
  
  

  

LUPTELE | RONILOR Ul MĂ 
Ne ASI A Vibarabaăue E 

CULTURA VECHE BOMINA 

DOUĂ CONFERINŢE 
POE Pope N iasi fra 

ținute în sala Ateneului romîn din Bucureşti, în zilele de 25 
şi 29 Ianuarie 1998, 

de 

IOAN BOGDAN 
Emma dmtaăză 

BUCUREȘTI 

EDITURA LIBRĂRIE SocEoi & Conte. 
21, Calea Victoriei, 21. 

1898. 

Preţul 2 lei.



  

  

..”- 

LL 

LUPTELE ROMÂNILOR [| TURCĂ 
MĂ 9.5 pi Să LA MIHAL-VITEAZUL , ap 

a 
A 

DOUĂ CONFERINŢE 
jinute în sala Ateneului ronin din Bucureşti, în zilele de 23 

şi 29 Ianuarie 1898, 

7 . ” de | 

IOAN BOGDAN 
o 
„Ci EeR IA LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

N pouaguti 

  

BUCUREȘTI 

- ErrURa LIBRĂRIE SOcECU & Come. 
- 21, Calea Victoriei, 21, 

1898.



| E 
pa30 » 

= aaa] 

zu t 26 |   
(ot /os 

BUCUREȘTI 
STABILIMENTUL GRAFIC 1. V. SOCECY 

59, Strada Bazzii,: 59 - 

[1059]. 

B.CU. Bucuresti 

NI 
086492 
 



  

a
 

n 
R
e
 

    

I. 

„LUPTELE ROMÎNILOR CU TURCI 
PĂNĂ LA MII AL- VITEAZUL.



  

  

  o e a a 
Doamnelor şi Domnilor, 

Istoria poporului romîn este o lungă 

luptă pentru existenţă. | 
„Aruncaţi de soarte în gura barbarilor, 

coloniștii lui Traian nu trăiră în pace - 
nică o jumătate de secol şi avură să lupte 
cu barbarii cari peste alte două jumătăți 
de secol aveaii să-l silească a părăsi în 
voea, lor țara în care fuseseră” Sădiți. 

Copleşiţi de povolul mereii crescînd al 
popoarelor năvălitoare din răsărit, al Go- " 
ților, Hunilor, Bulgarilor, Slavilor și Ava- 

„rilor, Romanii din dreapta şi din stinga 
Dunării se retrag în citeva punete adă- 
postite dela poalele. munţilor şi sub stă- 
pănirea bulgară încep să pue: temeiul la, 

viitoarea, lor organizare în cnezate și. 
voevodate. Pe „timpul venirii Ungurilor 
aceste cnezate și voevodate existaii; ele 
continuă a, exista în Ungaria, sub stăpă- 
nirea Ungurilor, în ţările dela șes sub 
dominaţiunea Pecenegilor, Cumanilor și
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'Tătarilor, iar după curățirea țărilor de 
Tătari, contopindu-se vechile cnezate în 

voevodate mai mari, se nasc principa- 

tele romine Moldova şi Țara Romi- 

nească. 

Colegul meii, D-l Onciul, v'a arătat în 

două conferenţe cum s'aii întemeiat aceste 

principate, din ce elemente aii fost ele 

constituite şi ce sîmburi de cultură şi” 

ulterioară .desvoltare conţineaii într'în- 

sele. Aţi văzut cum Țara Romîhească 

s'a constituit din două voevodate 1a în- 

ceput independente, unul de a dreapta 

Oltului, vechiul voevodat al: Basara- 

bilor, altul. de a stînga lui, voevodatul 

_Negrilor Români, amîndouă vasale im- 

periilor bulgărești întîi şi al doilea. 

Ambele voevodate, unite într: un mare 

voevodat romînese, cad îndată după in- 

vasiunea, mongolă sub suzeranitatea Un- 

gavici, între anii 1249—1247. Dela marea 

„_donaţiune a regelui. Bela făcută Iohanni- 

“ţilor, Romînii din Țara Romînească în- 

cep o luptă de emancipare de sub suze- 

ranitatea ungurească, car6 ţine peste 
100 de ani şi în care că avură ocasie 

să dea doveză de vitejia, şi de istețimea 
lor războinică în două lupte mari: la 

1330 lui Carol Robert, care după ce
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pierdu 40,000 de ostași şi mulți nobili, 
nu se mat încercă a doua oară să supună 

- "Tara Romînească, la 1369 lui Ludovic I, 
cel mai mare rege din Europa pe timpul 
său. La, 1373 și 1377 Țara Romiînească e 
privită, chiar în diplomele ungurești ca 
țară independentă). | 
Cam în acelaş timp cu Ţara Rominea- 

scă se lupta pentru independenţă sora 
ei mai mică, Moldova; deabia se nă- 

scuse prin contopirea clementelor vechi 
din ţară cu elementele venite din Mara-. 
murăș sub Dragoș, Sas şi Bogdan şi ea 
avu să lupte cu acelaș puternic . rege, 

cu Ludovic 1, care în zadar se sili tot 
timpul domniei sale să o aducă sub. 
sceptrul săi. Ludovie moare la 1382 şi 
Moldova, curînd după aceea, ca să se 
asigure de un sprijin împotriva eventu- 
alelor încercări de cucerire din partea 
urmașilor lui, se închină Poloniei, un ve- 
cin mai puţin periculos și mai depărtat 

decît Ungaria. 
“Aşa, dară, deabia înfiinţate principatele 

surori şi deabia emancipate, pe la stirși- 
tul sec. 11, în urma unor lupte, în care 
forţele combatanţilor nu prea eraii egale, 
de stăpănirea ungurească, ele sunt ame- 
nințate nu numai în desvoltarea lor paci-
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nică pe calea culturei, ci și în existența 
lor, printr'un noii dușman, tot atit de 

periculos ca și Ungurii, dacă nu chiar 
mai primejdios, prin Zurei. 
Vom vorbi astăzi despre luptele ce 

le-ai purtat Romînii cu aceşti noi duș- 
mani ai existenţii lor și vom urmări aceste 

lupte pănă în momentul cînd Românii 
cad cu desăvîrșire sub dominaţiunea lor. 

_Se 'mţelege “că intențiunea noastră nu 
poate fi de a descrie aceste lupte, căcă 
atunci ne-ar trebui nu o oară, ci zece; 

voim numai să dăm o privire generală 
asupra lor, punîndu-le în legătură unele. 
-cu altele :și cu evenimentele din țările 
vecine și scoțind apoi cîteva conclusii 
generale asupra lor şi a efectelor ce ai 

produs, 
Pe cînd Ţara Romiînească se sbătea, 

din răsputeri să scape 'din ghiarel6 pu- . 
ternicului săi vecin și să-și creeze o si- 
tuație internaţională independentă, iar 
Moldova deabia se înființase prin Bog- 
dan, a cărui domnie se înclina spre sfîrşit, 

Turcii, cari încereaseră de mai-multe ori 

să treacă Hellespontul și să pue, piciorul” 
“pe continentul European, reușesc în sfîr- 
şit a cuceri la 1354 Callipoli și la 1363 
Adrianopolul; la 1365 sultanul .Murad 

9



— 9 — 

şi-alege acest oruș drept reședință şi 
centru de operaţii pentru ulterioarele 

cuceriri în peninsula balcanică. Atunci 

începe pericolul inmediat pentru popoa- 
rele slave din sudul Dunării, pentru Bul- 
gară şi Siîrbi, şi pentru principatele ro- 
mîne dela nordul ci. 

La 13662) Romiînii din Țara Romînească 

se găsesc pentru întilaș "dată în faţa Tur- 
cilor ca aliați ai lui. Sracimir, țarul bul- 
gar din Vidin şi cumnatul lui Vladislav - 
Basarab ; că ajută lui Sracimir să alunge 
din banatul Vidinului, înființat cu un an 

„mai "nainte de Ludovic I, pe Turcii cari 
împreună cu Sișman, ţarul bulgar din 
Tirnova, îl cuceriseră pentru un foarte 

scurt timp $). Şișman devenise de curînd 

vasalul Iul Murad. Primul amestec al 

Romînilor în luptele cu Turcii se dato- 
rează astfeliii unor interese dinastice ; el 

a fost un fapt isolat și trecător; în isto- 
riografie a rămas obseurt). 

Ca aliaţi al creștinilor împotriva păgă- 
nătății ce amenința deopotrivă și pe Ro- 
mîni și pe Sirbi și pe Bulgari și pe Un- 
guri î îL găsim pe Romîni în memorabila, 

_şi nenorocita luptă dela Marița din 1371, 

în care fu zdrobită cu devăvirşire prima, 
armată mare creştină trimeasă în contra



-“Tureilor de cătră Sîrbi sub comanda rege- 
lui Vikasin. Intr'o scrisoare din 1372 cătră . 
regele Ungariei, papa, Grigorie XI de- 
plînge marea înfrîngere suferită atunci de 
Greci, Valachi și Sîrbi?), iar analele turcești 
spun că Muntenii ai luptat atunci de 

„partea Sîrbilor şi a Bosniecilor€). Dacă 
+ aceste ştiri sunt adevărate, rolul Romi- 

nilor se reduce la un mie ajutor trimes 
Sîrbilor de Vladislav Basarab. . 
„La, 1375 se închină lui Murad țarul 
sirbese Lazar și țarul bulgăresc din Tir- 
nova Șișman. Doisprezece ani după acea- . 

sta: (1387) Sîrbil și Bosnieeii uniți bat pe 
Turci la, Ploănik, - unde abia a cincea 

parte a armatei turceşti scapă ?). Invin- - 

gerea aceasta înduplecă pe Și$man și pe 
«Ivanko Dobrotiă, un dinast bulgar din 
Dobrogea, să se alipeaseă de creștini. O 
rază de speranţă licureşte din-noi ace- 

stora, și Mircea, care urmase lui Dan în 

domnie un an înaintea, luptei dela Plo&- 

„nik, promite ajutor Sîrbilor şi Bulgarilor 
pentru un viitor război 8). Speranţele 
puse de creștini în armata comună nu 
Sau realizat: Sîrbii, Bulgarii, Bosniecii, 
Albanezii, Romînii și un detașament de 

Unguri fură spulberaţi de ienicerii tur- 
cești. în marea, bătălie dela Kosovo polje
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sait Cimpul Mierlelor, la 15 Iunie 1389, 
zi rămasă nefastă pănă astăză în memo- 
ria popoarelor balcanice. Mai toate iz- - 
voarele contimporane ne spun că Romi- 
nil ait luat parte la această luptă; cele. 
turceşti pun și pe Moldoveni alăturea.” 
de Munteni, se pare însă .pe nedrept?). 

Dezastrul creştinilor a fost complet. 
Mircea, îngrijat de soartea ee era să-l 
ajungă după o luptă în care sultanul 
Murad fusese asasinat de un creștin, se: 
retrage în ţara sa; ca să scape de urgia, 
lui Bajezid și să-și eruţe ţara de o nă- 
vălire, el trimete acestuia în anul următor: 
1390 sait la 1391 un peşcheş de 3000 de gal-. 
beni cu făgăduinţa, probabil, că-i va tri- - 
mete acecași sumă în fiecare an următor. 
Numai aşa ne putem explica pentru ce 

“Turcii pun "Țara Romînească, între țările 
tributare lor din an. 1391. După unii isto- 
rici, Mircea, ar fi fost bătut la 1391 de 
Baiezid şi silit să primească condițiunile.. 
ce le primise Ștefan Lazarevică, despotul 
Sîrbilor. Aceșta se închinase îndată după 
lupta dela Kosovo lui -Baiezid- şi -se obli-- 
gase să-i plăteașcă | o sumă anuală cam 
tot atît de mare și să dea un corp de- 
călăreți sîrbi în armata turcească10). 

Mircea pare că nu sa ținut de cuvînt.
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Deaceea Baiezid, apropiindu-se de Ţara 

“Romînească la 1393, cînd supuse defini- 

“tiv Bulgaria ostică, cucerind și reducând 

în cenușe capitala Tirnova, trecu la 1994 
Dunărea cu o puternică armată şi cu 

- lespoții sîrbeşti Ştefan Lazarevici, Marco 

Oralievici şi Constantin Dragaşevici în 

suita sa; dar Batezid e bătut de Mircea 

“ „cumplit la, 10 Octomvrie şi se întoarce 
ruşinat peste Dunăre, punînd stăpînire 

numai pe Nicopolul mic sait Turnul, pe 
«care îl pierde în anul următor, fiind re- 

cucerit de Mircea cu ajutorul regelui , 

unguresc Sigismund. 
„Şi se dote o mare luptă“ (ne spune o 

-eronică: bulgărească aproape contimpo- 

rană, pe care a tradus-o şi cronicarul 

muntean Moxa) „și o mulțime de viteji 

“Turcă căzură de mînile puternicilor domni 

„creștini, între cari se aflaii şi Constantin 
"Dragașevici şi Marco Oralievici, și atât 

de multe sulițe S'aii rupt, încit de mul- 

“ţimea săgeţilor nu se putea vedea nici. 

cerul, Jar apa, de pe acolo era încruntată 

.de sîngele :multelor trupuri omeneşti. 

“Baiazit, însuşi se cutremură şi fugi“. Tot 

Aşa e deserisă această luptă întrun alt 

izvor contimporan, în viaţa lui Ștefan 

Lazarevică, serisă pe la 1431 de Constan-
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tin Filosoful: în ea se mai povesteşte: 

“că despotul Marco, eroul legendar al po- 

esică populare sîrbeștă, ar fi zis înainte 

de luptă cătră colegul său Constantin,. 

că se roagă lui Dumnezeii să ajute cre- 

ştinilor și să cadă el însuși cel' dintii în. 

luptă. Analele sîrbeşti ne dai locul aces- 

tel lupte: Rovine 1). 

După o învingere atât de strălucită nu. 

o de mirare să vedem pe Mircea luptând. 

doi ani mai apoi, la 1396, împotriva Tur- 

cilor în marea bătălie dela Nicopoli pe: 

Dunăre, în care creștinii. apuseni sub 

comanda, lui Sigismund regele Ungariei 

veniseră pentru prima oară în număr mai 

mare în ajutorul celor răsăriteni. Dar 

mesocotința creştinilor şi superioritatea. 

armatei turceştă, poate Și neascultarea. 

de sfatul lui Mircea, de a fi lăsat să în- 

ceapă el atacul, aduseră dezastrul desă- 

vîrşit al aliaţilor. Mircea, care se afla în 

luptă și, după unele. izvoare, comanda. 

aripa stîngă a linică a doua, de bătae, 

după ce văzu că creştinii sunt învinşi şi 

împrăștiați și că, numai este nică o spe- . 

ranţă de întoarcerea norocului, părăsește 

lupta, şi trece Dunărea înapoi în țara sa. 

In urma, dezastrului Sigismund nu cu- - 

teză să se 'ntoareă prin Muntenia în. 
Pi
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"Ungaria, ci făcu ocolul cel mare pe Dunăre 
în jos prin marea neagră pănă la Constan- 

tinopol, şi de aci la Ragusa și Spalato în 
Dalmația 13), Purtarea neleală'a lui Mircea 
faţă de Sigismund regele Ungariei și ali- 
ații lui nu ne-o putem explică decât prin 
nevoea în care s'a văzut el de a îmblinzi 
Turia lui Baiezid şi de a preveni astteliti 
năvălirea acestuia în Țara Romînească.. - 
Pe Baiezid îl chemati afacerile ui în ori- 
ent, unde curînd după aceca, lu 1402, 
e prins de Tamerlan pe „Câmpia dela 
Angora. 

Inainte de moarte, Mircea avu noro- 
cul să mai respingă din ţara, sa, prin No- 
emvrie 1400, o armată turecască care pră- 

dase Ungaria și voea să prade și Țara, 
Romînoaseă. Turci îndurară atunci a doua 
înfrîngere ruşinoasă din partea lui Mir: 
cea, şi dacă am crede cuvînt de cuvînt 

- Unul Taport contimporan din insula Can- 

dia, 63,000 de Turci îşi. lăsară oasele în 
“Țara Rominească. Acest'raport spune că 
Sa auzit dela Turcii din Tesalonic că 

„66, 000 de Turci se duseră în părțile Un- 

gariei să prade și luaseră în robie multe - 
ȘI nenumărate neamuri: cu prada aceasta, 

„i se întoreeaii spre părţile Țării Romt- 
neşti supuse Turcului; aci căpitanul ar-
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matei voea să fa, după obiceiul lui, pen- 
dameriul, adecă de fie-care cinci captivă 
cîte unul; cînd petreceait ei ast-feliii în 
părţile Ţării Romîneşti, iată că veni acolo 
o mare armată din Ungaria cu un oare- 
care Mircea Romînul şi bătu pe zișii 
“Turci aşa de tare că o parte din el fură 
prinşi, alţii uciși, alţii înnccaţi, și nu scă- 
pară teferi decît 3000, cari se întoarseră 

în părţile Turciei“. Aceasta, este lupta, 
pe care unii, după date mai puțin au- 
tentice, o pun la 1398 şiă fixează chiar 
locul unde s'a dat, așezind-o fără nici 
un. motiv la Rovine pe Ialomiţă.. Batezid 
n'a fost în această luptă 15). 
După izbînda de la 1100, Mireca nu 

- numai că nu plăteşte tribut 'Tureilor, dar 

el ia parte, ca principe cu totul inde- 

pendent de ei, la războaele ce se ivese 
între fil lui Baiezid după moartea a- | 
cestuia. El luptă în contra lui Mohamed. 
Acesta ese însă învingător din războaele 
cu frații săi și în vara anului 1413 ră- 
mîne singur. stăpănitor al imperiului. 
In acelaș an se” găsese şi solii lui Mir- 
cea, odată ca solii Sirbilor, la curtea, 

"din Adrianopol; închinîndu-se şi ducînd 
„daruri lui Mohamed, adevăratului înte- 
temeietor al puterii otomane. Atunci pare 

N ă
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să se fi încheiat şi tratatul: pe stipula- 
ţiunile căruia s'au bazat pănă în timpu- 
rile din urmă raporturile noastre de 

vasalitate cu Poarta Otomană şi pe care 
“unii istorică îl pun la î411, alții la 1391 
sai 139314). 

„__ Prin acest tratat, al cărui text autentic 

din nenorocire nu s'a: găsit pănă acum, 

„Mircea asigura, în schimbul unei suze- 
ranități ușoare și al unui tribut de 3000 

de galbeni, independenţa țării sale în 

lăuntru şi în afară, integritatea teritoriu- 

lui ei și neaşezarea 'Turcilor într'însa 15). 

Mircea pare a nu fi. voit să observe 

nică acest tratat, căci spre sfîrşitul dom- 

nici sale, pe la 1416 probabil, A Mohamed - 

„îl sileşte cu armele să se supună și să 

plătească tributul. Mohamed cucereşte 

atunci Giurgăul şi-l ocupă definitiv; spre 

a ţinea pe Romîni în frîu şi a avea un 

“punct de razim, o bază de operațiune 

pentru cuceriri ulterioare, 'Turcilor le 

trebueaii mai multe fortărețe pe Du- .. 

năre 16). 

Mircea moare la 1418. EI s'a luptat cu 

statornicie spre a-și scăpa ţara de jugul“ 

ameninţător al Tureilor. Puterile lui at 

fost însă prea mici şi el a trebuit să se. 

închine, pentru a scăpa ce. putea să
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scape. Mircea a întrebuințat mijloace 
care din punct de vedere moral ar fi 

„poate condamnabile; el a, fost șiret şi 
viclean. față de creștini, s'a pur tat chiar 

„neleal cu ei după lupta de la Nicopoli: 
scopul însă pentru care a făcut-o a fost 

„Sfînt. Și-apoinu trebue să uităm că Ungurii 
eraii și atunci, ca şi astăzi, niște duş- 
mană nu mai puțin periculoși pentru Ro- 
mini, decît Turcii. Deaceea Mircea va 
“rămînea întotdeauna,” între domnii dei 
vechi aă Țării Romîneștă, cel mai mare. 

Toţi domnii următori, pănă la Mihai 
"Viteazul, aii fost nevoiţi să se supue 
condițiunilor primite de Mircea. Deşi 
mulți, ba cei mai mulți dintre dînşii, do-. 
reaii să scape de jugul păgănese şi sim- 
„patizai în sufletul lor cu creştinii, forţa, 
împrejurărilor îl silea, să-şi pleco capul 

wypSub sabia turcească, să ta caftane dela 
sultani, să le plătească tributul ordinar, 

3 mărit din an în an, şi tributuri extraor- 
NO dinare, care întreceai cu mult „pe cel 

: GQ ordinar (sub Vlad Țepeș acesta, se suise 
dela 3000 Ia 10,000 saii 12,000 de galbeni); 
mai erati obligaţi domnii să dea provisiuni 
armatelor turceşti ce treceaii prin țară 
și să le însoțească la războiii şi la pradă 
contra creștinilor. 

7069 
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“Aşa a făcut după Mircea, cel mai în- 
“semnat dintre urmașii şi cel mai capabil 
„dintre fiii lui, Vlad "Dracul. Din intere- 
s anta povestire a lui Wavrin asupra ex- 

pediţiei cruciate a ducelui Filip de Bur- 
gundia în apele turceşti pe timpul bătăliei 
dela Varna (1444—1445), cu scopul dea 

“da ajutor Grecilor și Ungurilor. şi a 
"scoate din mînile turcești fortărețele de 
pe marea neagră şi de pe Dunăre, se 
vede că Vlad Dracul, care domnea a- 
“tuncă în Ţara Romînească, a primit cu 
bucurie acest ajutor din depărtare și a 
„contribuit chiar pe ascuns la luarea din 
miînile Turcilor și la asedierea cîtorva 

“castele de pe Dunăre, ca Silistria, Tur- 
“tucaia, Rusciuc, Giurgiu şi Nicopoli; el 
permise fiului săit să meargă în ajutorul 
flotei franceze cu un corp de armată, 
pe cînd el singur urmărea în reservă 
“mersul acesteia !î). 
„Și totuși Vlad Dracul fusese silit să 
intre la 1438 cu Turcii în Transilvania 

şi să prădeze această țară împreună cu 

“eX. Hunyady î bate la 1442 de două ori 
în Transilvania, şi odată în Țara, Romi- 

"nească cu ajutorul lui Vlad Dracul, care 
se dă din noii pe partea Ungurilor şi 
jură credință regelui 'ior Vladislav. Doi
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ani după aceea Vlad. Dracul trimite. pe 
fiul său cu cîteva mii de ostași în armata 
creștină care mergea contra Turcilor spre 
“Varna, deși, după unele izvoare, cl se 

silise să convingă .pe aliaţii. 'săi : că ar- 
mata lor este cu totul. nesuficientă pen- 
tru a învinge o putere aşa de mare. In- 
drăznețul Hunyady guvernatorul Unga- 
rieă și înflăcăratul cardinal Julian Ge- 
sarini, care nu se sfiise să înduplece pe 

"Unguri! la călearea; jurămîntului și ru- 
perea tratatelor, în speranță că sosise 
momentul pentru creștini să alunge pe 
Turci din Europa, — acești doi conducă- 
tori ai armatei creștine trecură cu dis- 
preț peste sfaturile lui Vlad Dracul și 
“fură astfeliii autorii cumplitei înfrîngeri 
dela Varna, în care armata ungurească 

“şi polonă fu împrăștiată, cardinalul î își 
găsi moartea în drum — se zice de mîni 
romînești—jar Hunyady scăparea în fugă. 
Romînii se purtară după lupta dela Varna, 
ca după cea dela Kosovo:: cei. 4000 de 

călăreți trimeși de Vlad Dracul se retrag 
din luptă; Iar după luptă, Romînii je- 

fuesc pe nenorociții ce căutaii scăpare 
în ţara lor. Vlad Dracul prinde și ares- 
tează pe cel mai mare atlet al creştină- 
tății din timpul acela, pe romînul Iancu



Hunyady 15). "Țara Romînească se afla 
"tocmai între două focuri: cînd se stin- 

gea, unul, 'se âprindea celălalt. Domnii 
ei trobueaii să oscileze, corumpîndu-și 
caracterul, între Turcii nesăţioși și cruză 
Şi între Ungurii trufași şi iubitori de 
- domnie. 

După Vlad Dracul, fiul săi Ţepeş, a-: 
-lipindu-se de Unguri, se 'răscoală împo- 
triva Turcilor la 1462, dar e bătut şi a- 
lungat din ţară în foarte scurt timp. 

. Politica antitureească a lui n'a avut nici 
un resultat bun pentru ţară; resultatul 

-ci a fost întărirea influenții turcești și 
.înstalarea în domnie prin Turci a neru- 

'şinatului Radu cel Frumos 15). 
După Vlad Ţepeş nu mai e vorba de 

resistență. Cel:mai bun şi cel mai cult 
: domn al. Țării Romînești “din această e- 
pocă, Neagoe Basarab, se sue în scaun 

„la 1519 cu ajutor tureese şi înnecînd în 
sînge.pe predecesorul săii sprijinit de 
Unguri. E drept că Radu dela Afumaţi 
se bate de mai multe ori cu Turcii între 
anii 15921—1529 şi cu destulă bărbăţie, 
dar el se bate, sprijinit de Unguri, nu 

Ă pentru ca. să scape țara de «i, ci pentru 

„ca să se menţină în: scaun, împotriva 
pretendenţilor aduși. Și susținuți de Me-
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hemet, pașa din Nicopol. După ce Un-. 
garia cade, la 1529, înghenunchiată de: 
Turci, dispare și pentru Țara .Romi- 
nească ori-ce speranță, de mîntuire. Sin-. : 
gurul sprijin al ei pănă atunci. putea să 
fie Ungaria. In timp de 66 de ani, pănă 
la răscoala lui Mihai Viteazul, nu se ina 
face nici o încercare de a scutura jugul 
păsăn. . A 

Ce se întîmplă în acest timp cu Mol-! 
dova? Această țară e atacată de Turci 
cu. mult mai tărziă decît Țara Romi-! 
nească. Excursiuni prădalnice în sudul: 

„Moldovei aii făcut Turcii: şi înainte de... 
luarea, Constantinopolului; intențiunea de! 
a supune însă și această ţară o arătară! 
ci numai de la această dată încoace. Cu- 
ceritorul Constantinopolului voea să aibă 
și în sudul Moldovei, la marea neagră, 

E niște puncte de razim pentru expedițiile . 
sale războinice, cum avea, altele pe Du- 
năre, în Țara Romiînească. O devisă, a! 
politicei lui era: cucerirea, Ohiliel și Ce- 
tăţii Albe, spre a avea apoi drum liber 

oră cînd spre Ungaria şi. Polonia. prin 
Moldova; prin Țara Romînească l-avea,: 
asigurat de mult. EI considera stăpănirea 
acestor două cetăți tot atit de importantă, 

!



pentru imperiul turcese cît și posesiunea, 

Belgradului sîrbese 20). 

Mohamed JL trimete la 1456, odată cu! 

mai multe detașamente turceşti care să 

prade ţara, lui. Petru, voevodul Moldo- 

vei, porunca. să-şi închine ţara lui și să 

se oblige a plăti pe fiecare an un tribut 

de 2000 de galbeni. Petru, -strimtorat de 
toate părţile şi nesigur în domnie, se 
hotărăşte în - Junie 1456, în urma unui 
mare sfat cu mitropolitul și cu boerii 
ţării, „Să-ȘĂ plece capul subt păgîni“. EI 

trimete, tot cu învoirea sfatului, la Turcă. 

“pe logofătul Mihail cu cele 2000 de gal 
"beni pe care le numeşte „haraciii“, adecă 

tribut, şi justifică cătră regele Poloniei, 
suzeranul săi de. pănă acum, această 
hotărîre prin faptul, că „dela nimenea. 
nui vine ajutor“ şi nu mai poate suferi 
ca: ţara să-l fie jefuită necontenit 21). 

Un an după aceasta Petru fu răsturnat; 

de Ștefan cel. Mare.. Acesta refuză tri- 
butul şi fa hotărîrea să lupte toată viaţa. 
lui ca “să-Şă, cruţe țara de această umilire. 

„Se pare că, Ştefan presimţise dela în- 
ceputul. domniei sale intențiile lui Mo-. 
hamed.. de. a cuceri cetăţile Chilia .şi 
Cetatea Albă; el caută să-l prevină şi | 
la 1462, pe cînd Turcii se luptat cu
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Vlad "Ţepeş în Muntenia, el atacă Chilia, 

pe atunci a Muntenilor şi cu o garni- 
zoană ungurească întrînsa. Ne putind 
s'o ia, o atacă din noii la 1465 şi o cu- 
cerește. Muntenia fiind vasală a 'Turcilor,. 

aceştia se simt provocaţi prin politica, 
agresivă a lui Ștefan; de bună samă, el. 

nu plătise nici tributul de 2000 de galbeni, 
la, care se obligase predecesorul săii. Se 
spune că Ștefan ar fi times vorbă sul- 

tanului că el cucereşte Chilia pentru 
Turcă; o inu însă pentru: sine. . 
Această politică agresivă a lui Ștefan 

determină pe Mohamed să trimeată în | 
earna anului 1ţr-t pe Suleiman Paşa. cu 

100,000 de Turci şi cu vre-o 20, .000 de 
Munteni împotriva lui. Ștefan trebuea, 
să li se opună cu o armată ce nu trecea, 
peste 50,000 şi în care deabia șe aflau 

17000 de ajutoare polouești și ungurești; 

e mai probabil chiar că armata lui Ştefan 
nu cra mai mare de 10, 000, cu pedes- 

trime şi călărime cu tot. 

In zilele de 10—12 Ianuarie 1175 se 
dete la Podul înalt lingă Vasluiti,, pe 
valea Birladului, lupta în care Romînii 

răpurtară cea mai strălucită învingere a- 
supra Turcilor. Nu voiii deserie peripeţiile 

acestei lupte, căcă ele sunt foarte bine,
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„cunoscute. Succesul armelor moldove- 
neşti se datorește înțelepcăiunei cu care 
Ștefan, după ce și-au ars ţara peste tot, 
ca Turcii să nu poată găsi provisiuni 
îndestulătoare pentru oameni și cai, a 

ştiut să aleagă locul strîmt şi mocirlos 
de pe lunea. Birladului, în care Turcii 
neputînd întrebuința greaoa lor cava- 
lerie, fură cuprinși de groază și ?n învăl- 
mășala lor măcelăriți. Mai mulţă paşi ai 
fost omoriţi și prinși, iar armata deci- 
mată. Vestea, despre bravura lui Ștefan 
şi a armatei sale se răspîndi ca fulgerul, 
-odată cu vestea despre o învingere mare 
asupra Turcilor, în toată Europa. După 
succosele dela 1:42 și 1450 ale lui lancu. 
Hunyady, Europa nu mai auzise de o 
izbîndă ca cea dela 11475. | 

ln anul următor Mohamed trimete în 
Moldova o altă armată, tot atît de mare, 
secundată însă şi de 10,000 de Tătari 
sloboziți să prade în ţară și de o flotă 
ce ataca Chilia și Akermanul. Ştefan 
congediase oștile de țară, care ceruseră 
să se “împrăștie pe la -caselo lor, Și ră- 
“măsese cu vre-o 10,000 de călăreți, aă : 
boerilor, iar Tătarii năvăliseră în ară, 
El nu se mai gîndeşte a opri pe Turci, 
ci se retrage spre Suceava şi deaci spre
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Baia, aproape de Păriul Alb sati Valea: 
Albă, unde se baricadează într'o pădure 
deasă, improvizînd, după vechiul și pri- 
mitivul sistem de apărare al Slavilor şi 

_Romînilor,- un lagăr întărit, format din 

copaci tăiați şi aşezaţi unul peste altul, - 
3ar în mijlocul lor'cu pămînt. Aci, în 
fortăreața lor de lemn, Moldovenii, a-: 

“vînd și femeile şi copiii lor. cu dinşii, 
se apără cu atita bărbăţie încât ei smulge. 
laudele tuturor scriitorilor contimporani. 
„Și s'au înălbit poeana cu trupurile co- 
lor morţi“ spune cronica, şi dacă Mol- 
dovenil ai fost bătuţi, apoi „el ati picat, 
fiind-că s'aii apărat pănă la moarte și 
nai fost biruiţi de arme, ci stropşiți de 
mulţimea Turcilor“. 

Cu toate acestea Ştefan nu se închină, 
EL se îndreaptă spre Hotin şi așteaptă 

vremuri mai bune. Turcii, decimaţi de 
ciumă, se retrag în grabă şi în desor- 
dine. Ștefan îi urmărește cu puteri din 
noi adunate şi le face mari păgubi pănă 

„la Dunăre. Astfeliti Moldovenii, deși bă- 
tuţi, se ridică din noii şi cîștigă a "doua 

" învingere strălucită asupra Turcilor. Ţara 
le rămîne liberă. Acesta: a fost însă ul-: 
timul războiii mare al Moldovenilor cu: 
Tureil. Ștefan pierde la 1451 Chiliea și
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Cetatea Albă, în care “Turcii prind acum 
rădăcini adinci şi cu aceasta șk-asigură 
pentru multă vrome preponderanța lor 
în Moldova. El mai are pănă la moar- 
tea lui hărţueli cu Turcă, cari din 
cînd în cînd năvălese să prade în ţară. 
şi sunt respinși totdeauna, se 'nţelege, 
cu. mari pagube pentru ţară, căcă pănă 

să fie alungaţi, ci'o jefueait şi 0 „despo- 
pulaii fără milă. 

„ „Creșterea, necontenită a puterii tur- 
cești; decepţiunile suferite din partea. 
puterilor creștine care nu fuseseră în 
stare .să dea lui Ştefan nici un ajutor 
efectiv ;: duşmănia neîmblînzită și pre- 

tențiunile nemăsurate de: suzeranitate 
ale Ungarici; politica falşă și insidioasă a 
Polonilor cară la 1497 încereaseră să cu- 

cerească Moldova — cu o ușurință scump 
plătită în codrul Cosminului —; vecină-- 

„tatea neplăcută a Muntenilor căzuţi cu 
totul sub Turci: toate aceste greutăţi 
deșteptară în mintea luă: Ștefan pe la- 
siîrşitul domniei sale idea, de a se su- 
pune” de bună voe unei "puteri, căreia 

vâdea că nu: va mai putea să resiste. - 

mult timp. Cronicarul Ureche ne spune 
că pe patul de moarte Ștefan a sfătuit. 
po fiul şi urmașul săi Bogdan să se în-
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chine Tureilor şi să-și caute sprijinul 
său întrînșii, ca în cei mai puternici 

dintre vecini. Polonii l-aii acusat înaintea, 
posterităţii că el ar fi plătit chiar tribut: 
Turcilor și că sar fi servit de ajutorul: 
lor în războiul dela 1197, amândouă nea 
devăruri tendențioase 22). 
Deabia sub fiul săti Bogdan Moldova 

se recunoaște vasală a imperiului tur: 
cese, prin tratatul pus de obiceiii în a-: 
nul 1511. Bogdan nu s'a supus însă nici 
el de bună voe Turcilor; el a căutat 

timp de 10 ani să găsească un sprijin: 
în Polonia şi numai după ce s'a convins 
că această ţară e în anarchie și că acţiu- 
nea ei în afară e cu totul paralizată, numai 
atunci, 'la 1514, sa închinat lui Selim,: 

cu care el avea, legături de prietenie, de 
„cînd acesta trăea urgisit de tatăl săi 
Baiezid II lă hanul Tătarilor din Crimea, 
Mengli Gherai. Incă la 1513 Bogdan so- 
licita alianța Polonilor cară îl amînaii me- 
re cu vorba; la 1514 chiar Polonii cer . 
dela dînsul de mai multe ori să le ră- 
mie prieten şi să nu se împace cu Se- 
lim. In acelaș an însă, într'o serisoare 
cătră papa Leo X, regele polon Sigis- . 
mund numeşte pe Bogdan tributar al:: 
Turcilor cu 8000 de galbeni pe an 25). .
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Tratatul despre care ne vorbesc cro-. 
nicele (mai întîi Nicolae Costin) și la care 
se referă totdeauna tratatele ulterioare 
cu Poarta otomană, are data 1511. Ori- 
ginalul nu e cunoscut pănă acum, cu- 
prinsul lui însă, așa cum ni-l dă Nicolae 
Costin, pare a fi în esență autentic. 
Poate să nu fi avut tocmai zece articole 
şi poateunele să fi fost altfeliii formulate 
decit la Costin, în fond condiţiunile luă. 
sunt următoarele: Moldova se obligă a 
lua pentru domnii ei investitura dela 

Poartă și a plăti un tribut anual de 4000 
de galbeni (am văzut că regele Poloniei 
îl socotea la 1514 de 8000); în schimbul 
acestor semne de închinare, Poarta re- 
cunoaşte independenţa, Moldovei, inte- 
gritatea teritoriului ei şi domnia exclu- 
sivă a religiei creştine; obiceiul pămin- 
tului se păstrează în toate afacerile 
interne și Turcii nu sunt îngăduiţi să 
se aşeze în țară 24). . 

. Aceste condițiuni rămîn neschimbate 
pănă la emancipare, cu singura deosebire 
că tributul se mărește din ce în ce mai 
mult. Pe timpul “Iul Petru Rareș, nici 
douăzeci de ani după încheerea tratatu- 
luă, tributul ordinar ajunsese suma de 
15,000 de galbeni, cel extraordinar îl în-
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„trecea cu mult. Pe vremea lui Petru 
Șchiopul tributul ordinar se urcase la 
120,000 de galbeni, cifră pentru timpurile 
acelea fabuloasă. 
Domnii moldoveneşti după Bogdan nu 

încercară, să scape de dominaţiunea tur- 
cească. Curînd după închinarea Moldo- 
vei, Turcii cuceresc Ungaria, iar Polonia 
slăbeşte tot mai mult în acţiunea ei ex- 
ternă; Turcii sunt a tot puternică. Rareș, 

cel mai inteligent şi mai întreprinzător 
domn după Ștefan cel Mare, a avut în 

timpul primei sale domnii (1527—38) 
veleități în contra Turcilor -şi deşi pe 

„faţă se arăta supusul lor, pe ascuns. el 
trata cu creştinii o alianţă îri scopul unei 
mari expediţii contra păgînilor; el pro= 
„voacă bănueala și ura acestora şi e scos 
la 1538 din domnie, dar la 1541 e pus din 
noă în scaun, după ce urcă tributul și 

- cheltui sume enorme. ca să-și cîştige fa- 
vorul funcţionarilor turcești. El rămase 
restul vieţii sale devotat Turcilor ; e ştiut; 
că unul din ccă doi fii ai lui s'a tureit, 

cât timp era, încă el în viață; ajuns apoi 
domn preferi a se duce în Turcia și a 
trăi ca un miserabil supus al sultanului, 
decit a sta pe tronul strămoșilor săi. 

Pănă la Mihai Viteazul un singur domn
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al Moldovei a îndrăznit să. se scoale îm- 
potriva Turcilor; acesta a fost Ioan Vodă 

"Armeanul, numit după faptele sale. şi 
cel cumplit. 

* Ajuns din giuvargiii domn la 152, 

“fiul natural al luă Ștefăniță vodă, făcut 
-cu o Armeancă, era la început partisan 
devotat al Turcilor; el serveşte intere- 

-sele acestora în Polonia pe timpul in- 
terregnului. Şiret însă cum era, el voea 
„să se pue bine şi cu Polonil și făcea pe 
spionul lor în afacerile turcești: el spera 

să căştige prin aceasta dela Poloni Po- 

cuţia. Se răscoală la 1574 împotriva Tur- 
cilor, nu pentru a scăpa Moldova de ei, 

căci ştiea prea, bine că în această între- 

“prindere nu vaizbuti, ci pentru a se men- 
ţinea în domnie. Turcii îi ceruseră anu- 

me să urce tributul dela 60,000 la 120,000 

"de galbeni, pe.care îi promisese Chiajna 

pentru fiul săii Petru Șchiopul. Joan Ar- 

'meanul nu se învoește și se luptă, aju- 

tat de 'puţini Cazaci devotați, cu o ade- 

“vărată bărbăţie şi cu un admirabil dispreţ 

"de moarte” împotriva 'Tureilor cari adu- 

“ceai în țară pe Petru Șchiopul. El cade 

jertfă credulității sală şi trădării boeri- 

lor 25). Sub urmașul: lui Moldova 'eade 
şi mal adîne sub Turcă. Deaci încolo nu
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“se mâă face nică o încercare de a scăpa 
"de ei decit la 1595, la îndemnul lui Mi- 

hai Viteazul și al Austriei. . 
După ce ne-am reamintit ast-fel, D-nelor 

"şi D-nilor, în trăsuri generale luptele pur- 

tate de Romiîni cu Turcii pănă la Mihai— 
Viteazul, să ne 'ntrebăm acuma: ce în- 

fluenţă aii avut aceste lupte asupra vieţii 
- poporului romîn în trecut și ce urme 

adi lăsat ele pănă astăzi în fisiononiia Lui? 
Cine şi-ar imagina numai şirul lung 

„de războae erunte, de vărsări de singe, 

"de devastări neumane ale țărilor, de pîr- 

Joliri și arderi, de tărîri în robie a mil 

şi mil de oameni, de răpiri de averi și 

stoareeri. de “bani dela domni și dela, 
ţări, cu un cuvînt, cine şi-ar: imagina, 
numai toate acele năpăstuiri fără seamăn 
ce cădeuii pe capul ţărilor noastre odată 

“cu întrările Turecilor şi 'Tătarilor în ele, 

acela ar fi aplecat să creadă că inftuenţa. 
“'Tureilor asupra ţărilor noastre a fost 
numai nefastă. Aceasta ar fi însă greșit. 
Cu toate nevoile materiale îndurate de. 
țările noastre dela Mircea și Ștefan cel 

“Mare încoace pănă la Mihat Viteazul, 
starea lor nu era așa de rea, cum ne-am 

“închipui-o noi astăzi, cei cari ne înfricoșăm. 

“cînd auzim de timpurile crude ale tre-
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cutului. 'Pureii treceaii prin ţară ca fur- 

tunile cele mari: suflaii repede şi dobo- 
raii tot ce găseaii în cale; cerul se în- 

senina însă după furtună, ţara răsufla, 

şi se întrăma din noii. Puterea de pro- 

ducțiune a că era şi atunci, ca și astăzi, 

„foarte mare. 
Era însă ceva ce rămînea neatins de 

aceste furtuni: erai instituţiile vechi ale 

“ţării, religia şi cultura lor. - : 

Tratatele lui Mircea și Bogdan prevă- 

zuseră cu o rară înțelepciune. politică, 

„că domnia Turcilor nu va fi aşa de pe- 

riculoasă, cît timp ei vor respecta inde- 

'pendenţa dinlăuntru a ţărilor, cît timp 

ele se vor administra după vechile lor 

obiceiuri şi cât timp Turcii nu vor avea 

dreptul să se aşeze în țară şi să facă, 

„proselitism. Această politică înțeleaptă. 

a domnilor noştrii a scăpat ţările de ne- 

„morocirile de care âii suferit celelalte 

“popoare creştine supuse Turcilor: ALl- 

banezii, Bulgarii şi Sîrbii. Noi am rămas 

„cu domnii noştrii, buni sait ră, dar al. 

„noştrii, pe cînd Bulgarii și Sîrbiă şi i-ati 

-pierdut; noi am rămas cu 0 boerime pă- 

“mînteană, redusă, ce-i drept, subt Turci 

și curcită cu elemente străine, dar în sfir- 

şit pământeană, am putea zice naţională,
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căci era legată prin proprietăţile ei de. 
pămîntul țării; noi :am rămas cu armata 
noastră, și aceasta din ce în ce mal re- 
dusă, dar nici odată cu totul nimicită; 
Şi ceeace este mai important, noi am 
rămas cu religia şi cu cultura, noastră, 
“Românii, afară de foarte rare Şi foarte 
puţine excepțiuni, datorite unor anomalii | 
"de spirit, ca,.la, fiul lui. Petru Rareș,:nu 
"Sail făcut Mahometani şi în tot timpul 
dominațiunei turcești cultura lor s'a, des- 
“voltat în mod organic, conform începu- 
“urilor ce primise în timpul 'zămislirei 
naționalităţii lor. Incîtputem zice, Doam- 
nelor şi Domnilor, că cele mat mari 
acte diplomatice încheiate de domnii 
Romîni cu. -popoarele străine au fost ca- 
pitulațiunile. cu Turcii. 
“Dominația turcească a, avut: şi un alt 

efect însemnat: ea, ne-a, scăpat din gura 
celorlalţi vecini . ar. noştrii, creştini dar 
de multe or: mai răi decît păgânii, cum * 
ati fost mal întîi Ungurii și Polonii, apoi 
Rușii şi Austriecii. Acest lucru: pare că 
SI presimțise cu mintea lui adîncă. Șie- 
'fan cel Mare. Căci dacă în războaele pur- 
tate de Ruși şi Austriecă dela Petru cel 
“Mare î încoace cu  Purcii noi n'am fi fost 

zo69 ia 3
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consideraţi. ca parte: intograntă. a impe- 

fiului otoman, de mult:una din cele 

două puteri ce-și: discutati provinciile 

turcești ne-ar fi anexat. | 

Noi ne fâlim, şi nu vreaii să zic că po 

-nedrept, cu faptele războinice: ale unui 

Mircea, Ștefan cel Mare, Mihal Viteazul. 

Românii ai fost, fără îndoeală, în vechime 

un popor viteaz, îndrăzneț şi îndurător 

la războae; ei nu-și plerdeai uşor nă- 

dejdea și dacă-i culea duşmanul, ei se 

sculai din noii în picioare; bravura, ar- 

matelor moldoveneşti și muntenești e 

lăudată și de invidioșii lor vecini. 

- Rominii ai mat avut însă o calitate 

care a contribuit la, conservarea, lor tot 

atât de mult cît şi. vitejia lor: aceasta a, 

fost înţelepciunea, lor politică. Ei sai 

luptat cu bărbăție cînd știeail că se:pot 

- opune; duşmanului;- cînd sai convins 

însă. că acesta, e prea puternic faţă de dîn- 

şii şi că dacă s'ar mai opune, ar eși zăro- 

biţi din luptă, eX. sai închinat Şi Și-au 

cumpărat pacea, cu bani. 

Acest principii politie I-a, găsit o în- 

teresantă . expresiune într'o producțiune 

- literară a unuia, din cei mai culți domni 

al noştrii în vechime, a lui Neagoe Ba- 

sarab. In învăţăturile cătră fiul săi Teo-
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dosie,. care avea să-i urmeze în scaun 
după moartea sa, el îl dă, cînd vorbește 
de relaţiunile cu puterile străine, urmă-” 
loarea pildă și învățătură :. 

Un şoim prinse odată o pasăre ș Şi sbura 
eu ea prin văzduh. Sburînd așa fară grije, 

„el vede de departe un vultur mare Că, 
se apropie de dînsul, ca să-i smulgă prada, - 
din gură;. gândindu-se cum să se apere, 
el își zice în sfirşit: adecă de ce m'aş 
lupta. ei cu vulturul acesta, pe care, 
dacă aș voi, aș putea, să-l despic în două 
aruncănâu-mă din înăl țime asupra luă; mai 
bins să trăesc în pace cu el şi să-i daii 
şi lui jumătate din prada mea; de nu-mi 
va ajunge cealaltă jumătate, voii vina, ei - 

- în curînd alta. Așa, făcu șoimul ȘI. ră- 
mase și prieten cu vulturul şi îndestu- 
lat cu jumătate prada. Așa şi voi fraţi- 
lor,. închee Neagoe Basarab, . de. veţi 
vedea vre un vrăjmaș păgîn că vine cu 
oști mari asupra voastră, nu vă împotri- 
viţi lor, ci le dați avuţie să mănînce, ca, 
să se părăsească de voi. De' veţi. vedea, 
însă că nu vor să se învoească, Luaţi pe 
Dumnezei într'ajutor și nu vă temeți de 
mulţimea, lor, oră cât de mulţi ar fi. Căcă 
mai bine moarte cu cinste decit viaţă
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fără de cinste, spune Neagoe într alt loe: 

al învățăturilor sale 6). 
* Principiul lui Neagoe Basarab lat 
urmat, mai mult sati mai puţin toți dom- 
nii noştrii înainte de Mihai. Viteazul; ek 
nai avut: nici odată o politică pronun- 

-ţată agresivă faţă, de Turei, ci ai urmat 
"o politică, de concesiuni mică, spre a pu- 
tea, obține altele mai mari dela, dinşii. 
"Şi chiar în timpul din urmă, cînd oră 
Jiberării tuturor popoarelor balcanice de 
'sub jugul turcesc se apropiase, cînd spe- 
ranţele deșteptate de slăbiciunea și anar- 
chia imperiului turcesc făcuseră pe Greci, 

pe Bulgari şi pe Sîrbi să pregătească re- 

voluțiuni și anexări de teritorii din im- 

periul otoman, Românii, avînd de curînd 
pe principele Carol în “fruntea, lor, ati 
observat la toate ocasiunile o politică 

prudentă și reservată. Cînd 1ă 1869, după 

dezastrul suferit de Greci în insula Creta 

“— dezastru analog cu cel din anul tre- 

'cut— regele Greciei trimise pă ministrul | 
săi din Paris Ypsilanti la Bucureşti cu 
"un. prolect de alianţă între Grecia şi Ro- 
'mînia, alianță ce avea de scop „indopen- 
dența complectă a Romîniei şi a provin- - 
ciilor greceşti din Turcia“, principele 
nostru, deşi foarte tînăr pe atunci şi .



  

  
  

toarte doritor de a-și vedea odată țara - 
scăpată de jugul nedemn. al 'Tureilor, Și 
deşi adînc impresionat de strigătele de 
durere ale poporului grecesc, își călcă, 
totuși pe suflet și dete un răspuns eva- 
siv.. EL ştiea că popoarele balcanice nu 
eraii încă pregătite pentru lupta cea din 
urmă cu imperiul tureose 27), | i 

„ Aceeaşi atitudine prudentă a. aVutz0 
principele nostru înaintea, ultimului răz- 
boiii, care era să ne dea meatîrnarea,; - 
el n'a căutat să precipite evenimentele, 
ci le-a aşteptat în liniște şi a cules apoi 
fructele prudenții sale și ale vitejier ar- 

„ “matei.. Ast-feliii noi am scăpat de rușinea 
“ce aii suferit-o Sîrbil sub aceleaşi î îm- 

- prejurări. 

Oare . această politică cumpănită n'a. 
„arătat ea superioritatea noastră asupra, 
celorlalte popoare din sud-ostul Europei 
şi nu ne-a câștigat ea stima de care se 

- bucură astăzi țara și regele ei în con- 
" certul popoarelor ouzopene? De sigur 

că da. 
“ Politiea, noastră cumpănită n'a împie- 
decat ca armata și principele nostru să 
dea, înaintea Plevnei dovezile de virtute 
militară şi de vitejie, pe care le putem 
pune pe o treaptă cu iaptele războinice
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“ale domnilor vechi. Și astfeli a voit 

destinul:'ca un domn din neamul Ho- . 

henzollern să răzbune după cinci sute de 

ani la Plevna înfrângerea, ce o suferise 

împreună cu Mircea şi ceilalţi creștini 

primul Hohenzollern care s'a apropiat 

de țările noastre, Friedrich, în - lupta 
dela Nicopol.la 1396. 

“Dacă ne 'ntrebăm acum, după cincă sute 

de ani: ce a rămas din îndelungata stă- 

- pînire turcească asupra țărilor noastre, 

cu mîndrie şi cu mulţămire trebue să 

zicem că, exceptînd cele cîtâva cuvinte 

turceşti: din limba noastră, n'a rămas |. 

absolut nimic. Astfeli „apa trece, pie- 

trele rămîn“.
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CULTURA VECHE ROMÎNA



    

    

  

Doamnelor și „Domnilor, 

Avind a vă vorbi astăzi "despre cul- 
tura, veche romînă 2%), trebue să vă declar . 
dela început că-mi va fi cu neputinţă a 

cuprinde într'o singură conferință toate 
fenomenele culturale romîne din epoca pe 
care o numim „veche“, adecă din epoca 

ce se închee cu scoaterea limbei sla- 
vone din viaţa de stat a poporului ro- 
miîn. ' Voi .face „deci, o alegere şi mă 
voiii sili să nu scap din vedere:'nicl unul 
din faptele mai principale ce caracte- 
rizează . această .epocă. Şi, cum orice 
cultură. nu poate exista fără să presu- 

„pună de mai 'nainte un grad oarecare de 
bună stare materială, să ne aruncăm în- 

tilaș-dată, ochii asupra acesteia. 
” Aspectul “ţărilor noastre în vechime 

(înţeleg. al Moldovei: și al, Țării Romî- 
neștăi,: căci las la o: parte țările î în care : 
nu s'a desvoltat o cultură proprie romi- 

neasoă) se deosebea, mult de cel de astăzi.



— 42 — 

Prin sec. 14—17 aproape întreaga întin- 
dere a acestor țări era acoperită de pă- 
duri seculare, de pășuni întinse şi de 
bălți stătătoare. Ploile eraii mai dese, 
din pricina pădurilor azi dispărute, şi 
iarba era mai bogată: turme nenumă- 
rate de vite-pășşteaii în toată țara. Pis- 

“Toritul şi pescuitul erai izvoarele de că- 

petenie pentru hrana poporului şi bogăţia 
lui. Deși mijloacele de producţiune eraii 
cu mult mai. primitive decit astăzi, Jar 
agricultura se  mărginea, la 'sămînarea; | 
grîului, din care Romiînii își făceaii pînea 
lor cea albă, producțiunea internă era. 
totuşi destul de mare. “In țările romîne 
se. făcea 'un comert însemnat . înternaţio- 

nal, în care ele serveaii de mijlocitoare 
între occident şi orient. O cale: princi- 
pală de comerț . trecea, din Braşov, pe 
atunci. un: mare emporiu al apasului, 
prin valea Prahovei” spre Dunăre şi pe- 
ninsula balcanică pănă prin Asia mică 
şi Eghipet, o altă cale ducea dela Bre- 
slau prin Lemberg, Suceava, lași, Galaţi 
spre orient 22). Mărfuri din Germania și 
Belgia, se schimbau în țările noastre cu 
mărfuri din' Persia, Asia mică, Ţările tă- 
tăreşti. Comerţul aducea mulți Dani străini - 
în țară, care circulati împreună cu banii



  
  

  

  

bătuţi de domnii romînă după modele 
ungureştă și polonești.. Arta cu care sunt 

- bătuţi banii noştrii în vechime și mulţi- 
mea lor — mai dela fiecare domn avem 

monede — ne sileşte să admitem pentru 

vremurile acelea o mare bogăţie a ţări- 
lor. In Rusia se mai găseaii bani de piele 
pănă prin secolul trecut, la noi n'aii existat, 
"decât bani de aramă, de argint și de-aur.. 

” Efectele bogăției ce se revărsa în ţară. 
din producțiunile ei naturale și din schim- 
bul internațional ai fost 'pe de o parte: 
bunul traii al ţăranului, pe de alta; lu- 
xul boerilor şi al domnilor, precum și 
averile foarte mari ale acestora. Spre &: 
vă cita cîteva exemple n'am decît să vă 
amintesc de averile lui Neagoe Basarab, 
care cu zidirea mănăstirei dela Argeș 
şi cu donaţiunile nenumărate făcute mă- 

“ mnăstirilor din! orient a cheltuit sume 
“enorme de bani; de averile lui Vasile 

Lupu, care orbiră nu numai pe cazacii 
lui Chmelniţehi ci şi pe magnații familiei 
Radziwilt; de averile lui Ursachi, un ne-" 
gustor moldovean din sec. 17, care putea 
plăti numai din punga sa tot tributul Mol- ' 
dovei cătră Poartă). Dar acestea sunt: 
exemple mai nouă. Din timpurile de tot. 
vechi vă amintesc pe Petru Muşat, acă-
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xul. bogăţie era aşa de vestită, încît re- 
gele unei ţări atit de mari cum era pe 
atunci Polonia unită cu Litvania se văzu 

„nevoit să împrumute de la dînsul suma, 
| de 3000 ruble de argint şi să-și amaneteze 

o provincie întreagă pentru aceasta. 

„Aşa dar, deși drumurile şi căile de 
comunicaţie erai într'o stare cu totul | 

primitivă, lăsate mai mult în: voea ele- - 

mentelor naturei decît pe sama, ocărmu- 

irei, schimbul era însemnat și ţările bo- 
gate. Această bogăţie era, împărțită intre 
domn, boeri, mănăstiri, negustori şi ță- 
rană: domnul era stăpîn peste toată țara's și 

trăgea toate veniturile. ei; „boerăk aveail 
moșii. întinse şi sate numeroase ; mndnăsti- 
zile poseda donațiuni şi mai” mari de-. 
cît ale boerilor; negustorii dela oraşe, 

- mai toţi străini, aveati capitaluri: sufici- 
ente, Yar, țăranii aveait usufructul pămîn- 

"tului, casa şi vitele lor. 
Țările se administrati întrun mod pa- 

triarchal, în adevăratul înţeles al acestul 
cuvînt. | 

Domnul: sait voevodul avea o putere. ne- 

„mărginită. El ora suprema, instanță în 
-toate. Stăpîn pe viaţa, şi pe averea oame- 

nilor, el: putea, să dea şi săschimbe ori- 
ce judecată. Toate puterile statului eraii



  

  

  

concentrate în mînile lu: el judeca fără. 
apel, el făcea legile după bunul săi plac, 
el le aplica cum voea; o necompetință 

„ între puterea, executivă, judiciară și le-. 
gislativă era cu totul necunoscută acelor. 
timpuri. Și aceasta, nu era, resultatul vre- 
unei” doctrine, ci o idee împrumutată in- 
direct din Bizanţ, unde a tot puternicia, 
împăratului era suprema lege îi. stat, 
Un domn al Țării Romîneşti din sec. XVI 
0 exprimă prin cuvintele: puterea, dom- 
nului îi este dată dela Dumnezei, nu 
dela boeri. Pe lîngă toate acestea, dom- 
nul mai era și proprietarul suprem al 
pămîntului țării, căci deși el aparţinea - 
în usufruct vechilor locuitori, domnul 
putea să dăruească dintr'însul oricât ar 
fi voit boerilor sait mănăstirilor. : 
"Domnul se întitulează în Țara Munte- . 

nească, în actele emanate dela dînsul „după 
un obiceiii bizantino-bulgar, domnia mea, 
“în Moldova, după un obiceiti polonese 

şi unguresc, noi, Costumul lui se asa- 

mnănă în timpurile vechi, d. 'p. în timpul 
lui Mircea, cu: costumul țarilor bulgă- 
rești şi al împăraţilor bizantini; în Mol- 
dova se apropie tot mai mult de cel po- 
lonesc. 

Puterea o împărțea domnul cu bocră,
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dintre care el cra, în timpurile cele mai 

vechi, un fel de „primus inter pares*; 

boeriă cei mai mari. erati faţă de el ca 
magnații din Ungaria și Polonia, faţă de 
regi, ca boerii din Bulgaria şi Serbia față 
de. țarii, regii și despoţii lor. In cultură 
stăteaii pe aceeaşi treaptă cu domnul, ba 

de multe ori erait mai culți decît dinsul: 
demnitățile le aveaii însă de la el. Ei se 

„xrecrutaii din vechii eneji şi din oștenii 
viteji la războae, pe cari domnul îi dă- 
-ruia cu moșii, ca să poată sluji că sin- 
guri în oaste Şi să poată întreținea gloate 
cât mal mari. Moşiile li se dădeai cu 
drept de moştenire şi nu le pierdeai 
decit prin crima de înaltă trădare sai 
prin disgrația domnului. Er formati DO-.. 
bilimea, țării, o nobilime teritorială şi 
militară.. Ca atari ei nu plăteaii impozite 

_ directe ; în schimb erait datori să fio gata 
__de războiă la ork-ce timp, ei şi cu oa- 
menii lor călări. In timpul lui Ștefan cel 
Mare se calcula de un scriitor contim- 
poran puterea militară a Moldovei în că- 
Jăreţi la 10,000: aceştia eraii boeriă. cu 

“ «contingentele lor. 
„. Ostaşi în timp de războiit, poerii eraii 

în timp de pace administratorii țării și 
“judecătorii ei: ci se aflaii în fruntea, ju-



  

    

  

deţelor şi a cetăților, ek judecat î în nu- 
mele domnului pricinele 'mici, ei făceaii 
slujbele 'la curte în: oraşele de reşedinţă. 
Atribuţiunile lor erai, în timpurile vechi, 
nedefinite și multiple, aproape: toți avînd 
aceeaşi cultură, ar afacerile tratîndu-se 
după obiceiul pămîntului, cunoscut tu- 

“turor, nu după legă 'serise. și studiate. 
Fiecare boer cu experienţă putea tot aşa, 
de bine să facă o hotărnicie, cum putea 
să îngrijască de întărirea, unei cetăţi, de 
„stringerea dărilor,. de, darea unei. hotă- 
rîră. judecătoreşti, de îndeplinirea unei 

„solii saii de conducerea -unei cete 'de 
„ostași în războiii. Boerii curteni însoțeati 
pe' domn ori unde mergea el; pentru - 
“trebuințele ce se iveait pe fiecare zi, el 

alegea, după bunul săi plac pe cei ce 

i' se păreau mai buni Și pe cei ce erai 

de față. - .. | 

Cu înmulţirea populaţiei Şi a afacerilor 
începură a se stabili şi oarecari deose- 
„biri de atribuţiuni ale boerilor, începură 
„a se forma  boeriile sati funcțiunile boe- 
veşti, care poartă mai toate numiri străine, 
“după popoarele de la care S'aii împru- 
mutat: cele mai: multe [sunt: bizantino- 
„bulgare, ca logofăt, spătar, comis, unele sunt. 
“comune tuturor Slavilor, ca vornic, stoluic, 

.
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posteluic, - aliele sunt romînești, ca portar, 
armaş. 

"Boeriile n'ai fost la not nel odată 
creditare: ca în Rusia, orice fii de boer 

trebuea să se ridice dela, cele mai mici 
la cele mai mari; cea mat înaltă boerie 
'se plerdea, întrun minut prin disgraţia 
domnului.: In raport: cu țările apusului, 
„unde s'a desvoltat feudalismul, bocrimea. 

„sa avut la nol, ea şi în Rusia, un carac- 
“ter democratie; aceasta a împledecat for-- 
“marea unei oligarhiă puternice, ca în Po-- 
'lonia, a menţinut atotputernicia domnului 
“pănă în timpurile cele mai nouă și a îm- 

pledecat asuprirea peste măsură a lucră- 

torilor de pămînt din partea proprieta- 
rilor mari. 

Muncitorii pămîntului aveai în țările 
noastre o situație mai bună decît în 
țările unde se întrodusese feudalismul 
“apusean, d. p. în Ungaria şi Polonia. 
"Deși ei nu erati proprietarii pămîn- 
“tur pe. care locueai, ci numai usu- 
“fruetuarii lui — o stare ce-şi trăgea orj- 
:ginea încă din timpul imperiului roman 
'şi bizantin — totuși ei nu erati şerbi lipiţi 
de pămînt şi lipsiţi de ori-ce libertate 
personală; vorbim, se 'nțelege, de tim- 
“purile cele mai vechi.: Ei puteai părăsi
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pămîntul pe care! se afla şi nu puteati 
fi dăruiți sati vînduți boerilor și mănă- 

“stirilor 'decît odată cu "pămîntul. Casele, - 
sculele şi vitele “erai proprietatea lor. 
In calitate de usufructuară ei plăteaii stă- 
pînului (domnului, mănăstirilor sati boe- 
rilor) dări în naturalii, dijme și-i lucrati 
un anumit număr de zile ce: variea după 
vremuri și după învoeli. Cam în aceeaşi 
stare se. aflaă țăranii în imperiul bizan- 
tin, în Bulgaria şi Serbia. 
'După un străvechiti obiceiii al Slavi- 

lor, cu cari Romiînii trăiseră mai multe 
secole împreună şi pe cari la urmă k-aii 
absorbit, țăranii î îșă lucrait pămîntul sa- 

„tului în comun şi dările le plăteau tot 
" în comun. Era dator fiecare 'să pl ătească, . 
cît i se cuvenea după pămîntul pe care 
îl lucrase. Acest sistem de imposit 
se numea cislă şi e constatat pentru 
noi din timpurile cele mal vechi, pentru 
Slavi din sec. X. Cînd un țăran nu pu- 
tea, să plătească partea ce i se cuvenea, 
cei-lalți erait datori să plătească pentru 
dînsul. | | 

| Organizaţia satelor. în vechime e puţin. 
cunoscută: scriitorii de atunci nu dădeait 
„atenţie vieţii poporului de la ţară. Ce 
știm, știm din: cele cîteva documente, 

zo6g , , 4
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păstrate mai. ales în Moldova, şi, din care 
vedem că satele noastre erai organizate 
întoemar ca, satele rominești din Ungaria 
ȘI. Galiţia. Ele 6raii împărţite. în părți 
egale, numite sorți sait cu un. cuvînt slav 
jirebil ; după braţele. de. care dispunea, o 

familie ; Și după, nuuiărul jirebiilor se 

socotea - ȘI cisla, Sail”, birul. Prin sate 
găsim. unul sai mal mulţi cneji Sati juzi 
Gudeţi) cari, „cel puţin în; timpurile, cele 
mai vecliă, voi fi avut aceleaşi atribu- 

țiuniă. ca enejii. 'satelor vomîneşti din Un- 

- garia: eX erai tot țărani, erai pămîntul 
ca și ceilalți săteni, aveati însă mai multe . 
părți EI strîngeaii birul dela săteni şi-l 
duceau proprietarului, ci judecati pe. să. 

toni, şi luai plată pentru aceasta; în : 

schimbul posiţiei lor privilegiate, e, tre 
Dbueaă să iasă la război călare în suita, 
proprietarilor. | 
„Onejii sunt vechi la Rominj. Ex existat 

în see. 12 şi, 13 ŞI-L. găsim nu numaţ de 
a stînga, Dunării: în, "Transilvania, Unga: 
ria, Galiţia, Moldova și Țara Romînească, 
dat şi în peninsula balcanică la Rominii 

din Serbia veche. Numele. și. instituția” 
sunt de. „origine slavă, -Dela Tătari, în; 

„coace-ei se maj, numesc ȘI . vatamani, 
In documeritele. de donații şa. de cum:
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părătoare şi schimb în. Moldova satele 
sunt numite foarte deş cu enejii: Şi Va 
tamanil” lor. Formulă. obicinuită. este! 
dăm cutare sat cutăruL boer, unde mmaă 
"nainte era, cutare enez, cutare jude, cu- 
cutare vataman sai simplu cutare; sub 
care „cutare“ trebue să înțelegem . tot- 
deauna. un enez, jude Sail vataman,. Ade- 
scor acești cnejl. ati înmulţit nuniărul. 
boerilor, căci domnii, ca răsplată pentr 
“slujbele lor militare, ' le dărueaii satele 
administrate de dînșii cu drept deplin 
de proprietate şi de moștenire 9 A 
„Muncitorii de pămînt, e știut; sunt 

elementul 'cel' mai conservator. într”o 
ţară; viaţa lor nu se schimbă; ușor, “Ast- 
felii ne putem închipui că țăranii români 
trăeai, î în sec. 14—17 aproape tot așa, ca 
astăzi, numai cît se hrănea cu pîne, de 

“ grâu şi cu mălai în loc do mămăligă 
și „beaii vin în loc de rachiu. Dif Cîn- 
tau aceleași. cîntece și jucaă aceleași 
jocuri; costumul ' lor va fi fost cam că 
cel de astăză la locuitorii de munte. 'Tră- 
ea, în tot cazul; în condiţii materiale 
mai bune decît astăzi. , 

Boerii şi ţăranii sunt. cele două; elo- 
mente principale din care sa! 'coristituit 
viaţa poporului noștru î în trecut;  jăpaniă
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cu gloata, boeriă cu mintea, ei sunt cei 
cară aă,apărat ţările în vreme de vijeli 
şi ni le- ati păstrat așa cum sunt, romî- 

neşti, şi nu străine; oraşele Și cetăţile 
ai jucat pe. Iîngă că | un 'rol cu totul, se- 
cundâr. i 
"" Getăţile noastre vechi nu erai inexpug- 
nabile ; el6 erati mici şi cu puţină artă 
„zidite. "Se pare că nict' domnii nu pu- 

| meaii multă nădejde în ele, că Je- ati, fă- 
| cut așa de mică. În. văzbhoae cu. puteri. 

mari străine luptele se dădeati nu sub 
cetăţi, ci în văi şi în păduri, la strîmtoră 
şi în mlăștini, unde bravura Romînului . 
se “putea, pune Ja î încercare piept la piept. 

cu duşmanul. In sec. 15 Romînii nu ştieatt 
să ia cu asalt cetăţile și erati foarte ne- 

'dibacă î în mănuirea Dombardelor. Vedem 
“aceasta din: “interesanta,” deseriere a lui 
Wavrin asupra expediției” sale din anii 
1444—45 pe Dunăre, unde ni se poves- 
tește pe larg cum Vlad Dracul, voind 
să vadă cum' loveşte bombarda France- 
jilor în zidurile Gyurgiului, ceru voe de- 
la dînşii să tragă cu mîna lui o lovitură; 
el trase însă așa de bine, că-ă săriră două 

“cereuni, şi nu mai încercâ să tragă. Cît 
despre . Moldoveni e sigrur că că maveaii 

artilerie înainte de Petru Rareș. Arcul
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şi sulița, ghioaga și săcurea erai ar- - 
mele Romînilor vechr 2) 
„Oraşele erai mici Și în mare parte 

locuite de negustori și meșteri străini; 
multe sunt înființate chiar de străini. 
Organizaţia, lor era de asemenea de ori- 
Bine străină : şoltuzii și pîrgarii sunt dem- 
nităță municipale împrumutate dela Un- 
guri și Poloni; şoltuzilor.le mai zicea cu 
un cuvînt Romînesc judeţi 53). Nu ştim ca 
orașele să fi dat armată, ca în apusul 

Europei; astfelitt resistența țării se 'n- 
temeia numai pe boeri. și pe ţărani2i), 

Un domn cu putere absolută, o nobi- 
lime militară şi:o țărănime sănătoasă şi 
ataşată de pământul strămoșesc: iată cine 
ne- „ai ferit stătulețele noastre de urgia E 

Turcilor şi de lăcomia Ungurilor Și Bo- 
lonilor. 

In conformitate e cu viața, patiiarchală, a 
statelor noastre, administraţia lor și a 
justiției era foarte. simplă. Domnul ad: 
ministra, țara prin boeri, cari după func- 
țiunile ce li.se încredinţaii la ocasie purtaii 
felurite numiri: Virciă, dacă adunau birul 

dela țărani, globnici dacă adunati gloabele 
'Sati amendele judiciare, hotarnici dacă erai 
însărcinați cu facerea de: hotărniciă; Ju 
deţi dacă se aflaii în fruntea unui ținut, |
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zameşi dacă aveati să incaseze vamile; 
brăniştari dacă î îngrijaii de pădurile dom- 
neștă, dijmari dacă aveai să adune. dij- 

mele saii zecimile din fructe şi bucate, 
Ş. a. m. d.: toţi aceştia, erati slugi dom-- 
neşti și boeri 55). 

Ta "Țara Romînească ținuturile erait 
administrate de județi, de unde şi numele 
de judeţe; în Moldova în fruntea lor se: 
aflati părculubii și staroştii carii și- aveati 

reşedinţa de obiceiti î în centrul ținutului, 
în acelaş timp cetatea ce apăra ținutul 56). 
Organizaţia judeţelor sati ținuturilor este: 
un răsunet al vechii organizaţii slavone. 
în jupe, fiecare jupă cu cîte o cetate ca. 
centru; cetatea apăra, țara deschisă, care 
în cas de năvăliri se refugiea, într însa, cu 

"averile sale. 
Judeţii şi părealabii judecati și priei- 

iele la orașe, ci puteai să delege această." 

atribuție şoltuzului și pîrgarilor, săă cum 
am zice nok astăză, primarului. Şi consi-: . 
jiului comunal. Se 'nțelege, nu poate fi 
vorba pentru. acele vremuri de o stabi-- 
lire, „exactă a. competinţelor:. aceasta a 

Și “uiceasta a “produs. netnorederca pro-- 
verbială, a Romînului în justiţie şi ad- 
mihistrație * ”).
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" Dările le adunati funcţionarii domneşti, 
numiți tot dintre boeri; în sate lo adu- 

„nai întii encjii și: dela aceştia, le: luati 
boerii. Vămile de asemenea: ele curgeati 
în punga, . domnului şi pe Vameșă î îi nu 
mea tot el. 

J udecăţile Mal imari craii atribuia s spe- 
cială a sfatului domnesc, numit, mai apok 
cu. un cuvînt turcesc dizan ; el era pre- 
sidat de domn. Aceasta, : fioea ca jude- 
cata boerilor să fie totdeauna, influențată 
de “părerea domnului; cine nu poseda, 
diriaiiăte bunăvoința acestuia, de giâba 

'se mal adresa sfetnicilor lui. Domiitil 
putea să, strice orice judecată.: 

In timpurile vechi mai toate judecății 
derivat din certe pentru hotărnicie Și 
pentru drepturi de posesiune. Moșiile 

“nu erai: măsurate, cum dealtmintrelea 
îu erait măsurate nici în alte ări, mai 
culte decît: ale noastre. Granițele lor s6 
însemnat, în documente, în mod cu to: 
tul aproximativ, prin văi, coline, mov ile, 
pletre, arbori, morminte ete. și această, 
hu: se "făcea prin anume oameni cari să 
5e briceapă, ci priri : boerii ce se aflati: 
din întîmplare la disposiția domniului Și - 
prin oamenii buni de prin prejur,: Ma 
surători de moșii nu existau. Acte ăcris6
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eraii puţine, și în ceasuri de price hotăra 
totdeauna, mărturia și jurământul. Aces- 
tea, aveai. mai multă -valoare decît cu- 

vîntul scris. E drept că jurămîntul era 
atunci mai înfricoşat decît astăzi şi oa- 

menii se temeaii să jure strîimb; sunt 
totuşi cunoscute multe casuri, cînă chiar 
domnii jura stîmb. Sail își. căleaii jură- 
mîntul. | 
Impotriva înșelăciuneă era un mijloc, 

care astăzi nu mal există şi pe care Ro- 

mînii l-ait învăţat dela popoarele slave 
din prejur,. Iar acestea, la rîndul lor dela 
Germani: acest mijloc era :cojurământud. 
EI consta în accea că G sait 19 sai 24 
de oameni de aceeași treaptă socială pu- 
teal să: jure pentru unul, afirmînd că 
ceea ce spune el e drept; era.un fel de 
atestat de cinste ce-i dădeaii vecinii şi 
tovarășii, pentru” ca, cuvântul: lui să fie 
crezut. Aproape toate procesele de ho- 

tărnicie și cele criminale se terminaii cu 
astfeliti de . jurăminte ; cine aducea mai 

mulți cojurători cu el, acela avea „drep- 

tate, acela era crezut mal mult pe cu- 
vîntul săi. Interesant e că şi femeile” 
piteaii fi cojurătoare. și sunt cunoscute 

casuri cînd femei calomniate de dușmani 
faţă de bărbaţii lor n'ai putut; să-și. do-
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vedească, altfeliu nevinovăția și credințe, 
lor, decît găsind 6 saii 12 femei dinpre- “= 
jur care. să jure că prietena lor ecins- 
tită, După un astfeliii de jurămînt judecă- 
torii le declarati nevinovate 58). 
"Principiile dreptului eraă, cum se vede, 

niște resultate ale simțului comun, in- 
fluenţate de obiceiurile juridice ale po- 
poarelor înconjurătoare, mal ales ale Sla- 
vilor ; deaceea între obicekul pămîntului 
la noi şi la Slavi este o nare asemă- 

- nare, Procedura penală Și pedepsele sunt 
împrumutate în, mare parte din legile 
civile şi religidase ale Bizanțului, din 
nomocanoane şi din sintagma lui Vlas- 
taris. “Pedepsele erai grozav de crude şi . 
prin cruzimea, lor dovedese că sunt de 
origine străină, căci poporul romîn e din 
fire mai blind şi mal iertător faţă de pă- . 
cătoși. Greşeli foarte mici se pedepseait 
cu scoaterea ochilor, cu tăerea mînilor 
Sai a nasului. 

Un factor însemnat de cultură î în tim- 
purile vechi era biserica şi slujitorii ei. 

Noi suntem obicinuiți astăzi a disprețui 
cu totul influenţa mîntuitoare ce exercită, : 
credința asupra, vieţii omenești șia mo-. 
ralității; în aceasta „putem zice că am 

rupt-o cu-totului tot cu trecutul nostru. 
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| In timpurile vechi însă-— € ca a pretutinide- 
nea, în restul Europei — biserica Și slul- | 
jitorii ei se bucuraii de mare vază; mi-" 
tropolitul era 'cel dintii în sfatul țării ; 
fără părerea lui și a episcopilor Şi egu- 
menilor nu se lua nică o, hotărâre mai 
importantă. | 

„ Locurile în care se nrănea, acest cult 

a bisoricei eraii mănăstirile, Ele erai. 
cinstite Şi ținute în mare vază nu număk 

fiindcă se conșideraii ca depositarele; 
orediriței, ci fiindcă pe lîngă aceasta mai 
erai și unicele adăposturi ale ştiinţei ş Și 
ârtel.. Călugării erati pe atunci oamenii cei 

inal învățați și cine voea să ştie carte, 
trebuea, să so adreseze la ei. B drept 
că, învățătura lor era esclusiv teologică, - 

dar așa, era, întreaga cultură ia timpului. 
To ce se producea ca ârtă şi știință 

purta semnul ortodozismulul celui: mai pur, 
âşă, cum era representat prin biserica de 
răsărit, mama bisericci noastre. Noi am 

aparținut totdeauna acesteia și încercă- 
rile de proselitism apusan făcute de pa: 
pii dela Roma, sprijiniți de regii “Unga- 
frică şi ai Poloniei, ni'aii isbutit nică odată. 

. Rorânii, cari în timpul imperiului, bizar- 
| tin împrumiutaseră prin Bulgari ritul Ori
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ental al bisericey creștine, î rămaseră 

credincioşi pănă astăzi. 

Vaza, de care se bucurati, călugării şi 
preoții se răshrîngrea și asupra Jăcașuiri- 
lor lor. Bisericile și mdnăstirile sunt copiii 
răsfățați ai domnilor și boerilor.: Mănăs-- 
tirile mai ales sunt înzestrate cu bogății 
Şi privilegiuri foarte mari. Pe lîngă că. 
ele „căpătat la fundarea lor posesiuni în- 
tinse Şi bogate „spre hrana călugărilor 
şi lauda, lui Dumnezeii“, ele se scuteaii 
de” orice dări și îndatoriri faţă de dom- 
nie. Oamenii mănăstirilor nu plăteaii nică: 
darea personală adică „birul, nică dijmele: 
pe produețiuni: pe g arîii; pe vin, pe miere, 
pe ceară, pe în, ş. e.;bali se mal dă- 
deaă şi veniturile dela, oraşe şi ale pe- 
scuitului din bălți. Ele aveai și jurisdio- 
ţia lor. 
Zumunităţile mdndstir cat ati fost causa că, 

„în mănăstiri se. grămădiră acele averi 
colosale, la care rivniră Grecii cam de 

“pe vremea lui Neagoe Basarab: şi care 
la urmă întrară în parte. în mînile lor. 
Bogăția mănăstirilor a fost însă un bine. 
pentru. țări, căcă dacă n'ar fi fost bogate, 
ele n'ar fi.putut da naștere Ia acea înaltă 
cultură religioasă, ce se manifestează din 
primele timpuri și pănă tărziii în arta, și
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literatura noastră. Aci e locul să vorbim. 
şi despre aceşti doi factoră însemnați al 
culturii vechi romîne. 

Cultura unui popor, - Doamnelor şi 
Domnilor, nu se manifestă numai prin 
bună starea lui materială sai prin așe- 
zămintele sale politice, juridice şi soci-. 

„ale, saii prin viaţa sa religioasă; ea se 
manifestă şi prin arte şi literatură. Acestea, 
sunt manifestaţiuni vădite ale culturei 
lui; ele Jasă urme palpabile. de dinsa 
pentru posteritate” şi pentru popoarele 

străine ; după ele se măsoară gradul 

de cultură al unui popor și ele consti- 
tuese adevărata viață intelectuală a lui. 
„Acei ce nu cunose decit exposiţiile 
noastre artistice de cîţiva, ani încoace şinu 
Şi-aii dat osteneala sai maii avut curiosi- 
tatea să se 'ntrebe dacă arta noastră în- 
cepe cu noua școală franceză saii este 
nai veche, aceştia se vor mira că noi 
îndrăznim a vorbi de artă la Romiîni în - 
timpurile viforoase ale sec. 14—17. Și cu 
toate acestea, arta n'a avut nici odată o 

desvoltare mai mare la Romiîni decît în 
- acele timpuri de lupte uriașe cu Turcii. 
Se-"nţelege, aceasta, este o artă pe care 
omul modern, fără educație ș Şi fără, gust 
istoric, n o înțelege, 1 n'0 poate aprecia și
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trece cu vederea peste dînsa. Necunoa- 
șterea el vine şi din puţina atenţie, ce. i 
s'a dat pănă acum. 
"Ca, toate 'manifestaţiinile vieţii” romî- 
neşti din: trecut, aşa şi arta, purta un ca- 
racter cu totul religios : ea era pusă în 
serviciul religiunel. In această privință 
țările romîne nu se deosebeaii de fel de 
țările dela sudul Dunării: de Bulgaria, 
Serbia şi imperiul bizantin. . 
„Biserica, ortodoxă de răsărit, în zelul 

că cel mare pentru puritatea, învăţăturii 
lui: Christos, escludea cu desăvîrșire 
statuaria din. ornamentica, bisericească ; 

deaesca în orient şi la noi nu poate fi 
“vorba, de sculptură, ci numai de architec- 

“tură, s şi de pictură bisericească. In amîn- 
două a predominat stilul bizantin, întro- 

dus la, noi din Bulgaria, în timpul impe- 
iului al doilea, bulgăresc și întărit tot - 
mai mult prin influențe continue venite 
dela muntele Athos. 

Pictura se întrebuința, în orient şi la, 
noi maj ales pentru două lucruri: pentru 
decorarea internă și externă a, bisericilor 
şi pentru'ilustrarea manuscriptelor, Pri- 
muluiă scop îi răspundea icoanele de sfinți 
şi scenele din viaţa lor, care umpleait 
în bisericile bine decorate nu numai ico-
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nostaşul, apsidele Şi bolțile, dar și întreg 
înteriorul bisericel, de jur, împrejur; tot 
vechiul "şi noul testament; se aducea 
dinaintea, . ochilor, credincioşilor, "după 
Srupuri stabilito în mod tradițional “ 
 Bişerică” orientală, ! nu admitea” multă 

libertate pictorului: In orient, mai ales 
în cele: trol centre: principale: Constan- 
tinopolul,. Alexandria Şi. Antiochia, so. 
stabilise de vrâme, „Cu, mult înainte de 
înființarea, statelor” noastre, anumite. re- 
guli, după care. piotorul.: avea să, execute 

| fie. -cara subiect religios. Duimnezeii, Isus 
Christos, Maria și toți Sfinţii, își aveati 
fiecare tipurile, lor: grupurile din vechiul 
și noul testament erai tot: aşa de bine 

fixate. Rigiditatea formelor, lipsa de ex: 
presiune a feţii, „care trebuea să simbo- 
lizeze totdeauna durerea, „Dăhnirea pentru 
păciitoşia, lumii şi 'ascetismul vieţii prac- 
tice, neîndemănares, în. gruparea. per- 
soanelor în scene: toate, aceste caracte- 
xistice. ale artei tirzij. bizantine au trecut 
și la; noi. "se pare, că oamenilor noştrii 
nu, le-ai prea plăcuţ, însă feţele lungi Şi 
slabe, ale. sfinţilor bizantini;. la noi. 16; pă 
sim. ceva; m mai rotunde, mai pline Și. “mai 
vesele. „Nuvroim să deducem din aceasta 
vre-o. originalitate oarecare; „ Spiritul luă
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sericeă. n'o. suferea. „Regulele picturel 
Sacre se stabilișeră, î în sec. 12 de Manyiel 
Panselinos, după care în sec.. 6. un. "că 
lugăr dela, Athos Dionisie conipuse un 
manual complect de pictură, câre Tăioase 
pentru Orient păni, astăzi autoritate” n6- 
discutată, Picturile noastre vechi se. po- 
trivese, cu preceptele acestul manual ŞI 
cu “picturile executate după, dînsul Ja 
„Athos nu numai în ceea, ce priveşte” su- 
biectele lor, ci și în cele mal mici dez 
tâlturi technice. În țările foarte ortodoxe 
lucrul, se petrece și astăzi cam, tot așa. 
In Mosova d. p. bisericile cele mai sfinte 
se socotesc a fi acelea, în care vechea 
pictură bizantină, s'a păstrat neschim= 
bată: „așa este catedrala. Adormir:6i Maicir 
Domnului. din Creml, o mică bisericuţă, 
al cărei interior artistic, abstracţie fucând 
de, aurul şi argintul rămădiţ într “însa, 
nu este. superior bisericilor noastre de a 
“doua mînă, pe cînd: din contra, catedrala 
Mintuițoruluk, 0, mare și impozantă, bi- 
serică nouă, în..care frescurile” de pe pă- 
reţi, se' deosebese Tadical de cele, vechi 
printr'o apropiere, a “pictureă. bizantine 
de, pictura renâșteriă italiene, unde tipu- 
rilg. sunt; mal. omeneşti, mMaă. realiste, pă 
strînd însă, asemănarea, cu . „cele vechi,
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această biserică, care 'e poate cel mat 
- frumos monument de architectură şi pic- 

tură bisericească modernă î în Rusia, trece 
de mai puţin sfîntă, înaintea, poporului ş şi 

„este mai goală de credincioși decit ce- 
lelalte. 
„Această tradiţie ortodoxă a avut un 
efect rău asupra picturei profane: por- 
tretele vechi, d. p. ale domnilor şi ce- 
lorlalţi ctitori bisericeşti, sunt și ele des- 
figurate de tendința ascetică a, artiştilor, 
Sar peisajului nu ise 'dă nici o atențiune. 
Perspectiva [ de asemenea foarte pri- 
mitivă. 
„Dacă însă frescurile nu se disting prin 

vre o frumuseţe saii originalitate deose- 
bită, avem un al doilea gen de pictură, 
minialur ile din manuscr ise, care ati ajuns la 

noi la o înaltă - “treaptă de perfecțiune. 
Intre miniaturi, cuprindem nu numai chi- 

| purile de evangheliști și sfinți ce se gă- 
sesce prin evanghelii şi alte cărți ale 

“ritualului, ci şi celelalte ornamente. din 

manuscrise, cum . “sunt vienetele şi ini- 

țialele. Pentru a vă: convinge de frumu- 

seţa, acestor miniaturi, ar trebui să vă 
“arăt manuscrisele originale sait repro- 
duceri după ele. Neputind face aceasta, 
aci, mă mulțămese a enunță numai această 
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constatare, pe care am avut ocazia.a o 

face şi altădată şi care a fost aprobată 
și de învăţaţi străini. 
Dacă între pictura noastră bisericească, 
şi cea bizantină nu se observă nici o deo-- 
sebire esenţială, la, architectură s'au ob- 
servat oarecari deosebiri, din care se vede 
că meşterii noştrii, străini sait indigeni, 
n'aii copiat numai în toate stilul bizantin, 
ci i-ai dat silința, — şi aceasta ati-făcut-o 
cu multă pricepere şi cu mult gust—să 
adapteze principiile artei architectonice 
din sud la trebuințele speciale ale nor- 
dului. 
"In general architectura bisericilor noastre 
este împrumutată de la Athos; influența, 
cea mare a acestui centru religios al - 
răsăritului asupra ţărilor noastre trebuea, 
să se reflecteze şi în modul de a zidi bi- 
sericile. Este incontestabil că multe bise- 

-TICĂ și mănăstiri de ale noastre Şi încă din . 

cele. mai frumoase aii fost ridicate de 

meşteri aduși din Athos. 
Există însă: deosebiri între architectura 

Vizantino-românii și cea pur bizantină. Pe 

cînd bisericile bizantine sunt mai mult 

evadrate, cele bizantino-romîne sunt toate. 

lungăreţe; pe cînd cele dintii ati pe ici 
„pe colea şi mai multe nave, ale noastre, 

zo9 | 5
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ail O singură navă, care nu. putea fi nică 

prea largă, “deoarece bolțile ei se răză: 
mai numai pe păreţi, nici prea înaltă, 

ca să nu fie întunecoasă. Dealtmintrelea, 

nici bisericile din răsărit nu sunt prea 
mari. Afară de excepții, cum sunt Agia 
Sofia, sat Theotokos din Constantinopol, 
“ele sunt mică,. fără turnuri, cu o: cupolă 

la mijloc şi cu un altar despărțit de navă 
printr un iconostas cu trei uși. Acesta, e 

şi tipul bisericilor noastre: cu un naos; 
care la răsărit so termină într'o apsidă 

înlăuntru rotundă, în afară rotundă, seg: 
mentică sait poligonală, iar la nord. și 

sud în două apside secundare de aceeași 
“formă; cu un pronaos, cam tot aşa "de 
mare, pentru femei și adeseori cu un 
atrium înaintea; acestuia, sati desvălit și 
înconjurat de arcade sai învălit Şi în- 
conjuraţ de păreţi cu ferestrij.. ' Aceste 
trei părți fiind mai totdeauna evadrate, 

toate trei la un loc, dai bisericilor as 

pectul lungăreț obicinuit. Depărtările 
dela acest tip, constatate pei icăpe colea, 
sunt, foarte neînsemnate. 
“Originalitaţea technicei bizantino-ro- 

“îne consistă, după. părerea unui învățaț 
architect, mai ales în. sistemul de: bolți, 

_ce'se sprijinesouna pe alta, întoemal ca la  
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unele zidiri asiriene, armene şi arabe (cum 
sunt de pildă bolțile catedralei din Cor: 
dova), sistem adoptat la'noi pentru a mie 
șora presiunea prea mare â bolților 
asupra păreţilor bisericei. Stâlpi externi 
sunt mai rar întrebuinţaţi. Se mai con- 
stată unele originalități la zidirea, tur: 
uurilor şi a cupolelor, * în urmă cărora 
acestea sunt mai înalte Şi at un. aspect 
mai grațios și mal svelt decit cele bizân- 
tine. Pe lîngă acestea, originalitatea sti- 
ului nostru consistă. în amestecul stilului 
dizantin cu cel gotic, care ne venea de peste 
munţi, din Transilvania si Ungaria, prin 
meşterii sașă cioplitori: de peatră. Forme 
gotice, care armonizează foarte frumos 
cu cele romano-bizantine, găsim mai ales 

-. la UȘI şi la ferestre. Acestea şi alte câte- | 
va particularităţi î în forma, cornicelor, a 
friselor, a ferestrilor simulate Şi a ârca- 
delor. de pe exteriorul apsidelor Și al 
nâvei, a cordoanelor sati briurilor de la 
mijlocul bisericei, ne îndroptățese a ad- 
“mite un stil proprii al nostru, desvoltat 
co e drept din stilul bizantin, dar com: 

stil l-am putea numi bizantino- rotii. 
Sail. fiind-că “s'a desvoltât mai mult î în 
Moldova, bizantino-moldovensse, 

>
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In. 'Țara-Româncaseă sunt mai remar- 
cabile din vechime numai cele două bi- 

„serică dela Argeş şi Tirgovişte, care 
prin planul lor, prin soclul cel larg de 

“jur împrejur, prin cerdăcelele cu fîn- 
__tnă, prin cordonul dela mijloc, prin 
"ferestrile jos drepte, sus și la turle 
rotunde, prin cupolele joase şi alte ase- 
mănăriă de detalii dovedese că ai fost con- 

„cepute de un artist dela Athos, Și nu e de 
mirare, cînd una a, fost începută ş şi termi- 
nată, Iar alta numai terminată de acelaş 
domn, care toată viața sa a fost adora- 
torul cel mai fervent al sfîntului munte. 

" Ornamentica, bisericilor noastre arată. 
un gust foarte desvoltat pentru lucrurile 
mică, pentru detaliură. Acelaş gust fin se 
vede la o sumă de alte producţiuni de- 
corative ale arehitecturei bisericești: la, 
1conostase, la tronurile domneşti şi epis- 
copale, la străni, laiconițe săpate î în-lemn 
saii abanos, la cruci, la diptyche și trip- 
iyche, cu un cuvînt la toate obiectele 
mică ale cultului, lucrate în lemn și aba- 
nos, în aur şi argint. Arta, bizantină 

__ ajunsese în acestea la un înalt grad de 
perfecţiune. E 

_"B de regretat că nu putem spune ni- 
mi asupra  architecturei noastre profane .
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din timpurile vechi. Palatele domnilor şi 
casele boerilor aii dispărut cu desăvirşire; 
zidirile de peatră erai rare şi puţine: 

“cei mai mulţi locueaii în bordee şi. în 
“case de lemn *). 

Voiii termina expunerea, mea cu li- 
teratura. Intre literatura noastră veche 

„Şi cea nouă există o deosebire funda- 
mentală: cea dintii este: scrisă într'o 
limbă pe care astăză n'o mai "pricepe 
nimenea şi pe care masa poporului noștru 

n'a priceput-o nici odată, căci ea a fost 
o limbă literară, o limbă a claselor culte: 

aceasta eravecheabulgărească sati vechea 
slavonă bisericească. Această limbă se în- 
trodusese la Romîni din timpuri foarte 
vechi, cu mult înainte de înființarea 

principatelor, mai întîi în biserică, apol 
în afacerile zilnice şi de stat; pricina, în- .. 

troducerii ei a fost atirnarea noastră de 
întilul imperiu bulgăresc şi strînsele re- 
Jaţiuni politice cu al doilea, imperiu, care 
ţine pănă la sfîrşitul sec. 14. 

Avînd odată limba, bulgărească în bi- - 
serică şi în stat, -era natural să împru- 
maatiira. dela Bulgari şi literatura lor, 
mal întîi cea bisericească şi apoi cea 
profană, întru cît aceasta se cultiva pe 
timpurile acelea. Și fiind-că Bulgarii la
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rîndul lor împrumutaseră literatura, dela. 
Bizantini, traducînd-o numai pe, limba lor, 
moi ne-am pomenit deodată cu o litera- 
tură bizantină prin cuprins ş Și bulgărească 
prin formă, străină prin urmare și prin - 

spiritul și prin haina ci. de firea popo- 
rulul romiîn. Ea a trăit sub forma în 
care am împrumutat-o, cetită de clasele 
culte şi învăţate, pănă ce cunoștința limbei 
bulgare deveni atât de rară, încât Romi- 
pi se văzură, siliți ao înlocui cu alta. 

în, limba, lor romînească. EX nu creară 
atunci o literatură nouă, ci începură prin 

a. traduce e căile vechi bulgărești î în ro- 

multă v! vreme activitatea literară a dor. 
'Praducerile, pătrunseră, î în popor, . unele: 
Se, răspîndiră foarte tare, se cetiră, din - 
generaţie. în. generaţie Şi lăsară urme 
vădite pănă, astăză în modul de cugetare 
al lui. Dacă nu. s'ar fi întîmplat acest din. 
urmă. cas, . studiul literaturei. vechi bul- | 

găreşti n'ar presenta pentru noi niciun. 
interes. special... 
„a tot ce poartă semnul culțarei orien- 

tale, „aşa, şi literatura, noastră veche avea 
un caracter cu' preferință religios şi dog- 

“natie, : Cea mai, mare parte a manuscri- 
selor şi cărţilor vechi sunt cărți de ale
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cultului religios, ca evanghelii, apostole, 
sinaxare, octoichuri, psaltiră, scrieri dog-- 
inatice de ale sfinților părinți, ca ale lui 
Vasile cel Mare, ale lui Grigorie Nazian- 

zenul, ale lui Ioan Gură de aur, ale lui 

Ioan Damaschin ete., legende de sfinți se- 
parat6, ca alui Alexie omul lui Dumnezeii 
și a lui Andrei cel Prost, sait în colec- 
ţii numite otecinice, paterice şi vieți 
de ale sfinților. 

Cuprinsul ştiențific al acestor cărți este 
„aproape nul. "Interesul pentru știință nu 
exista; și dacă din cînd în cînd se dâă 

oxplicări asupra fenomenelor naturale, 
acestea se fac în chipul cel mai naiv; 
totul se explică prin, voința dumhne- 
zeească. Afară de această unilateralitate 
a cuprinsului, stilul cărților vechi este 
greoi, obscur, încărcat de atribute şi 
de. întorsături retorice. Se găsesc fe 
întregi care fără originalele lor greceşti 
nu se pot înțelege; ele se ceteati în inod 
mecanic, fără, să fie înțelese. Aceste cărți 
pur religioase și dogmatice puteai mul- 
țămi însă pe deplin numai pe călugări, 

pe preoți și pe mirenii prea, religioşi; 
ele nu puteai satisface „pe toți. Oamenii 
cari hu căpătaii o educaţie esclugiv re- 
ligioasă, ca fiii de boeri de pildă, și
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pentru cari argumentele seci teologice 
presentaii un interes secundar, trebueaii 
să caute o literatură care să poată satis- 
face în 'cîtva și trebuințele fantasier lor 
şi ale sentimentelor nereligioase. 
“De aceea, ca un fel de derivativ al li- 

teraturei dogmatice, se lăţiră între Ro- 
„mini apocrifele sau cărțile mincinoase; 
acestea, ofereaii poporului toemal ceea ce 
lipsea în literatura bisericească: povești 
fantastice, legende, credințe supersti- 
ţioase, oxplicări supranaturale ale feno- 
menelor neexplicate în vechiul și. în 
noul testament, prevestiri, leacuri pen- 
iru orice boale, destăinuiri asupra, vieții 
de apoi şi asupra tuturor chestiunilor 
ce interesează fantasia poporului şi la 
care cărțile sfinte nu dădeau nici un 
răspuns. 

Apocrifele se ocupă cu facerea lumei, 
pe care o povestesc cu mat multe amă- 
nunțimi ce nu se găsesc în biblie; cu 
judecata cea din urmă și viața oameni- | 
lor în lumea cea, de apoi; cu feluritele 
muncă la care: sunt expuși păcătoşii în 
Yad; cu călătoriile întreprinse de sfintul 
apostol Pavel şi de Maica Domnului la 
Yad, spre a ușură suferințele celor osîn- 
diți la munca de veci; ele amplifică cu
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fel dă fel de legende de origine popu- 
lară istoriile vechiului şi noului testa= 
“ment începînd cu Adam şi mergînd pănă 

„la, Christos și ucenicii lui. Așa de pildă 
în povestea Iul Adam ni se spun o mul- 
ţime de detaliuri din viaţa lui: cum trăea, 
el cu Eva, cît era de fericit în raiu, cum 

a fost aruncat de acolojcum plîngea afară 
din rai, cum s'a vîndut diavolului ş. a. 
m. d. Tot așa suut amplificate povesti- 
rile despre Henoch, despre Lamech, Mel- 
chisedec, Solomon ete. Un foarte răs- 
"pîndit apocrif era Cuvîntul lui Metodie 

„ Patarenul despre împărăţia limbilor pă- 
gîne la sfirşitul lumei: o prorocire a tu- 
turor nenorocirilor ce vor cădea pe capul! 
creştinilor pentru reaua lor credință din 
partea popoarelor păsîne, al căror lanţ se 
va încheia cu ivirea antichristului. In ace- 

eaşi categorie de scrieri întră Şi o serie 

de. întrebări Şi răspunsuri asupra chesti- 
unilor celor mnat variate religioase şi ne- 

„religioase: asupra sf. treimi, asupra în- 
gerilor și duhurilor. rele, asupra crucei, 
asupra pămîntului şi stelelor, asupra 
tunetului și fulgerului, asupra. părţilor 
din care a fost făcut Adam şi multe 
altele de felul acestora. 

Numărul apocrifelor cunoscute în ţările



noastre e foarte mare: aproape toate 

âpoorifele trecute din literatura bizân- 
tină în cea, bulgară Și rusească veche se 

| giiseso ș şi la noi. Aceste producțiuni, de- 
și oprite de biserici ca necanonice și con- 
ținând. învățături contrare „cărţilor “Sfinte, 

"erăii totuși “foarte iubite şi foarte răspîn- _ 
_dite. Ele se ceteaii la, început numai de 
cărturarii cunoscători ai limbei bulgă- 
reși, se povesteaii: apoi din om în om 

și din generaţie ' în generaţie și 0 bună 

parte dintr'însele se găseşte astăzi. în 
gura poporului nostru ca legende, basme, 
cîntece, descîntece. eto., ceea ce va să 

zică că o parte din literatura noastră 

populară nescrisă își are originea în 
această veche literatură scrisă. 

Cînd cunoștința limbei bulgare a, de- 
Senit rară, aceste apocrife aut fost şi ele 
irăduse în romînește și le cunoaştem din 
înây multe manuscrise, unele foarte vechi, 

cun. e codicele Sturdzan şi manuscrisul 

rumit, Paleia al Academiei Romîne. li 

manuscrise "de felul celui din urmă apo- 

crifele se intercalati într'o povestire pe: 

'scurţ a vechiului testament pană pe la 
Dâvid, formînd în chipul acesta un fel 
de. versiune populară a biblică _saii a



    

  

— 75 — 

cărții facerii, „cum se numea, ea (bytije: 

Tears 
Un gen. de literatură: tot aşa, de fubit. 
ca apocrifele erai în vechime citeva, ro- 

mane şi povești de origine orientală, Şi 

grecească, care ai trecut la; noi, ea Şi 

apocrifele, din literatura bizantină prin. 

filiera bulgărească. Mai răspîndite ș şi mal 
Xubite ai fost Alezandria şi Varlaam şi Ioa-- 

sf. Alexandria e falşa istorie a lui Ale- 

xandru Machedoneanul, scoasă din Pseu- 

do-Kallisthenes și cetită mai ales pentru. 

fantaşticele deserieri: de țări şi de po- 
poare . depărtate. și minunate; Varlaam. 
şi loasaf e, am putea zice, un roman cu 
tendință morală, prin care, în cadrul isto- 
xisirei despre, convertirea, la, creștinism. 
a unui fii de împărat păeîn printr'un 

bătrân călugăr, „se face apologia creşti-- 

nismului şi a ascetismului creştin; în fond. 
romanul, precum a arătat mal, mulți. 
cercetători, este biografia lui Buddha, 
reformatorul vechei religiuni indiene. 

Din aceste; Şi alte cărți de categoria. 
lor. (ea Stefanit. şi Iehuilat: 0 colecţie de- 
povestiri indice din Pantatantea), cetite 
la început în bulgăreşte, apoi în tradu- 
ceri romînești, numeroase elemente: fa- 
bule, poveşti, ghicitori, proverbe, locu- - :
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țiuni şi expresiuni fi f gurate ai trecut î în 
literatura noastră populară. | 
Se mai citea în vremurile vechi pe 
]îngă acestea și istorie universală, scrisă 

de scriitori bizantini” şi din punct de ve- 
 dere creștin și cuprinzînd mai ales isto- 

- Tia veche a Evreilor, între cari s'a năs- 
cut Isus Christos, apoi a împărăției 
romane, în care s'a propagat. noua, reli- 
giune, şi în sfîrşit a imperiului de răsă- 
rit, în timpul căruia s'aii fixat dogmele 
e. Un manual foarte răspîndit de istorie 
universală, scris în acest spirit, a fost la 
noi Compendiul lui Constantin Manasses, 
scris, în versuri la Constantinopol în sec. : 

12, tradus în bulgăreşte pe la jumătatea, 
sec. 14 pentru ţarul Ioan Alexandru, 
-cetit în această limbă la noi pănă piin 
sec. 17, cînd fu prescurtat într'o tradu- 
«cere romînească de călugărul oltean Mi- 
hail Doza. | | 

După modelul acestei istorii universale | 
și al analelor bulgărești şi sîrbești ai 
început apoi ai noştrii a serie istoria. pa- 
triei, mal întîi în scurte notițe analistice 
care înregistraii în mod obiectiv şi în 
puţine cuvinte evenimentele mai însem- 
nate din viața domnilor, apoi în descrieri 
maă pre larg şi mai meșteșugite, în felul
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“cum deseriea Manasses istoria împăra- 
ţilor din Bizanţ. Din sec. 15 avem nu- 
mai anale, din sec. 16 avem anale şi 
cronicari, iar dela, începutul sec. 17 avem 
pe cronicarul Ureche, care face un în- 
semnat pas înainte în istoriografie, seri- 
ind romîneșşte și lărgind orizontul ei. 
Dacă comparăm istoriografia noastră ve- 
che cu a ţărilor de prin prejur, d. p. 
cu a Bulgarilor, Sîrbilor şi Ruşilor,' cu 
mîndrie constatăm că ai "noştri, în ce: 
priveşte obiectivitatea, judecăți Şi ageri- 
mea, criticei, nu sunt mal pre jos de 
contimporanii lor străini. 
"Cu istoriografia însă n'am isprăvit tot; 
bagajul literar al străbunilor noştrii. Eă 
mal ceteai şi filosofie şi istorie naturală + 
cea, dintii, afară de cea teologică, era de- . 

- pusă în colecțiuni de maxime filoso- 
fice numite pilde filosoficeşti sai Jlorilegii ; 
cea de a doua se dădea sub forme de 
descrieri ale animalelor şi năravurilor 
lor, cu fel de fel de pilde, în cărţi nu- 
mite fisiologuri. Şi acestea, sunt cunoscute 
mai întîi în traduceri bulgărești din gre- 

"ceşte şi apoi în traduceri romînești din 
bulgărește. . îti 

Ca să vă daii un exemplu de litera: 
tura, timpurilor vechi, vă voii arăta aci
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conţinutul u unui i sboznie sati al unui ma- 
nuseris de cuprins variat; alcătuit pen- 
tru țarul bulgar Alexandru în sec. 11-şi 
regăsit la noi într” o copie aproape iden- 

tică din sec. 17. | 
In acest sbornie e vorba, întâi de toate 

“de st. treime şi 'se dati despre dînsa, în- 
trebările și răspunsurile archiepiscopului 
Chiril din Alexandria ; se expune apoi 

„pe scurt. credința ortodoxă de răsărit 
după. loan Damaschin, teologul de pră- 

„dilecţie al orientului în chestiunile dog- 
matice: aci se vorbeşte despre tatăl, ful: 
sf. duh și despre ființa lor; urmează 
apoi cele șapte soboare ecumenice; cre- 

-aţiunea, sati cele 22 de lucruri făcute de 
Dumnezea în 6 zile, după mai mulți sf. 

, părinţi; apoi cuvîntul lui Metodis Pata- 
- xenul despre împărăția, păgtnilor în vea- 
cul cel din urmă sati povestirea po scurt 
începînd cu omul cel dintii pănă la sfîr- 
şitul veacului ; după acestea vine biogra- 
fila cu întrebări şi răspunsuri a, luk An: 
drek cel Prost. vă citez din aceasta cîtevă, 
întrebări caraeferistice': Cum e sufletul 
omeriesc? Cs este veacul : Şi cite ve eacuri 
sunt? Ce a zidit Dumnezeii mai întâi? 
Ce în al doilea, Şi ce în al treilea rînd? 
Cum e Cniristos, Dumnezeii ' şi omul?"
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Ce se află deasupr ra, cerurilor? Apa no: 
rilor de unde vine, din cer sait din alţ 

10c? Cum se naște fuleerul ? De ce Duin- 
-mezeii a numit pe Toan” Bogoslov ul „Voa- 
nerges? Adevărat să fie oare că lie se . 

- plimbă cu carul prin ceruri cînd. bună ? 
Zăpada, cum se întăreşte şi cum se al- 
beşte ea? Ce este fiinţa soarelui? Și așa 
mai departe. După biografia lui- Andrei 
cel Prost urmează istoria universală a 

„luă Manasses, apoi cîteva, vieți din pa- 

terie. Aceasta, era enciclopedia unui: țar 
bulgăresc din sec. 14, regăsită într'o co- 

pie a unui cărturar moldovean din sec, 

17, care o mai completează cu analele 
țari sale, alipite immediat de istoria uni- 
'versală a lui Manasses. 

Dar nimic nu ne poate da o icoană 

“mal credincioasă despre gusturile , lite- 

rare ale bătrînilor noştrii, ca, producți- 
“unea 'originală a unuia din-cei mai culță 

domni al Țării Româneşti, a lui Neiigoe 
Basarab. Pe la sfîrşitul domniei sale, acest 
-domn scrise pentru fiul săi Teodosie î în 
slavonește, limba, întrebuințată pre aturici 
-eselușiv . în literatură, nişte învățățuri, , _ 
“care "mai apoi s'aii tradus, î în romînește 

ŞI, al „căror griginal bulgărese Sa . găsit 

nu de: mult în biblioteca, naţională din
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Sofia. Din această operă originală a lui 
Neagoe Basarab cunoaştem ce se citea 
cu predilecțiune în timpul lui, din .ce 
își scoteaii oamenii învăţătura, și morala. 
lor, ce ideal de viaţă le plutea, dinaintea. 

: ochilor lor. 

J, 
. 

„Neagoe recomandă întîi de toate fiului 
săi credință nestrămutată în Dumnezeii - - 
şi ţinerea poruncilor lui: numai aşa pu- 
terea, lui va creşte şi viaţa lui va, A cu- 
rată. Pentru a-ă dovedi aceasta, el îi dă o 
sumă de exemple din cartea, regilor, ară- 
tîndu-i de pildă cum Elie a, fost pedepsit. 
de Dumnezeii fiindcă nu-și crescuse co- 
piii în frica luă, cum înțeleptul Solomon. 
şi-a, pierdut iubirea lui Dumnezeii pen- 
tru desele desfriuri cu femei şi pentru 
îngăduirea de idoli, ete. După acestea, 
urmează un. panegiric al lui Constantin 
cel Mare ca adorator al sf. Cruci; apoi 

„mai multe pilde sai parabole din Var- 
laam şi Ioasaf, care par să fi plăcut cu. 
deosebire lui Ne eagoe şi prin care el. 

voea să dovedească fiului săi, că în. 

„această viaţă omul nu trebue să pue. 
prea 'mult preţ pe lucrurile “lumești și. 
să uite pe cele ale sufletului, să nu 
caute atît: la ceeace străluce pe din afară. 
câţ la ceeace e bun pe din lăuntru, să nu 

e f .
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'so'dta plăcerilor. gâtului, să nu rîvncască, 
la bunuri: pe care nu le poate ajunge, 
ca să, nu-și piarză liniştea sufletului,: cu 
un "cuvînt, să nu proțuoască, în viață 
nică averile, nică prietenii mai mult de- 

'cît virtuțile creștineşii. Aceste principit 
'sunt frumos exprimate în parabola omu- 
-Jul'cu cei trei prieteni; dintre .cari! cel 
socotit: mai bun S'a arătat a, fi mal:răti 
“și cel crezut, mat 'răii s'a, arătat'a fi mat 
“bun. Invăţătura parabolei este: că priete- 
“nul 'cel dintii e avuţia și bogăţia, aurul 
și argintul; pentru 'care omul' cade în 
gti și nevoi, din care însă în ceasul 
morţii nimic nu duce :cu'el; „prietenul 
-al' doilea, e :muerea, și: fectorir: și fraţii “şi 
rudele, pentru : care: 'omul face: toate în 
viaţă, care însă la ceasul morții: îl :pe- 
"tree numai pănă la'mormînt Şi se 'ntoro 

| “si-l uită, îngrijindu:se de ale lor; al trei-. 
lea. și adevăratul. prieten, : pe: care omul 

nu-l pierde niciodată, este credinţa, dra- 
-gostea; 'nădejdea, -milostenia,! dreptatea, 
Sabia, de :oameni,: curăţenia, ruga şi” 
alte bunătăţi, care odată 'cu noi se“sue 
lă Dumnezeti.: Acesta, e prietenul cel bun 
şi înțelept. Nuniaă după aceste pilde și 
“Sfatiari Și “după! 'ce' îi pune'din noi la 
“inimă frica” şi dragostea lui' Dumnezeii 

z069 , 6
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Și cinstea: icoanelor, Neagoe dă fiului 
său sfaturi cum să se poarte cu boerii 
săi, cum să trateze pe solii străini, cum 
să 'se :lupte la războiii, cum să, judece 
pe supuși, cum să se desbrace de pizmă 

“şi d6 ură,.ş. a.m. d. Izvoarele din care 
Și-a scos Neagoe învățăturile sale sunt: - 
Diblia,, sfinții părinți, scriitorii bisericești, 
Varlaam și Ioasaf, Pisiologul și Paleia 40), 

Aruncînd. acum..o privire peste cele 
ce am spus asupra vechei noastre cul- 
tură, ni'se descriit următoarele fapte ge- 

nerale: viața poporului romîn s'a consti- 

tuit la început din nişte elemente politice 
sănătoase, care dacă s'ar fi desvoltat în 

mod natural. și în condițiuni. favorabile, 
ar fi putut da naştere unei culturi 'ori- 
ginale și bogate. Puterea nemărginită a 
domnului. a. degenerat însă, din pricina 

„nestabilităţii 'el, în arbitrar și tiranie sîn- 
'geroasă ; boerimea 'militară şi teritorială, 
sfişiindu-se prin lupte de partide, s'a co- 
rupt și a degenerat cu vremea într'o boe- 
:rime de funeţiuni;. țărănimea a început să 
Sărăcească din pricina, multelor războae şi 
prădăciuni- -la care, era expusă ș Și din:pri- 
“cina: sarcinelor prea mari impuse de 
„domni, ca'să poată plăti tributul tot-mai 
mare cătră Turci și să-și agonisească în
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acelaș timp averi suficiente pentru zile 
“negre. Sfirşitul perioadei vechi î în istoria 
noastră este. începutul. deeadenței 'poli- 

tice din „epoca fanariotă. 

„Dacă însă decadenţa politică a popo- 
al nostru. .a împiedecat exparisiunea, 

“lui în afară,. înlăuntru el a desvoltat 0 
bogată cultură religioasă, artistică Și lite- 
“rară. Nenorocul nostru a, fost căî împre- 
jurările ne-ai impus. dela început o "lite- 
ratură străină, .o artă petrificată, î în forme 
Şi o cultură religioasă care detesta,. orice 
schimbare, orice progres. Şi în aceste 

împrejurări însă, Rominii au „dovedit cu 
_prisosinţă că ci ştii nu numal să-și asi- 

mileze cu uşurinţă o cultură străină, dar 
“că pots'o şi perfecţioneze: un merit foarte 
mare pentru un popor, pe care soartea 
l-a împiedecat să-şi desvoalte în pace pe 
a sa proprie. 

S'a, zis şi se crede de mulți că Romi- 
nil dela părăsirea, Daciei în voea barba- 
xilor și pănă în timpurile noastre ai dus 
o viaţă pur fisică şi că inteligența po- 
porului n'a luat decit o mică parte la 
viaţa sa. Conferința de astăzi e de natură 

„a înlătura această părere şi a dovedi că : 

_poporul romînese n'a stat niciodată pe 
3 loc, ci a desvoltat o activitate destul de



2 s 22 

inseninată” a' “inteligenţi săle: înjelegeni, 

când! vorbim de poporul romînesc, clasa. 

“cultă alui, căci nicăiri în Europa, nici în 

statele cele mâl "civilizate, poporul de 

vâna! n'a produs, opere, 'de artă, pică, Iu- 

crărt. “de! ştiinţă. Dâcă, 'activitatea, popo- 

valul romîn e depusă, într ) limbă străină, 

“aceasta : nu însâmnă, că ea. nu “este a lui. 

ȘI, apoi, ori cât de multe ar fi — ca; formă. 

“si « ca fond: — elementele 'străine ale, cul- 

turei veci românești, Romînii. ai “ştiut 

săi. împrime totuși caracterele spiritului 

lor: Xubirea de oameni, dreapta măsură, 

"i :: E 
a. 
.



  
  

  

» Hurmuzalki, Documente y, 2, 207 şi 2: di. 
ambele documente reese acelaş lucru. 

2) Tocilescu, Manual (1804) pag. 29, are 1807; în 
ediţia din, 1886, pag. 51, „avea, 1966, data lui Jiretek, 

3) Jiredek, Geschichte der Bulgaren, p. 327 şi 331, 
nota 44. Cf. doc. lul Vladislav Basarab din 1372, prin 
„care acesta confirmi, în numele regelui unguresc, o 

- posesiune în țara Făgărașului lur Ladislai, | pe “care | 
îl numeşte rudă a sa: aci el spune că sin gratia 
princi ipis praedicti (sc. „Ludoyici regis Hungariae) 
exercitum 'validum contra 'Turcos infideles et im- 
porisoreia de Tyrwna in "Bulgaria proclamari feci- 

- Hurm., Il .2 „199. . 

” 3 A admite, prin urmare, că Vladislav Basărab 
a 4 repurtat „cea mai dintii victorid strălucită as: 
pra Turcilor“ şi că „a gonit pe păsîni pănă: la 
Balcani“, cum face Tocilescu, Manual (1894) pag 28 
Şi '29; este! o exagerajie superluă. pt Isto- 
zia Romîhilor II, 81—84 (ea. franceză I, 210), nu 
amiliteşte 'de nici o îniilnire a: 1ur' Vladislay „Ba: 
“sarab cu Turcii la 1366 sau 1371. Aceasta: din 
urmă o pune. greşit, după Zinkeisen, la 11903, în 
16e de 1871 (L. c. AL SD)
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5) „Dudum per nos intellecto, quod impii Tur- 
chi, hostes sacri nominis christiani, contra non-— 

„nullos magnates et populos partium Grecie, Wala-— 

chie et Regni Rasciae obtinuerant grandem victoriam.- 

et terris fAidelium nimium apropinquabant“. Hurm.. 

1, 2, 194. pe 
. i N i . 

6) Zinkeisen, I, 224; Hammer, 1, 150, după Sead-- 
eddin şi Leunclavius; data: 1303 în loc de 1871 

o o greşală a celor doi istorici, , îndreptată, maL - 

apoi de alţii, ; 

2. CL rebel, L e. , 940, 

-s): “Acoasta e presupunerea noastră pentru a ox2- 

plica participarea lui :Mircea:la  jopta dela Kosovo: 

polje.: ÎI e Aa , 

? %, Rocăler, Romiinisehe Studien 312. ct. Jiretek, 
L e. 58, Zinkeisen, I, 255 şi urm. : 

i) Zinkeisori 1, 284 (după Scadedăin) ; Jiredelu. 
L c. 335; , Roesler, L că 312. i 

2) Bogdan, Ein Beitrag- zur bulgarischen ună': 
serbischen Geschichtschreibung, Archiv. fir „Sar 

yische Ehilologie, XIII, 497; cf. Jiretek, 1. c.- 

353-354, . , , Ie 

12 ce: operele cunoscute alo! lui Hamnatr, Zink- 
eisen, * Bertzberg ete. 'şi monografia lui Kăhler, - 

Die Schlachten bei  Nisâpoli, und Varna, Breslau, 

1882, Da Ea: . 

: 13) Bapătat din Candia e publicat “de D-l Iorga 
în Acte şi Fragmente cu privire 'la istoria Rom



  
  

    

pilor, III, 1 (1597), pag. 4—5; o scos din. archi: 
vele venețiene. — A fost o singură bătălie la Ro: 
cine, cea din 1894; a doua este o combinaţie'a isto= 

ricilor. Tot ce se spune asupra unei bătălil la Rovine 

pe Ialomiţă în 1398 de Tocilescu, Manual, p. 35—36, 

e greşit. E greșită de asemenea părerea D-lui Xeno- 

pol, 1. c. II, 110, că lupta dela Rovine pe Ialomiţă 
sa dat po la 1418. In ed. franceză, |, p. 258, D-sa 
o pune îndată „după lupta dela Nicopoli, fără să 

precizeze data şi schimbînd Rovine po Jalomiţă . 

în Rovine de lingă Cratova. . . 

Expediția dela 1400 mai e atestată de o seri- 

soare papală din 1399, în care se spune că Turcii 

(Baysetus) se pregătesc să intre în Ungaria. şi 

Valachia (Hurm. I, 2, p. 405), şi de o scrisoare a 

regelui Sigismund cătră ducele de Burgundia din. 

1404, în care se spune că roerodul Valachiei a re- 
purtat frumoase învingeri asupra Turcilor (ibid; 

p. 429; cf. și p. 459). 

14) Chalkokondyles, ed. B. p. 183 (ed. P. p. 9%), 
Ducas, ed. B. p. 97 (ed. P. p. 153). Ducas vorbeşte 

numai de „solii Serbiei și Valachiei“, Chalkok, 

povesteşte mai pe larg despre 'o pustiirea țărir 

romiîneşti de cătră Turci, în urma căreia Mircea 

se închină trimițînd soli: îs &y îi zptcpeis tuba 
6 râvy Aa “Tţipuy cnovâds se înotijaatp. Acest 
tratat nu s'a putut închela la 1411, cum admite 

Tocilescu, l. e. p. 36; Mohamed.purta atunci încă 

război cu Musa. Do 1391 nici nu poate f vorba. 

35) "Textul publicat de Fotino și reprodus în mat 
multe locuri, acum în urm în Actele şi Docu- 
mentele.relative la istoria renașterii Romîniei de 

Ghenadie. Petrescu, D. A. Sturdza şi D. C. Sturdza, 

4
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vol. -], partea IL (1888), p. 1-—2, este incontestabil 

fals ca formă: a) fiindcă w'are stilul tratatelor tur 

ceşii, b) fiindcă are o dată greşită. „805 Rebiul Bvvel“. 

nu: “corespunde nici anului 1391, nici anului 1393,(p. 

1 şi:8 L.e.), ci anului 1402. Intre 29 Septemvrie şi ” 

29, Octomvrie 1402 nu. s'a încheiat însă nici un 

tratat cu Turcii. Dacă izvorul de unde Şi-a scos 

Fotino textul tratatului ar fi av ut, în loc de 05, 

815, atunei acestel date t-ar: corespunde anul pre- 

mergător celui admis de nol pentru încheerea tra- 

tatului, anume 1412 (41 Iunie până la 11, lulie). 

Mohamed eso , învingător. asupra :lul Musa prin 

Iunie-lulie 7413 (Iorga, Revue de TOrient latin IV, 

p. 593)..Falşitatea textului;o. dovedesc şi cei „3000 
bani -roși.de ţară în 300 :lel argint“ turceşti. Lol 

turceşti nu erai bătuţi încă atunci, Jar cei 3000 

bani: roși. trebue să fie 3000. galbeni de aur sai 

florini roşii, eeea ce e tot atâta, EI 

16) Jiretek, 1. c. 361; Zinkeisen, Lc. 1, 487; 
Hammer, În 290; Xenopol, ed. frane. I, 960. -.: 

.. 1 Wavrin e oditat de două ori: odată de p- -şoara 
Dupont la Paris, 1858—39, în 3 volume (necomplect) 

şi -a doua oară de Hardy. la Londra, 15641—179, 3 

vol. Ambele” ediţii sunt foarte bune; mai uşoară 
de citit.e ediţia D-şoarei Dupont; cea engleză păs- 

trează toate particularităţile ortografice ale mss.. 

18) Asupra luptei dela: Varna. izvoarele sunt așa 

de multe, că renunțăm a le cita aci. Rolul lui Vlad 

Dracul l-am descris după simpresia ce ne-a lăsat 

cetirea 'acestor izvoare;.o analisă critică a lor ne-ar 

duce prea departe. aci. Ea'e făcută mai bine 
decât ori .unde 'pănă :acum de Zeissberg, în art.
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” Analekten din Zeitschrift fiir die osterreichischen, 

Gymnasien, pe anul 1871. 

  

1) Această „părere am exprimat: o şi în studiul” 
mei” “asupra "lut Vlad "Țepeș, „Bucureşti: 1800. 
Critica plină de natvităţi a D-lui "Ghibănescu! din 
Archiva Societăţii” sciinţifice și literare din Iaşi, 
an. VIII (1897), No. 7—10, 'nu e'de natură, a mă 
face să-mi schimb părerea. Că ţara romînească 
e privită de Turci „mal ales de la Țepeș. încoace 
ca definitiv supusă “lor, era, înainte do : mine, şi 
părrea lui Hammer şi a lui Zinkeisen, ds buni 
damă mal buni! cunoscători „al istoriei turceşti de- 

cât D-nul Gh. Ghibănâscu. CL mal aleş. Tauraer, 

ae. Da Iorga şi! care confirmă. şi "mal mult pâtârea 
med asupra lupte Iul "Ţepeş! ca, Turcii este Crito- 
bul din Imbros, publicat de! €. „Mier î în Frăg- 

mentă hist. graec., “tom. Y, 

2% Cf. și „Xenopol, Histoire des Roumains, I, 
p. 283—84, ' i 

5, Uljanickij, Material, ș p 90-68, 

2) Asupra luptelor lui “Ştotan cu  Tureit e de 
consultat Xenopol, Ist, Rom. ed. romînă vol: II şi 
ed, franceză vol. IL Izvoare not a “Bublicat D-riul 

Iorga î în „Acte și Fragmente, IU, d; pe. d și em, 

2) Corespondenţele amintite aci sunt reproduse 
în Hurmuzaki, Documente, vol. I, pârtea 3; p. 137 
şi urm. 
” 

   

: n) Acte şi Docuinenţe relative la. iştoria: Tenaș- 
torit Romîniel, I, partea ii, p. 4. Data. 1511, adop- 

tată de Tocilescu, e de bună. samă greşită. „Xe-
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Tiopol,' în Histoire des Roumains de la 'Dacie 
Trajane, vol, I, Adause; se îndoește do dînsa, 

ar în text, .p. 297, n'o defineşte mai de aproape, 

puniînd | închinarea Moldovei numai sub Selim. 

Documentele și corespondenţele din Hurm., vol. I, 

partea. 3, anil 1513 și 1514, nu lasă nici o. în- 

doeală că tratatul s'a închesat deabia î în acest din. 

drmă, an. 

25) 'Tragica moarte a iul Ioan Vodă și simpatia. 
"de care.se bucura el, după unele izvoare, la ţă- 

ani — po boeri îl măcelărea fără milă — au făcut. 
pe mat toţi istoricii noştrii să âtribue lui Ioan. 
Vodă motive patriotice. D-nul Hasdeu a exagerat. 

„cu. totul această direcţie. E adev ărat că Ioan Vodă. 

&ra. contra boorilor, căci îi știoa corupți şi nu se 

putea încrede lor: de'aci urma în mod natural o: 

favorizare a țărănimel.. Din pricina aceasta pare; 

"să fi refuzat el sporirea tributului cerută de Turci 

ar îl trebuit să împileze prea râu pe ţărani pentru. 

a stoarce atiția -bani. Aceasta se simţise în ţară 
şi deaceea ţăranil se luptai cu atîta devotament. 

pentru Ioan Vodă la 1574. In mintea lut nu putea. 
să île însă eliberarea Moldovei, o ţară străină de 
el Şi în care nu petrecuse nici măcar doi ani în- 

tregi, de puterea cea maro a Turcilor, Facem a-- 

ceste reserve cu privire la expunerea, altfeliă foarte. 
frumoasă, a domniei lui în Xenopol, Istoria Ro- 
miînilor, vol. III, .p. 94 -şi-urm., sait: Histoire des. 

Roumains, vol. |, p 330 şi urm, : 

20) Extracte din Tnvăăturile lui Neagoe Basarab: 
sunt tipărite în Buletinul Instrucţiunei dela 1865- 
şi în Archiva istorieă a D-lui Hasdeii. Intregi sunt. 

__ “tăpărite în ediţia dela 1843 sub titlul: Tavăţăturile
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bunului ș și. credinclosului domn al țări romîneşti 
Neagoe Basarab vv. „Cătră. fiul să "Teodosie, VI 

Bucureşti. 1843, 8, 336, pp. Pa 

! 2 Aus dem Leben Konig Karis v on Rumiinien, 
vol. I, (Stuttgart, 1894), pag. 335. 

N “28 Cultiira veche romînă este expusă aci, în. i 
“niamente gerierale, şi fără detaliu, după impresia 

totală ce mi-ai lăsat cetirile și studiile mele. Poate 

ca în unele cazuri această impresie să fie neade-: 

vărată,. poate ca tendința de a îmbrăţişa numai 
contururile să mă fi făcut a uita sai a da greşit 

efectele de umbră şi lumină, culorile şi perspec- 

tiva: lucru uşor de întîmplat cu orl ce generali- 

zări istorice. Dacă aș vrea să dovedesc cu izvoare 

tot ce am spus în schiţa de faţă, ar trebui să serii 

un volum. întreg, ceeace nu poate A astăzi intenţia 

mea. Vot 'da totusi, pentru cel ce ar vrea să ur- 

mărească unele chestiuni atinse aci, cîtova metil 

bibliografice cu totul generale. 

Singura scriere care s'a ocupat la poi cu 1 dea- 

măruntul! şi a încercat să pue bazele unui studiu 

serios al vechii noastre culturi sai, al vechilor 

noastre aşezăminte este Istoria Rominilor din Dacia 

Zralană a D-lui A. D. Xenopol, 6 vol., Iaşi 1889—93. 
Un rezumat din aceasta, cu oarecari schimbări, 

este ediţia franceză în două volume: Histoire des 
Roumains de la Dacie Trajane, Paris, 1896. "Partea 

cultarală privitoare 'la epoca veche se găseşte în 

vol. II, VL și IV ale ediţiei romîne şi în vol. T al 

celei franceze, * 

"Rezultatele D-lui Xenopol . nu sunt însă defini 

tive— D-sa deabia a tras brazda în ogorul acestei 

specialități —; 'ele sunt de controlat şi” întregit,
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mal ales pentru epoca slavonă, aceea de care ne-am. 
ocupat în cotiferința de faţă. Lipsa doi izy oare 'cons 

tinue . îrnpiedecă * adeseori cunoaşterea “erolujiunel 

faptelor culturale și Di “Xenopol” a fost silit de 

multe ori să scoată conclusii pentru timpurile 

vechi dia fapto cu mult mal! recente. "Conferinţa, 
mea nu este dar numâl un' rezumat al restiltatolor 

es 

ED: 

pe vezaeg 

„banidţia administrativă a atitea dospie: artă si 

. literatură se "găsesc oare. cart deosebiri între "schiţa 

Iiea și capitolele! respective "din cărţile fostului s și 

prețuitulul: mei. profesor, Toate celelalte manuale 

de istorie ' roniină, împreună , cu al D- jul "Tocilescu, 

uni, lipsite! de orlc6 “valoare în, această "privinţă. 

“Din” studiile speciale” asupra: vechilor "noastre 

aşezăminte amintini ca “foarte „bun Studiul D- lui 

R. Rosetti din, „Revista noul“ a. D- lul. “Hasaeă, an. 

I; și Ii, „aspra, claselor agricolă! din! Moldova.” m 

2%) Relaţiunile . comerciale ale țărilor noastre. se 

-cunose pentră Moldova din tratatele! de comerţ cu 

Polonia : și din' privilegiile date' de domni Lembgr- 

genilor! şi „Braşovenilor” , (unele ” sunt publicate, în 
„Archiva istorică a D-iur: Hasdei,. în Dokuimenta 
noldawskie i i multanskie ds E. “iKaluzniacki ; şi în 
coleeţiă Hurzuzaki ; “dintre, cele inedite: “citâm - din 

Archiva Brașovul! privilegiul lui “Alexandru * to, 
din" 3! August 1449 (No. 175), al lui Petri; vo. din 
2 ani; 1450 5 (No 778). şi sal lui Ştefan ze. “din, 13 
Martie 1438 (No. 177). Pentru făra “Romintască, acte 

 



  

  

  

32 
tanto): privilegiul Iar Dirceă din. 6: Ag! 148 

(No. 779), privilegiile „lui Radu din 7 “Mar 1491 
(No. 716) şi din 21 Noemv, 1492 (X6. 771), ale” lut 

. Dan II. din 1424 (No. 771), din 30' Tan. "1431 (NO. 
10 și No. 768) şi unul fâră, dată (No. 780), al ur 
Vlad Dracul din 8 Aprilie” 1437 (No. 770), al lui Ba-. 
'sarab ful “Tux Dan! din 11 Iulio 141: 5-(S0. 769), , 

Axticolele principale de comerţ importate de Bra 

şoreni în Țara Rominească şi în Moldovă 'eraă, 

precum -reese din specificarea foarte amănunţită a, 

documentelor” braşovene, următoarele :' "postavuri 

de * Y pres, de Louvain, do Bohemia, de Colonia ; ' 

mătăsuri, şepet nemţeşti și colțuni,. ceară, vin 

“brânzeturi, piper, şofran,. bumbac, lînă de' cămilă, 

plele de căprioară, in, fer, argint, “galbeni de' aur, 

armo “(săbi, arenă, sulițe; puşti, scuturi), fini, cu- 

ite, "blâni şi multo altele. In documents se spe- 

cifică "vama ce se plătea de fiecare: articol la gra- 

niţe şi la orașele din ţară în care 'so  desfăceati. 

Vămile, principale erati la Rucăr și „Brăila, apoi la 

Tirgovişte, Tirgşor și "Dimborija; pentru “mărfurile 

ce, trecea în Turcia la “Brăila, Giurgiu, Silistria şi 

Ai icopol. Dela noi se exporta, precum se Ştie, “niat 

ales. ceară, vite. cornute, cal și peşte. Cf. Xenopol, 

Lc II, pag. 215 şi urm precum şi „notele, dela. 
pag. +20. 

30) Asupra” lat Uesachi vezi Nicolae. Costin şi 
Neculcea, Cronicele, ed. 2, pag. 22, 33, 92%2. .., 

21) Asupra cnejilor, . po lingă documentele 5 mat - 

doveneşti” citate de Rosetti, vezi Miletie, Daco-Ro- 

mîniy,. „pag. 331, („boljarin ii Yojaz“), Intr: un do- 

“Braşovului (No. 418) —lun tel de. “proclamația: “cătră 
Jăcuitorii judeţelor Buzăă si Riimnic câ să accapte
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pe un domn Mircea, adoptat şi protejat de dinsul, 

în' locul lui' Basarab — domnul Moldove se. adre-. 

sează; 1; câtră boerii mari şi mici (boljarom); 2 . că- 

- ră judeţi (zudecen), 3, câtă juzi, sai judecători 

- (sandiam), 4. cătră săraci (siromachom); Sar răspun- 

sul lăcuitorilor “celor. două judeţe, scris pe dosul 

proclamaţiei lui Ştefan, se dă din partea 1. boeri- 

lor (boliri), 2. cnejilor (knez ech) şi 3. rumînilor 

(vlasech). 

32) Eăiţiile lui Wavrin le-am citat în nota 17; 
episodul de care vorbim” aci e povestit în vol. VI, 

livre I, chap: XVII. — Cînd zicem că Moldovenii 

maveai artilerie: decît dela Petru Rareş încoace, 

înțelegem că p'aveaă tunuri -mari de asedii, cum 

le aveai de: pildă Transilvănenil şi Nemţii, căci 

aşa 'numitele puşti le cunoştea şi Ștefan cel Mare, 

care la. asediul Chiliei a avut să sufere efectul 

neplăcut al lor, Părerea noastră e întemelată pe 

pasajul lul Macarie, istoriograful lui Petru Rareş,.. 

din Vechile Cronice Moldovenești pănă: la: Ure- 

che, pag. 135. Asupra puterii noastre armate” în 

vechime e de cotit scrierea cunoscută a lui Băl- 
cescu, care a avut “buna inspiraţie de a se folosi 

în expunerea. sa şi de Invăţăturile lui Neagoe Ba- 

sarab, şi Xenopol, L. €. II, pag. 419 şi urm. Sunt 

de fâcut reserve asupra celor spuse despre artile- 

„xie la pag. 452; noi nu credem ca. Romiînil să fi 

cunoscut încă din sec. 16 sai 15 mitrailleusa. 

33) Că municipalitatea la nor e d origine stră- 
înă'o dovedesc, între altele; oraşele Bata şi Huşi: 

cel, dintii, întemelat de Sași, al doilea! de Unguri 

şi anume de Husiţi. Organizaţia municipală a fost 

croită după modelul celei săsești din Trânsilvania;
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în fruntea comunel sai tirgului se afla un judeţ, 

numit în Moldova cu un termen polonesc şoltuz, 

şi 12 pîrgari aleşi dintre tîrgoveţi. Atribuţiunile 

lor erati, în de obşte, ca a celor din Transilvania. 

Acte emanate dela aceste autorităţi comunale 

Sai publicat, începînd cu Archiva istorică a D-lui 

Hasdei (1865), foarte multe: Cităm, pe lîngă acos- 

-1ea, cîteva inedite din archiva Braşovului, din care 

so vede, ca şi din celo publicate pănă acum, că în 

Moldova judeţul se: numea şoltuz: | 

NNo.491 și 518 sunt serisoiI dela județul « şi cet 

12 pîrgari din Brăila 'cătră judeţul și cel 12 pîr- 

gari din Braşov ; mai interesant e No. 491, în care 

o vorba de un Ragusan Mihoc stabilit 'de vre-o 

4—9 ani în Brăila şi dev enit. astfelii cetăţean al 

el, pr aroSan“ ; adecă orâşan, cum se esprimă, docu- 

„mentul (sec. 15—16). - 

"No. 499 e o scrisoare a judet “Mitrea şi a ce- | 

or: 12 pîrgari din Tirgovişte cătră judeţul și cel 12 

“pîrgari din Braşov (fâră dată). 

No. 129 e un document emanat dela toți pizari 

“din Gherghița (fără dată). . : 
- NNo:460 şi 501 sunt serisoii dela şoltuzii şi: pîr- 

garii Vashăuhă şi Birladului ; în No.: 430 Roman 
vv. numeşte la 1447 pe judeţul Braşovului „şoltuză, 

“Sar în No. 434 Ștefan vv., flui lui Alexandru cel 
Bun, se. adresează cătră psoltuzul și pirgarii din 

toate târgurile tării Boldosel“. . 
d 

30) Aceasta pentru timpurile foarte vechi, căci 

în sec. 17 avem vre-o două casuri de contribuiri 

ale orașelor pentru armată. Aşa, d. p. la 1065, tîr- 

goveţii ș şi butnaril din Peatra „fac oameni de oaste“ 

pentru Dabija v vodă. Archiva istorică I Li 79.
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=). Toats aceste" numiri se găsesc în docuinein- 
“tele: din Archiva istorică” şi din Daco-Rominit lui 
"Milciie. di 

39, Jadejii de ținuturi se! numesc în doctmeri- 
„tele, vechi muntenești „Sa duci“ (sg. Sadici) ; cel. 
„mai, vechii pe care îl cunosc este judeţul Jiulur 
din doc. lul "Mircea. dela 1406 (Archiva. ist, I, Î» 
pag 9; Miletic, Daco-Romînii, pag. 929: sadeca 
zulju, tradus de D-l Hasdeă „dregător „Jiului“). 
La 1465 (Miletic, l. c. pag. 335) sunt citați judeţi. 
(se "nţelege al ținuturilor) la un loc,cu „parealabii 
de „oraşe“ ; la 1505 (ibia, pag. 854). se citează un 
„judeţ : al Cralov ol“ (sudec IKralevu) ; tot un astfeliu 
de judeţ pare a îl fost cel citat de Teodosie VVy 
ful, lui Neagoe Basarab, în doc. No. 314 din ar-- 
chiva Braşovului. 

__Părealabil de oraşe mai sunt citați afară do doc.. 

din 1165 („parkalabi po orasoch“), în doc. lui Vlad 

“Ţepeş din 7 Oct. 1476 (archiva Brașovului No. TI3: 
prekalab varaSki), și în doc. din 1467 la "Miletie, l. 
c. pag. 335: „părealabil de Floci); părcalabi mun-, 

„teni se pomenesc şi în doc, inedite din archiva Bra- 

şovulul No. 313, 457, 531, cel dintii dela 'Teodâsio: 
fiul lut Neagoe, celelalte, “fără dată (sec. 15—16)2 
“Boico! ; părealab, Stoica părcalab, "Gherghina „păr- 

calab, 
In "Moldova, po: lingă, terminii obicinuiţi d6 păr- 

"calab şi staroste, găsim pentru aceeaşi fancţiune . 

și termenul zrjaduk, ce s'ar putea traduce cu „di-, 

zeătore, „administrator, 

4 2 Ci. detaliat la „Xenopol, IL e. II, pag. 589 
“și urm, 

Exemple de judecata! juaeţilor, părealabilor, şol- 
tuzilor și părgarilor se găsesc în mai toate do- 

.



cumentele lor publieate şi în cole citate din ar- 

chiva Braşovului. Dar toți booril aveai dreptul să 
judece, după însărcinarea domnului: aceasta o do- 

vedesc foarte multe documente interne cunoscute. 

Cităm două inedite din archiva Braşovului: No, 

432, în caro Șfefan vv., fiul lui Alexandru cel 

Bun, hotărăşte ca toate pricinile pentru confiscare 

de mărfuri ale negustorilor braşoveni din partea 

vre unui Moldovean să fie hotările înaintea auto- 

rităţilor judiţiare din ţară, care sunt „toți Loerii, 

dcornicii, soltuzii şi pirgarii, juzăt si catamanii“ ; 

No. 298, prin caro Radul vv. (poate Paisie) asi- 

gură pe Braşoveni despre nişte oameni, că „n'a 

lăsat să-i judece nici marele vornic, nici marele 

logofăti, ci i-a judecat el însuși. 

*%) Asupra acestei interesante instituţii vechi 

cf. Xenopol, |. e. IV, 127 şi urm. In nota 62 dela 

pag. 147 se face şi istoricul acestei chestiuni în 

istoriografia noastră. Originea străină a jurăto- 

„rilor o astăzi mai pre sus de ori ce îndoeală. 

3) Cele spuse asupra architecturei noastre sunt 
scoase din studiul D-lui C, A. Romstorfer, Die mol- 

dauiseh-byzantinische Raukunst, Wien 1896: pri- 

mul studiu făcut cu competință şi pe baza unui 

bogat material asupra architecturel bisericilor noa- 

stro vechi. Architectura şi mai ales pictura dela 
Athos sunt foarte bine descrise în H. Brockhaus, 

Die Kunst in den Athosklistern, Leipzig, 1891. 

4% Asupra literaturei slave la noi sunt de cetit 
mal ales publicaţiunile părintelui Jfelchisedec De- 
scrierea manuseriptolor dela Neamţ şi Şcheia, No- 

tiţe asupra bisericilor și mănăstirilor din Moldova, 

1069 7



ete.,. Cuvintele din Vătrini ale D-lui Hasdei (vol. I 
şi.ID, Literatura. populară romină a D-lui Gaster şi 
Vechile cronice publicate de mine.. Resumato: se: gă- 
sesc în cărţile de şcoală ale D-lor Filipide, Den- 
suşanu şi Adamescu şi în Jlișcăry culturale şă lite- | 
rare de I. G.. Sbiera, Cerniuţ, 1997. . 
Manuseriptul bulgăresc din sec. 14 este deseris 

foarte pe:scurt de mine în, Cronice inedite privitoare 
la istoria Rominilor, iar cele spuse despre Invăţă- 
turile Lux Neagoe-vodă sunt bazate- pe un studiu 
al mei nepublicat. Despre originalul lor slaven 
o notiţă. bibliografică: a dat P. A. Lavrov în Me- 

» moriile societăţii da istoria şi antichităţile. ruseşti 
din Moscva, pa anul 1596 (cu cîteva extrase); D-sa 
pregăteşte un studiu mai mare şi o ediție a. lor, 

Citova vederi asupra literaturei slave la noi so 
găsesc în studiile Lui Mileti€, mai ales în' Daco- 
Tominti şi literatura lor slavă şi în Notiţe dintro 
"călătorie ştiinţifică în Rominia (Sofia, 1893); în serie- 
rea sa Documente nouă vlaho-bulgare dia Bresov (So- 
fia, 1896) Miletic publică şi o parte din documen- 
tele utilizate de mine și citate aci duj:ă originale. 

 


