postă, după mârtea marelui Rege. 

(2) Scrisorile d-lul Des Alleurs din Marte 1710.
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toriele şi invingerile' Ungurilor (). Sari crede 
că Ludovici XIV și: miniștrii săi din Paris cre- 
dea trebuinciosă ună asemenea stagii în Tran- 
silvania pentru diplomaţii pe care îl destinati am- 
basadel din Constantinopoli. In Transilvania, vii- 
torii ambasadori vori. put, diceaiă secretarii . de 

statii de la Paris, să cunâscă Orientul Europei 

"şi popârele ce'lu. locuescii.: Lumiiele ce primiră. 

de la Unguri, de la “TăkGIy și Răkoczy,, d-nii de: 
Ferriol şi Des Alleurs nu fură tocmai faimâse. 
Istoria. ambasadelorii acestori doui miniștrii ne 

arâtă, f6rte bine că nu ei înălțară” multi în Ori-. 

entuli Europei numele și veda Regelui şi a Fran- 

ciel. De altmintreli, vina e a cabinetului din Pa-: 

ris care da trămişilorii: să, ca profesori de diplo- 

mațiă orientală; pe. Unguri, și âncă, pe T6k5ly. 

“Orl-cum ară fi Ensă, d. Des Alleurs era fârte 
prietinu cu Nicolae Mavrocordati. Suirea acestuia 

pe tronului Moldovei nu se datoresce de câtu stă- 

ruitărelori scrisori ale ambasadorului francest care 

rugă pe Rege în “acestă privință. Ludoviciă XIV 

rugă pe chanulă Tătarilori, 6riu acesta pe Viziră, | 

“şi Nicolae “Mavrocordatii, îndată după terminarea 

răsboiului (1712) fu numiti domni, în Moldova.— 

Bunii vecinii și îndatoritori tovaroşii de domniă 

cădu lui Brâncovânu ! 

Corespondinţa între Nicole Mavrocordată și 
. 

(0 St. Priest : AMimoires s sur bamb. de France, căiţ, cit. pg. 252.235, 

| 24 
G. 1, Ionnescu.
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comitele Des Alleurs continuă şi după suirea ce- 

lu! d'ântâiu pe tronul Moldovei. — Mavrocordati. 
pricepuse ca şi tatăl săi, âncă de multii ajuto- 

ruli ce va ave de la ambasadorii străiny,. decă 

ară fi reuşită să şii facă prietinl. Alexandru, Ni- 
colae şi loni Mavrocordati fură cei d'ântâiu cari. 

vădură profunda schimbare ce se opera la Portă, 

pe fie-care di ce curgea, în joculă influenţeloră şi 

proptelelorii de totii felul. a 

Intr'adevări, înainte. de prima desmembrare a 

Imperiului Otomană, adică înainte de pacea de 

la Carlovici, ambasadorii. puterilori creştine se 

bucurau de forte puţină trecere pe lângă Inalţa 

Pârtă. Dâcă ambasadorului. Franciei era totde- 

una mai. bine v&dutui de câtă colegii s6ă, acesta 

nu'1 servia de câti numai în negociațiunile rela- 
live .la interesele supușilorii francesi şi celor-l-alți 

creştini. Când ânsă ambasadorulu se 'ncerca să se 

amestece în afacerile interne ale Porţei, Vizirii și 
Caimacamil "li puneau îndată la locul s&i şi, de 

multe ori, cu răspunsului şi cu gestuli, îl. tăia 

pentru multă timpă pofta d'a mai reveni asupra 

unoră asemenea. subiecte. De | 

„După pacea de la Carlovici, adică la începu- 
tulu secolului XVIII, starea lucruriloră se schimbă. 

pe nesimţite. Mavrocordaţii, cei d'ântâii dintre toți | 
Orientali!, pricepură schimbarea, îl judecară urmă- | 

rile și se siliră d'atunci a câștiga bunăvoința Şi 

prictinia mal tuturoră ambasadorilorii. Nu cun6-
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" scemiă instrucţiunile ce da, în acestă privinţă, bă 

trânulii fundatoră alu mărirei. mavrocordatiane 

fiilorii săi, Nicolae şi Ion, der citimu sfaturile 

scrise de Nicolae Mavrocordată pentru fiul săă 
Constantină (1). Din aceste sfaturi vedemi câti 
de mare preţi puneaă Mavrocordaţii pe aceste le-. 

gături cu străinii după ț&rmurile Bosforului. Ro- 
dulu ce dede prietinia lui N. Mavrocordati cu d. 

Des Alleurs arătă îndată și pe iute deşteptului Fa-... 
nariotu că prevederile” luy fuseseră juste. Tronul. 

Moldovei fu resultatuli miceloriă servici! Şi bosum-. 

flateloră făgădueli ce elu făcuse d-lui Des Alleurs. 

Brâncovenu, din contră, nu vădu acestă schim- 

"bare. Eli credea că lucrurile stau la Constanti-, 

nopoli ca şi în vremile de mai nainte ; considera 

deci pe ambasadori toti atâtu de „neputincioşi ca. 

şi pre predecesori! loră din secolulii XVI şi alu 

XVII. Pentru aş face nume bunii la Pârtă, pen- 

tru a. se întări pe tronulă Țărel- Românesci, Brân-. 

covenu "imită pe Petru Rareşi, pe Mateiu Basa- - 

rabă şi pe Vasile Lupuli ; câştigă, adică cumpără | 

totdâuna .pe Viziri, pe Muftiă, pe Sultana-Valide, 

“pe Caimacarni şi pe diferite paşale cu putere şi recu- - 

noscută influență la Portă. Până la începutului se. 

colului XVIII, aceste proplele singure fură destulii. 

de puternice pentru - alu ţine pe. tronă, cu tâte 

atacurile 'ambasadorilorii francesi ȘI celorii-l-alţi al 

& Legrană : Ephâmâ ides Daces, traducţiune după opera lut Da- 

ponte. Paris, 1881, în 80 gr. II vol. pag. XXI—XAĂVII.
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săi vrăjmaşi, pământeni şi străini. In urmă, a- 

„ceste proptele nu ma! folosiră multă, cândă a- 

mestecături peste amestecături ferbeau la Psrtă; 

cândă Vizirii cădeau unulă după altulii c'uă iu- 

țelă cari îl zăpăcea şi pe ei şi pe Brâncovânu; 

cândi străini, ca Francesulu Villelongue şi Po: 

lonulă Poniatovski, lăsau pe Viziri la uă parte și. 
mergeaii da dreptulă la Sultanii, pentru ași as- 

terne plângerile;  cându muma Sultanului se în- 

flăcăra la audulă victorielori lui Caroli XII și 
numia pe regele Suediei leulă visurilori sdle; 

cândă ambasadorii începuseră între dânşii fără s&. 
se mal uite la Vizir, lupta de influență care du- 

„reză și astă-di. Se dusese timpului în care Vizi- 
rul striga ambasadorului englezi: «te legi cobză, 

ghiaure, şi te trămitu la Domnulă tăi să&ţi taiă 
capulă». — Acum, Vizirii, cu inimă dreptă, s6ă 
prefăcută, alergau înaintea ambasadorilorii îl luati 

de mână și, cu vă espansiune f6rte puţini mulsu- 

mană, îl rugau să asigure pe suveranii lori -că 

Turcia îl consideră ca pe cei mai buni şi cel mal 

neclintiți prieteni al să (1). 
Tâle aceste fase ale schimbării care se opera 

la Inalta-Pârtă erau cu adâncă pricepere studiate 

de dragomanii Mavrocordaţi. Brâncovânu nu era 

la Constantinopoli; nu asista, ca Alexandru, Ni- 
colae. si Ion, la tâte intrevederile. ambasadori- 

(1) Scris6rea d-lui! des Allcurs către Rege, din Constantinopoli, 24 

Ianuarii 1711. ”
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lorii cu Vizirii, și cu Caimacamil; nu scia totă ce 
se petrecea în mintea înalţiloră demnitari ai 
Porţei. Ari fi pututii însă bănui; efectele acestei 
schimbări erai visibile. Brâncovânu n'avea de 

câtu să se uite la Bender, să numere pe urmă Vi- 

ziril cari se schimbau la Constantinopoli, trântiță 

“în capă de alte intrige, 6ri nu de cele obici- 

nuite şi istorice ale Seraiului. Ari fi vEduti a- 
tunci noulă factoră care apărea în politica. Su- 

blimei-Porţi. — E! der cum dice Niculcea, când 

nu vreau Dumnedei şi împrejurările, nică omulă 

nu nemeresce. sfatuli. - o 

Convinsii de adevărulii prevederilor sâle, Ma- 

vrocordatii, cădându după tron în 1709, venise 
la Constantinopoli. Aci cu complimente, cu dis: 
cuţiuni filosofice, cu uă conversaţiune (1) spiri-. 
tuală și plină de noutăţi pe cart le citea în re- 
vistele și gazetele Olandei şi Saxoniei sâii le strân- 

gea 'de la familiele Fanarulul. în corespondență 

regulată cu Germania, cu Olanda și cu Francia, 

deșteptuli Fanariotă: câștigase. cu. totul pe am- 

'basadoruli: Franciei. Mavrocordată nu se purtă 

cu seniorul francesii cum se purta cu Turcii; 

departe d'a i cu d. des Alleurs supusă umilită 

şi tiritorii, — cum trebuia să fiă Fanariotulă de 

care vorbesce Beizadelei sele unulă din următorii - 

4) Niculae Mavrocordată scia franțuzesce; d. Des Alleurs nu 

scia latinesce,
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lu! Mavrocordată la tronulă țărilorii românesci(1)— 
Nicolae ŞI-avea.. mândria. şi demnitatea sa de omi 
învățată; altfel, ari. fi desgustati; pe Francesi. 

In locă de 20 de formule, de politeță pentru 3 

rânduri de scris6re, ca în bombastica elocință o- 

rientală, Mavrocordată era sobru şintr'adevări e- 

locinte cu d. Des Alleurs. 

Etă. de ce, fără ca Regele să! fi: dati instruc- 

ţiuini şi ordine în acesti sensi, d. Des Alleurs 
lucră cu stăruință pentru a doua domniă a.lul 

Nicolae Mavrocordatiă. Așa va fi de aci înainte 
pentru amândouă ţările române. Pe lângă afa- 
cerile pentru regociarea şi conducerea cărora voră 

primi ordine şi instrucțiuni precise .din capitalele 

lorii, ambasadorii francesi, englesi,: germani şi 

ruși vori mal lucra 'ca săşi petrâcă timpulă ; ca 
să se împrietinâscă cu unele din familiele Fanari- 

ote; ca.să'şi răsbune de cine scie ce intrigă pe- 
trecută, la câte una din seratele date de rudele 
Domniloră; — voră mai lucra, dică, la. destronarea 

unul Ipsilanti, bunidră, şi la suirea unul Moruzi 

pe tronului Valachiei sâu pe ală Moldovei (2). 
Astfelă făcu d. Des Alleurs cu Nicolae Mavro- 

cordali, Și astlelă, allă că Constantin Brâncovenu, 

(1) Zallony : Essai sur Ies Phanar iotes,- Marseille, 1824, 1 vol. în 
80. pag. 202 şi urm. 

(2) Multe documente din colecţiunea Odobescu şi DMemoires sur 
les Turcs et les T ratars, ale baronului de Toit, Amsterdam, 1785, 2 
VOL. în 40, i
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Domnului Ţerii Românesci era vrăjmaşulu Fran- 

ciei; că elă se luptase aprigă în contra d-lorii de 

Castagnăres şi de Ferriol, predecesorii d-lui Des 

Alleurs ; că urma —ceia ce era falşii— eorespon- 

dența cu Petru celă mare, pe care ambasadorulă 
“Franciei, prietinulă şi admiratorulă entusiastă ală 
„lui Carolu XII, nu putea să "li sufere(1l) D. 
Des Alleurs ascultă cu plăcere aceste destăinuiri 

fanariote, pe cari, de altmintrei, le găsia și în 

archiva ambasadei francese. 

Ş'apol, d. Des Alleurs mavea, nimic de făcutii 

la Constantinopoli.. Râkoczy trecuse în Polonia; 

prin urmare, ambasadorulă n'avea. pe cine să mal 

apere în Transilvania; la Tighina, adică la Var- 

nița, lângă Tighina, unde d. Des Alleurs oferia și 

nu i se primiaii de locă, milinele și corăbiele 
Franciei lui. Carolu XII (2), icrăși nu era nimici 
de făcut. — Mavrocordati sciu să profite de a- 

cestă inactivitate a d-lui Des Alleurs şi se în- 
vârti ast-felă în câtă se vădu din nou pe tronuli 

Moldovei, pe care Vizirii şi Caimacamil "la fă- 

găduiseră lui Racoviţă. | a 

După plecarea lui Nicolae Mavrocordată, Domnu 

în Moldova. (1712), Brâncovânu, în contra căruia, 

Petru celui Mare era înflăcăratii de mâniă, audi 

cu spaimă că Vizirulă Gin-Ali, seu cum îi dică 

(1) Voltaire :  Chartes XII, cart. V. 

e) Voltaire : Sidcle de Louis XIV, cap. XXV, ud
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unii, Damad-Ali, sa, imprietinită forte, cu Rușii. 

Ali voia să recupere Morea, dată Veneţianiloră prin 

tractatulii de la Carlovică. Comitele Tolstoi, Șa- 

firof şi Șeremetev, „cari se aflau atunci la Constan- 

tinopoli, erau trupă şi sufletii cu înalții demnitari 

al Porţi, în ciuda trămișiloră. și Gmeniloră de 
încredere at lui Caroli XII. | 

„ Regele Suediei, după încheiarea păcei din 1711, 

cânda era. să bată de mâniă (1) pe Baltagi-Mehmet 
Viziruli, și până acum, 1713, devenise cu de- 

săverșire imposibilu cu pretenţiunile și mândriele 
s6le. «Şi se miraă Turcii ce-oră mal face cu 
«densuli, că nu! mai putea intra în voiă» (2). 

Cu regele Suediei, Turci! mul strigau câte uă- 

dată destulu!. cu Brâncovenu ânsă în 1713, 

locă d'a-li necăji şi amenința, “Turci ÎȘI schimba. 

ră purtarea, lăcură şi, ca prin minune, înce- 

pură a fi cu Domnului română atâtă de blândi, a- 

tâtă de omenoşi, in câtu Brâncovânu. se spăriă 

şi se puse la muncă s& afle pricina acester ne- 
asceptate schimbări. Caci trebuia să fiă, cum dică 

- cr6nicaril moldoveni, meşterguguită. pricină la mid- 

(1) Nu redă să fiă în istoriă uă scenă mal frumâsă în desetip- 
țiunea eX de câtă aceia din Charles XII ală lut Voltaire, în care 
nemuritorulă scriitori ne aretă, faţă în faţă, pe indolentul Viziră și 
pe fugosulă căpitană ală Nordului tresăltândă de mâniă şi sfăşiindă 
cu .pintenii anteriulă lu! Baltagi-Mehmetă, pentru că încheiase pa- 
cea cu Petru — Niculcea dice în acâstă privință: <Noroculii Moscali- 
“lori că n'ai venită Șvedulă de la, Tighina, că n'ar fi scăpată picioră 
«de Moskali, că elii ară fi sciutii ce ară fi făcută». — II, pag. 329, 

(2) Niculcea, II, pag. 317, 
pa
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loci; .nu era în firea lui Ali-pașa, nu era în o- 

biceiulii Turcilori, mal cu sâmă de cândi cu 

nenorocita amestecătură a r&sboiulul turco-rusă, 

să. se porte. astfelă. cu Domnii de la Iași şi de 
la. Bucuresci. e a 

Brâncovânu, care își perdea lesne cumpătulii 

în ultimii, an! al domniei : s6le, se întreba înfio- 

rându-se decă acâstă linisce în care îlu lăsau 

Turcii .nu era să fiă înainte- mergălârea unei vi- 

jelii grozave. 

S'ară crede, în acelaşi timpă, că « și. Kapuke- 

haielile şi: cei-lalți prietini al Domnului nu mai 

puteai afla la: Constantinopoli nimică, din cele ce . 

se petreceau. și se plănuiau la Pârtă. Căci, într'a- 
deveri, dâcă Brâncovânu ară fi sciută cele ce 

i se.  pregătiaii de dusmani. şi de Ali- -paşa,; nu. 

sari fi siliti. re şi dânsulta s&șI pregătescă cu- 

venite . măsuri de apărare? Domnului care, în 

midloculă atâtoru vrăjmași puternici, reușise, în 

timpi de 24. de ani, să scape de t6te cursele, să 

se spăle de tâte defăimările și în fine, să nu'şă 

minţă ma! de loci .pasulă pre grâua cale a Dom- 

niei române, perduse re cu. totulu mintea ? Și 

Gre, dâcă e adevărat cele ce spuni unii, că Brân- 

covânu adică primia scrisori din Constantinopoli 

în care i se dicea să fugă şi i se povestia cele 

ce avea de gândi Vizirulă, Domnulă nu scia să 

mat. judece? — Triste și jalnice întrebări! . 

„Liniscea continua, “mereu... Ba âncă, pentru, a
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convinge pre Domni că, la Portă, toți suntii cu 
gânduri bune spre elă şi domnia lui, Vizirula se 
prefăcea. că "1-e prietinu bună; se lua cu Brânco- 
vânu la discuţiuni- de pură diplomaţiă, care, toc- 
mal atunci, nu se potriviaă de loci cu împre- 
jurările. - 

Dreptu acâsta, Turci! scriaă şi demonstraă lu! 
Brâncovânu — documentul e bizara!! — că Sul- 
tanuli e adevăratulă moştenitoră ală imperato- 
rilorii Romei cari stăpâniseră lumea. 

Intr'adevări, diceau pr latinesce şi ca din chiari 
senină secretarii de stati: de la Sublima: Pârtă, 
de la Augustă, cârmuitorulii lumei, puterea uni: 
versală. trecu la Constantinii celă mare, care zidi 
Roma-Nouă și mută scaunul împărăției la Con- 
stantinopoli. Prin moştenire, acestă dreptu - de 
domniă universală merse până 'la ultimul Pa- 
leologă care muri vitejesce pe zidurile cetății pri- 
mulul Constantin. După Paleologu, tronuli bi- 
zantină cădu cu tâte drepturile și prerogativele 
sele în mâna Sultanilorii victorioși. Deci, Sultanil 
suntu. moştenitorii Imp&raţiloră Romei și, prin 
urmare, ei au “dreptulă domniei universale, ri 
nu imperalorulă așa numitului Sacru Imperii Ro- 
mană alu națiunei germane. 
-Regil Vienei, continua internalionaliştii de pre 

marginile Bosforului spre desăverșila împietrire: 
a Domnului români, regii Vienei se intitulză 
imperatori aj Sacrului Imperii Romană. Au ânst
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drepti la acestă titlu? Da, r&spundi dânșii. Nu, 
dicemă nojk.. — Şi întradevăriă, imperatorii' Ger- 

maniei au primiti acestă titlu de la Ponteficele 

Romei. Nol negămi Papei dreptulu de a conferi 

unii asemenea titlu, și pentru acâsta ne înteme- 

iămă pe Evangeliulă creştinilorii. (1) Isusă-a dată 

Papei -putere, dâr nu putere pământescă, ci pu- 

tere asupra celori sfinte, putere asupra. sufleteloriă 

credincioşilorii creştini. Papa pâte să ierte păca- 

tele, să lege şi să deslege cele spirituale, der a- 

tâtă și nimică ma! multă. Cele pământesci suntă 
„deci afară din cele. ce. dânsulu a primită de la 

Isusii. Dreptă acesta, cândă: Ştefanu II şi Leon III 

ungeai pe Pepin celu Scurtu şi pe Carol Mag- 

nulă în basilica S-tului Petru, de imperatori al 

Sacrului Imperii Romană, ei făceau ceva afa- 

ră din precăderile loră, şi de aceia, făcutuliă” lori 

nu era și.nu este buni făcut, ci deșerti şi lără 

urmări. Aşa deră, singurii împărați car ati drep- 

tură netăgăduite la Domnia :lumel întregi suntu 

numai şi numai: Sultanii victorioşiloră Otoman. 

- Acestă demonstraţiune, în care' Aula othomanică 

înfrăţia pe. Augustă cu Pepin celui scurlii, pe Pa: 

4) Turcil se întemeiată adesea pe Evangeliă în lractativele. loră 

diplomatice cu creştini. Din causa respectului fanatici ce aveati 

pentru AI-Coran care cârmuia vi&ţa lori politică precum și cea so- 

cială, Turci! credeati — inocenţii ! ţ — că statele creştine păzea cu 

sfinţeniă principiele de dreptă şi de guvernământă prescrise de [- 

susii în Evangeliulă care e N Coranul dreptă-credincioșiloră 

creştini.



| — 380 — 

leologr. cu Achmeti III, fu trămisă Domnului Mun- 

teniei. — De ce? Ce făcuse principele Brânco- 
venu pentru ca diplomaţia turcâscă să caute a'lă - 

reduce la ascultare, reamintindu-i epocele depăr- 

tate ale Romanilor și ale Evului-Medii ? Cute- 
zase re Brâncovânu a nega: Sultanului dreptului 

ce acesta voia, să aibă de-a se numi, moșteniio- 

rulă împ&raţiloră bizantini şi, prin urmare, sin: 

guruli împ&rată pe lume cu titlulă de stăpâni- 

toră a totă pământulă ? Bizuindu-se pe acâstă 
negaţiune a drepturiloră Sultaniloră, şi pentru-că 
era vorba pe bătrâne amintiri şi probe istorice, —- 
la Turci! — se încercase 6re principele români 
a. scrie aulei otomanice: de 6re ce singuruli moş: 
tenitorii ali drepturiloră . imperiale romane este 
celu de astădi împăratu ali Germaniei şi, de 6re 

„ce țera ce slăpânescă eu a fostă, după cum la 
cărți se scrie și. de bătrâni se spune, ţâră ro- 
mană, m'amu hotărită a ne închina acelul împ&- 
rată ală Sacrului Imperii romană? - 

Șapoi, chiar dâca amă admite imposibilulă, 
chiar dâca Brâncovânu arii fi scrisi astfelii . la 
-Pârtă, aşa numita Aulă otomanică - cu platonice 
demonstraţiuni şi cu istoria celoră dou& Rome 
i-ară fi respunsti ? Pe Papă și Evangeliă arii fi 
trămisu Turci! să convingă pe Domuulii Ţăril- 
Românesc, au pe unii capigi- -bașa cu uni peticii 
negru, nu de bine, ci. de fior6să. restriște, pre-
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vestitoră ? Se schimbaseră „6re Turcii, se îmblân- 
dise câinosulă Gin-Ali? | 

Pentru noi, înainte d'a cunâsce întrega cores-. 
pondinţă a lui Brâncovenu cu Leopoldi, Iosifii 1 
şi Carolii VI, documentul acesta remâne 'ca una 

din . momelele ce Viziruli şi duşmanii daă, din 

cândă în cândii, Domnului ca săli liniscâscă. Și 

s%]ă adârmă. Credu 6re Brâncovânu. că Turcil. 
nu .plămădesci nimicu în contră”, de. vreme ce, 

" în scrisrea de susi, îi vorbiaă ca unul principe 

suveranii, 6rii nu ca unul supusă alu Porţer? Și 
închipui. eli re că el nu ma! îndrăzniaă săli 
răstârne. după uă domniă de 25 de ani? Nu 

scimi. — Ceia ce istoria ne spune este că Raco- 
viţescil la Constantinopoli și Cantacuzinescil în 
ț6ră. Incrară mereii, fără să. fiă jicniți de nici u-: 

nulu din 6menii Brâncovenului. 

„Michaiu Racoviţă dicea la. Constantinopoli Vi- 
zirului Ali: îmi puni capulă pe buștenă . dâca 

„Brâncovânu nu va căd6 în mâinile trămisului 
Porţei. — Eră Michaiti spătaruli Cantacuzini scria 

Iul Racoviţă din Bucuresci : îmi puni capul pe buş- 

tenă deca Brâncovânu nu va căd€ zii în mâinele 

trămisuluy Porţel. — Nimici mai lămurită de câtă 

aceste asigurări. Din contră, în ţ6ră, la palati, 

Cantacuzinescil erau reci, închiși la minte, po- 

somoriți la chip ; vorbiaii. Domnului, der se ros- 

tiaă cu acele «<suspense şi obscure vorbe», cu a- 

cele «cuvântări sinistre», de care pomenesce Ta-
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citi, şi la audulă cărora Brâncovânu, înfigându-şi 
„privirile în ochii rudeloru s6le, ari fi putută citi 

ura neînfrenată a sufletului loră. 

Brâncovenu âns& nu vedea, nu audia, nu sim- 
ţia nimici. Se uita zăpăcită, nemişcată, cu pri- 
virea fixă, ca fărmecatiu d'uă putere misteri6să, 
cum, de departe Cantemiri și Petru celă Mare, 

-cru de aprope Racoviţescil şi Cantacuzinescii se 
înfrăţiaă, înferbîntaţi de rivna fără-de-legii, pentru 
a prăvăli în prăpastiă (6ra şi pe elă,'celă din urmă 
Domni români 'ală 'Țerir-Românescl. 

Jalnica privelişte și nepovestila urgiă, de care 
vorbesci atâtii de elocinte: cronicarii Munteniei şi 
Moldovei, începură pentru ț6ra nâstră. Româ- 
nia. plecă fruntea și'și dede mânele la cătușele ro-' 
biel. Fanarioţii se 'ndrumară spre Dunăre şi Car- 
pați pentru a năbuși vi6ța nâmului românescă. 
Domnia lul Ștefan Cantacuzenă nu fu de câtă 
ună viscoli care, după cum se vaită profetulă, (1) 
risipi, ca puzderia câlţilori, raclele pod6belori 
nostre, ultimile sfărimături „ale libertăţiloră stră- 
bune. 

La cuvântuli îngrozitorii ali Turcului: mazilă | 
răspunse strigătulă sfâşiătoră ali Brâncovânului: 
nu mă lăsați, boieri Dumnâvostră! — In acele MoO- 
mente de supremă Și viforsă desnădejde, Dom- 
nului chiămă în ? ajutorul ţera, pe fruntașii moșie. 

(1) După Biblia tradusă de Grecent în vremea lu! Şerbanii Can- 
tacuzinii şi Constantin Brâncovenu. — Isaia.
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Privi în giuru”:. pustiulă şi spaima se 'ntinseseră 

asupra. curței domnesc. Frica, pizma, nepăsarea, 

ura amuţiră gurele sfetniciloră Domniel. Boeril fu- 
giseră, se perduseră întru ascunsuri, dispăruseră ; 

părăsiseră pe Domni şiși vori părăsi (6ra, în- 

genuchiaseră atunci Şi voră îngenuchia merei, 

se "'mpietriră în 1714 şi se voră împietri ună se- 

colă.: — Cei ce au părăsit pe Domnului conceni- 

se-voră, geme profetulă! aa 
"-<O sfetnici făţarnicI și stricătoră de țră, strigă 
«cu "durere cronicaruli, cu 'ce' slujbe vreţi să vă 

carătați Domnilorii, şapoi şi ţ6ra stricați și pe 

«Domni cu nume răi îl făceţi» (0! | 
Asttelu, intrigile străiniloră în “afară și strâm- 

bătatea. boevilori înăuntru pricinuiră perderea lu! 

Constantiniu Brâncovânu, născură fără-de-legea 

Turciloră și pregătiră: atunci gr6znica sugrumare 

a Patriei române. 

(1) Cronica anonimă a Moldovei, III, pag. 118.
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XIX. 

15 (26) Ausgusti, 1714. (1) 

„_<Și cândă Vai tăiată (2), au adusă pre toți so- 
<lil delă priviau, soli! Moskicesci (3), solul N6m- 
<[ului (4) și solulă Franțuzului(5), solul Engle- 

“<zului(6), solulă Veneţianului (7), și soli. Flemen- 
<gului (8), şi ali Lâvului (9), şi alu Şvedului (10)». 

Indată după acestui actui de stupidă barbariă, 
d. Des Alleurs scrie Regelui: 

«Sire, a | 

<.u... După audiența acordată trămisului. 
«Suediei (11), Sultânuli intră. în caict Și 

(1) Piua de 15 (26) Augusti era uă Duminecă, dice venerabilulă 
eruditii T. Cipariu, întruă notă pusă la uă 'scris6re a principesei 
Maria C. Brâncovânu, soţia Domnului, către Carolă VI, imperato- 
rulă Germanie! (Arhică pentru Filologiă și Istoriă, Blaşă, 1837, 
pag. 515). — Domenica mattina...... dice scrisorea, bailulul venețiană, 
pe care o dămă mat la vale, 

(2) Niculcea, II, pag. 348. 
(3) Comitele Tolstoi, Șeremetev şi  Șafirofi. 
(4) Comitele Guarrient. 
(5) D. Des Alleurs. 
(6) Lord Sutton. 

(7) Bailulă Memmo. 
(8) Comitele Collier s6ă Colyear. 
(9) Commentusky şi Goltz. 

(10) Funck şi Grothusen. 
(11) D. de Grothusen, cum vomă ved& mal la vate.— Și cu tâte
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«merse la unulu din seraiurile ce are pe câ- 

«nalulu Mării-Negre (1). Acolo i se dede, pe 
«ț&rmulă mărei, se vedă tăiându-se capulu la 

«patru fii şi la uă rudă a Voivodulu! Vala- 
«chici, în [aţa acestui nefericiti principe care 

«suferi în urmă același suplicii. Li s'a pro- 

«pusi la toți iertarea, dâca ară fi voit să 
« îmbrăţișeze religiunea mahometană. Toţi au 
«refusatu cu tăriă, afară de celă mai tânără 

«dintre feciori care, vădendi capetele fraţi- 
«lorii să că se rostogolescii la pământiă, dise 

«că vrea să se facă Turci. Cel cari se a- 

«flaii împrejuru-le merseră și spuseră 'Sul- 

«tanului disele tenă&rului. Sultanulă porunci 
«să i se laiă capulu ca şi la cer-l-ulți, de 6re 

«ce numai frica morţii "lă îndemna s&și 
«schimbe credinţa. Aşa se și făcu. 

« Capelele li-aii fostii espuse; după esecu- 

«țiune, la P6rta Seraiului. 
«Chiar. Turcii aă judecali acesti, faptii ca 

«barbară şi îngrozitoră; toți dică că feciorii 

«principelui nu se amestecaseră de loci în 

«greșelile părintelui. — Acesta a fosti învi- 

«novăţită că a dati zachar Ruşilori cândă 

«erati pe marginele Prutului; că a scosi ban! 

acestea. baronulii de Tott ne spune că audienţele la Suliană nu sc 

-daă de câlii Marţia, cândă cra şi Divană la Seraiulă imperială. 

(Afemoires sur les 'Tures et les Tatavs, Amsterdam, 1785, 2 vol. în 4,— 

1, pag. 23). 

(1) La Ialy-Kiosk, după cum spune La Motraye. | 

| 25
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«afară din împărăţiă şi i-a trămisu la Vene- 
«ţia, la. Viena şin Transilvania ; că sa pur- 

«tată tirănesce cu supușii Sultanului şi le-a 
«storsi banii cu grămada (1). — Toţi au 
«fostii chinuiţi de mai multe ori înainte d'a 
-«li se tăia capului. Li sa vândută la mezati 

«totă: mobile, haine, până și cămâșşile. In 

«fine, ca să se pună vâriă acestui faplii, două 

«dile după omoruli lori, li sa sugrumati 
«soţiele (2), rii trupurile acestora sau arun- 

«cati în mare........ >, 

Peste două septămâni, la 31 Augusti, din Pera, 

Andrea Memmo scria Dogelui Veneţiei (3) : 

Serenissime Priicipe, 

ema... Duminecă de diminâţă, sa tăialii 
«capul bătrânului principe alu Țăril-Româ- 
«nescă, tuturoră fiilor lu! şi unul boeră care 

ci-era vistieră. Insuşi Sultanul a venită să- 
«fiă faţă la uă astfel de jalnică priveliște. 

«Ceia, ce i sa luată din stare, în bani, scule, 

«vite şi alte feluri de lucruri, se ridică, după 

(1) Ce crudă ironiă! 

(2) Falsă. — Dâmna Maria cu gineril şi soţiele lorii şi cu nepo- 

țelulă, scăpată ca prin minune, spune Fotino după istoria Bălăce- 

nescă, de doică, fură exilați la Kiutaya şi nu se 'ntOrseră în (âră 
de câtii în timpulii Domnici lui Nicolae Mavrocordată, după mâr- 
tea vizirulul Ali-pașa. 

(3) Din documentele publicate de d. C. Esarcu în Bec, pentru Ist, 

„vcheol. și Filolog. Anul I, vol, II, fascic. 1, pag. 144,
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«cum vorbesce lumea, la. mal multii de două 

«miliâne de lei; şi'n acestea nu se socotesce 

«val6rea multeloră moșie ce avea în ţera lui 
«şi prin provinciele vecine. 

<Cu câte-va dile ma! 'nainte, Bostangi- 
«Paşa, în paza căruia Principele se afla, îl 

“ «spuse că pote era să fiă lertati și resta- 
«bilită pe tronul principatului; der Sâmbătă, 
«venindi în închisdre cu chipulă veseli, 
«dise Domnului că, dâcă în timpi de cinci 
«luni scria să-i vină din Veneţia 20,000 de 

«pungi,—ceia, ce face 10,000,000,—apoi va 

«fi şi daci înainte cum a fosti până acum, 
«Gri moşiele i se vorii da iârăşi în stăpânire. 

«La auzulă unei astfelu de propuneri, 
«bătrânul principe turbă de mâniă şi, ros- 

«lindă grele cuvinte de batjocură şi de ru- 

«şine în contra Sultanului, își grăbi şi mai . 
«multi cea după urmă nelericire. Şi acesta, 
«se întâmplă în chipul celă mai sfăşiătorii. 
«Elu fu celă din urmă dusi la morte, după 

«ce vădu pe toți fil săi (şi! iubia forte!) mu- 

«rindă unulă după altulă (1). Durerea ânsă 

(1) Era tenerissimo ! .... esclamă cu emoţiune Dbailulă Veneţier.— 
- De altmintreli, n'am întâlnilii. ună singură documentii ală cărui 

autori să nu fi fostii mişcatii la povestirea acustul omori atâtă de 

îngroziloră şi atât de stupidii. Cronicarii români şi moldoveni, 

prielini ori neprielin! ai Brâncovânului, se cutremură descriindii 

mâxtea nefericitului părinte; accentele de jale ale unora ni-aducă 

aminte durerea profundă a istoricilorii din Atene şi din Roma an- 

tică, când aveai să vorbâscă de vruna din grozavele nenorociri;
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«nu 1 mai avu margini când v&du pe fiului 
«său, celă d'ală. doilea născutii, că se lapădă 
«de legea părintscă şi se face turcu,—fără 
«de lege care nu” folosi de câtă ună singuri 
«momentu, până merseră de întrebară pe 

« Padișahu; acesta nu vru să primescă ab- 

«juraţiunea, 

«Până acum, nu se scie ce are s&-se facă 

«cu nevâsta, fetele şi gineril Domnului. Uni 
«copilașii de patru anl ali fiului celui mare, 
«și uă fetiță a celui d'ali doilea, ai fosti, 
«ca născuți din tată rebeli, declarați de 
«sclavi printr'uă sentință a Multiului, şi, ca 
calare, introduşi în Seraiă. Se aude mai 
«pretutindeni că, nu de milă, Turcii au lă- 
«sală cu vi€ţă pe acești nevinovaţi copilași, 
«ci cu speranța de a obţine mai lesne, tră- 
«indă moştenitori, sumele imense pe cani |i 
«se pare lori că Domnuli le-are puse la 
«păstrare în diferite țări ale Creștinătăţii. 

«Hârtiele Domnului ai fostii aduse aci din 
<Țera-Românâscă ; cele cari. vorbescii despre 
«afacerile lui cu Veneţia aă fostă date să 
<Îiă traduse, ră despre bani! care "1 are in 
«depositele publice (ale Veneţiei) se vorbesce 

ale părințiloră lori. Ca și ?n acest! magistri! ar istoriei, şi ?n ero- nicarit noştri, elocința scriitorului să ridică la aceiaş 
și dorulii și mila cetățânului, În. cet m 
vorbeosciă de acestă spălmântătâre v 

I înălțime ca 
ai mulţi, locurile, în cari 

ijeliă a sârtei, poti fi date ca inodele de naraţiune elocinte și pasionată.
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«pe aci cu uă esageraliune într'adevări tur- 
«cescă. 'MI vine forte a crede că şi cu a- 
«câstă cestiune, Serenitatea Vâstră va in- 
«tâmpina 6re-cari încurcături..... 

După doui an! fără ceva, marchisulă d'Usson 
de Bonnac, .care venise după d. Des Alleurs am- 
basadori la Constantinopoli, scrie (1) Regelui Lu- 
dovici XV: 

«Sire, - , 

«Sultanulii Achmet care domnesce de trei- 
«spre-dece ani, este acum în vârstă de 46 
«de ani. Acestă Sultani e unii omă sgâr- 
«citi. şi crudă: a băgati în: tesaurile sele 
«mai toţi banii publici şi pentru a îmulţi 
<a pusi în mişcare toti ceia ce lăcomia şi 

«barbaria poti născoci. Sultanul a ar&tată 

«lumel până unde merge cu aceste mârşave 
«patimi, cându cu omoruli principelui Vala- 

«chiei și ali celori patru fil af lui, cărora 

Ă «porunci să li se taiă capul înaintea sa. Alfă 

«cuvântii pentru acâsta m'atea de câlii că ne- 

«fericitul bitrână sirînsese în domnia sa de 45 

«de ani (2) sume mari de bani, cari ispitiaii 
«forte lăcomia lui Achmeb........>. 

(1) Din Pera, 12 Novembre 1716 — Scris6re care se află alâlii 
în colecţiunea Hurmuzaki, câtă şi în colecţiunea Odobescu. 

(2) Brâncovânu a domnită de la 20 Octobre 1688 până la 24
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La Motraye era atunci la Constantinopoli, ve- 

nită cu Fabriciă, lrămisuli ducelui de Holstein 

pe lângă Carolu XII la Tighina, şi cu d. de Gro- 

thusen, plenipotenţiaruli regelui Suediei. Acesti 

călători deșteptu, învăţati şi cuă mulţime de cu- 

noscințe în Constantinopol prin lumea diploma- 

tică, ne spune că, la. 15 (26) Augustii, d. de Gro- 

_thusen, trămisii să anunţe la Pârtă plecarea re- 
gelu Suediei şi s& ceră bani de drumi, fu pri- 

mită în audienţă de congediă de către Marele- 

Seniori. 

Indată după acestea, La Motraye scrie: (1) 

«În aceiaşi di, şi'ndată după audiența d-lu! 
«de Grothusen, Sultanului se duse la unulă 

«din kioșkurile sâle de pre țărmulii mării și, 
«dicândi să i se aducă principele Valachiei 

«și cel dol fil, ginere-stă și marele înpri-. 
«jitoru alu casei sele (2), ţinuţi în temniţă 

Marte 1714, adică 25 de ani, 5 luni şi 4 dile. — Cândă se suise 

pe -ironii:era de 34 de any, născulă fiindă la 1634. Prin urmare 

la 15 Augustă 1714, avea 60 de anl. 

(1) Voyages du Bieur de la Motraye en Europe, Asie, „i frique, La 

Haye 1727, 2 vol. în-fol.— Il, pag. 212. 
(2) Le maitre d'hotel. — La Motraye se 'ncurcă aci şi numesce 

astfelă pe cluceruli Jenake Văcărescu care era unulă din gineri! 
Brâncovânului, celă care, pare-se, luase de câţi-va ani în încrede- 
rea. Domnulu! loculă ce'lă avusese Stolniculă Constantin Canta- 
Cuzenii.— E probabilă că ultimit prieteni a Brâncovenului: respân- 
diseră vorba că nu toţi cel cari erai închiși cu dânsul erati fii 
sti, pentru a scăpa pe vrunulii cum scăpară cel- -Palţi gineri,. D'aci 
încurcătura. lut La Motraye.
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«de două luni pentru acusaţiunile de care 

„ami vorbită mal susu, (1) porunci să li se 

«taie capetele pe uă mică piaţă care se află 

«dinaintea. acelui: kioşki. Porunca fu înde- 
«plinită sub ochii săi, în felulă precum ur- 
«m6ză și în ma! puţină de uă jumătate de 

«Sfertu 'de. cesă (2). E 
«Gâdele îl puse de îngenuchiară unulă lâng 

. «allulu la 6re-care depărtare, şi apoi le scose 

«căciulele. După ce li se dede voiă să facă 

«uă scurtă rugăciune, gâdele sbură dintruă 

«dată, ântâiă capulu marelui îngrijitoră, a- 

«pol pe alu ginerelui, şin urmă pe alu le- 

«ciorului celui mai mare. Dâr când fuse să 

“sridice sabia pentru a tăia capulu celui 

«mai tântri, în verstă numail de 16 ani, a- 

«cesta, în grozăvia spaimei, (3) se rugă Sul- 

«tanului s&lă ierte, făgăduindi că se va face 
«Turcă. Eru tatălă, audindă vorbele fiului "1 
«certă şili îndemnă să morâ mai bine de 

(1) Voyages... Il, pag. 206, unde spune cele ce cunâscenii din 

documentele studiate. 

(2) n moins d'un demi-quart 'houre.us | 

(3) Chiar Turcii se 'ngroziseră, dise d. Des Alleurs ma! susă, 

vădândii pe nefericiţi! copil al Domnului cădândă sub sabia geala- 

tului. Care li-era vina? Tatăl trădase, diceai duşmanil. SEL fi 

ucisii pe dânsulă. Pentru ce fiorosuli omori ală atâtorii mândri! 

flăcăt? — Aducă'și cititorulă aminte de cel mal superbă din epi- 

sodele Infernului, tragica mâute a contelui Ugolino şi a copiilorii 

să; pună'şI în gândii plestemulă ce Dante aruncă asupra Pisei în 

teribila imprecaţiune: Aki Pisa, cituperio delle genti...» Şi în care,
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<uă miă de ori, (1) dâcă arii fi cu putinţă, de: 

«câtă st se lăpede de Isusui-Cristosi, pentru 

«a trăi câți-va an! mai multă pe pământu.— 

«Atunci, copilulii dise gâdelui: Vreaă să moră 

«crestini ; lovesce ! şi îndată gâdele îi sbură 

«capulii și lui ca și la cel-lalți. In fine, o- 

«mori şi pe părintele lori şi, după acesta, 
«le aruncară trupurile în mare, 6rii capetele 

«le fură date prin târgă şi pe urmă espuse 

«inaintea marei porți a Seraiului, unde ste- 
"«teră trei dile. — Ast-leli se sfârși acesti 
«nefericită principe, după ce domnise asupra 

« Valachiei 24 de ani». 

In Paris, La Gazette de France anunţa. cilito- 
rilori săi, în scirile primite de la corespondentul 

săi din Viena, la 5 Mai 1714, următârele: 
«Scrisorile sosite din Debrețin şi purtândă data, 

«de 20 Aprile ne vorbescă de arestarea principe- 

judecătorii implacabilă, Poetulii pronunță cuvintele cu cari Istoria, 
„va prigoni în veci şi pe omoritori! copiiloră lui Brâncovânu: 

Che se il conte Ugolino avera voce 
D'aver tradita te delle castella, 
Non dovei tu i figlioi porre a tal croce. 

Innocenti facea Veta novella, 
Novella Tebe! ,! 

(Del? Ingerno, cant. XXXIII, v. 85—89). 

-. (D Nicolae Muste: «Iară unulă din feciori! lui, vădânăii perderea 

«fraţiloră, a. fostii qicendă că se va turci; ce Vai înfruntată tatăl 

«săi cu cuvântulă dicânduY: mai bine să mâră în legea creştinâ- 

- „că, de câtii'să se facă păgâni Turci>. — Il, pag. 56.
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«lui Valachiei. Pricina aceste! arestări nu este 
<âncă cunoscută». 

La 9 lunii 1714, corespondentul + vienesi re- 
vine, într'uă scris6re purtândă data de 19 Maiă, 
asupra celoră ce se petreceaii în Ţâra-Românescă: 

«Noului principe e furiosi, pentru -că cea mai 

«mare: parte din bogăţiele principelui destronatii 

«suntă în Anglia, în Olanda şi la Braşovă în 
«Transilvania». 

La 4 Augustii 1714, Gazelia publică uă scri- 

sore din Viena cu data de 14 Iulie. Între altele 
corespondentuluă scrie : | 

«Scrisorile din Turcia ma! spuni că a fosti 

«pusi la caznă Hospodarulii Valachiei, Constan- 
«tină, care se află în fiere, la închisârea celori 

«Șepte-Turnuri. La chinuiti ca sălă aducă a 
«spune unde i suntii ascunse bogățiele: La sfâr- 
«şită, principele a, mărturisitii că nevestă-sa şi 

«fiulă s&u au fie-care câte 12,000 de galbeni de 

«aurii şi giuvaeruri de mare preţi». 

La 13 Octombre 1714, Gazelta punea sub o- 

chil cititorilorii săi uă scrisâre din Viena cu data 

de 22 Septembre, în care Parisiani! citeau: 
«Amă primiti scrisori din Constantinopoli cu 

“ «data de 27 ale lunei trecute, care ne spuni că 

«principele Valachiei, după ce fusese crunti chi- 

«nuită ca s&șI spună comorile, a fosti sugru- 

«mată la 15(1) ale lunel lui Augustă cu fiil. și 

(1) Adică la 26 ale lunet lur Augustii, Corespondentulă uită că
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«t6tă familia sa, afară de ună fiu alu sorel sâle. 

«Trupurile loră ai fostă aruncate în mare» 

Nu; fuseseră omoriți Văcărescu, Constantină, 
fiul celi mare, Ştefanii, Radu şi Mateiu; la urmă, 

multi urgisitulu părinte. Eră Dâmna Maria, fii- 

cele, nora, nepoteluli și cel-l-alți gineri(1) se 

cel ce îi seria din Constantinopoli — vrunii grecii fanariolii pote 
— data după stilulă vechii, la care, pentru secolulii ali XVIII, 

trebue să adaugemiă 11 ile, ca să avemiă diua lunei după stilulă noi, 

(1) Brâncovenu avusese 4 băieţi şi 7 fete. Băcţii erati: 10 Con- 

stantină, celă mare, însurată cu. fâta Vornicului Ionii Balș din 

Moldova; 2% Ștefană, însurată cu Bălașa, fâta. Vistieruiul Ilie Can- 
tacuzenii, totă din Moldova; 3 Radu, care muri logodită cu fâta lul 

Antiohi Canlemirii; 40 Matei, — Fetele, pe cari nu le dai după 
vrestă, erai : 10 Stanca, măritată după Radu Îliaş; 20 Ilinca, după 
Scarlat Mavrocordatii ; 3" Salta, după Iordache Creţulescu ; 40 Ma- 
ria, după Constantiniu Duca; 5" Bălașa, după Manolache Andronică ; 
a ştsca după Şerban Logotătulti pe care nuwlii cunoscă (Niculcea, 
II, pag. 286); a ş&ptea, Anca, după lenake Văcărescu. — Din. că- 
săloria lui Constantină, primulăi fă, cu î&ta Vornicului Balş născu 
nepoţelulii de care vorbescă .cronicaril. Acesti nepoţelii fu Constan- 
lină Logoldtulii, care avu doul fil, pe Nicolae Brâncovânu și pe Ma- 
nole Brâncortnu. Nicolae n'avu copii. Manole, însuratii cu Zoe 
Balș, născu pe Grigore Brâncovenu și uă fGtă, nevâsta marelui 
banii Bălenu şi muma d-loră Nicolae și Emanuelă Băl&nu. Grigore 
Brâncovânu şi nevâstă-sa, Safta Balş, n'avură copil. Safla Brân- 
covânu, născută Balş, avea uă soră măritată după unii Mavrocor- 
dal. Acestă soră avea uă f6tă, Domna Zoe; pe acestă fâtă o a- 
doptă Grigore Brâncovânu şi o mărită după principele Bibescu. 
Din acestă căsătoriă a D-nel Zoe Mavrocordată-Brâncovânu cu prin- 
cipele Bibescu, născură: 10 Principele Grigore Bibesco-Brâncovtnu, 
însurată cu uă Mussurus; 20 D. Nicolae Bibesco, însurată cu uă prin- 
cipesă &'Elchingen; 30 D. George Bibesco, insuratii cu Dâmna Va- 
lentina de Caraman. -Chimay ; 40 D. Alexandru Bibesco, însuratii cu 
Dâmna Manolaki Epurenu; 5 Dâmna Elisa, măritată după L. A. 

?
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rescumpărară, după mil şi mii de greutăți, cu 

50,000 de reali. In urmă, săraci, cu inima stinsă 
și doboriţi de spaimă (1), fură trămişi în exilă în 
Asia: Minoră, la Kiutays, , 

Lăcomia Sultanului Achmet și poftele sălbatice 
ale Vizirului Gin-Ali se săturară, 6ri istoria în- 
registră âncă uni omoră, pe atâtii de puţini po- 

litică pe câtă de fioros, în fastele însângerate 

ale Impărăţiel otomane (2). 

Filipescu (Vulpache); 6 Dâmna Caterina ($), măritată după d. ge- 

ncrală Florescu ; 70 Dâmna Zoe (Ț), măritată după d. George Can- 

tacuzeniă. — Pin a doua a sa căsttoriă cu Dâmna Mariţica Văcă- 
"rescu, principele Bibescu a avutii două fete: 10 pe Dâmna comi- 

tesă de Montesquiou- Fezensac ; 2% pe Dâmna vice- -comiltesă de 

"Courval. 
(1) Puneli-vă în gândi clasicul tabel ală lui Tacilii: <Jace- 

«debat muliebre ct miserabile ugmen, piofuga ducis uxor parvuluni 

<sinu filium gerens ; lamentantes circum umicoruiii  CONjUgeS. aa.» 

(Annal. 1, 40), şi închipuiţi-vă durerea nenorocitelorii femei, până 

atunci atâtă de desmlerdate în cele mai frumâse alintări ale no- 

rocului ! 
(2) Nu cunoscii pe De! Chiaro: Le moderne ricoluzioni della Va: 

lachia. Biblioteca Naţională din Paris nu posedă volumulă Italia- 

nului secretari ală lut Brâncovânu; de asemeni, nu cunosc pe 

Franz Dadich: Turkische Denhkuwiirdighkeiten, aumintiri de călăloriă. 

Autorulii acesta a statii la Constantinopoli de la 1710 până la 

1715; prin urmare a fostii acolo cândii tăiară capul lui Brânco- 

v&nu. De acestă călătoră pomenesce Dâmna principesă Dora d'Istria 

în volumulă săi: Gi Albanesi în Bumenia, deja citată în decur- 

sulti acestul studii,
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XX 

Astlelu se sfârşi vrăjmăşia, diplomaţiei francese și 
lupta întreprinsă W'atâta timpi, în contra Domnului 

Brâncovenu, pe țărmurile Bosforului şin lagările 

armatelorii otomane, de ambasadorii marelui Rege 
ali Francie. 

S'o spunemii âns& de la începutii, spre lauda: 

cavalerismului, — dâca nu și dibăciei — care con- 
duse diplomaţia lui Ludovici XIV în cestiunile 
esterne ; ambasadorului Franciei nu luă nici uă 

parte la grâzniculă omori ali Brâncovenului. 

Pentru d. des Alleurs, Constantină Brâncovânu 
fu can malheureuz pere», — ună nenorociti pă- 
rinte, cum mai târdiii, pentru d. dUsson de Bon- 
nac, eli va fi can îinfortună vicillard>. 

Ambasadorii Franciei ultară neprietinia ce esi- 

stase între politica orientală a lui Ludovici XIV 

şi politica lul Brâncovânu, pentru a deplânge urgia 

care se abătu asupra Domnului română și Îa- 

miliel sâle. 

D. des Alleurs nu făcu nimici ca să scape cel 
puţinii pe feciorii Domnului, dâr nici nu îndârji. 

furia. și beţia de sânge ale câlaelui, care ţinea a- 

tunciă în labele sele pecetele Imperiului otomani. 

Nu ambasadorului francesii scâse din firea o- 
mului pe Vizirulă Gin-Ali, ci miniștrii "Țarului
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Petre, — geniulă modernii alti rasei mongole, bo- 
ită in civilisațiunea anglo-franco-batavo-germană, 
— în a cărul inimă ardea ura stepelori și care, 
la auduliă numelui lui Brâncovânu, cădea în epilep- 
siă, spumândă de mâniă şi de turbare. 

 Ludovică XIV nu porunci, după exilulă luy 
TOkoly în Nicomedia s6i după fuga lur Râkoczi 

în Polonia, ca numele lui Brâncovenu să fiă afu- 
risită prin tâte bisericele F ranciel. | 

După bătălia de la Stănilesci și pacea de la 

Focșani, Ţarului Rusiei dură de veci, în tâle bise- 
ricele spăimântătorului să imperii, afurisania lui 

Brâncovânu la fiă-care liturghiă. D'atunci și până 
în vremea marci şi şiretei Caterina II, numele 
Domnului români fu. pusă în pomelnicele rusesci 

lângă numele lui luda vândătorulii și lângă nu- 

mele trădătoriloră istorici ai Moscoviey, pe cari 

fanatismulă şi înverşunarea muscălescă în blăste- 

maii în tote dilele. 

Tolstoi, Safirov și Seremetev fură ambasadorii 
cari asistară cu plăcere la tragica morte a Dom- 

“nului Brâncovenu. Ei trebue so fi descris cu 

mai multe am&nunte stăpânului lori, pentru că el 

sciaă că povestirea chinuriloră lui Brâncovânu şi 

Înmiliei sele avea s& desmierde inima aceluia care, 

gâde încoronală, sburase mai 'nainte cu securea 
sute de. capele d'ale supuşiloră săi, și care'a- 

“cum (1718), părinte fără inimă, voia s&și omsre 

“copilulă.
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Rusia apărea între Carpali și Dunăre şi, prin 

urmare, intra în Europa, însoţită şi urmată de 

evenimente ale căroră infiorătore privelişti arii 

fi trebuită să deschidă, în totii decursulii secoli- 

lori următâre, ochil Turciei şi stateloră amice 

ale Sultaniloriă. 

Diplomaţii Regelui-Sore se întristară la mortea 
lui Brâncovânu ca 6meni, der rămaseră nepăsă- 
tori ca paznici neadormiţi al polilicei tradiţionale 
francese, întemeiată 'de uni secolă și mai bine 
pe ț&rmurile Bosforului. | 

După mârlea lui Brâncovenu, miniștrii lui Lu- 
dovicii XIV credeai că polilica francesă nu va 
mal întâlni nici ună adversarii demni de temuti 
la Bucuresci şi la lași. Aşa e, dâr aceiaşi poli- 
lică nu va mai întâlni nici ună Domni cu care 
să p6tă lucra rodnică, şi cu care să se ajute ȘI 
s& tracteze dilerilele şi multi încurcatele cestiuni, 
cari născeati între Stockholm, Varsovia şi Con- 
slantinopoli. 

Domnii, sâui mal bine, Bei cari umplu tronu- 
rile române între 1716 şi 1821 voră apare şi 
voru dispare pe scena polilică ca 'n melodramele 
moderne. Ceia-ce d. de Nointel dicea în scris6rea 
sa de la 1 Marte 1676 în privința Domniloră d'a- 
tuncă, va fi, între 1716 şi 1821, de mii de ori mai 
ad&văralii. Nici ună ambasadori-nu va pute începe 
şi sfârși cu unulă şi același Domnii vruă afacere
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însemnată, ceva care s& contribue la întrega poli- 

tică a Franciei. | Mi 

Intemeiaţi pe documentele secolului XVIII, află- 

t6re totă în Colecţizenea Odobescu, recunscemă că 
Domnii fanarioți câștigară, prin posiţiunea [tri- 

loră române şi- prin deşteptăciunea lori propriă, 
uă f6rte mare însemnătate diplomatică. Der ce 

folos! Când ambasadori! francesi vor voi a 

pune cu vrunulă dintr'ânşii temeiurile unei înțe- 

legeri re-care, destinate'a înrîuri asupra stărei 

generale a. politicel francese cu Europa orientală, . 

Domnulu va căd6; unii altul, supusă altoriă in- 

fluenţe, se va sui pe tronul țărilorii române, s6ă, 

mai propriii, se-va aşeda la ecicmigeaua > beilica- 

tului, 6ri ambasadorulii "va fi siliti să înceteze 

negociaţiunile. o 

Aceste neajunsuri alcăluiesci numal uă parle 

din marea încurcălură în care se lutui, în totu de- 

cursulu secolului XVIII, politica orientală a Fran- 

ciei, mulţămită greșelelorăi lui Ludovici XIV și 

„apariţiunii nu de bine vestilre a alloră două 

state în concertulii puteriloră europene: imperiul 

Țariloră. şi regalulă Prusiei. 

într'adăvăriă, de la Franciscă | şi până la mortea 

lui Mazarin, întrega politică eslernă a Franciei 

să înlrupa în aşa numita cestiune germană sc 

a echilibrului europânii, — cesliune care data din 

„prima “jumătate a secolului XVI și care fusese şi 

va fi merei, până la 1756, atâtă pentru Francia
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câti şi pentru cele-l-alte state ale Europei, axa 

politicei lorii generale. 

Henrici IV şi, după dânsulă, Richelieu puseră 

primele base ale politice francese cu privire la 

cestiunea germană. În sînulii Germaniei, să căş- 

ligară alianțele cu principii protestanți; la Apus, 

se alla însăși Francia; la Răsăriti, Henrică "li 
întrevăduse, Richelieu "li descoperi şi "lu. realisă 

în parte, Mazarin "1 sfârși întărindu-lu fârte, 
celebrulii sistemi ali celoră trei state amice ale 

Franciei, înşiruite de la Nordă la Sudă la spa- 
tele imperiului germanii și mal cu semă, la spa- 
tele casei d'Austria. Aceste state eraii Suedia, 
Polonia şi Turcia. Henrici IV câştigă pe 'Turei, 
Richelieu pe Suedesi, Mazarin pe Poloni. 

În acestă sistemiă, în unire cu Turcia, intra 
în meditaţiunile celoră trei mari 6meni de stati 
al Franciei, Ungaria şi principatele carpatine, a- 
dică Transilvania, 'Țâra-Românâscă şi Moldova. 

La 9 Marte 1661, după mârtea lui Mazarin, 
„când miniștrii veniră la Ludovicii XIV și "lă între- 
bară cul, de-aci "'nainte, s&ȘI adreseze hârtiele, şi 
cul st supună planurile și proiectele lori, tânărulii 
și trulașulii suverani răspunse cuni singură cu- 
vîntă : die. 

Se sciă că Mazarin nu voise st dea nici uă 
învățătură Regelui, -așa că mulle din noțiunile 
cele mal elementare lipsiau cu desăvârşire lui Lu- 
dovicu XIV.
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Dreptii acesta şi altele multe, de la inceputului 

„carierei sele de capu alu politicel francese esterne! 

şi penă la morte, Regele tractă pe Turci, pe Po- 

loni şi pe Suedesi când. bine. când rău, când cu 

uă nesocotință: care, de decimi de ori, “primejdui 

adânci sistemul întăritiă de. predecesorii să. 

Cu Turcii, pe cari Henrică IV și Richelieu în 

voiau totdeuna puternici - ŞI ameninţători, Ludo- 

vică XIV se purtă ca val-de-lume. Trebui ca în 

dese rânduri, împrejurările şi b&trâna alianță tur- 

Co- -francesă să repare păgubitârele greșeli ale dis- 
prețului, trufiei şi, adese-ori, chiar ale nelealităţel 
Regelui Franciei, laţă cu Sultanit din Constanti- 
nopoli.. 

„Henrică IV şi Richelieu considerati „pe Turcă. 

ca pe cel mai buni al Franciei aliați. EI cultivat 

prietenia Sultaniloriă în îste felurile : slujbe; ajutore, 

bani, deferinţă. Asceptaă fol6se de la Turcă; în 

schimbi 6ns& nu ultaii nici uă dată a proba Tur- 

ciloru că Francia li-e întradevăr amică. . 

Ludovicii XIV, din contră, nu vEdu în Turcă 

de câtă nisce instrumente bune a sfredeli, tăia 

și ciopărţi: imperiul. germani. în anumite mo- 

mente, când “semnalului. era dată de la Paris. 

Când n'avea trebuinţă urgentă de asemenea” in-: 

strumente, Regele le arunca încolo, fără să se 

gândâscă că, astfel părăsite Și 'oropsite, instru- 

mentele se strică, 'se ruginesci și, la vremuri de 

G. ZI. Jonnescue 
26
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nevoiă, nu mal.potă procura stăpânului aceleași 

folositâre servicie. 

Ni se va răspunde pote că Ludovicăi XIV nu 

mal .avea de Turci aceiași trebuință ca Henrică IV 
şi Richelieu; că imperiul germanii nu mal 
era atâti de ameninţătoră pentru Francia în spe- 
cialu şi pentru întrega Europă în generali. In 

ceia. ce privesce puterea imperiului germani, a- 

fi rmaţiunea e adevărată; der istoria e de față 

pentru a ne spune că, aprâpe în toti timpului 

domniei scle, Ludovică. nu luptă de câtă în con- 

tra lui Leopold şi. icrăşi: în contra lui Leopold, 

împ&ratulă Germaniei. 

Decă Regele aru fi voitu să înveţe din nenu- 

meratele evenimente cari se petrecură. în timpulă 

domniei sâle, elă ară fi vEdulii, adeseori, câtă de 

inconsecinte, de greșită şi de păgubitore penjru 

interesul. şi demnitatea sa propriă, era..politica ce 

avea lață cu Sultanil din Constantinopoli. 
La, vreme de nevoiă, ambasadorii să! făcea po- 

tecă la Portă, la Sultani, în lagăre, pretutindeni.— 

< Aman pentru indiferența şi. desprețulă trecuti 

strigaii dânşii; nu vomii mal face astfelă, numai 

daţi-ne ajutoră declarândă r&sboii casei d'Austria, 
încheiându pacea cu Polonia, fiind bine-voitori lui 
TOkOly s6u lu! Râkoczi! — Turcii, buni deca nu 
simpli, mulțămiai stăruitorele rugăciuni ale ma- 
relul Rege şi 1 făceau pe voiă. 

Dreptu răsplată, drepti recunoscință, Ludo-
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vică XIV se grăbia a 'ncheia cu (6te puterile crestine 
pacea de la Ryswick, în care Turcia nici nu era 

pomenită; şapoi, încrucișându-și braţele, amba- 

sadorulii francesă, conformi instrucţiuniloră venite 
din Paris, 'se uita lungă și fără să se misce cum - 
se sbată: Turci! pentru a face pacea de la Car- 

lovicl. - ŞI 
Regele .nu mai avea trebuinţă de Pârtă; prin 

urmare, o părăsia şi o părăsia atâtu de pe față, 

în câtu represintanţii săi din Constantinopoli pri- 

miai ordine lămurite prin cari li se spunea că 

Regele nu se mai interesa întru. nimici, nici de 

cele ce se petreci în Orientă, nici de afacerile 

europene cari se tracteză la Portă. 

Ambasadorit se supuneaii voinței regale, se re- 
trăgeau din jocului politicei otomane şi, pentru ca 

s&şI ocupe timpuli și s& mulțămâscă orgoliulii 
marelui creatoră alui etichetei, ei discutau la tortă 

cu demnitarii Porţei cestiunile scăunașului şi să- 

bidrei de recepţiune. 

Vine Liga de Augsburgu. __ politica orientală a 

Regelui se schimbă cu totulu. Nimeni, strigă la 

Pârtă ambasadorii Franciei înfierbintaţi -de in- 

strucţiunile primite de la Paris, nimeni nu se in- 

teresă mai multi de câtă Ludovică: XIV la: ade- 

v&rata- mărire a Imperiului otomană; nimeni! nu 

este prieteni mai buni și mai" iubitorii ală Sulta- 

nilorii din Constantinopoli de câti Regele “Fran- 

* ciel. Protestaţiuni peste protestaţiuni, măguliri peste



măguliri, efusiuni de. comandă. sgomotâse și co- 

pilăresci, carl. nu se potrivea de locu. cu: țepăna 

maiestate a lui Ludovicii, XIV. . SC 
Atari schimbări: erau atâtă de brusce, în câtă. 

chiar puțina pătrundere a demnitarilori: Porţei le 

vedea şi. le judeca cu asprime. Unulii din Kiu- 

prulii, car nu vorbia ambasadorilori cu figuri 

şi-paliative diplomatice, dicea ridândiu cu desgusti 

la audulă :.espansiuniloră turco- file. ale a- -lui de 
Guilleragues : «te credă că ni sunteţi prieteni, dâr 

«cum se. face de toli cu .vrăjmaşil noștri v& în- 
<tâlnimi pe câmpurile” de bătaiă>? 

Politica. orientală a Regelui avu: de la : 1661 
până la 1715 numai trei: fase cari veniaii una 

după âlta, după.cum se polriviati împrejurările 

din Apusu.: | 

Ludovici XIV ori părăsia pe. Turcă —Și acesta 
era. fasa nulă și cea mai păgubitore; ori îl strîn- 

gea la sână, — şi acesta era fasa .prietinescă; ori 

voia să comande şi Turcilori, şi Poloniloră, și 

Unguriloră, „Şi Româniloru, — şi acâsta .era. fasa, 

care denota pe suveranulii cu prefonțian de dom- 

niă universală. - SE pe 

Richelieu. şi . Mazarin nu uta în nici vă scri: 

sore să sărute mâinele lui Râkoczy, şi -Hen- 
ricu IV să facă nenumerate politețe lui. Amurati III. 
— Ludovică XIV pretindea să domnescă asupra
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tuturori statelorii în cari se aflau emisarii şi repre- 

sintanţii puteriloră sele. Drepti acesta, el dede'Un- . 

“garia lui Sobieski; dede Transilvania, pe urmă Va- 

lachia şi Moldova lui TOk5ly; la fine, împărți Tur- 

cia cu Carolii VI, impăratul Germanii, dândă a- 
cestuia toti imperiulii Sultanilorii, ră elă luând 

pentru Francia Țările-de: Josă şi Egiptulu: - 
Astădi, “oricine. ară pute întreba : re cu ce te- 

meiă Ludovici XIV căpătuia pe Tăkăly, pe Ră- 

koczy, pe Sobieski „cu ţările asupra cărora n'a- 

vea nică uni drepti ? Voiaii aceste țări să fiă ale 

stăpâniloră ce le nărăzia "Regele Franciei ?— In- 

trebările acestea, adi forte” firesc, ari fi părută 

atunci, la Versailles, . bizare, 6ră „răspunsul ară 

fi fostă forte uşor : voia Regele Franciei, şi a- 

cestă voinţă era. totulii, făcea, mal multă de câtă 

tote voinţele întrunite ale Poloniei, Ungariei, Tran- 

silvaniei, Valachiel și Moldovei. 

„Ce 6re? Francia voise revocarea edictulul. de 

la Nantes? i - 

Ară fi fosti, în acele viemuri de absolută auto: 

Cratismi, forte. curiosi din partea unul omi 'să sus- 

țină că Valachia nu. voia pe T5kăly. O voia Re- 

pele Franciei; “voinţa lar ajungea și covirșia, 

Când. acestă voinţă nu numai că nu covirşia, 

dâr chiar nui ajungea de locă a da Valachia lul 

TOkăly - și Polonia principelui “de Conti; Ludo: 

vică XIV nu dicea că elu n'a pututu pentru că ţ&- 

- rile n'au voit pe aleşi! voinţel sâle, ci, cu: aceiaşi
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linişte olimpiană cu care primia pe mareşalulu 

de Villeroi după Ramillies, Regele dicea : Dum- 
nedei n'a voiti.. | | 

. Aşa der, în loci da. urma firală istorică ali 
politicei francese în Orienti; în locă da respecta 

şi. întări admirabila tradiţiune stabilită în ai- 
plomaţia regatului de la Francisc IL, — Ludo- 
vicii XIV merse cu Sultanii, cu Polonia, cu Unguri! 
şi cu principatele carpatine, după interesele tre- 

cătâre ale dilei; sgudui din temeliă genialulu e- 
dificiă ali predecesoriloră săi; il dărimă adesea, 
pentru a-l reconstrui în grabă la vreme de ne- 

voiă, dâr nu cu aceiași artă, cu aceiași soliditate 

şi cu acelaşi folosi, atât pentru Francia câtă 

şi pentru aliatele s6le răsăritene. | 

Şapol, adevăratul politici nu lucreză numai 
pentru diua de adi. Consecraţiunea, laudele, în- 
cuviințarea viitorului .asigură unei opere nemu- 
rirea; generaţiunile viitre vădă, în r&slățirea vre- 
mey, puterea și frumosele însușiri ale unu! făcută. 

Judecați planulu lui Henrici IV; uitați-vă la 
liniele de căpeteniă ale polilicei sâle; gândiţi-vă 
la fol6sele ce sciură Richelieu și Mazarin să tragă 

dintrensele în lupta ce continuară în contra ca- : 

sei de Austria, — și veţi ved€ deosebirile. 
ȘI Ludovică XIV avu diplomați cu multe și a- 

dânci prevederi, elevi destotnici al lui Richelieu
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şi al lui Mazarin; şi el potriviăi multe spre bi- 

nele și mărirea Franciei. — Cum ami disu enst, 

concepţiunile loră treceau pe "sub ochil Regelui 

Şi, dâcă a-totă puterniculii stăpânii nu s6 con- 

vingea' pe dintregulu că elă, 'nu ministrulă, a 

scorniti proiectului ce i se. presinta, proiectuli 

era condamnati, fiă fosti cât de mari „resulta- 

tele ce "dânsul promitea. 

Nu toți diplomaţii aveai geniuli, șiretenia şi 

abnegaţiunea lui Richelieu, rara însușire da face 

pe Suveran să credă că cele. ceY suggeră mini- 

strulă, erai propriele sele gânduri, idei regale. 

Diplomaţii lui 'Ludovici XIV se convinseseră 

de la începută de uni adevăr mal luminos de 

câtă lumina dilei: Regele lucra pentru "mărirea 

Iul ; Regele ȘI avea gusturile, simpatiele şi anti- 

patiele | sele. — Celă ce nui le servia, nu i le 

măgulia şi nui le. ajuta, era perdutu. 

Diua de ar și capriţiulă Regelui fură legile şi 

ținta. tuturori. 'Viitorulă era lăsată pe sema. vii- 

toriloruă. 

Ş'apoi, viitorulă nu era  Ludovicăi XIV ; viito- 

rulă era necunoscutulă. Marele Rege lucră pentru 

elă, pentru mărirea, fala, îngâmfarea și nemu- 

. rirea numelui săi şi numal numelui său, | 

Istoricii dică că Augustiă a lăsatu pe Tiberiu 

“moştenitorii alu colosului romană, pentru ca, după 

mârtea lui, cetățenii, stăpânitori al lumei, gân- 

“dindu-se -la bunătăţile lui Augusti şi simţindii
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crudqimele lui. berii să ducă dorul delunctului 

imperatoră. | 

Ludovicii XIV nu'și : cunoscu ' strănepotul. de 

cât “mică. de -totă. Din apucăturile și firea lul ; 

copilărâscă şi nevinovată, marele. Rege nu putea 

să ghicâscă ce felii de moştenitorii avea să aibă. 
De. le-arii fi pătrunsă, de-ari fi prevăduti însu- 
şirile ducelui de Berry, viitorului Ludovici XV, 
Regele-S6re le-arii fi înlesnită. în sensul ul Au- 
gusti. — Vi6ţa lu Ludovici XIV e de faţă, .pen- 
tru a legitima suposiţiunea ce avemi. curagiuli 
de a face. | : 

In beţia plăceriloriăi cari coleăiată la curtea sa, 
şi desfundai din tote părțile până şi cele mal a- 
dânci temelix ale regatului şi ale: regalității, mMo- 
Ștenitorulă lui Ludovicii XIV va dice: «cemi pasă, 
după, mine viă potopul!» — Ludovicii XIV n'a 
dist aceste cuvinte, der le-a gânditii adesea. Re- 
gele-S6re a trăiti pentru. eli, a. domnită pentru 
el, a fosti. mare. şi amenințătorii numaj și nu- 
mal pentru elă. 

_. 

Din fericire pentru demnitatea şi fala. țări Şi 
numelui său, Francia și Regele, Regele .și Francia, 
nu făcea de câtii una și aceiași ființă, în vi6ța 
socială, în politica, în diplomaţia, pent şi în. aspi- 
vâţiunile, acelorii timpu. Lucrând .pentru el în- 
Suși, Regele, fără să vrea, fatalminte, lucra pen-
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tru Francia, eră Francia — Francia mai cu s6mă! 

— lucrându pentru ea însăși, lucra, de voiă de 
nevoiă, pentru Rege. Mulțimea și puterea legătu- 

riloră .cari: aliplaii şi perdeaiui personalitatea po- 

porului în personalitatea regală; : schimbaseră du- 

alitatea, atât de bine definită în dilele; nâstre, 
într'uă strinsă şi perfectă unitate. | 

Aceste consideraţiuni alcătuescă -marea scuză 

şi, în acelasi timpu, marea. responsabilitate a lui 

Ludovicii XIV. în faţa. şi în judecata posterității. 

“ Neclintită iubire de sine, rîvnă nemă&surată, i- 

nimă împietrită, Regele-S6re sui singură, pâșindă 

cu inimitabila-i maiestate, până la cele. mai înalte 

virfuri ale regalității. i i 

Pentru a.ajunge acolo, pentru a fi Regele £ prin 

escelință, 'tipulu regilor, — Ludovici XIV: nu 

cruță nimici şi pe “nimeni: .soţiă,: iubite, copil, 

geniele cele mai. superbe ale țări. sele, miniștri 
şi căpitani, poeţi şi filosofi, Francia. întregă, for- 

mară împreună,:în anii cel. mai frumoşi al :mo- 

narchiei : francese, deosebitele trepte . ale : monu- 

mentului. spre 'care se. avânia, cu neînfrenata sa 

trufiă,. fiul . Infantei castillane: și ală posomoritu- 

lui. Ludovică. XIII. | aa 

- Nefericire nobilului sei magistratului,  ostaşulu 

ilustru s6ă învățatului nemuritori, cari nu plecau
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cerbicea -pentru a primi piciorulu Regelui în mer- 

su-l triumfală !: Eraă sdrobiți fără milă! 
< Qud non ascendam 2» disese Fouquet la începu- 

tulă domniei lu! Ludovic XIV. Regele "i obori 
pe elii celu dântâiă. Trebuia să. fiă singură, sin- 
guri să le facă pe: tâte.—e Nec pluribus impar! / 

- dicea trufașa'l: devisă. 

Ludovicii XIV jertfi pe fiul săi celi mal mare 

Şi "lu sili să se retragă nefericiti de la curte; pe 

d-şora de la Vallidres şi pe d-na de Montespan, 
cari plătiră cu lacrimi și îndelungi suferințe câți- 

va anl de strălucitâre petreceri; pe Colbert care 

muri amăriti și desgustatu; pe Racine pe careli 
disgraţiă cu atâta asprime, în câtii poetulă se 
slinse de durere; și pe câţi, pe câți alţii!... 

Regele îl jertfi pe toți pentru ca să planeze 
singurii, mare, falnică, sdrobitori prin maiesta- * 
tea! incomparabilă, — Joue a-totu sciutoruli în 
alegoriele minunilori de la Versailles ca șin frun- 
tea armateloră, în diplomaţia. europenă ca șin ces- 
tiunile religise ale . timpului.. 

„. Regele scie totulu, Regele pâte totulă, credea 
Ludovică XIV; și, dâcă la cesuli 'morței qicea 
Slugiloră cari plângeaă împrejurul patului să&ă : 
«ce 6re? mă credeaţi nemuritori ?>, elă singură, în 
vremea splendorilor domniei,- se credu de multe 
ori nemuritoriă și a-totu puternică.
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Se 'ncelă adesea, amară şi adâncă, în politica 

sa internă; se "'ncelă fârte desi în politica sa: es- 
ternă, pentru nefericirea Francie! viildre ; se'ncelă 

totă&una în politica sa orientală. . | 
A fostă ună făcută, esclamă cu. mâniă anul 

din cei inal buni istorici al Franciei de. astădi, 

d-lu duce de Broglie, a fosti unu făcută neferi- 

citi “în sârta lui Ludovicii XIV,-de a compromite 

şi falsilica moștenirea. cei lăsaseră marii. miniș- 

tril :aX părintelui său! i 

| Căci, într'adevără, fiindă, dată că.  văsboiele: cu 

împ&ratulu Germanie! nu: încetară în totii timpulă 

domniei sâle, de câtă pentru a reincepe cu mai 

multă înverşunare, era lucru elementară ca-ali- 

anţa cu Turcia, cu Polonia și cu Suedia : să fiă 

cultivată cu -grijă, întreţinută dilnică, întărită dest 

de către ambasadorii Regelui de la Pârtă. şi d'a- 

iurea. «Vrei să te ridici prin aliați, dice Vatel, 

începi ântâiă prin ați ridica alialil». at 

Uni suverani. care ari fi voiti să lucreze pen- 

tru viitori ;.să lase moştenitorulul său uă cale bine 

hotărită de urmată, mari fi avută cu Turcia. po- 

litica lu! Ludovică XIV, politică de «cum 'mi vine,» 

manifestându-se după plăcere în: salturi și preten- 

iuni capriţisse ; ad! amică, mâine vrăjmaşă ; când 

mândră. ŞI. desprețuitere, când umilită şi slugar- 

nică; schimbându-se la față c'uă iuțslă şi cu nisce 

fantăsil . pe can. chiar paşalele turcesci, agale- agale
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“în concepțiunile lori diplomatice, le 'nţelegeaă Şi 

le judecaii cu. asprime. 5 

Turcia nu cerea de câtă să fiă. aliata Franciei. 
Diplomaţia francesă mavea, multi de:lucru pen- 

tru a câștiga pe ce) cari ţineau în mâinele loră frâ- 

nele imperiului otomană. Trecutul şi presintele 

Turciel consiliau pe Viziri a merge în tâte păr- 

ţile: mână'"n mână cu Sultanul de 'la Paris, cu 

acela pe cari! . Padişahil nu uitaă ali numi cu 

deosebiti şi unici respectă: «cel mai gloriosii 

dintre împărații „Nazarinenilorit». 

Ma 

“ Mal voia altiă-ceva Ludovici XIV ? 
- Voia :6re unii regat s6u principate în Orien- 

tuli Europei car s& fiă închinate cause! și poli- 

ticei pentru cari Regele Franciei se lupta în A- 

pusă? . 

Doria re să reia olinul lui Francisci 1, 'ală 
luk Carolu IX, ală lui Henrică III? 

" 'Ț6ra-Românescă, Transilvania, - Moldova n'as- 
ceptau de câti buna- voință a Regelui. Unu Brân- 
covenu, ună Duca, uni Cantemiră, uni Apafi, fiă 
chiar ună Tâkdly, ari fi fostă fericitii sălu ser- 
vâscă, fiă-care după puterile sâle, când ară fi 
fostii încredințați că Regele Franciei le voiesce cu 
adevăratii binele, că apără la Pârtă de poltirile 
Viziriloră și de vicleşugurile vrăjmaşiloră câri căs- - 
cau mereu după tronurile lori.
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Pentru. a'şi îndeplini ' dorințele, peritru.a face 

din principatele române sprintenii cercetași al-po-: 

liticei franco-orientale, . Ludovici "XIV nu căută să; 

cunbscă care. e trecutului, starea, dorințele aces-: 
toru trei (ărișore; nu voi să sciă cine au fosti, 

cine suntă şi:cine potă să fiă- principii loră; -nu 

se plecă să vâdă că nimeni în tâtă Europa nu: 

Pară fi ajutati și nu sari fi ostenită pentru dân-: 

sulu cu.mai multi zelă şi, rmai.cu semă, cu mal. 

multă sinceritate de. câtu:. Domni! principateloră 

carpatine. oc - 

Cu elu, cu' Ludovicii XIV, Domnil români cari,. 

ca Brâncovenu şi Cantemiră,:se gândiseră adâncă 

la politica istorică a ţ&rilorii: n6stre, sară fi u- 

nitii fără nici uă temă; căci Francia era departe 

şi, nici uă: dată, poftirile şi avânturile ei de cu- 

ceriri nu sarii fi întinsti până la. Dunăre și Carpaţi. 

Aliatulu cela mare nu ari fi pututi stringe la 

sin, —'până ai lua sulletuli. — pe aliatul celt 

micu. EI Er aa 

Suleimani. Magnificul disese că alianța Tur- 

ciei cu: Francia. va: fi. eternă, că, nici -uă dată, 

interesele. loră. directe. nu. se voră bate. în capete 

la fruntariele uneia s6u alteia : din aceste două 

puteri... n. DI ca 

: Stefană :celti mare,: Domnuli Moldovei, jură pe 

fiulu săi Bogdani şi pe: toți boieri, strinşi îm- 

prejurulă s&ă la cesulii morţei, să nu cum-va. să 

se lege cu Polonil necum cu Ungurii, ci mai bine
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or să se dea Turcilori ținându'și legea și stră- 

vechile aședăminte ale țări!, ori s& se înmormânte 

cu. toți în pământului Moldovei, luptându-se cu 

spada în contra ori-cărul vrăjmașit. 

După Suleimani şi după Stefană, cel mal: a- 

geri diplomați pe cari i-a produsi: Orientului Eu- 

ropei în. vremurile trecute, toți vizirii cei deştepţi 

în Turcia, şi toți Domnii români din Iași și din 

Bucuresci, tinseră cu nestrămutate năzuină spre 

apusulu Europei, p&trunși fiindă până în adânculă: 

minţei, cei dântâiă că, numa! astfel, vorii ave. 

primulă loci în. Ră&sărili, 6ră cel. d'ali doilea, e- 

sistinţa naţională asigurată și, pe di ce curge; din 

ce în ce mal bine întărită. Sata 

“-Urmaţi, după. cronice şi după nouele documente, 

peripeţiele politicei. române de la. Rareșă şi până 

la 1714; cercetaţi diplomația lui Petru Cercelă, 

a lui Ionașcu alu Moldovei .și, după Mihaiu-Vitâzuli, 
pe aceia a lui Radu Şerbani, a lui Mateii Basa- 
rabă, a lui Constantină I Basarabi, a lui Gheor- 
ghiţă Stefanu, Grigore Ghica, Serbani Cantacu- 
zeniu şi 'n fine pe a lu! Brâncovenu, pe tâte, pa- 
ralelă cu diplomaţia principilori transilvani. Bethlen 
Gabor, Apafi, George IL. Râkoczi, — şi veți desco- 
peri la toţi, dâcă nu acte, celă puţini urme 'de 
dorințe înfocate, cari îi ' împingeaii dincolo de 
Habsburgi, spre “Apusul depărtatu, de unde spe- 
rau că le va veni scăparea. ii 
"Documentele suntă de față pentru a: ne proba
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aceste dorințe, şi a ne spune că principi transil-. 

vani ca Apafi şi domni romăn! ca Petru Cercel 
strigau, în . momente de cumplite: greutăţi, decă: 

nu cu aceleaşi vorbe, dâr de sigură cu acelașii 

„sensă, sfășiătorele cuvinte ale Polonilori din ve- 

culi trecută : Dieu. est. trop hat, et la France est 

trop loin, — Dumnedeii . e pr6. sus, şi Francia 1 

pre departe. . i 

Alianţa cu casa d'Austria a fostă, ca şi cea cu. 

Ungurii, ca şi cea cu Polonii, r&ulă celă mal pu-. 

ținu mare din marile rele cari încongiurai cele 

trei principate din t6te- părţile. Și dâcă acestă a- 

lianţă nu sa prefăcută, în vremurile lui 'Mihaiă 

Vitâzulu, lui Radu Şerbană şi lui. Şerban Can- 

tacuzeni, în: odi6să cutropire, causa, ancora de 

scăpare a fostă: Turcia care era alături de no, 

şi pe care Ștefani ali Moldovei o judecase atâtu 

de dreptă şi o iubea până ȘI la cesuli. morțel. 

Asttelă findă, curentulă alianțelor apusene 

dura de două secole între Carpaţi și Dunăre. 

Ludovicii XIV n'aru fi avută. decâtii să&lu anime. 

Să fi dată semnalul, şi domnii. ţerilori române 

erai gata ali asculta la tote. | 5 

Lucrulu se 'ntâmplă din contră, căci, după 

cum amă văduti, Domnil. români erau pentru . 

dânsulii nesce necunoscuți. : 

Intrună timpi de pripită și puternică trebuință,
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Regele găsi pe TOkăly şi, fără dâr şi pâte, ne 
mal gândindu-se la nimică, "li numi din cabine- 
tulu săi din Versailles Domnii alu celori tre 

principate daciane. 

S& fiă Domni! porunci Luadovicii “XIV care cre-- 

dea, forte că eli cârmuesce împrejurările. 

Nu va fi Domni! respunseră vremurile, și ele 

fură mal puternice decâtă Ludovică XIV, căci ele 

cârmuesci pe Gmeni, €ră nu omulă pe vremi, 

cum dice Mironu Costini. | 
"-Regele-S6re credea că e 'n Turcia şi în Car- 

pati, ceia ce era la Paris și la Versailles. 
Regele o voiesce, domnii mei! dicea cu glasii. 

tare Colbert în anticamerile de la Marly, &ri 
mulțimea curtesaniloră , printre cari străluciau 
Cona6, Vendâme, Turenie, Conti, La Rochefou- 

cauld și Montmorency, plecau capetele și se su- 

puneau cu umilinţă. | | 

In" Turcia și 'n Carpaţi, chiar necunoscriţii 'se o- 

puneaii voinței Regelui, pentru că Regele nu ȘI 

pricepuse Gmenii şi nu „cunoscea vremurile. 

Altfelă tractaă Richelieu şi Mazarin; altfel 
'ŞI conduceau dânșil luptele lori diplomatice. 

„Unguru în Transilvania, Suedesi la Stockholm, 
* Turci la Constantinopoli, Richelieu, neîntrecutulii 
Richelieu, mergea din victoriă în victoriă; ru 
Mazarin, bunidră în negociarea pentru căsttoria
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Mariei de Gonzague-Nevers cu Vladislavă VII: fu 
ma! Polonii de câtă Piastil, Radziwilii și Wicno- 
wieckii Poloniel.: : cet 

Din contră, Ludovică XIV fu, în: tractativele 
sâle diplomatice, -:adeseori Francesi, în totdâuna 

rege. absolută. iii 
D'aci, neajunsuri și greșeli:în Orientă și 'pre- 

tutindeni. 

: Căci, într'adevări, ce'interesă ară fi-avută Brân- 

covânu, — şi  vorbimă. numai. de elu, pentru că 

numa) : 6l;: singurii printratâţia principi orientali, 

putu, în timpu de 25 de ani, să conducă. lupta, 

s&şi desfăşdre combinaţiunile, să fiă actorulă une! 

acțiuni logice, cu : peripeţiele, desnodământuliu : şi 

unitatea sa. propriă, —.ce:: interesii,  dică, ară fi 

avutiă Brâncovânu da se opune lui Ludovici:XIV 

și - politicel.. lui. franco-orientale, : când. sari fi 

convinsă,. adică ari fi. fostă “convinsi că : Regele 

Franciei şi diplomaţii.: să . de la Constantinopoli 

nu voiaă: să "li :dea josi: de pe .troni, nu; căutai 

“s&1 facă: nici ună r&ă, 'ci, numal şi numai, s&lu 

chiăme în; ajutorulu ideiloru lori ? : 

“Pentru ce'.6re n'ari [i primiti. Brâncovenu. să 

Gă pupilulă marelui: Rege ali Franciei 2. 

„Avea re fol6se enorme fiindu aliată cu casa 

d'Austria ? A e 

27 
G. Z. Ionnescu.
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” Prietenia cu Rusia şi cu' Petru-celii-mare eră 

să! deschidă raiul mărirei şi eternei domnii ? 

Ținea Domnului români să fiă cu Turcii, şin- 
colo cu nimeni altulu ? ... .. a 

Nu, căci Brâncovânu le scia, le .cântărise de 

multă aceste alianțe primejdi6se, aceste. prieteni). 

sugrumătâre. De când. era simplu boieri la cur- 

“tea lui Şerbană Cantacuzeni și, ca atare, umblase - 
pe la Constantinopoli şi studiase jocul politicer 

Munteniei, Brâncovenu se convinsese adâncii că 

singura politică ce putea “atunci și ce va put: în 

viitori să aibă unu Domnă români. la lași 's6u 

la Bucuresci, era şi avea să fiă politica de ondu- 

laţiune, așa numita politică de sateliți car se în- 
vârtesci împrejurulă unoră planete de ântâia mă- 

rime și cari, totuși, năzuindi din răsputeri, reu- 

şescu a'și păstra neatinsă a lori individualitate. 
- Alesă Domni, Brâncovenu' practică acestă po- 

litică cu uă pricepere şi cu.uă diplomăţiă, care 

nu se mai văduse în principate | din vremea. Iu 

Stefanii,. Rareşu și Cercelu. 

„ De la 'ncepută, Domnului vădu cine e “ Nastria. 

Se purtă deci cu dânsa astfelu în cât, împriete- | 

niti la. Viena, câștigă la Constantinopoli pe Turci, 

făcându-l să crâdă că a ruptă tâte legăturile 
lu! Șerbanu-Vodă cu împăratulă Germaniei. R&- 
mase nehotăriti pân la pacea de la Carlo- 
vici, când trecu cu totulă în brațele Austriel şi: 
făcu astlelă încâtiă acesti tractatu să nu fiă păgu-
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bitoriă. pentru Țâra-Românâscă, cum. va fi celă de 
la Pasarovici. Lăsă Austria: după mârtea lui Leo- 
poldă, pentru a se întârce spre Rusia. :O părăsi 

şi pe -acâsta pentru a reveni la Turci. - Intr'untă 

timpă, înaintea. bătăliei de la: Zernesci, merse 
mână n mână chiar cu politica lui Ludovică XIV. 

Turcia, Germania, Francia, Rusia, planete de 

ântâia mărime, avură în cerculă orbiteloriă.: lori 

pe acesti satelitii condamnati de sârtă și de te-, 
ribila posiţiune geografică a .[&rei sâle, .a trece de, 

la una la alta cună meşteşugii alâtă de.măiastru 
în câtă ;s& nu i se vâedă de nimeni smintela dru- 

mului. 

„“« Oscilaţii nenorocite, 'd6r neapărate», cum dice — 

nu:cu drepti —nemuritorulu Bălcescu pentru, Mi-. 

haiă-Vitezulu ! Colindări .: şi . învertiluri obositore,: 

trudă necurmată şi piedici adânci, car! cereau a- 

dese ori mai.multă sciinţă şi, mat cu s&mă, mal 

multă putere de cât cele. ce avea Brâncovenu: + 

Erau momente în cari împrejurările politice îl 

ordonaii să opere, în interesulii diplomaţiei sele, 

uă schimbare radicală, .cum fu aceia. către Aus- 

tria după Carlovică, cum fu uă alta. către - Rusia. 

în 1710. — Atunci,: cu câtă delicateţă, cu câtă 

sciinţă şi cu câte pungi, : trebuia: Domnului s€ le- 

gitimeze saltulă său la Constantinopoli și. aiurea! 

şi, pe când trebuia să fia cu mintea ţintă la
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asemenea primejdidse hopuri, nefericitulă Domnii, 

amăritulă părinte trebuia să. răspundă şi la" ata- 

curile din năuntru. SRI 

Loviturile- ploua din. tâte: părţile, și cele mai 
grele adese-ori nu veniaui din rândurile : străini- 

loră, - ci din sînulii familiei sâle, — non. diversis 
e castris sed iisdem e cubilibus, cum dice Tacitiă. - 

Rude şi boieri, Munteni şi Moldoveni,. se între- 
ceai -alu spiona, înegri și defăima la Porta, în 

ochi străiniloră, în faţa ţării. E 

" Pretutindeni, pe unde clevetirile' pîrel şi: vorbele 

rele găsiai ascultători, vrăjmaşii Domnului - nu'şi 
perdeai vremea, ci săpau,. săpat: mereu. 

Orbiţi de norii urei, boierii spărgători. de t6ră 

nu vedeai că, prăbușindă pe Brâncovenu în grâpa 
peirei, prăbușiau cu dânsulă moșia. strămoșescă, 
se prăbușiaii pe el înșiși, lăsându pe mâna şi la 
bunulă placă'alu veneticiloră din Fanari, „pămen- 
tulă și: bogăţiele române. a o 

Nu numal odată, în. minutuli supreme! neno: 
rociri, Brâncovenu făcuse să răsune. sălile. palatu- 
lui s&i de strigătulă spăimântată ală Domnului 
care chiamă (âra în ajutoru, ara 

“a Nu mă lăsați, boieri dumnâvostră!» se 'audise 
desu în camera de consiliu în care, sdrobiti de 
greutatea vestiloră primite de la Portă, şi de la 
curţile creștine, Domnulă spunea; şi: arăta 'boieri-
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„loră-.că dilele de grea  cumpenă, nemil6sa - urgiă 

străină, stau gata să se. abată asupra României. 

„: Ostenită d'atâta “muncă, bolnavă. de grijl și de 

necunoscute spaime,- Brâncoveânu' căuta cu focii, 

în privirile boieriloră, sfaturi, . ajutoră, -multă . do- 

rită . încuragiare. —.Şi el. tăceaui, căci unora frica, 

altora nepăsarea, celoră mal mulți ura, le amu- 

țiseră limba, le întunecaseră judecata!  ...... 

_ :- In loci: d'a lumina: şi îndrepta .părerile Brân- 

covenului,. consiliarii Tronului, prin încâlcitura .cu- 

vinteloră, prini prefăcută 'grâză, băgai: fiorulă - în 

inima "Domnului, șapol: pleca lăsându-lă singuru 
în . pustiul gânduriloră, în n6ptea împrejurăriloru: 

aa i i : -. a 

pe 
! 

În asemenea momente în cari, plină 'de amă- 

răciune, de desgusti și de descuragiare, Brânco- 

vânu. se; frămârita -cu ;:mintea. şi. se întreba în du- 

rere : cărui sfântă să .se mal închine și:cul să mal 

arunce: pungele ;:— când ; privirea-l:se ducea fără 

voiă spre Apusulă Europei, în acea frumosă: Ve- 

neţiă 'de :care: del: Chiaro îl 'vorbise “cu înflăcărate 

şi resunătore cuvinte, şapol isru:i.se întorcea .a- 

trasă şi pironită de! pofta. măririloră, de patima 

- neînfiânată! a :Domniei pe tronu-i superbi, îmbră- 

câtă! în 'stofele Apusului. şi strălucitoră de bogă- 

ţiele . Răsăritului ; — când -scia: pe Petru la Pruti, 

pe: Carolă XII -la Varnița, armatele imperatorului 

în «Transilvania, 'pe! Cantemiresci .în Moldova, pe
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Racoviţesci în :Constantinopoli şi pe -Cantacuzeni 
în  Bucuresci, — credeţi 6re că Brâncovenu nu 
S'ară fi aruncată cu totă foculă obositului în bra- 
țele Franciei, dâca nisce diplomaţi ca - Richelieu 
Şi “Mazarin i-ară fi făgăduită, prin 6menil lori, 
unii: ajutorii sinceri 'și puternică în contra duș- 

manilori să?! 
Ludovici “XIV 'nu voi sâă nu sciu s& voi6scă a-. 

cesta, €ri Brâncovânu, părăsită de toți: urmân- 

du:șI “destinul, 'cădu — primă victimă a cutre- 
murului care: a ceputi să sgudue Turcia . şi 
(&rile 'carpatine de la 1699, data tractatului: de 

„la Carlovid, care le-a chinuită în totă decursul 
secolului XVIII, și care a continuati şi pare că. 
continuă Și în dilele nstre. 

- Istoriculă și: cugetătoruli română, cari vori 
„studia efectele ' acestui . cutremurii, fasele : Cestiunei 
Orient, N voră fi faţă la: neas&muite ŞI. durerse 
privelişti. - Re 

"EI 'vori asiste .la desfăşurarea” unei tragedii bi- 
zare cu desnodământuri multiple, și la săvârşirea: 
căreia voră vede că icu parte, în r&slățirea vremej, 
actori ca Ludovicii XV și. Ludovic XVI, Maria- 
Theresia și Caterina II, Fredericii II și Iosif 1], 
Napoleon 1 și Alexandru I,—fiă-care “însoțitii :'de 
ininiștril, de ambasadorii, de generalii. săi, —cete 
cete 'de diplomaţi, după “gândurile .; ŞI "n: :hârtiele
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cărora, (&rile: române, deslipite de Turcia, suntu 
date, . reluate, iâru - date, - împărţite, împărechiate, 
alipite când la monstruosuli şi informuliă imperii 
ali Ţariloră; când bătute — diamante . rnultă riv- 
nite—pe corâna suveranilori habsburgică ; 'când, 
libere și independente, hotărite de' visători—spunti 
documentele,—a forma, împreună cu Ungaria, uni 
regati puternică şi capabili a opri la Resărit 

valurile - vertejose ale curentului slavi.- 

La mesa 'verde a diplomaţiei europene, în se- 

colului: XVIII':şi:'n secolul: nostru, cartea de joci 

care se va prefira 1nal multi în mânile tuturoriă 

va fi aceia a Munteniei şi a: Moldovei. 
Napoleon: TI o va'juca sub numele de « ducatele 

dunărene» în preliminările de la Tilsit, în contra 

lui Alexandru: I, şi va amări cu densa. pe prin- 

cipele Wilhelm alu Prusiel. - | i 
“Pentru 'a: ţine- o în joculi Turciei împreună cu 

| Crimeia, uni rege alu Franciei, Ludovici. XVI va 

“ declara prin organulă ministrului săi, d-lă de 

Vergennes, că ŞI va eri pene la celă din urmă 

soldati. - 

'- «Fenomenul casei de Habsburg», 

declarându că suverani! cel: mari suntu cel cari 

'ŞI mărescii': teritoriul, -se va încerca so! “apuce 

cu zorulii, ajutată fiind de Kaunitz ;: de şi Maria 

Theresia, în rare: momente de dreptate femeiescă, 

va căuta săşI disuade copilulă şi ministrul de 

la răpiri ca aceia a Bucovinei. 

Tosefă: II,
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„“Puţinu păsându-i de Europa, care ânsă îl tăiă 
totăâuna pofta la vreme, de „câte ori Caterina: Il]: 
plecă, spre .Medă-di, pre drumulă : istoricii: ali 
Byzanţului, ducândi, în cutele. mantie -imperiale 
la inimă pe. Potemkin domni principatelorii du- 
nărene,.-6ră în -braţe pe marele duce. Constantin, 
viitoră:. împă&tată . alu. inperiutul „grecescă . „de la 
Constantinopoli ? i E a 

R&mâne-va,. în midloculiă acestoră. împestriţate 
şi multiple poftiri,. cu mânele în: seni, . diploma- 
ţia Angliei şi. Suedier? — Nu; documentele afirmă 
contrariulă. e. 

Eră, la Berlin, ciniculă de. genii, , Frederica 1, 
bălendu- ȘI 'jocă de. Francia, încelânau. pe: Austria 
şi: minţindu. pe Rusia, va da, Mariel- Theresia. Mun: 
lenia și. .Moldova,, pentru a 'ŞI: rotundi fruntariele 
despre Silesia, şi le va. hărăzi Caterinei II; pentru. 
a face:st triumfe. la Petersburg vr'una din pro- 
undele s6le combinaţiuni diplomatice, 

a 

Certe ȘI invoieli, impărechiări Și vrajbă, însân- 
gerale lupte şi prietenii . perfide,— și ?n totdâuna 
lără răgaziă, în timpii, de ună secolu . și nusciă 
câți ani, între puterile Europei, pentru stăpânirea 
Munteniei și Moldovei,: ură,. ură nestinsă;-—cu a- 
tâtu - mai înfocată,. cu câtă negustorii ,pop6reloră 
era, mat: pătrunși, de frumuseţa „câştigului, ÎMpo: 

e e E II i 

7
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dobitii și bine-cuvintatii de Provedinţă cu tâte da- 
rurile pământesci. 

Mulţiămită acestei uri, şi numai acesleă uri dintre 

vecinii să, România putu s€ scape „cu vidță, deşi 

sfăşiată, din viforile trecutului. 

Convinși de acesta, istoriculi şi cugetătorulu 

“română 'ŞI vori aduce aminte de cuvintele lui Ta- 

cită, de strigătulă nemuritorului istoricii care, față 

la apusulă măririlorii romane, vădândă hordele 

barbarilorii că se aventă nesupărate spre pămen- 

turile Imperiului, se ruga Destinului dicându-i cu 

durere : 

«Faceţi, o del, ca m sufletele acestori, popore st 

«domnâscă şi să fiă de veci, decă nu . iubirea pentru 

«noi, ci dără ura pentru ele înse-le? căci, astăgi, țerei 

«nostre, ostenită de greutăţile sorlei, noroculii navă maj 

«pote da nimici mai folositori de câlii desbinarea 

«duşmanilori sti!» (1) 

Paris, în 19 Novembre, 1883. 

Gion. 

(1) Tacită : Germania, XXXIII : «Maneat, quaeso, duretque gen- 

«tibus, si non amor nostri, at certe odium sui; quando, urgentibus 

- «imperii fatis,nihil jam praestare fortuna majus potest, quam hos- 

«tium discordiam.» 

FINE.
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